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ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی زﻧﺪه از ﺑﺘﮑﺪهای را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯽ؛ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺴﻮاد و ﺳﺎدهﻟﻮح
ﭘﺮوﻓﺴﺮھﺎ و دﮐﺘﺮھﺎ و ﻣﮫﻨﺪسھﺎ و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ دو ﮐﻒ
ﺑﮫﻢ ﭼﺴﭙﺎﻧﺪه ﺟﻠﻮی روی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﺎرا ﮐﻪ ﭘﺘﮏ ﺳﻨﮓﺗﺮاش آﻧﮫﺎ
را از ﮐﻮه ﺑﯽﺟﺎن ﮐﻨﺪه و ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ داده ،ﻃﻠﺐ راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮓ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﮔﺮه ﮐﻮر ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻤﺐ اﺗﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﻻ ﻋﻼج اﯾﺪز را ﺑﺪو ﻧﺸﺎن دھﺪ ،و ﺳﻮﻣﯽ در ﺑﺤﺮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﭼﮫﺎرﻣﯽ را
ﺣﺎﺟﺘﯽ دﯾﮕﺮ..
ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﺰد آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻋﯿﺴﯽﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻮﺳﯽﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ .ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺘﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﻧﻘﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ داﯾﺮه
آﺧﺮت ﺳﺎز و ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻠﻘﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﮫﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﯿﺮاث ﮐﮫﻦ ﭘﺪری ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ!
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺧﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼج درد ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ،و ﯾﺎ ﮔﺮه ﮐﻮر
ﮐﺎرﺷﺎن ،و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن را ﻧﺰد ﺷﯿﺎدی ﻣﺬھﺐ ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﮐﻨﺞ ﻗﺒﺮی ﺧﻤﻮش
ﻣﯽﭘﺎﻟﻨﺪ!
ﻧﺎم :ﻣﺤﻤﺪ .ﻧﺎم ﭘﺪر :اﺣﻤﺪ .ﻧﺎم ﻣﺎدر :ﻓﺎﻃﻤﻪ .دﯾﺎﻧﺖ :اﺳﻼم...
اﯾﻦ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﯿﺮی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن..
اﺳﻼم وراﺛﺘﯽ..
ﻗﺮآن ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم را اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﯿﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و ﻧﺒﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎده و رﺳﻮل او .ﺑﺎوری ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ وﺟﻮد ﻓﺮد رﯾﺸﻪ ﻣﯽدواﻧﺪ
و ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪهای روﺷﻦ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﮔﺮدد .و او ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور و
ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻪ دل ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ :ﺷﮫﺎدت و
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ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ،و ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل و ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺳﺖ.
»أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ«.

ﺷﮫﺎدت ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ..ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ؟! ..ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را آﻧﭽﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ..
ﭼﻮن از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،آﻣﺎر ﺑﺸﺮی از ﻋﺪد ﻣﻠﯿﺎرد و ﻧﯿﻢ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺪای ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﺳﺮ دھﺪ و
ﭼﮫﺮه دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮن و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟!
در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوزی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ،ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در
ﮐﺴﺐ آن ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺒﻮده ،و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﻮل و ﺛﺮوت ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺼﺐ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﮔﻨﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم آن را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻔﮫﻮم درﺳﺖ اﺳﻼم و درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن را ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻀﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﻼم ،اﯾﻤﺎن ،ﻧﺒﻮت ،ﻋﺒﺎدات ،دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و
ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،و داﯾﺮه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و واﺟﺒﺎت ﺧﻮد اﻃﻼع دارد.
ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﻼم وراﺛﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد
اﺳﻼم در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آداب و رﺳﻮم و ﺣﺮﮐﺎت و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎھﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﺎر
ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ..
اﺳﻼم ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺑﯽﺑﺎر ھﻤﺎن ﭘﯿﺮھﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ..
ﭘﺎﯾﻪھﺎ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن را از ﻻﺑﻼی ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺮﭼﯿﻨﯽ..
ﻣﺜﻞ ﺧﺎک اﺟـﺰای او از ھـﻢ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻣﻠﺘــﯽ را رﻓــﺖ ﭼــﻮن آﯾــﯿﻦ ز دﺳــﺖ
ھﺴــﺘﯽ ﻣﺴــﻠﻢ ز آﯾــﯿﻦ اﺳــﺖ و ﺑــﺲ

ﺑــﺎﻃﻦ دﯾــﻦ ﻧﺒــﯽ اﯾﻨﺴــﺖ و ﺑــﺲ

ﺗﻮ ھﻤﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ آﯾـﯿﻦ ﺗـﻮ ﭼﯿﺴـﺖ؟

زﯾﺮ ﮔﺮدون ﺳﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ)  (١ﺗﻮ ﭼﯿﺴـﺖ؟

آن ﮐﺘـــﺎب زﻧـــﺪه ،ﻗـــﺮآن ﺣﮑـــﯿﻢ

ﺣﮑﻤــــﺖ او ﻻﯾﺰاﻟﺴــــﺖ و ﻗــــﺪﯾﻢ

 -١ﻗﺪرت ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ.

٣

روزﻧﻪ

ﻧــــﻮع اﻧﺴــــﺎن را ﭘﯿــــﺎم آﺧــــﺮﯾﻦ

) (١

ﺣﺎﻣــــــﻞ او »رﲪــــــﺔ ﻟﻠﻌــــــﺎﳌﲔ«

ارج ﻣـــﯽﮔﯿـــﺮد ازو ﻧـــﺎ ارﺟﻤﻨـــﺪ

ﺑﻨــﺪه را از ﺳــﺠﺪه ﺳــﺎزد ﺳــﺮ ﺑﻠﻨــﺪ

ﮔﺮ ﺗﻮ ﻣـﯽﺧـﻮاھﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎن زﯾﺴـﺘﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑـﻦ ﺟـﺰ ﺑـﻪ ﻗـﺮآن زﯾﺴـﺘﻦ

از ﺗــﻼوت ﺑــﺮ ﺗــﻮ ﺣــﻖ دارد ﮐﺘــﺎب

ﺗﻮ از او ﮐﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧـﻮاھﯽ ﺑﯿـﺎب

ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﮫﻀﺖ ﺑﯿﺪارﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رھﺒﺮی ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ او
ھﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد از ﺳﺮ ﻧﻮ ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪه آن را
درک ﮐﺮده ،ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽج
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ،و ﯾﮏ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد ،و ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دود و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎورھﺎ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ..
اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰زﺑﺎن
دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪ .و ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از روز وﻻدت آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪھﺎی
دﻧﯿﺎ از ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ آن ﭘﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮد..
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽﻧﮕﺎرد ،و
ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه را از ﭼﮫﺮهات ﭘﺎک ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ارﻣﻐﺎن
زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ..
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﺬای روح و وﺟﺪان
ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﯾﺰان و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ..
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن »ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم« ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ وﻻدت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﯿﺮد..

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻟﯿﺮی
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 -١ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻔﻪی ﴿وما أرسل�ٰ ِ

ﻓﺼﻞ اول:
اﺳﻼم
ﭼﺮا دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪی اﺳﻼم ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻔﺮ ،ﺿﺮرھﺎی ﮐﻔﺮ و ﻋﻮاﻗﺐ
زﺷﺖ آن.
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ:

ﭼﺮا دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ھﻤﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮد ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ :دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺎﻣﺶ را از ﻣﺴﯿﺢ÷ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﯿﺶ ﺑﻮداﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺑﻮدا(
ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﮐﯿﺶ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ،دﯾﻦ زردﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ زردﺷﺖ ﻣﺆﺳﺲ و ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ
دﯾﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﯾﻦ ﯾﮫﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ )ﯾﮫﻮدا( رواج ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﺷﮫﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن  ،...ﻣﮕﺮ ﮐﯿﺶ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ
ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺖ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﻪ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ از ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ .اﯾﻦ دﯾﻦ ھﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﯾﻦ دﯾﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﻼم ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮐﺴﯽ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻮده و
ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮐﺲ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

٦

ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪی اﺳﻼم:

اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪی اﺳﻼم
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از »ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻣﺘﺜﺎل« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ اﻣﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻧﮫﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون
اﻋﺘﺮاض .و اﯾﻦ دﯾﻦ از آن ﺟﮫﺖ »اﺳﻼم« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا -ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض -ﻻزﻣﻪی آﻧﺴﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم:

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻋﺪهای ﻣﻌﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ،
ً
ﻣﺜﻼ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﮔﺎن ھﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﺋﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮرش ﻣﯽﮔﺮدد و از آن ﻣﻘﺪار و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن و ﺣﺮﮐﺖ و
ﺳﯿﺮ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .آب و ھﻮا
و ﻧﻮر ﺣﺮارت ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﺎﺑﻄﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎھﺶ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد! ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
وﺿﻊ وی دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﯿﻊ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻃﺒﻖ ھﻤﺎن ﺿﺎﺑﻄﻪ او ﺑﻪ آب و ﻏﺬا و ﻧﻮر و ﺣﺮارت اﺣﺴﺎس اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻨﺪ ،راھﯽ ﻧﺪارد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﺶ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ وی ﺗﺎﺑﻊ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ و ﻣﻌﺪه و رﯾﻪ و اﻋﺼﺎب و ﻋﻀﻼت و دﺳﺖ
و ﭘﺎ و زﺑﺎن و ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮش و  ...ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
آنھﺎ ﻣﻘﺮر و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻨﮑﻪ وﻇﺎﺋﻔﯽ را ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﺼﻮر داﺷﺘﻪ ،ﻧﯿﺴﺖ و راھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮه در آﺳﻤﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ذره ﺧﺎک در زﻣﯿﻦ
ﻣﻄﯿﻊ و ﺗﺎﺑﻊ آن ھﺴﺘﻨﺪ و از اﻃﺎﻋﺖ آن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
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ﺟﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺘﺪری آن را وﺿﻊ ﮐﺮده و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﯿﻊ و ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻗﺎﻧﻮن و اﻣﺮ ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ً
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻼم ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺘﺜﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ
و ﻧﮫﯽ اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض.
ُ
ﺴﻠﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺖ و
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و زﻣﯿﻦ »ﻣ ِ
ﺳﻨﮓ و ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد
ﺧﺪا و آﯾﺎت اوﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ،
از ﻟﺤﺎظ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا وﺿﻊ ﮐﺮده ،وﻻدت و ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ وی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺟﺰ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺪاﯾﺶ و
رﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺖ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﻇﮫﺎر رأی و ﻧﻈﺮ از
ﺟﮫﺖ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ و ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﺳﻔﺎھﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺬاﺗﻪ ﺟﺰ دﯾﻦ اﺳﻼم راھﯽ و
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﺪارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮی را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮐﺮاھﺖ ﺧﺎﻃﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﺟﺰ اﺳﻼم
دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد ،و ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺒﯽ را ﮐﻪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ و ﺳﻔﺎھﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﻧﮫﺎد اﺻﻠﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ،از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دو ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﺟﮫﺖ اول اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت
ّ
اﺳﺖ و از ﺟﺒﻠﺖ او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﮫﺖ دوم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ و ﻧﯿﺮوی ﻓﮫﻢ و ﺗﺄﻣﻞ و ﻗﺪرت اﺑﺮاز و ﻧﻈﺮ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ راه را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و راه دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد و ﺑﺮای ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
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زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم و رژﯾﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ و
ﻣﺴﻠﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻢ اﺻﻠﯽ؛ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در رای و ﻋﻤﻞ
دارای آزادی ﻓﮑﺮ و آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻧﻈﺮی را ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ھﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﮫﺖ
ّ
اول او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ،از ﺟﺒﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ.
از ﺟﮫﺖ دوم او ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را دو ﻧﻮع ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﻧﻮع اول اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهاش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن دارد و او را
ﭘﺮورشدھﻨﺪه و ﻣﺎﻟﮏ و آﻗﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش دارد،
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺟﺒﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ
ً
ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﯿﺎت او در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼم درآﻣﺪه اﺳﺖ
ً
و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮر ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ و
رﻏﺒﺖ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪه و داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ دارای ﻋﻘﻞ ﭘﺨﺘﻪ و ﻓﮑﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ آن ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮھﺒﺖ
ﻓﮫﻢ و رأی در اﻣﻮر را ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﺴﯽ را ﻧﭙﺮﺳﺘﺪ .و ﺑﺎز ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از روی ﮐﻤﺎل ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻃﻖ و ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﺰ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻄﻖ و ﮐﻼم ﺑﻪ او داده ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف
ﻧﺪارد  ...؛
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻼ اﺧﺘﯿﺎر در ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ او ﻣﻄﯿﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﺷﺪه و اﻣﺮ او را ﮔﺮدن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺟﮫﺎن راﺑﻄﻪی آﺷﻨﺎﯾﯽ و اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺧﺪای
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ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﻠﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ او ھﺴﺘﻨﺪ ،او ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را
ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﺪ .اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ »ﺧﻠﯿﻔﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﯾﺐ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا در روی زﻣﯿﻦ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ھﺮﭼﻪ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﺎﯾﺐ
ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻔﺮ:

در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ،اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در
ﺳﺮاﺳﺮ دوران زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽاش را ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را آﻓﺮﯾﺪه و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش او را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن در
اﻣﻮر ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف و ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آزادی ﻋﻤﻞ دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ ،از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺧﻮد داری ﮐﺮده ﺗﮑﺒﺮ ورزﯾﺪه ،و
ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺪا ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ورزﯾﺪه و ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اوﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ و واروﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدن .و ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺻﻔﺶ را
ﮔﻔﺘﯿﻢ از آن ﺟﮫﺖ »ﮐﺎﻓﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ از ﻧﺎداﻧﯽ و
ً
ﺳﻔﺎھﺖ روی ﻓﻄﺮﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﺰ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت
اﺳﻼم زاﺋﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ھﯿﭻ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﺟﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ و آﻧﭽﻪ در اﻃﺮاف او ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺰ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﮔﺬرد .وﻟﯽ از
آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻋﻘﻠﺶ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﺮدهای از ﺟﮫﻞ و ﺳﻔﺎھﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻓﻄﺮت دﻧﯿﺎ و ﻓﻄﺮت
ﺧﻮدش از دﯾﺪهی ﺑﺼﯿﺮت وی ﻣﮑﺘﻮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ او ﺑﻪ ﺧﻼف ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺶ راه ورزﯾﺪن را ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻗﻮای ﻓﮑﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮدش را ﺟﺰ در راه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮد و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت اوﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﺎﯾﻊ
ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار و ﻣﯿﺰان ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺎﻓﺮ و اﻧﺪازهی
واروﻧﻪ ﮐﺎریھﺎی او را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﻣﻘﺪار آن را ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺿﺮرﻫﺎی ﮐﻔﺮ و ﻋﻮاﻗﺐ زﺷﺖ آن:

ﮐﻔﺮ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
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ﭼﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﮫﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ؟
ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز در ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ و ﺑﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را آﻓﺮﯾﺪه و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺻﺎﻧﻌﯽ ذﻏﺎل و آھﻦ و اﮐﺴﯿﮋن و
ﺳﺪﯾﻮم و ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﯽﺟﺎن و ﺑﯽﻋﻘﻞ را ﺑﮫﻢ در آﻣﯿﺨﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮان ﻣﺎﯾﻪای ﺑﻨﺎم اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای از اﻃﺮاف ﺟﮫﺎن ،اﺷﯿﺎء زﯾﺎدی را
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦآﻣﯿﺰ آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ھﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و
ﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮاﻋﺖ و ﻣﮫﺎرت ﻧﺎدر و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻘﻞ
وی او را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ﺣﮑﯿﻢ ،ﻋﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ و اﯾﺠﺎد آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
رھﺒﺮی ﻧﮑﻨﺪ؟
ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،درﯾﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮوی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از
ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻢ ﻏﻔﻠﺖ دارد و ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ اﻓﺘﺎده ﮔﺸﻮده ﺷﻮد؟
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه در ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺴﺴﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ و در راه ﺑﺤﺚ و
ﺗﻔﺤﺺ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪای از ﺷﻌﺒﻪھﺎی ﺣﯿﺎت
رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،راه ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ھﻤﺎن آﻏﺎز اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺮ ﻧﯿﺰ وﺿﻊ او ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻔﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢھﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ ...ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻌﻨﯽ ﻇﻠﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ
اﺟﺒﺎر آن ﺷﯽء در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺣﮑﻢ و
دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ،و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﺪن وی و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی
ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻠﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪا ﻣﻘﺪاری از ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در اﯾﻦ اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده اﺳﺖ وﻟﯽ
آﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﻗﺘﻀﺎ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﺿﺎی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ در
اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻋﻀﺎ را ﺧﻼف ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .او ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام و ﺗﺮس ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آن
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا روﺷﻦ ﻧﮕﺎه دارد و
آن را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﺮﮐﺰ اﺟﻼل و اﮐﺮام او ﻗﺮار دھﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺧﺪای ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﺲ ،او ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را و آﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن در اﺧﺘﯿﺎرش داده
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻼف رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻄﺮی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ و اﯾﻦ اﻋﻀﺎء را در
راه ﺧﻼف ﺑﮑﺎر ﻧﯿﻨﺪازد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻇﺎﻟﻢﺗﺮ از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽدارد ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮐﻔﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺗﻌﺪی و اﺣﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻟﺠﺎﺟﺖ و
ﻋﻨﺎد و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻣﺎل ﺧﻮد اوﺳﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﻞ و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺴﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ؟
و ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺴﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل؟
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮد و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎ آﯾﺎ
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل؟
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺮار
داده و در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺴﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن؟
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء از آن ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و او اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎء را آﻓﺮﯾﺪه و
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرتھﺎی ﺧﻮب ﺑﻪ آنھﺎ داده و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻇﺎﻟﻢﺗﺮ و ﮔﻤﺮاهﺗﺮ و ﻣﺘﺠﺎوزﺗﺮ و ﻣﺘﻌﺪیﺗﺮ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﺪا داد را در
راه ﺧﻼف رﺿﺎی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﮑﺎر ﺑﺮد؟
و ﻗﻠﺐ ﺧﺪا داد را ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎری ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﺳﺨﻂ ﺧﺪا ﮔﺮدد؟
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و زﺑﺎن و ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وی ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﯽ رﺿﺎی او اﺳﺖ؟
آری! ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﮐﻪ ﻧﺎن آﻗﺎﯾﺶ را ﺑﺨﻮرد و ﺣﻖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارﯾﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﻏﯽ
و ﻃﺎﻏﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
و از اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ دارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ و
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ رﻓﯿﻖ و دوﺳﺘﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد...
ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻔﺮان اﻧﺴﺎن و ﻃﻐﯿﺎن و
ﺣﻖﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ وی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺴﺎن دﯾﮕﺮی را ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺮان اﺣﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎر؛ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
آن رزق را ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن
ھﻤﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ .اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ودﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﻮت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺣﻘﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد؟
و ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎن ﺑﮑﻨﺪ؟
ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻗﺪرت اﺣﺴﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮده.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ اوﻻد را در دل ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﺎی
داده اﺳﺖ؟
و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎدر داده ﮐﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﮐﻮدک را ﺑﺎ آن ھﻤﻪ زﺣﻤﺖ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻣﺸﻘﺖ آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد؟
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺳﯿﻨﻪی ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدک ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در دل
ﭘﺪر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن
در راه ﯾﮏ »ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی« ﺧﺮچ ﮐﻨﺪ؟
و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺪاﮐﺎری وﻗﺖ و ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ را در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ؟
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:

ﻓﺼﻞ اول :اﺳﻼم
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آﯾﺎ ﻓﻀﯿﺢﺗﺮ و رﺳﻮاﺗﺮ از ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی و
رﺑﻮﺑﯿﺖ او اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از اﻃﺎﻋﺖ و اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ او ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﮐﻔﺮی وﺟﻮد دارد؟
و آﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ زﺷﺖ و زﻧﻨﺪهﺗﺮ از اﯾﻦ و ﻏﺪر و ﻣﮑﺮی ﺷﺮمآورﺗﺮ از اﯾﻦ و ﻧﯿﺰ
ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟
در آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻨﺘﮫﺎی آن ﻧﺎ ﭘﯿﺪا
اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ و دورﺑﯿﻦھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯽاﻧﺘﮫﺎی او ﺑﮑﺎر اﻧﺪازد!
زﻣﯿﻦ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺮﯾﺦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮات ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ھﻤﻪ
از آن او و ھﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﯽاﻧﺘﮫﺎی او ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻼن ﺑﺮ
اﺷﺎراﺗﺶ ھﻤﻪ وﻗﺖ در ﮔﺮدشاﻧﺪ و ﺧﺰﯾﻨﻪھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﺷﺮﯾﮏ و ﻣﻨﺎزع
ﻣﺎل او ھﺴﺘﻨﺪ ،و او آن ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ او
ﻣﺤﺘﺎجاﻧﺪ وﻟﯽ او ﺑﻪ اﺣﺪی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ﺑﻠﯽ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﺑﻪ ﺳﻮد اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد اوﺳﺖ.
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺘﻤﯽ ﮐﻔﺮ و ﻃﻐﯿﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎن و ﻋﺼﯿﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
آﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ در راه ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و داﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎت در راه ﮐﺞ
ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهاش راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ راه درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و در ھﺮ اﻣﺮی از اﻣﻮرش
ﺑﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﭘﺲ از ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺧﻼق و ﺗﻤﺪن و ﻣﻌﺎﺷﺮت و
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﻘﺮون ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﻣﻔﺴﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮن رﯾﺰد و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻓﺎﺳﺪ و اﻋﻤﺎل
ﻧﺎروای ﺧﻮدش ﺻﻔﺤﻪی ﺣﯿﺎت را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺎزد.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

وﺿﻊ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻓﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در آﺧﺮت ھﺮ ﭼﯿﺰی؛ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ
ﺑﺰرگ ،در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﻮاھﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﮫﺎدت ﺧﻮاھﺪ داد.
آری در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﺘﻤﮕﺮی
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﻟﺶ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻋﻘﻞ و ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺘﯽ ھﺮ ﻣﻮﺋﯽ از ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﺮض ﺣﺎل
ﺧﻮاھﻨﺪ داد و ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! اﯾﻦ ﻇﺎﻟﻢ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺮوج ﮐﺮد و از ﻧﺎم ﺗﻮ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺎ را
ھﻢ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه در ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ!
ﺑﻠﯽ ،در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻋﺎدﻻﻧﻪاﯾﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ و
ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ روی آن ﮔﺎم ﻧﮫﺎده و ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده و در آن
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ او ﺑﺮﺧﻮاھﺪ ﺧﺎﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎلھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از راه ﺣﺮام ﮐﺴﺐ ﺷﺪه و در راه ﺣﺮام ﺧﺮچ ﮐﺮده و اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺼﺐ و ﻋﺪوان ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و اﺑﺰار و ادوات و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ
و ﻋﺪوان ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و از او در ﻣﺤﮑﻤﻪی
ﻋﺪل اﻟﮫﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻋﺎدلﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از او ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﺰای ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎھﮕﺎری وی را
ﺧﻮاھﺪ داد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻋﺬاب ،ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮاری را ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺧﻮاھﺪ ﭼﺸﺎﻧﯿﺪ.
ﻓﻮاﺋﺪ اﺳﻼم:

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺿﺮرھﺎی ﮐﻔﺮ و ﻋﻮاﻗﺐ زﺷﺖ آن ،اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ راه اﺳﻼم را اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻓﻮاﺋﺪ دارد.
از ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﺟﮫﺎن آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺖھﺎﺋﯽ ﭘﺨﺶ
ً
ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻟﻮھﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻋﻈﯿﻢ و اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ داﻣﻨﻪء ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﻢ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻄﯿﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎری و ﺳﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ :آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه
و اداره ﮐﻨﻨﺪهی اﻣﻮر آن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺳﺖ ﺟﻠﯿﻞ ،دارای ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪی ﻧﻔﻮذ او ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﯿﺪ

ﻓﺼﻞ اول :اﺳﻼم

١٥

ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ او
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ او ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر و ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮن او اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ
وﻟﯽ ﺧﺪای اﻧﺴﺎن را ﻣﻠﮑﻪی ﻋﻠﻢ و ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮ و ﻓﮫﻢ و ﻗﻮهی ﺗﻤﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺪی و
ﻧﯿﮑﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ آزادی در اﺻﻞ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺘﺤﺎن
ﺑﺮای ﻋﻠﻢ او ،اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای داﻧﺶ او و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای ﻗﻮهی ﺗﻤﯿﺰ او .اﯾﻦ آزادی اﻣﺘﺤﺎن
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪی ﻋﻠﻢ و ﻗﻮهی ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ آﯾﺎ ھﻤﻮاره
ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ آزادی را ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ راھﯽ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ھﺪف و ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ھﺮ ﺟﮫﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻓﮫﻢ آن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ در ورﻗﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺟﻮاب ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﺋﺪهای از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻠﻮم و آﺷﮑﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ
ً
ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﺎر و آزاد ﺑﺎﺷﯿﺪ .در آن ﺻﻮرت
اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﭘﯿﺮوز ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
راه ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ درﺳﺖ
ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و راه ﺗﺮﻗﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارد آزادی داده و
او را ﻣﺨﺘﺎر آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ در ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت ،ھﺮ راھﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮدش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ ﻓﻄﺮت اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را
و در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ در ﻓﮫﻤﯿﺪن ﺻﻔﺎت او اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آزادی
ارادهای ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮑﺮده راه ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺳﺮﮐﺸﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه و در اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و ﻗﻮهی
ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺷﮫﺎدت داده و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﺮدی اﺳﺖ از »اﺳﻔﻞ
اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ و ﻧﺎزﻟﺘﺮ از ھﺮﮐﺲ و ھﺮﭼﯿﺰ!
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ً
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ
داﻧﺴﺘﯿﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻮﻓﻖ
و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و اﻟﺒﺘﻪ او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و از ﻋﻠﻢ و
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده ،درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهاش
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﯿﻦ ﺑﺪی و ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل رأی ﻧﯿﮑﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺷﺮ و ﺑﺪی و زﺷﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮدش ﻣﻄﻠﺐ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺧﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ،
ﻃﺎﻋﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ درﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را در اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺳﺎﺧﺘﻪ؟ و ﭼﻪ
اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﻮﺟﺒﯽ او را ﺑﻪ ھﺪف و ﻣﻨﻈﻮرش رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﻘﻠﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و از ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و
ﻣﻐﺰش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﺗﻪ دل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ از
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی از ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ،
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و دﯾﺪه و داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ً
ﺣﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻤﻼ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﻣﯽدان ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺟﺰ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و درﺳﺖ ،راھﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در اﺻﻞ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺖھﺎی ﻋﻠﻢ و
ّ
ھﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﯿﺎت در راهھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻮده و ھﺪﻓﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن را ھﻢ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،و ﻣﺴﯿﺮ راه ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺮار و رﻣﻮز ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﮐﻪ در درون آﺳﻤﺎنھﺎ و در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و از ﻃﺮﯾﻖ

ﻓﺼﻞ اول :اﺳﻼم
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ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ رازھﺎی ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﺎﻓﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ) ( SCIENCEرا ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد ،و ﺧﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و در ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮐﺸﻒ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ و راهھﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎنھﺎ وﺟﻮد دارد،
را اﺧﺘﺮاع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮدش را ﺑﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .و از
آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻘﻮا ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در راه
ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮ دارد و ھﯿﭻﮔﺎه دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و
در ھﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻔﺲ را ﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﻮرد و
ﺗﺼﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺬھﻦ او راه
ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎﻓﺘﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را
در راه ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ھﯿﭻﮔﺎه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻼدی را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺸﺮ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،در ﻗﻠﻮب ﺑﺸﺮ ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺗﺒﮫﮑﺎریھﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﻋﺎﻟﻢ
) (SCIENTISTﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ!
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﮫﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رازھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ
اﯾﻤﺎن او ﺑﺨﺪا ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود.
و ﯾﻘﯿﻦ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎی او ﻓﺰوﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪﮔﺮﻓﺖ ،و اﻋﺘﻘﺎد او راﺳﺦﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ھﻤﻪ وﺳﺎﺋﻞ و
اﺳﺒﺎب ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را در راه ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
او ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺨﻮد و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎﺋﯽﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺟﺘﮫﺎدش در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﻗﺎﻧﻮن و اﻣﺜﺎل آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن از ﮐﺎﻓﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﻣﮫﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﺻﺎﺋﺐ و ﺑﺮای ھﺪﻓﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﯽرﺳﺪ  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ً
ﻣﺜﻼ از ﺗﺠﺮﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﻨﺪ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﺤﻄﺎط را ﺑﺎ
ﻧﻈﺮی دﻗﯿﻖ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻤﺪن و
ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و از اوﺿﺎع و اﺣﻮال رﺟﺎل ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻓﺮاد
ﺻﺎﻟﺢ دورهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻋﺚ زوال و ﻓﻨﺎی ﻣﻠﺖھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و زﯾﺎنآوری
ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آنھﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و ﻣﺼﺮف آن راهھﺎﺋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺑﺮای دﺳﺘﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ راھﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ھﻤﺘﺶ ﺻﺮف آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی اﻣﻦ و ﺻﻠﺢ و
ﺳﻠﻢ و ﻋﺪل و ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺮدم ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد
ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺪه و ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و آﻗﺎﺋﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ
ودﯾﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﮫﺒﻮد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و
رﺳﺘﮕﺎری ھﻤﻪی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ وﺟﮫﻪﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺎن در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﺪل و اﻣﺎﻧﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺮ ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ
روی ﻧﺪھﺪ.
راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﻔﺎف و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﺗﺮس از ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوی از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ھﻤﻪ و
ھﻤﻪ اﺟﺰاﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاج و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎن از آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ھﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺮورش
دھﻨﺪهی اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ اوﺳﺖ و ﺑﺲ.
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و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ھﺮﭼﻪ دارد و ھﺮﭼﻪ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ھﻤﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،و او ﻣﺎﻟﮏ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارد و ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺎل او ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
دارد اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ از ﺧﺪا و ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺼﺮف و ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮردﯾﮑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻻآﺧﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل
در روزی ﮐﻪ در وﺟﻮد آن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎﻧﺖھﺎ را از او ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺴﺎب او رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮد آﺋﯿﺪ و در ﺑﺎرهی اﺧﻼق ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮدی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را از ﭘﻨﺪارھﺎ و ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﮐﺮده،
و ذھﻨﺶ را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی و زﺷﺖﮐﺎری ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﺑﺪﻧﻈﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ
داﺷﺘﻪ و ﮔﻮشھﺎﯾﺶ را از ﺷﻨﯿﺪن زﺷﺖ و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ را از ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﺷﺪه ،او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ ﺷﮑﻤﺶ را از ﺣﺮام ﭘﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﺑﺮای
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی دراز ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮔﺎﻣﯽ را در ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪی ﺑﺮ ﻧﺪارد ،و ﺳﺮش را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺞ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ او را دار ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ! او ھﯿﭻ آرزوﺋﯽ از
آرزوھﺎﯾﺶ و ھﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺶ را از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع و از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .او ﻣﺠﺴﻤﻪی ﻧﯿﮑﯽ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻧﺰد او و
در ﻧﻈﺮ او ﺣﻖ و ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و در راه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﻠﻮب او از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪهی ﺧﻮدش و از ھﺮ ﺧﻮاھﺶ دﻟﺶ ﺣﺘﯽ از ﺑﺬل ﻧﻔﺲ و ﺟﺎﻧﺶ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء در ﻧﻈﺮ او ﻇﻠﻢ و دروغ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و
ﺑﺎﻵﺧﺮه ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻃﻞ و ﻇﻠﻢ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﺗﺮس ھﯿﭻ ﺿﺮر و زﯾﺎن و
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ھﯿﭻ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ،راه ﺧﺪا را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ داد و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻇﻠﻢ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ آﻣﺎده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎری ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
آری ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺮدی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از او
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺳﺮش ﺟﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ھﯿﭽﮑﺲ ﮐﺞ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و دﺳﺘﺶ ﺟﺰ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﻄﺮف ھﯿﭻ ﻣﺮدی دراز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت
ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن،
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ﻣﺮدی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ و ﺟﺮیﺗﺮ از او وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﺰ از
ﺧﺪا از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ و از ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ و آرزوﺋﯽ ﻧﺪارد ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از راه ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ؟
وﭼﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﻤﺎن او را ﺑﺨﺮد؟
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺮدی ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﮓ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻄﺎم ﻓﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮫﻮات
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از راه ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﻗﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺛﺮوت
ﺣﺮام ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽدوزد اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺮوارھﺎ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺣﺮام ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﮐﻤﺎل
ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻔﺎف آن را رد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ...
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺛﺮوت ﻗﻨﺎﻋﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺛﺮوﺗﯽ
ارزﻧﺪهﺗﺮ و ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪﺗﺮ از آن ﺑﺪﺳﺖ آورد!
و ﺑﺎز در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از او در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از او در ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم ،ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻪی اﻓﺮاد را ﺑﺪون ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺖ ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ روا ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ھﻤﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و از آنھﺎ ﺟﺰاﺋﯽ و ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ...
اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﻪ را وادار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ و اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﻠﯿﻠﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ وﺛﻮق و
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در اﻣﺎﻧﺖھﺎی
ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻋﮫﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در ھﯿﭻ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺆوﻧﺶ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ
ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ او اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﭙﺮس از ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﺪار
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ھﺮ اﻣﺮی ﺑﻪ او
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﺑﺎرهی ﺳﯿﺮه و روش و اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﻮھﻮن و ﺧﻮار و زﺑﻮن ﮔﺮدد ،ﯾﺎ در اﻣﺮی از اﻣﻮر
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ زﯾﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻓﺼﻞ اول :اﺳﻼم

٢١

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ او ﻣﮑﺮﻣﺖ ﮐﺮده ،ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ از ﻗﺪرتھﺎی ﺟﮫﺎن
او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،اﻣﺎ در آﺧﺮت ،رﺿﻮان و
ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺪا ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و او را ،در ﺑﺎغھﺎﺋﯽ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ داد
ﮐﻪ ﻧﮫﺮھﺎی آب از ﺗﺤﺖ آن ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﮐﺮده و در
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ داده ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮده ،آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای او آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
اﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎری روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر و اﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺟﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ اش ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ اﺳﻼم و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺖ و ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در آن ﺳﮫﻢ و ﺑﮫﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ زﻣﺎن ،و ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ و
ﮐﺸﻮری ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺣﻖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،دﯾﻦ اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﻦ دﯾﻦ ﺑﻮده
اﯾﺸﺎن ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاه در زﺑﺎن اﯾﺸﺎن آن دﯾﻦ را اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آن را
ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
اﯾﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ
اﺣﺘﯿﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﺎﻋﺖ ،ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ،وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و
ﯾﻘﯿﻦ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ.
اﺣﺘﯿﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﺎﻋﺖ:

در ﻓﺼﻞ اول داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ او .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ:
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن او ﺑﺎﺷﺪ و در راه او ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻋﻠﻢ او در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای اﻧﺴﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻪ دل ﺑﻮﺟﻮد
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺪا ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از او
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﯿﺮ
ﺧﺪا ،و از دراز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﺴﻮی ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟
و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ و ﺷﻨﻮا اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺧﺮو ج ﺑﺮ اﻣﺮ او ﺟﻠﻮی ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد؟
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻧﺴﺎن ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻓﮑﺎر
و اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق ﺧﻮدش ،ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک در راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪا
اﺳﺖ ،ﺑﻮﺟﻮد آورد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ھﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﻤﻘﺪار داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﺒﺶ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﺶ از ﮔﻤﺎنھﺎی ﺧﻄﺎ و ﺣﯿﺎﺗﺶ از ﻋﻤﻞ
ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ او اﺳﺖ ﻣﺼﺌﻮن و ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

٢٤

ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺣﯿﺎت در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﺿﺎی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل راه ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ھﻤﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد ﺗﺎ از آن دوری ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﻧﺴﺎن ﻧﺎ ﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا را
ً
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ اﺻﻮﻻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در دوران ﺣﯿﺎت از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟
ً
و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﮔﺮ ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درﺟﻪی ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻧﺰد ﺧﻮدش ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد در دﻧﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی از ﻟﺤﺎظ درﺳﺘﯽ و ﺳﺪاد و
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ را ﺑﺎ
ﻣﻮاﻇﺒﺖ و دﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﺑﺎز وﻇﯿﻔﻪی اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ او ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و در راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﺳﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد؟ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﭼﻪ اﻧﻌﺎﻣﯽ در ﻓﺮﺟﺎم
ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؟
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺧﺮت و ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﻪ ﺳﺰا و ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮ و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮ ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺧﺮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ در ﻧﻈﺮ او ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی ھﻤﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮ ع ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ
ﺧﺪا را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ھﺮدو ﺧﺎک ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .از
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮر و زﯾﺎن ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ﺻﺎﺑﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﺎه دارد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ از آن اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺪارد،
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟
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٢٥

ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺧﺮت و اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻋﻠﻢ او ﺑﺪرﺟﻪی ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ
ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪ در ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻪای ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﻧﻔﻌﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻣﺮی
دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ازآن اﻣﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫﺮ ﺻﻮرت واﺿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﮑﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪرﺟﻪی
اﻋﺘﻤﺎد و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن:

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﯾﻘﯿﻦ در ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻ دادﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
)اﯾﻤﺎن( و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪی اﯾﻤﺎن داﻧﺴﺘﻦ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا و ﺳﺰا و ﺟﺰاﺋﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ
ً
ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﺗﻪ دل ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻻ )ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ( و از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا و ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن او.
ازﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،راﺑﻄﻪی اﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪی ﺗﺨﻢ
ً
ﯾﺎ ھﺴﺘﻪ ﺑﺎ درﺧﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ درﺧﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺨﻢ ﯾﺎ
ھﺴﺘﻪای ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﯾﺎ ھﺴﺘﻪای در زﻣﯿﻦ اﻓﺸﺎﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ،درﺧﺘﯽ ﻧﺮوﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻓﺴﺎد در آب و ھﻮا ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ او
رﯾﺸﻪ ﻧﺪواﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺳﻼﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ دو اﺻﻞ )اﯾﻤﺎن و
اﺳﻼم( ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درﺟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺪا
ً
ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎر آورده واز ھﺮ ﺟﮫﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﮫﯽ ﮐﺮده
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺷﺨﺎص
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و ﺟﻠﺐ رﺿﺎی او ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ اﻣﻮال ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪا اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ
ً
ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎنﺷﺎن
ﺑﺪرﺟﻪی ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺳﺮﮐﺸﺎن و ﺗﻤﺮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا
ﺧﺎﺿﻌﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺎھﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن
ﺷﺒﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻏﯽ و ﺳﺮﮐﺶ و
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻈﺎھﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺎﻋﺖ ﻓﺪا
ﮐﺎری ﺧﻮﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻊ اﯾﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﺧﺎﺿﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،از
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﭘﺎرهای اﻋﻤﺎل ھﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آن ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎنروا وﻓﺎدار و ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺸﻮرش داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺻﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﺧﺮو ج ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی زﺷﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم و
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻏﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎر.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎری
و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،و اﺳﻼم ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﭼﻪ ﻧﺎﻗﺺ،
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ﺟﺰ از ﺑﺬر اﯾﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و ھﺮﺟﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﻔﺮ ﺿﺪ
اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮو ج ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺧﺘﻼف درﺟﺎت.
وﺳﯿﻠﻪی ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ:

ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻤﺎن و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ آﻧﺴﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎرهی ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺮﺳﻨﺪی ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر رﺣﻤﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯽھﺎی ﺻﻨﻊ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ھﺮ
ﮔﻮﺷﻪ از ﮔﻮﺷﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﻪی اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﯽھﺎ
ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ و
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اوﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی آن را
اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮐﺲ در اﯾﻦ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﯽھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺧﺎﺻﯽ در آن ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر و ﻋﻔﻮ و ﮐﺮم و
رﺣﻤﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ )و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﯾﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و ﺑﺪاﯾﻊ
ﺻﻨﻊ وی در آن ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ً
ﺑﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻠﯽ وی در ﻣﺸﺎھﺪۀ اﯾﻦ آﺛﺎر و ﺿﻤﻨﺎ
ﺗﺄﻣﻞ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮔﺎھﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ او روﺷﻦ
و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت وی ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽدھﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دو ﺧﺪا در ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ ﺧﺪا ،و
دﯾﮕﺮی ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و دﯾﮕﺮی اﻟﻮھﯿﺖ را ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪدی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎران ﺧﺪاﯾﯽ دارد و ﺑﺎد ﺧﺪاﯾﯽ دارد و آﺗﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
دارد  ...و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﺮای ھﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺧﺪای ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻔﺮﻣﺎن او اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی در ادراک ذات ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﻔﺎت او دﭼﺎر ﺧﺒﻂ و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ در راهھﺎﺋﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم اﻗﺘﻀﺎی ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﻧﺪارد.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﺣﯿﺎت آﺧﺮت و ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ دﭼﺎر
ﭘﻨﺪارھﺎی ﺧﻄﺎ و ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﯽاﺳﺎس و ﻓﮑﺮھﺎی ﮐﺎذﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ!
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ
را ﻓﻘﻂ در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و . ...
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﺮار دھﺪ آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدن آن
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮدش ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺘﮫﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﭘﺨﺘﻪ و رﺳﺎ و ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﮐﻔﺎﯾﺖ
و اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻣﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﻣﮑﺮر و ﺗﺄﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺨﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
اﺣﺎﻃﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎم و ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ راه درﺳﺖ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ھﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون رھﻨﻤﺎﺋﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﻓﻮﻗﺶ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎز ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده و ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮوز داده ،ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ را ﺧﻮدش ﺑﺪﺳﺖ
آورد رﺳﺘﮕﺎری و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ و ﺑﮫﺮهی او ﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﯾﺎن و
ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮدد .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ از ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
دارد آنھﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺨﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻣﺮداﻧﯽ را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی
ﺻﻔﺎت ﺧﻮدش ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ آنھﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ و راه درﺳﺘﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﺑﻪ آنھﺎ داده و آنھﺎ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع را ﺑﻪ
ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﺷﺪه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان
ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،و آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه )وﺣﯽ( اﺳﺖ و آن
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در آن درج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ از ﺣﯿﺚ اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر او ،آﻧﮫﻢ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ھﺪاﯾﺖ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎک

ﻓﺼﻞ دوم :اﯾﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ

٢٩

و ﭘﺎﮐﯿﺰهی وی و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻏﻮر و ﺧﻮض در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺶ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ او اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺣﻖ و ﭘﯿﺮوی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ و ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺻﺪق و ﺻﻔﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻤﺖ
و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آورده اﯾﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد و در
ﻣﯿﺪان آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب و رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﮔﺮ او اﯾﻦ ﻟﻄﻒ و
رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ رھﺒﺮی و ارﺷﺎد ﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او اھﻠﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ و
ﺻﺪق و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻮﻣﯿﺪﯾﺶ را در اﯾﻦ دو اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .او از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺪا و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ:

ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪاﻧﯿﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ً
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و رأی و ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮد ﺗﺎنرا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ
در ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺣﺬاﻗﺖ و ﻣﮫﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﻪی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و
دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺪﺳﺖ او ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد .آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺒﯿﺐ دارﯾﺪ ﺟﺰ ھﻤﺎن داروﺋﯽ را ﮐﻪ او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ داروی دﯾﮕﺮی را ﻣﺼﺮف
ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،و از ﺧﻮردن آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﺧﻮدداری ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮ ع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺑﺎرهی ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺠﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و راه را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ و او را رھﻨﻤﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و راهﺷﻨﺎﺳﯽ او اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪی او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و
در ھﻤﺎن راھﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ھﮑﺬا در ھﺮ ﮐﺎری از ﮐﺎرھﺎی
دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و واﻗﻔﯿﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﻧﻨﺪهی آن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪ آن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻄﯿﻊ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را »اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

٣٠

ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
رﺟﻮ ع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪی او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ذات
و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارﯾﺪ
و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺷﺆون ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را ﺑﻪ اﻣﺮ او اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ھﺮ
ﻃﺮف ﻣﺮدم را اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﺿﺎی ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ و از آﺧﺮت ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
در آﻧﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ھﻤﻪی اﯾﻦ
اﻣﻮر و اﻣﺜﺎل آن از ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و راﺳﺘﯽ و ﻋﻔﺎف و ﺗﻘﻮای او ،در
ﺗﻤﺎم ﺷﺆون زﻧﺪﮔﯽ وی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدارﯾﺪ و او را در ﮐﺎرھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪاش آزﻣﻮده اﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،و
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی ﮔﻔﺘﻪھﺎی او در ﺧﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ.
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺪون
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

ﻧﺒﻮت
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ،ﺧﻼﺻﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮت ،ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﺛﺒﻮت ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﺧﺘﻢ
ﻧﺒﻮت ،دﻻﺋﻞ ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت.
از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﺬات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و روشھﺎﺋﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب آﺧﺮت و ﻣﺠﺎزاتھﺎی آن ﺟﮫﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
راه ﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺬﯾﺮش اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ،از ﺟﮫﺖ ﻗﺪرت و اﺗﻘﺎن و
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺪرﺟﻪی ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی وﺛﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﮑﻠﻒ و ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهی ﺑﺸﺮ ﻣﺮداﻧﯽ را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ آنھﺎ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ آنھﺎ داده و آنھﺎ را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺮدم وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان راﺳﺘﮕﻮی ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺮای رھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮدم آﻣﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺣﺮف او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﺎر او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن او را اﻋﺘﺮاف و
اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ و در ھﻤﻪی ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت و راه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را
ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت:

ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻧﭽﻪ را اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای او ﺧﻠﻖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
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اﻧﺴﺎن از ھﻤﺎن آﻏﺎز وﻻدت ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ و ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ دو ﮔﻮش و
ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﻮﺋﯿﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﮫﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﺣﺲ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺰ
ﻗﻮهی ﻻﻣﺴﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه و ﺑﺮای راهرﻓﺘﻦ دو ﭘﺎ و ﺑﺮای ﮐﺎر دو دﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻓﮑﺮﮐﺮدن ،ﻗﻮای ذھﻨﯽ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎء ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای و
ﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺴﻢ در ﭘﯿﮑﺮ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ دارد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺪن او ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎز ھﻤﯿﻨﮑﻪ وارد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺒﺎب زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻓﻖ
ﺣﯿﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺮای او آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ھﻮا و آب و ﻧﻮر و ﺣﺮارت و
ﺷﯿﺮﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻮب ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻏﯿﺮھﻢ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺒﺎب رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی وی در دﻧﯿﺎ
ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﻧﭽﻪ از ﻗﻮای ﻣﺘﻌﺪد در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و در راه ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری او آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!
ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎ و ﻟﯿﺎﻗﺖھﺎ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازد و رﻓﻊ ھﻤﻪی
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺶ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽ و از ﻧﯿﺮوی ﻓﮫﻢ و ھﻮش ﺑﺮ
ﺧﻮردار اﺳﺖ.
آری :ﺷﺎن و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را در ﺧﻠﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ،ﺟﺰ ﺧﻮدش ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖھﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ
ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ھﻤﻪ را در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوی و
ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ھﺮ ﻓﺮدی از ﺑﺮادرش ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ھﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ او
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺠﻤﻮ ع اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻦ را از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﻃﻮری ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮫﻢ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﮫﺎرت در ﻓﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ دارد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان آن اﻣﺘﯿﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
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ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ھﻮش ﻣﻨﺪی و ﻋﻘﻞ و ﻧﯿﺮوی ﻓﮫﻢ در وﺿﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ
دﯾﮕﺮان در آن وﺿﻊ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﮑﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ دارد ،دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﻠﮑﻪی ﺧﻄﺎﺑﺖ ﺑﮫﺮهی واﻓﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪی اﻧﺸﺎء و اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮان
واﺟﺪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮی روﺷﻦ و ھﻮﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎر،
اﺳﺘﻌﺪاد رﯾﺎﺿﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﯾﮕﺮی از ﺣﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎی
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﮫﺎن را از اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﺶ ﻣﺒﮫﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذھﻦ ﻧﺎﻓﺬی دارد و ذھﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ذھﻦ
دﯾﮕﺮان ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ آن ﻧﮑﺎت ﻧﻤﯽرﺳﺪ!
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽدھﺪ و ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎﯾﯽ را
ﺑﮑﺴﯽ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖھﺎی ﻓﻄﺮی اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و
ﻣﻮھﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺨﺸﯿﺪه دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ داده اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﻓﺮادی ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻟﺸﮑﺮی و اﺷﺨﺎﺻﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و آھﻨﮕﺮی و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪھﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎرهی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻮای ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دارای اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ و رھﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .و ﻋﺪهی ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻓﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﮫﺎرت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮ ع اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﻠﯿﻞ،
ﺑﺸﺮﯾﺖ را از داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮ و اﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻓﻦ و ھﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽدارد.
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ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻌﺎدتآﻣﯿﺰ وی ،ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،اﺷﺨﺎص ﻻﯾﻖ و ﻣﺎھﺮ در ﻓﻨﻮن ھﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺷﯿﻤﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺲ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺑﺸﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و او را ﺑﺮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .آری ،ھﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪی از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ راھﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﻨﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ و
ھﺮ ﻓﻨﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﮐﻪ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮐﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺘﺎع را در دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او داده و رﺿﺎی آن دھﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی او زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮده رﺳﺘﮕﺎری ﯾﻘﯿﻨﯽ و داﺋﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺎرج از اﻣﮑﺎن ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﺮاﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﻣﺎدی او را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺳﺎزد ،و از اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﺳﺖ،
ً
ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ و اﺻﻼ ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ً
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺑﺪا اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮﯾﮏ ھﻨﺮ و ھﺮﯾﮏ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﮫﺎرت ﺧﺎﺻﻪ دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ھﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ دﯾﻦ و اﺧﻼق و ﺷﺮﯾﻌﺖ را
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و آنھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮدان ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا )ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ

ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان†:

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻤﺘﺎزی در ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ،ﺑﺎﻗﺮﯾﺤﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻧﺒﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ،ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺤﻪی ﺧﺎص و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﻣﺘﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺒﻮت
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ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻼم ﻣﻨﻈﻮﻣﯽ ﺑﮕﻮش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ذوق و ﻗﺮﯾﺤﻪ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮس و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ در
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،دارای ﻣﻠﮑﻪی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮﭼﻪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﺷﻌﺮی ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻠﯿﻎ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺎ ذوق و
ﺗﻮاﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺮع ھﻨﺮﻣﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺼﻠﺢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ،و ﮐﺎر ارزﻧﺪهی
ھﺮﯾﮏ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺮﯾﺤﻪی ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ
داﺷﺘﻪ ،ﮐﺎرھﺎﺋﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!
وﺿﻊ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻗﻠﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و در ذھﻦ او ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﻓﮑﺎر ﺑﮑﺮی
ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ او
ﺑﻪ اﻣﻮر دﻗﯿﻖ ،ﭼﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ھﻤﻪی دلھﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آن
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻧﯿﺎ و ﻣﻈﺎھﺮ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ ھﺮﯾﮏ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی او را
ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ!
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺳﺮﺷﺖ او
ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﻨﺰه و در ھﯿﭻ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮون زﻧﺪﮔﯽ راھﯽ ﺟﺰ راه ﺻﺪق و ﻋﻔﺎف و ﺷﺮف
ﻧﻤﯽﭘﻮﯾﺪ و ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﻧﺒﺎﺷﺪ از او ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﻮدش ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺣﺘﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرش
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮑﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ او ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻏﺮض ذاﺗﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در راه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در راه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ و
ﺷﺮاﻓﺖ و ﺻﻔﺎ و ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری و ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﻠﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی و ﺑﻠﻨﺪ
ھﻤﺘﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ در او دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎت ،ﺷﺎھﺪ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ راﺳﺘﮕﻮی ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮدم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان†:

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ او ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺸﺮی اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺸﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﯿﻊ او ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او روی ھﻮی و
ھﻮس ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻤﻞ و
دﺳﺘﻮری را اﺑﻼغ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪای آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ ﺧﻼف اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﮔﺰ ﺣﻖ و
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ و
ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﺎﯾﺪهی اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او را ﺑﻔﮫﻤﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪ ،ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﯿﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن از ﻃﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺷﺎھﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن راﺳﺖ و
درﺳﺖ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻓﻮاﺋﺪ را در ﺑﺮدارد.
ً
اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ از ﺣﮑﻤﺖھﺎ ﯾﺎ ﻓﺎ ﺋﺪهای از ﻓﻮا ﺋﺪ اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ھﻤﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﻗﺼﻮر ﺧﻮد ﺗﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﮫﯽ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﻨﯽ از ﻓﻨﻮن ﻣﺎھﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎت آن ﻓﻦ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ
درﺟﻪ ﻧﺎدان آﻧﮑﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﺎﯾﺪه ﮔﻔﺘﻪی ﺷﺨﺺ ﻣﺎھﺮ
ﻓﻦ ﻣﻌﯿﻦ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮل او را رد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﺮﮐﺎری از
ﮐﺎرھﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺎھﺮ و ﺣﺎذﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر اﺣﺎﻃﻪی ﮐﺎﻣﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ او رﺟﻮ ع ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻤﻞ او
را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و در ﮐﺎرھﺎی او دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﻪی
ﻣﺮدم در ھﻤﻪی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺎھﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪی اﻣﻮر دﻧﯿﺎ را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺒﻮت
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درﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻋﻘﻞ و ﻓﮫﻢ
ً
ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺨﺺ ﻣﺎھﺮی ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ
از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺎرت او اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ او
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻌﺘﺮض ھﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻤﺎل او ﻧﺸﻮﯾﺪ و در ﻓﮑﺮ و رای ﺧﻮدﺗﺎن اﺻﺮاری
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﻮﺿﻮ ع اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﺎﺋﺪهی ھﺮ ﻗﻮل ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و
ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮم ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺳﻔﺎھﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح دﻋﻮاﺋﯽ را در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻓﻼن وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﺪ،
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎن را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرﯾﺪ؟
و اﮔﺮ در ﻋﻤﻞ وﮐﯿﻞ دﻋﺎویﺗﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ او ﺷﻤﺎ را از دﻓﺘﺮش ﺧﺎرج
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﺛﺮ ھﺮ دواﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﺪ از او دﻟﯿﻞ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،آﯾﺎ دﺳﺖ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد؟
ً
اﻣﺮ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ راه ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ را
ً
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﯿﻠﻪای ﻧﺪارﯾﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻇﯿﻔﻪی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺋﯿﺪ و ھﺮﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﯿﺮت و
ﻓﮫﻢ و ھﻮش و ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ راهھﺎی ﮐﺞ وارد ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ھﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺴﺲ و ﺗﺪﻗﯿﻖ و
اﻣﺘﺤﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ
ً
او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﯿﻊ او ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
اﺣﺘﯿﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان†:

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻼم ھﻤﺎن راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ھﺮ
ً
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و از اﻃﺎﻋﺖ او ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ و ﺷﺨﺼﺎ راه دﯾﮕﺮی را
اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﻤﺮاه اﺳﺖ.
ً
ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﺷﺨﺎﺻﯽ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ ھﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل از اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ او روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه و داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ
را ﺑﺮ ﺣﻖ و ﮔﻤﺮاھﯽ را ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .و ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ
رﺳﻮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﻘﻠﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرا ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ و ﮔﻤﺮاھﯽ و
ﺿﻼﻟﺘﯽ اﺳﺖ آﺷﮑﺎر!
ﺷﻤﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻂ دوﻣﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﺪاد داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
راه ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﻼم -ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ -ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،راھﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎرش ،و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ :در
اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ را ه ،راه دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻧﺨﻮاھﺪداد.
اﯾﻨﮏ ﻓﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ:
ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﺪا ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
راه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ھﻤﺎن راه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ از اﯾﻦ
راه ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه دﯾﮕﺮی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪازد ،از دو
ﺷﮑﻞ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ً
ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،او راھﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺨﺪا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺻﻼ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ راھﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺒﻮت
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اﮔﺮ راه اول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دﭼﺎر ھﻼ ﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮ ﮔﺎه
راه دوم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ھﺮ ﺣﯿﻮان زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮود ﺧﻂ ﺳﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻋﻘﻞ داده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻄﺮف ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و راه ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح و ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ً
دھﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل او ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺑﺪا از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد و در راھﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدم ﺧﻮاھﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ و در راهھﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺧﻮاھﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮدم ﺑﺮﺳﻢ!
ھﺮﮐﺲ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ھﺮﮔﺎه ﮐﻤﯽ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎھﻢ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻮل ﻣﺮدی ﺻﺎدق ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻧﻘﺺ
ﻋﻘﻠﯽ در او وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن از ﺣﻖ ﺳﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
ً
ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ او اﻧﺤﺮاف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺗﻦ در ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻏﺮق در ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﭘﺪراﻧﺶ ﺑﻮده و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻓﮑﺎر و رﺳﻮم و ﻋﺎدات و آداﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای او ھﻮسھﺎی اوﺳﺖ و
ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن آﻟﻮده
ﺑﻮده ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﻧﮫﺎد او
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو او ﺧﻮد ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آن آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا
ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﺖھﺎ و ﺳﺒﺐھﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ از
ﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎدق و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او روی ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او را ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد و از اﻃﺎﻋﺖ او ﺗﻤﺮد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺧﺮو ج ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ آن ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﮕﻤﺎرد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﺪ
از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ او را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺪاﻧﯿﺪ و از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ او ﺧﻮد داری
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺧﺮو ج ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﭼﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دوﻟﺖ
و ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ از اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»ﻧﻘﻴﻀﺎن ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن« ﯾﻌﻨﯽ دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ

ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺜﻞ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و
ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﯾﻌﻨﯽ رھﺒﺮی و رھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ
او را ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ او ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﺑﺨﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮت:

اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ؟
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺟﻠﯿﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ و ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در آﻏﺎز اﻣﺮ )ﻧﻔﺲ واﺣﺪه( ﯾﻌﻨﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و از ھﻤﺎن )ﻧﻔﺲ واﺣﺪه( ﺟﻔﺘﺶ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ھﻤﻪی
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻠﺖھﺎ و اﻣﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از آن دو ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
رواﯾﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻄﻮر ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮ در آﻏﺎز اﻣﺮ از ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق ﺷﺮو ع ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﺳﻼﻟﻪھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ اﻣﺮوز روی زﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﻼﻟﻪھﺎ ﻣﺘﻔﺮع
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻄﻮر ﻗﯿﺎس اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻣﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و از وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮏﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﻼﻟﻪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﻌﻼ وﺟﻮد دارﻧﺪ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﻪ زاد و وﻟﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ھﻤﺎن اﻧﺴﺎن اوﻟﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،و آن اﻧﺴﺎن اوﻟﯽ در ﻟﻐﺖ )آدم( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﻤﻪی )آدﻣﯽ( ﮐﻪ
ﺑﻤﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ،آدم÷ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه و او را در روی زﻣﯿﻦ اوﻟﯿﻦ رﺳﻮل )ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ( ﻗﺮار داد و ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺟﺰ ﺧﺪای
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﯽ ﺋﯽ را ﺟﺰ او ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﻪ
ﯾﺎری ﻧﺨﻮاھﯿﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﺎم ﺣﯿﺎتﺗﺎن را ﺟﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی او -
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻔﺎ -ﺳﭙﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ اﻧﻌﺎم ﺧﻮب ﺧﻮاھﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ از اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎداش اﺷﺮار و ﺑﺪﮐﺎران
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ذرﯾﻪی آدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺷﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ
ﺣﺒﻞ اﻟﮫﯽ )ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل( ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺘﻤﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﭘﺪر ﺷﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮو ھﻮی و ھﻮس
ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮاع زﺷﺘﮑﺎری و ﻣﻨﮑﺮات ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ رواج ﮔﺮﻓﺖ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻤﻌﯽ درﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻧﮫﺮ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آب و آﺗﺶ و ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻌﻤﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺮﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺪا ﺟﺪا دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و در راه رﺿﺎی آنھﺎ
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﻞ و اﻧﻌﺎم ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺎن ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ،
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج ﺑﮕﯿﺮد و
از ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ دﯾﺎﻧﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪھﺎ وﻗﺘﯽ روی داد ﮐﻪ ذرﯾﻪی آدم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ و ﺗﺒﺎر او در اﻃﺮاف
و ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﮫﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻠﺖھﺎ و اﻣﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه
ھﺮ ﻣﻠﺖ و ھﺮ اﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮد و رﺳﻮم و ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻓﺮق داﺷﺖ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ً
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ :ﭼﻮن ﻣﺮدم ،ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻤﺪا دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن
)آدم÷( آورده و آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن دﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
ھﻮسھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻧﻮاع رﺳﻮم و ﺳﻨﺖھﺎی زﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮد و اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای ﺟﺎھﻠﯿﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رواج ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﺗﻤﯿﺰ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ -آدم÷ -آورده ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآور ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﺎن ﺧﺪا اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای
ﯾﮕﺎﻧﻪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺷﺮک و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖھﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﺳﻨﺖھﺎی ﻓﺎﺳﺪ و رﺳﻮم
ﺑﺎﻃﻞ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدم را
رھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺎت درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن وادار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری از ﮐﺸﻮرھﺎی زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از
ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ ﯾﺎ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎ اروﭘﺎ از وﺟﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ً
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﺮ ﮐﯿﺶ واﺣﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻓﻌﻼ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
درﻣﯿﺎن روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺷﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان آوردهاﻧﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ
را در رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻧﻮ ع ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﺶ راﯾﺞ و ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد و در
اذھﺎن ﻣﺮدم رﺳﻮ خ داﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﻮده و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن و ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺷﺮاﯾﻊ ﺳﺎدهای
آوردهاﻧﺪ و ھﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺷﺮاﯾﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ در ﻇﺎھﺮ ﺑﻮده و ﮔﺮﻧﻪ روﺣﯽ ﮐﻪ در
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﺎری و ﺟﺎری ﺑﻮده ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا در ﻋﻘﯿﺪه و
راﺳﺘﯽ و اﺧﻼق در ﻋﻤﻞ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻃﺒﻪی ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ درﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ
ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان دﭼﺎرﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،آﻏﺎز اﺳﻼم را در ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﯾﻦ ﺧﻼء ﻣﺼﻮن و
ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ھﺮ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز اﻣﺮ ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻦ واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺒﻮت
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ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮ اﺳﻼم ﺑﻮده و ھﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ دﯾﻦ
را آورده اﺳﺖ.
ً
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ! اوﻻ آنھﺎ
را اذﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻃﺎﻋﺖﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﺗﮑﺒﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ! در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ را از ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺷﺎن اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪودی از آنھﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ! آﻧﮫﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن را در راه
دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺧﺪا در راه ﺟﮫﺎد و ﮐﻮﺷﺶ آن
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮده و از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎی روی زﻣﯿﻦ
دﻋﻮﺗﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ دورهی ﺿﻼﻟﺖ ،ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺸﺎن ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﭘﻨﺪارھﺎی دروﻏﯽ از ﺧﻮد وارد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت روشھﺎی ﺗﺎزه
ای را از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮏدﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ھﻢ ﺷﺮو ع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان .ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺧﺪا ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺪهای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﺷﺮﯾﮏ اﻟﻮھﯿﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از در
ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان دردورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت راﺳﺘﯿﻦ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺖھﺎ
و ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺷﺮاﯾﻊ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﻣﺴﺦ ﮐﺮدﻧﺪ! و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺪﻋﺖھﺎ و رﺳﻮم ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﺳﻨﺖھﺎی درو غ و
اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺠﮫﻮل آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ! و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻊ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن وﺳﯿﻠﻪای
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻠﯽﺷﺎن را از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﺪﯾﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﯿﺰ دھﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺳﯿﺮۀ ﺣﻘﯿﻘﯽﺷﺎن در
ﺧﻼل رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ھﻤﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ.
ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽﺷﺎن
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم را ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺎﻧﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
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ً
اﻣﺮوز در ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺴﯿﺢ÷ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ آورد ﻏﯿﺮ از
دﯾﻦ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ دﯾﻦ او ﺑﺎزی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم را ﻣﻌﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰهی او را ﺑﺎ
اﺑﺎﻃﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ آﻟﻮده ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺮدم آوردﻧﺪ و آن را
)ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ!
اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺴﺦ ﺷﺪن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﻣﻤﺰو ج ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
دﯾﮕﺮان ،ﻧﺰد ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺻﺪق و ﺣﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آﺧﺮت درﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ و اﻣﺖھﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺒﺎدی ﺻﻼح و ﺻﺪق و اﺧﻼص ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺟﺪا
ﺟﺪا ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ واﺣﺪی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
و ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎی ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻦ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.
و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ اﻣﺘﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ آن ﻣﻠﺖ ﯾﺎ اﻣﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ و دﻋﻮت اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻠﺖ ﯾﺎ
اﻣﺖ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ آن روزھﺎ ﻣﻠﺖھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ در ﺣﺪود ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﻮد .در ﭼﻨﺎن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺘﯽ درﻣﯿﺎن ھﻤﻪی
ً
اﻣﺖھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﺎداﻧﯽ در ﻋﻘﯿﺪه ،و اﺧﻼق از ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮ ع اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ از ﻣﻠﺖھﺎی آن روز ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد و اوھﺎم ﺑﺎﻃﻞ آن ﻣﻠﺖ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺑﺠﺎی آن ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓﮑﺎر ﺻﺤﯿﺢ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺮ دھﺪ و ﻣﺮدم را از
ﺷﯿﻮهھﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎز دارد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﺎﻟﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
اﻓﺮاد اﻣﺘﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻠﺖھﺎ و اﻣﺖھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال
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ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوراﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
آﻏﺎز ﺑﻠﻮﻏﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﺖھﺎ رواﺑﻂ
زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎﭘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ درﯾﺎﺋﯽ و
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دور دﺳﺖ اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در
ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮ ﻣﻠﻞ رواج ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت و
اﻓﮑﺎر و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﺮداران و ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ و رﺟﺎل
ﻣﻘﺘﺪری ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﺮ ﮐﺸﻮری دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن )وﻻﯾﺖ( ﺑﻮد و در
ھﺮ ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ورژﯾﻢ واﺣﺪی دور ھﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و دوری و ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺖ
واﺣﺪی ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دو ھﺰار و اﻧﺪی ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ وﺿﻊ آﻧﺮوز ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ،دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ ھﻤﻪی ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
دﯾﻦ ﺑﻮداﺋﯽ اﮔﺮﭼﻪ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ،
ﻣﻌﺬﻟﮏ از ﮐﺸﻮر ھﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﯿﺮون ﻧﮫﺎده و در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ وﺟﺎﭘﺎن و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻓﯽ و
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺎرا از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ رواج ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
دور دﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻣﺪ .و ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ
ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ را آورد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او آﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻤﺰو ج ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ دﯾﺎﻧﺖ
ﻧﺎﻗﺼﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﺮان و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در آﻧﺰﻣﺎن ﺗﺸﻨﻪی دﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺗﯿﺎر ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻦ را ﺑﯿﺎﺑﺪ
ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖھﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورد و ھﻤﯿﻦ دﯾﺎﻧﺘﮫﺎ را در ﻣﻠﺖھﺎی
ﺟﮫﺎن رواج داد.
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ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج:

در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ وﺿﻊ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ و
اﻣﺖھﺎی روی زﻣﯿﻦ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺮور و ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻃﻠﻮ ع ﮐﺮد و ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رھﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن،
دﯾﻦ ﺣﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺟﮫﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و
ً
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﻤﺪن در
ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اروﭘﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪی آن ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل
ﻓﺎﺻﻠﻪی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﻣﺘﯽ و ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﺑﺮای اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺤﻄﺎط و اﻧﺤﻼل ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎی راﻗﯽ و ﻗﺪرتھﺎی ﻋﻈﯿﻢ آن روز را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آن روزھﺎ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب
دارای ﺧﻮن داغ و ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮی ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﺗﻤﺪن و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ وﻋﯿﺶ و ﻧﻮش در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ﻋﺎدات و اﺧﻼق ﻣﺮدم را ﻓﺎﺳﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب در آن روزﮔﺎر دارای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را راﺣﺖ ﻃﻠﺐ و
ﻧﺎزﭘﺮورده ﺑﺎر آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی از آﺛﺎز زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻠﺖھﺎ رواج داﺷﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﻠﯿﻪی ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﻮﻓﺎن آﺛﺎر ﺗﻤﺪن آن ﻋﺼﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻤﯽ
ﺑﺪر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻠﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﺮبھﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﯿﺮ و ﻣﺼﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺮس ھﯿﭻ اھﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ! ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺎده دﺳﺖ و درﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎن ،آزاده و
آزاد ﻓﮑﺮ ،آزادی و اﺳﺘﻘﻼل را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﭻ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﺞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻓﺪاﮐﺎری و از
ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در راه دﻓﺎع از ﻣﻘﺎﺻﺪ در ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎدهای
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش در آن راه ﻧﺪاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺷﺘﯽھﺎ و
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ﻣﻨﮑﺮات در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ رواج داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻤﻪ زﺷﺘﯽ و
ﭘﻠﯿﺪی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ از دو ھﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺴﻮ ﯾﻌﻨﯽ )زﻣﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم( در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻮا و
رھﺒﺮی درﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻼح
اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و ﭼﻮن ﻗﺮنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺮا
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آزاد ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯿﺖ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
رواج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن
را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﮫﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺑﮫﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ اوﺻﺎف اﺳﺘﻌﺪاد آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﻣﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺎن ﺑﭙﺮدازد دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪی دﻋﻮت و
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺶ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮﯾﻔﺶ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .رﺳﺎﻟﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﮐﻠﻤﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻋﻮﺗﺶ در ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاف
و اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮان ﻣﺮدان دﻟﯿﺮ و ﻣﺼﻤﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻐﺖ را آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ آن
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ادای اﻓﮑﺎر
ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ از دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻗﻠﻮب  ...در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻟﻐﺘﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺟﻤﻠﻪھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻟﻐﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ادا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﮫﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ از ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮ و ﻧﺸﺘﺮ در دلھﺎ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرات آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻟﺬت واﻓﺮ
ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر در وﺟﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﻠﯽ
ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن درﮐﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،رﺣﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ
او ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب را ﺑﺮای ﻧﺒﻮت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
زﻣﯿﻦھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻪ را اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪهی ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای او
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺒﻮت اﻧﺠﺎم داد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ.
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ﺛﺒﻮت ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪج:

ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﮫﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﺮوزھﺎ
ﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ رادﯾﻮﺋﯽ و ﻧﻪ ﺧﻂ آھﻨﯽ و ﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ و ﻧﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﺠﻠﻪ و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎر دھﺪ ،و ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
آﻧﺮوز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺻﺮف وﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،و در آن روزﮔﺎر ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﺮان و روم و ﻣﺼﺮ در اﻃﺮاف
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮهھﺎی رﯾﮓ و رﯾﮓزارھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت روی ﺷﺘﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ھﻔﺘﻪھﺎ و ﻣﺎهھﺎ ﺻﺮف راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ھﺪﻓﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻤﺪن راﻗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪای و
ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ،و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﻧﻌﻤﺖ داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهی
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻌﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮبھﺎ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪھﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﮫﯽ و اﻣﺮی درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آزادی ،ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ داﺋﻢ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ھﺮ
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﺑﺮ داراﺋﯽ او ﻣﺴﻠﻂ
ﻣﯽﺷﺪ و اﺛﺮی از ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺪی و زﺷﺘﮑﺎری و ﻓﺤﺸﺎء و ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر رواج
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻮ ع ﭘﻠﯿﺪی و زﺷﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ
زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺮای ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ! آنھﺎ ﺣﻼل را از ﺣﺮام ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،آزادی اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﭻ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺗﻦ در
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری در ﻧﮫﺎدﺷﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و آنھﺎ را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻔﺮی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺰل و
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اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ آن را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آن را
ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺎﺟﺎتﺷﺎن را از آن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮدنھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺲ ﺧﺎﺿﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﮓھﺎ و ﺑﺖھﺎ ﺧﺎﺿﻊ
ﻣﯽﺷﺪ! و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﮓھﺎ ﺣﺎﺟﺖھﺎیﺷﺎن را ﺑﺮآورده و آنھﺎ را ﺑﻪ
آرزویﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ!
در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﻟﻮدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻗﺒﻞ از
وﻻدﺗﺶ ﻣﺮده ﺑﻮده ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ در دوران ﮐﻮدﮐﯿﺶ وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺟﮫﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐﺸﻮش وﻣﺸﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدک ،ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از او اﻣﯿﺪ ﭘﺮورﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان ھﻢ
ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ دوران ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﺗﺠﺎرت ﺳﺮ ﮔﺮم ﺷﺪه ،و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﯿﺰش وی ﺟﺰ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺮبھﺎﺋﯿﮑﻪ
ُ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺷﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد )اﻣﯽ( ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ  ...ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎدات و اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت و اﻓﮑﺎرش ﺑﺎ ﻋﺎدات و اﺧﻼق
و اﻓﮑﺎر و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻗﻮﻣﺶ ﺑﮑﻠﯽ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ .او ھﯿﭽﻮﻗﺖ درو غ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و
ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾﺎ دﺳﺘﺶ اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻣﻼﯾﻢ ،ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،و ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺨﻦ،
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﺮﮐﺲ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ او ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ او را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺪاﮐﺎری دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺷﯿﺎء را از ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﮕﯿﺮد .از ﻟﺤﺎظ اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ
ﻣﮑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﺮانﺑﮫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد وی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و او اﻣﺎﻧﺖھﺎی ﻣﺮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻮدش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎنﺷﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او را )اﻣﯿﻦ( ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ .ﺷﺮم و ﺣﯿﺎی او ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮ غ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺪن او را ﻟﺨﺖ ﻧﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻔﺎﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ او ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪاﺧﻼق و ﭘﻠﯿﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ او ﺧﻮد از ھﺮ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ و ھﺮ ﭘﻠﯿﺪی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎﻟﺶ
ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﺪری ﺧﻮشﻧﯿﺖ و ﭘﺎﮐﺪل ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ﻗﻮم او دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ و زد و ﺧﻮرد ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ ،او داﻣﻦ اﺻﻼح ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽزد ،و
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را آﺷﺘﯽ ﻣﯽداد ،ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻣﮫﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻢ و ﻣﻼﯾﻢ و در ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی ﻣﺮدم
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ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﯾﺎری ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮراک ﻣﯽداد و
رھﺮوان ﺑﯽﭘﻨﺎه را ﻣﮫﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،و آنھﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎر زﺣﻤﺖ و زﯾﺎنﺷﺎن را
ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از او ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان او ﺧﻮد زﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﯿﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮور واراذل ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ﻣﻌﺬﻟﮏ
از ﺷﺮارت و رذاﻟﺖ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻮد روﺷﻨﺪل و دارای ﻗﺮﯾﺤﻪای ﺑﺮاﻓﺮﺧﺘﻪ ،و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻄﺮت ﺛﺎﻧﻮی ﺷﺎن و دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ
ﭘﺪر آن را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﯾﻦ ﻣﺮد از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ و ھﯿﭻﮔﺎه
ﺳﺮش را ﻧﺰد ﺑﺘﯽ ﮐﺞ ﻧﮑﺮد ،ﮔﻮﺋﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ ارزش ﭘﺮﺳﺘﺶ را ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای او
ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﺳﺰاوار ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ و ﺑﺲ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﻗﻮم ﻧﺎداﻧﯽ
آﻧﭽﻨﺎن درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺮوﻏﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﮔﻮھﺮی ﮔﺮان ﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن
ﺳﻨﮓھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ!
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏدوره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻃﮫﺎرت ﻣﻘﺮره ﺑﺎ رﻓﻌﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺳﻦ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺻﺒﺮش از دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدهی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ھﺮ
ﻃﺮف ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮدش را از اﯾﻦ درﯾﺎی
ژرف ﺟﮫﻞ و ھﺮج و ﻣﺮج و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺠﺎت دھﺪ؛
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ از ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و روزھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ،رو ح و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدات ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﺰﮐﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
و ﻇﻠﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺶ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺟﻮﯾﺎی ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭘﺮ از ﭘﻠﯿﺪی و ﻓﺴﺎد و ھﺮج و ﻣﺮج را از ﺳﺮ ﻧﻮ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای او روی داد و ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ً
ﻧﻮری ﮐﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮد روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ از ﻏﺎری ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺪا داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺳﻮدی ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ دﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺶ آنھﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ آنھﺎ را ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و
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اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روزی ﻣﯽدھﺪ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و از آنھﺎ ﯾﺎری ﻧﺨﻮاھﯿﺪ و ﺣﺎﺟﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺟﺰ از
او ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ،و از دزدی و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﻓﺤﺸﺎء و ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ
ﭘﻠﯿﺪیھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ارﺗﮑﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ! و در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺗﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و ھﯿﭻ ذیروﺣﯽ را ﻧﮑﺸﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺤﻖ! و داراﺋﯽ ﻣﺮدم را از آنھﺎ
ﻣﺮﺑﺎﯾﯿﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺘﺎﻧﯿﺪ! و ﻧﺪھﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺤﻖ! ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮﯾﺪ و ھﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻪ و ﺟﺎه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮف و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و
ﺻﻼح و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و
ﺧﻮدش را از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه دارد ،از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دارای ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮف و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و از ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻆ و ﺑﮫﺮهای ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ و در آن ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻋﺪل ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ درﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻧﻪ رﺷﻮﺗﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ ،و ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دھﺪ
داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮﮐﺲ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎن آﺷﮑﺎری ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ
و ﺟﮫﻨﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم او دﺳﺖ ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزارش زدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﮐﻪ او ﻋﺎدات و رﺳﻮم
ﺟﺎھﻠﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺪراﻧﺸﺎن ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯽﺷﻤﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ
ﺧﻼف ﻃﺮز و روش ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ او را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺮ او
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻧﻮاع ﺳﺨﺘﯽھﺎ و اذﯾﺖھﺎ و آزارھﺎ را ﺑﺮ او وارد ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ اذﯾﺖھﺎ و آزارھﺎ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺻﺮف ﺗﺎ ﯾﮏ روز و دو روز ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ج ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از وﻃﻨﺶ ھﺠﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺮدم
دﺳﺖ ﺑﺮدارش ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اذﯾﺖ و
آزار او ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و در
ﺑﺮاﺑﺮ اذﯾﺖ و آزاری ﮐﻪ از ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽدﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ راه ﺣﻖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ از ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻋﻮض از دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﺧﺪا دﺳﺖ ﺑﺮ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ را رد ﻣﯽﮐﺮد و دﻋﻮﺗﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
ﺣﺎﻻﺟﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :آﯾﺎ در ﺟﮫﺎن ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢﺗﺮ و ﻓﺪا ﮐﺎر و
راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از او ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﻣﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ و اذﯾﺖ و آزار را در راه ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ در راه اﺻﻼح ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت او را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻟﯽ او ﺟﺰ دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﺑﺮای آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ! ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﻓﺪای ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮدی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻗﺪری در ﺑﺎرهی اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎزه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻏﺎر
ﺑﺮای او روی داده ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮو ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﭘﯿﺶ از او اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ آورده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﺧﻄﺎﺑﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖﺷﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از آنھﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻮره ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ او آورده ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ!
وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ھﻤﻪ ﺳﺮ ﻋﺠﺰ ﻓﺮود آوردﻧﺪ) .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻮرهی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ »اﻟﮑﻮﺛﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دوازده ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد(.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،از ﺣﯿﺚ ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ھﻤﻄﺮاز ﻧﺒﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﯿﻦ آن
ﮐﻼم و ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻣﺤﺎوراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﺮق واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮ ع ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺒﻮت
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اﯾﻦ )اﻣﯽ( ج ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا رﺷﺪ ﮐﺮد ﺳﺮاﺳﺮ دورهی زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎﺋﯽ را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ! و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد )اﻣﯽ( ج ،در اﺧﻼق و اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﺣﮑﻤﺎی ﺳﺘﺮگ ،ﺑﺎ ھﻤﻪی وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ
و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺑﺖ زﯾﺎد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ و اﺳﺮار آن
را درک ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺣﮑﻤﺖ و اﺳﺮار آن
ً
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ! اﯾﻦ )اﻣﯽ( ج ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن
ﭘﯿﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮرد آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ
ﻣﺎدهی آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﺳﺮ ﺟﺎی آن ﺑﺮ دارﯾﻢ! در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮنھﺎی
وﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮنھﺎی
دﻧﯿﻮی در ھﺮ آزﻣﺎﺋﺶ ﺧﺎﺋﺐ و ﺧﺎﺳﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﺤﺬﯾﻒ در آنھﺎ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ،در آﻧﺤﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ج ﺑﺪون ﻣﺪد اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ھﯿﭻ
ﺷﻖ و دﻓﻌﻪای ازآن اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﺣﺬف را ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺧﻼق و ﺷﺮف و
ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺑﺬرﯾﻌﻪی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ،دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرتھﺎی ﺟﺒﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺧﻮار و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ از ھﯿﭽﮑﺪام اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ را رھﯿﻦ ﻓﻀﻞ و اﮐﺮام و اﻧﻌﺎﻣﺶ ﻗﺮار
داد .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻤﻮ/ﮐﺎﮐﺎ و ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ او )ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ( را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺷﮑﻤﺶ را ﺷﮕﺎﻓﺘﻪ و ﺟﮕﺮ او را ﻣﮑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪ! و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ او ﭘﺮﺗﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و او را از وﻃﻨﺶ آواره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻤﻮد و آنھﺎ را ﻋﻔﻮ ﮐﺮد!
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﮑﺮ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﻋﮫﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ
در ﺟﻨﮓ ،ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوزی ﻧﻨﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﻃﻮری آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن وی ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ و ﻇﻠﻢ و ﻋﮫﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ!
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اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دلھﺎی ھﻤﻪی اﻋﺮاب را ﻣﺠﺬوب و ﻣﺴﺨﺮ ارادهی او ﺳﺎﺧﺖ و
آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ھﺪاﯾﺎﺗﺶ از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﻧﺎداﻧﯽ و وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻧﺠﺎت داد و
از آنھﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ و ﺗﮫﺬﯾﺐ از ھﻤﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ! و از اﻋﺮاﺑﯿﮑﻪ ﭘﺎیﺑﻨﺪ
ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺖ و ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
و ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯿﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی را اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ دوﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺸﺎن را در راه آن ﻓﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وھﻤﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دارای ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آداب و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری آدابﺷﺎن را ﺗﺰﮐﯿﻪ و
اﺧﻼقﺷﺎن را ﺗﮫﺬﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﻧﺎن را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻔﻮذ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮد و در ﭘﻨﺎه دﻋﻮت  ۲۳ﺳﺎل رﺳﺎﻟﺖ وی دارای ﻗﺪرت ﻧﻔﺲ و ﻧﯿﺮوی ارادهای ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺮان و روم و ﻣﺼﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺮف و ﺗﻤﺪن و اﺧﻼق
و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و در آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎی دور
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!
اﯾﻦھﺎ آﺛﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد اﻣﯽ ج در ﻧﻔﺲ ﻋﺮب ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
او در ﻧﻔﻮس ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ و ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮ ازﯾﻦ ﺑﻮد! زﯾﺮا
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﻓﮑﺎر و ﻋﺎدات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻋﻼوه
ازآن اﮔﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﭘﯿﺮوی او روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،آﺷﮑﺎرا دﺳﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ زدﻧﺪ
و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را رھﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ھﯿﭻﮐﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد )اﻣﯽ( ج ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ!
دﻧﯿﺎی آﻧﺮوز )ﺗﻮﺣﯿﺪ( ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه اﯾﻦ
ﻣﺮد )اﻣﯽ( ج آﻣﺪ و درس ﯾﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ را از ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد داد! ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ً
دﯾﺎﻧﺖھﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻓﻌﻼ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ! ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در اﺧﻼق و آداب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﻼق و آداب ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎی روی زﻣﯿﻦ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺎﺛﯿﺮات آن اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺘﯽ و
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راﺳﺘﯽ و ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﻧﯿﺖ و اﺟﺘﻤﺎع آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻣﻌﻘﻮل و دلﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻨﮑﺮان را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ از او اﻗﺘﺒﺎس
ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس و ﺳﺮﻗﺖ اداﻣﻪ دارد.
ً
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﻞ و وﺣﺸﯽﮔﺮی در ﻧﮫﺎدﺷﺎن
رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎری ﺟﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﺰد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از
ﮐﺴﯽ ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻈﺎھﺮ ﮐﻤﺎل ،ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﭘﺲ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪ؟
و اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ را از ﮐﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد؟
و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؟
آن واﺣﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺋﺪ و ﺳﺮداری اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ِ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ! و درﻣﯿﺎن ﻗﻀﺎة ،ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺎھﺮ .و در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاران،
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی! و در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﺣﺎذق! و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ،ﻣﺼﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﮑﺮ! و در ﺻﻒ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ! و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮫﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎد روزاﻧﻪ و در ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
دﻗﺖ و ﻧﻈﻤﯽ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهاش را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﻮازش و ھﻤﺪردی ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺷﻮد! و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﻣﻌﺬﻟﮏ روی ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و
ﺟﺎﻣﻪی زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻏﺬای او ﻏﺬاﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻠﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪ
روز ﺗﻤﺎم ﺑﯽﺧﻮراک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدیﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ زده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮم ،ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪی او را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ادﻋﺎی او را ﻧﭙﺬﯾﺮد! ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ را ﻧﮕﻔﺖ و ادﻋﺎ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮھﺒﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی را از ﺧﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖھﺎ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﭼﻪ دارم از ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردهام و ﺟﻦ و اﻧﺲ از آوردن ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن

٥٦

ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻋﺎﺟﺰاﻧﺪ از ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ و زاﺋﯿﺪهی ﻓﮑﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮﯾﺤﻪی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮ ﮐﺎری را
ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ داده و ھﯿﭻ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن را اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﭼﺮا ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﺻﺎدﻗﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﯾﻢ و ﭼﺮا ﺑﻪ اﻣﺮ او ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا اﺳﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ؟
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮھﺒﺖھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات او را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از او و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻣﺮدی را ﻧﻈﯿﺮ او ﭘﺮورش ﻧﺪاده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارد اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ دارد ﻣﺪح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺛﻨﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ را ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
و ﭼﺮا وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎ و ﻣﻈﺎھﺮ ﮐﻤﺎل از ﺧﺪا اﺳﺖ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﻨﯿﻢ؟
و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺧﻮدت ﺳﺎﺧﺘﻪای و از ذھﻦ ﺗﻮ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدت
ﺳﺮ درآورده اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد راﺳﺘﮕﻮی اﻣﯿﻦ ،اﯾﻨﮫﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎزات و ﻣﺤﺴﻨﺎت را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ وﻟﯽ او از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﺘﻨﺎع دارد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﺰ
ﺧﻮد او ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻨﺎت و اﻣﺘﯿﺎزات را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﺎری ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ،
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی او را رد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ و ﻣﻨﺰهﺗﺮ و اﻣﯿﻦﺗﺮ از او ﮐﯿﺴﺖ؟
ھﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺻﺎدق ،ﺳﺮور و ﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻟﯽ و ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ او دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮت اوﺳﺖ .ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺧﻼق
اﻋﻼی او ھﻤﻪی وﻗﺎﯾﻊ و روﯾﺪادھﺎی دورهی زﻧﺪﮔﯽ وی ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺛﺒﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه .و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﻠﯿﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،دﻟﺶ ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻪ او ج ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮدش ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮔﺸﻮده و ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی
آن را ﺑﻔﮫﻤﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﯿﺎورد.
ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ راه راﺳﺖ اﺳﻼم ،ﺟﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻮ ع ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺳﻠﺴﻠﻪی وﺣﯽ
و ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد او ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آﻧﭽﻪ را از ﻧﻮر و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی او ج ﻓﺮﺳﺘﺎده و ھﺮآﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ و ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻨﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ج اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ،دﻻﯾﻞ و ﺑﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ او آورده اﻗﺮار و
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﯾﻘﻪی او ﺑﺎﺷﺪ و از ھﺮ ﺟﮫﺖ او را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج:

اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ھﺮ روز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ھﺮ وﻗﺘﯽ از
اوﻗﺎت ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺣﯿﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎرت
از زﻧﺪه ﺑﻮدن ھﺪاﯾﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اوﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ او زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ او زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻗﺪﯾﻢ ھﻤﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎتﺷﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﺑﺎ ھﻮی و
ھﻮس ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻤﺰوج ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺮۀ آن
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ و روی ھﻤﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺎﻻت ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﺟﺰم زﻣﺎن آنھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ آنھﺎ و ﮐﺎرھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در دوران ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و
ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﯾﺎم ﺣﯿﺎتﺷﺎن را
ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﭼﻪ او اﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ھﻨﻮز زﻧﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ اﯾﺸﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ،و آن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ آورده ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎظ اﺻﻠﯽ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺘﯽ در ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺎت آن راه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﺳﯿﺮۀ
و ﮐﺎرھﺎﺋﯽ دورهی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎ و ﮔﻔﺘﻪھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﺳﺎلھﺎی دراز در ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺪون ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮوز ،ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﮐﻠﻤﺎت او را ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ دورهی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺎﯾﻊ
دوران ﺣﯿﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ در ھﺮ
ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎت روزاﻧﻪ و در ھﺮ وﻗﺘﯽ از اوﻗﺎت ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪاء و ﺗﺄﺳﯽ
ﺟﻮﺋﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار او را ﺳﺮ ﻣﺸﻖ ﻗﺮار دھﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﺳﺘﺎدهی دﯾﮕﺮی از
ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽآﯾﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ از ﻋﻠﺖھﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
ﻋﻠﺖ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺗﻤﺎم آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺖ و ﻣﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖھﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)ﻋﻠﺖ ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ،
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و ﻣﺎ از آن ﺟﮫﺖ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺰ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮ ع ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺼﻮرت
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ﻗﺎﻋﺪهی ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ(.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ از ﻋﻠﺖھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ:
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﺳﻮل اﮐﺮم ج زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ھﺴﺖ در ھﺮ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ و از ھﺮ ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ آورده و از ھﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﻢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
راهھﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از آن ﺑﺮ ﺣﺬر دارد ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯿﮑﻪ ھﻨﻮز
ھﺪاﯾﺖ او زﻧﺪه و در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮ درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت را
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره آن را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ دارد.
ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ
دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ
ﻗﺼﻮری در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ج ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن و ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن آﻣﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺖ
ﻣﺘﻌﯿﻦ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ اﻣﺖ و ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮم
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮ ع ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از او ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی اﯾﺸﺎن ج دﻋﻮت
و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی اﯾﺸﺎن را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در
روی زﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻃﺮف ﺧﺪا آن را
آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻌﻨﯽ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪهی
ﺗﻮﺣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ روز
آﺧﺮت ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﺣﯿﺪ ،راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﻪ آﺧﺮت،
ﮐﻠﻤﻪی ﻃﯿﺒﻪ.
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارد ،ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ،ﯾﮑﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ:
 -۱ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،اﺳﻼم اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ او ،ﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و
راه ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﭙﺮیﮐﺮدن دورهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی او و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺛﻮاب ﯾﺎ ﻋﻘﺎب اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺟﺰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﻦ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ:
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج اﯾﻤﺎنآوردن و ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﺎﺋﯽ اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدن ،اﺳﻼم اﺳﺖ.
ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ از ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و آن را وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﺳﺖ.
 -۲در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ،
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در آن وﻗﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻠﺖ ،اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازآن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان آن
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وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم در ھﺮ ﻋﺼﺮ و ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻠﺖھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و راهھﺎی ﻋﺒﺎدتھﺎ( اﻧﺪک اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم را ﺑﺮای ھﻤﻪی
ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی رﺳﻮل
اﮐﺮم ج ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد.
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺴﻮی ﻣﻠﺖ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﺑﺴﻮی ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ،و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن ج ﮐﻠﯿﻪ
ً
ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان† ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺴﻮخ
ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ج ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ و ﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺳﻼم ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮدن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﯾﺸﺎن و اﯾﻤﺎنآوردن ﺑﻪ آن ھﻤﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آورده و ﻧﯿﺰ اواﻣﺮ
اﯾﺸﺎن را ،اواﻣﺮ ﺧﺪا اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﺗﻌﻤﯿﻞ ﺑﻪ آنھﺎ ،ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .اﮐﻨﻮن ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اوﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او
ﻧﺪارد ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.
اﯾﻨﮏ اﻣﻮری را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﻮر ﭼﻘﺪر راﺳﺖ و درﺳﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آنھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﮐﺪام ﺣﺪ رﻓﻌﺖ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺮی را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺟﻤﻠﻪی )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ( اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﮐﺎﻓﺮ ،ﻣﺸﺮک و ﻣﻠﺤﺪ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺮار و اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮق ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺟﺪااﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﮔﺮدان ازﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
و ﺗﺮﻗﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺳﺮاﻓﺮازﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت دﭼﺎر زﯾﺎن و ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ دو
ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ دو ﮔﺮوه ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه از )ﻻم و اﻟﻒ و ھﺎء -ﻻ إﻟﻪ
إﻻ اﻟﻠﻪ (-را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری )ﻣﺎﻻرﯾﺎ( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪی )ﮔﻨﻪ
ﮔﻨﻪ()  (١را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ھﺰار ﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ )ﮔﻨﻪ ﮔﻨﻪ( را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪی )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن و
ﺑﺪون اﻗﺮار ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ،
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮق ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در
ﻋﻤﻖ ﻗﻠﺐ -ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻪ دل ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دل ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد از ھﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و
رﺳﻮخ ﻋﻘﯿﺪه و ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻤﺎ -ﮐﻢﺗﺮ از ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮزﻧﺪﮔﯽ آﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زھﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ ﺳﻮزﻧﺪﮔﯽ آﺗﺶ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﺗﺎن را در آﺗﺶ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺪ ،و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ ھﻼ ﮐﺖ زھﺮ ،ﺷﻤﺎ را
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮک ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ اﻟﺤﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد از ﺷﻤﺎ
ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدد ﭼﻪ در ﻋﻘﯿﺪه و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ.
ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪی :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ:

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ )إﻟﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟

َ
َ
 -١ﮔﻨﻪ ﮔﻨﻪ )گ ِن گ ِن( ﻧﺎم داروﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺗﺐ) .ﻣﺼﺤﺢ(
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ )ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت( اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺑﺰرﮔﯽ و
ﺟﻼﻟﺖ ﺷﺄن و ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺒﺎدت در ﺑﺮاﺑﺮ او ﮔﺮدن ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ.
)ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﻪی )اﻟﻪ( اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ
دارﻧﺪهی ﻧﯿﺮوی ﺟﺒﺮوﺗﯽ و ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن از ادراک ﭘﺎﯾﺎن آن ﺣﯿﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎت از او
ﯾﺎری ﺑﺨﻮاھﻨﺪ(.
و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی او دﯾﺪه ﻧﺸﻮد( ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت

اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺆﻟﻒ ،واژهھﺎی )ﺧﺪا( در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و )دﯾﻮﺗﺎ( در زﺑﺎن ھﻨﺪی

و ) (GODدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻤﻪ ﻣﺮادف ھﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪی )اﻟﻪ( ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
َ
ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻐﺎت ﺟﮫﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﻤﻪی )اﻟﻠﻪ( اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای
ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ:
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ( اﯾﻦ اﺳﺖ :ھﯿﭻ إ ِﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آن ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ
او اﻟﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﯿﭽﮑﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻧﺰد او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل.
در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺟﺰ او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺠﺒﻮر و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﯾﺎری ﺑﺨﻮاھﺪ و او در ﻣﺎورای ﺣﻮاس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن در
ادراک ذات او ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﯿﺮان اﺳﺖ!
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ:

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( در ﻟﻐﺖ دارد و اﯾﻨﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
آﻧﭽﻪ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎرهی اﺣﻮال اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و آﻧﭽﻪ در
اﯾﻦ ﺟﮫﺎن از آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
دورهای ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻟﮫﯽ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﺳﺖ.
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در زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ھﻢ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ -ﭼﻪ
وﺣﺸﯽ و ﭼﻪ ﻣﺘﻤﺪن -در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﻟﮫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه و آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،و
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ از ھﺮ ﺟﮫﺖ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر )اﻟﻪ( ﯾﺎ ﺧﺪا در ﻧﮫﺎد ھﻤﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و در ﻋﻤﻖ ذھﻦ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ
ﮐﻪ او را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل دروﻧﯽ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻓﻄﺮت ﻣﺤﺘﺎج و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ دارد! ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس او ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﮔﺎھﯽ از
دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل او ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن زﯾﺎنآور اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آرزوھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽدھﺪ و
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ او را ﺑﯽھﻮده ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮای او ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺮض ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد
و اﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ!
اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﻮ ع ﺣﻮادث ﯾﺎ دﻓﺎع از آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
و ﺑﺎزﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﮫﺖ آن اﻧﺴﺎن را ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻮهھﺎ و
رودﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﮔﺰﻧﺪﮔﺎن ﻣﮫﯿﺐ و ﻣﺨﻮﻓﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎنھﺎی
ﺷﺪﯾﺪ و زﻟﺰﻟﻪھﺎ و ﺳﯿﻼبھﺎ او را وﺣﺸﺖ زده ﻣﯽﮐﻨﺪ! و ﻣﻨﻈﺮهھﺎی رﻋﺪ و ﺑﺮق و اﺑﺮھﺎی
ﺗﯿﺮه و رﯾﺰش ﺑﺎرانھﺎی ﺳﺨﺖ او را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ.
او آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﮔﺮدش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽﺷﻮد! ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهھﺎ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻘﺪر
ﺧﻮدش را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ! و ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد!
اﻧﺴﺎن ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ً
ﺧﻮدش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻠﺒﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﯿﺮ! و
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺼﻮر )اﻟﻪ( ﯾﺎ ﺧﺪا در ذھﻦ او ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺰرگ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﻗﺪر و ﺷﺄن اﯾﻦ دو دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﺮش را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻗﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت ،و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻢ ﮐﻨﺪ .و
ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس وادارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﻋﺮﺿﻪ دارد و ﻋﺠﺰ و در ﻣﺎﻧﺪﮔﯿﺶ را اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻗﺪرت آن ذات در زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ او ،او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺧﻮد را از ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﮐﻨﺎر دارد! ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد.
در ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﺎداﻧﯽاش اﻧﺴﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را
ً
دارای ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺎ وﺟﻮد آنھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺎن آور
ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،ھﻤﻪ »ﺧﺪا« ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﻮش و رود ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﮐﻮهھﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﺪ! و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و زﻣﯿﻦ و ﺑﺎران و ﺑﺎد و ﻣﺎه و آﻓﺘﺎب و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ! وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ از او زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﺑﺸﯽ
از ﻋﻠﻢ و ﻧﻮر در ﻓﮑﺮ او ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش
ﻧﺎﺗﻮان و ﻋﺎﺟﺰ و درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ادﻧﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد! و رودﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ ،ﮐﻮهھﺎ را اﻧﺴﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﮕﺎﻓﺪ و ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﺷﻮد و از ﺷﮑﻢ ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی را
ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﺷﻮد و ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آب
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺧﺸﮏ و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آب ﺧﻮدش از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽوزد و اﺑﺮھﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﺮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﺑﺎران ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﺮ
وزﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﯾﺎ زﯾﺎنآور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ھﻤﻪی
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه
و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ھﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ!
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در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذھﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺤﺮک اﯾﻦ ھﻤﻪ
اﺷﯿﺎی ﻇﺎھﺮی ﻣﺘﮑﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﭘﻨﮫﺎناﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺷﯿﺎء و ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪی ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ھﺮ
ﭼﯿﺰ ﻗﺎدرﻧﺪ.
ﻋﻘﯿﺪهی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﻧﮫﺎﻧﯽ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮر و ھﻮا و آب و ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و زﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ،ھﺮﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
دارﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎل و ﮔﻤﺎن ﺧﻮد در ذھﻨﺶ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دور او ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺠﺪهاش ﻣﯽﮐﻨﺪ! وﻟﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ در ذھﻨﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺎﻓﺬی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻀﺒﺎط دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﮑﻢ آن ﻣﻮاﻇﺒﺘﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ.
و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽوزد و ﺑﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎرات در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭼﺴﺎن ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪهی ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤﯽ ﻣﯿﻮهھﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﮐﺎﺷﺘﻪھﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی زﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﻮﺟﺒﺎت
ھﻤﮑﺎری ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ھﺮ
ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﻣﺸﺮﮐﯽ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﯽاﻓﮕﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﻢ دﻗﯿﻖ
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﺧﺪاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪی ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﯾﺎﺳﺖ دارد ،و
ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺴﺎد و ھﺮج و ﻣﺮج ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ را »اﻟﻠﻪ« ﯾﺎ »ﺑﺮﻣﯽﺷﻮر« ﯾﺎ »ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﮕﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ وﻟﯽ
ﺿﻤﻦ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺷﺮﯾﮏ او ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وزﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اوﺳﺖ و در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرداری ﺑﺎ آنھﺎ
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ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺼﺐھﺎ را ﺑﻪ آنھﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ
در اداره ﮐﺮدن اﻣﻮر اﯾﻦ ﺟﮫﺎن از آن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺪون ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ رﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد!
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺟﺎھﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ را ھﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ و
دور آنھﺎ ﺑﮕﺮدد و از ﺧﺸﻢ آنھﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ آنھﺎ را وﺳﯿﻠﻪ
ﻗﺮار دھﺪ و دﺳﺖ اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ دراز ﮐﻨﺪ! و از آنھﺎ ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﺮای
ﺣﺼﻮل ﺧﺮﺳﻨﺪی و رﺿﺎی ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﻧﺬر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ!
وﻟﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﺼﯿﺮﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻋﺪد
ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ :راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎدان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺎرهی ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ و
ﺑﯿﮑﺎرهﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن.
ﺑﻪ اﯾﻦﺟﮫﺖ از آنھﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺒﺎدت ﺑﻌﺾﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺟﮫﻞ و
ﻧﺎداﻧﯽ در ﺑﺎرة اﯾﻦ ﺧﺪای واﺣﺪ در اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ دارای ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺮدم
را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺮدم او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸﺮ دارای ﻧﯿﺮوی
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﺳﺖ!
دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪا ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﮫﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﮫﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ! و
دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش واﮔﺬار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دھﺪ و ﺣﺎﻻ در
ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﯿﺎء و
ارواح ﻣﻘﺪﺳﻪ از ﻣﺮدم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ و واﺳﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﯾﮑﯽ از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت آن
را ﺟﻠﻮی ﻧﻈﺮش ﻧﮕﻪ دارد ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ! ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﻨﯿﻦ اوھﺎم
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ﺳﺴﺖ و ﺑﯽاﺳﺎس در ذھﻦ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرزار ﺷﺮک و
ﮐﻔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ھﯿﭻ ﻋﻠﺖ و ﺟﮫﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ!
آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ درﺟﺎت ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﻠﻪی »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ
ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺑﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ داده و آنھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻋﻠﻤﯽ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در آﻏﺎز اﻣﺮ ﺑﻪ آدم÷ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح÷ و اﺑﺮاھﯿﻢ÷ و ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ھﻤﺎن داﻧﺶ ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ﺷﺎﺋﺒﻪھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ آﻟﻮده
ً
ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ و اﺑﺘﻼی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻗﺴﺎم
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان روی ﺑﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﺮ ﺣﻮاس و ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻮﺟﺰ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ.
 -۱اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺼﻮر اﻟﻮھﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن از درک ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،و
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ ،و در آن ﻣﺎورای
ﺣﺪ و ﺣﺴﺎب ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ھﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
و ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺣﻮادث و ﭘﺪﯾﺪهھﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ در آن روی
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﮫﻮت ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
»ﺻﻤﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ از ﻏﯿﺮ ،ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر ،ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺌﻮن از
اﺷﺘﺒﺎه ،داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ و ﻗﺎھﺮی ﺑﺎﺷﺪ دارای
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺮ او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﯿﺰی از اﺷﯿﺎی اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ﻣﻮﺟﺒﺎت و اﺳﺒﺎب ﺣﯿﺎت و رزق ﺷﺎن را از او ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و از ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﺪ و
ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮐﺎر او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

 -۲ﮐﻠﯿﻪی اﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻮھﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ذات واﺣﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در دو ذات ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ
ذات ﻏﺎﻟﺐ و ﻗﺎھﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺰ در ﯾﮏ ذات ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
و دﯾﮕﺮی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮﻣﯽ روزی دھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﯾﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﯾﮑﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﯾﮕﺮی؛ زﯾﺮا آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﺣﯿﺎت ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺣﯿﺎت ﺑﺒﺨﺸﺪ و آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮕﮫﺪار
اﻟﻮھﯿﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و در ﮐﺎرھﺎی آن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻨﺶ
ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻮھﯿﺖ ﺟﺰ در ذات واﺣﺪ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی اﻟﻮھﯿﺖ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺟﺎی دادﯾﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰھﺎی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ از ھﺮﺟﮫﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎرهی آن
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آری ،ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ و ﻣﻘﮫﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮑﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد ،ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی از اﻟﻮھﯿﺖ
در وﺟﻮد آنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﭼﻪ اﻧﺪک و ﭼﻪ ﺑﯿﺶ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪای
ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻻ إﻟﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪای )دروﻏﯿﻦ( وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۴ﭘﺲ از ﺳﻠﺐ اﻟﻮھﯿﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ
ذاﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ھﻤﻪی اﺷﯿﺎء وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻮھﯿﺖ را ﺟﺰ آن ذات ھﯿﭻ
ذات دﯾﮕﺮی دارا ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
دارای ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد!

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻋﻠﻢ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم .و ھﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ :ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺖھﺎی ﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم
داﻧﺶ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ!
و ھﺮﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،ﮐﯿﻤﯿﺎ و ھﯿﺌﺖ و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﯿﻮانﺷﻨﺎﺳﯽ و
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ھﺮ
ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯽدان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺧﺸﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﺣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن:

ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی دارد،
و ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﭼﺎر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و زﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
 -۱اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﯾﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ
آن ﺧﺪاﯾﯽ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب زﻣﯿﻦ ﻣﺎل
اوﺳﺖ ،و او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ روزی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ھﻤﻪ را
ﭘﺮورش ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐ و اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد و ھﺮﮐﻪ ھﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ،ﻣﺎل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رﻋﯿﺖ اوﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻮاﺳﺎت و ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری او را ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد وﺳﯿﻊ اﻟﻨﻈﺮ ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﻣﻠﮏ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل.
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را
ً
دارای ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻼ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.
 -۲اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻋﻠﻮ ھﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽداﻧﺪ
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ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﮫﺎن و آﻧﭽﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و واﺣﺪ
اﺳﺖ و ھﯿﭻ زﯾﺎندھﻨﺪه و ﺳﻮددھﻨﺪهای ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪهﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﺮگدھﻨﺪهای ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ .و او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺎدت
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ را از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽدارد
و ﺗﺮس از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ از دل او ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﮔﺮدن ﺧﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﺰد ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﻀﺮع و زاری ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و
ذﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﮫﺖ و ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﻇﺎھﺮی ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ
ﺑﺸﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮش را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻢ ﮐﻨﺪ و او را ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﻧﻔﻊ و دﻓﻊ ﺿﺮر ﺑﺪاﻧﺪ و از او
ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮی و ﺑﻠﻨﺪھﻤﺘﯽ ﻣﯽدھﺪ،
درس ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﻣﯽآﻣﻮزد؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ
اﻟﻠﻪ« ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻏﺮور
در رگھﺎی ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎد ﻓﺮو دﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻧﯿﺮو و ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﻣﻐﺮور ﺳﺎزد،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را دارد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ و ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از او ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻠﺤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﺑﻪ او روی آورد ،ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽورزد و آن را ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ!
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺮک وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ راﺑﻄﻪای دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ!
 -۴ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﻏﯿﺮ از
ﺗﺰﮐﯿﻪی ﻧﻔﺲ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻨﯽ و
ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﻋﺎدﻟﯽ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ آن ذات ﮐﺒﺮﯾﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ راﺑﻄﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺪارد ،و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺰ در اﻟﻮھﯿﺖ او دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻔﻮذی ﻧﺪارد .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻔﺎر و
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ دوران زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آرزوھﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ!
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ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﺰد ﭘﺪرش ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!
و ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪا ﻣﺎرا از ﺳﺰا ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﺧﻮد را ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
و آن دﯾﮕﺮی ﻧﺬرھﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ اﺟﺎزه دارد ھﺮﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻓﺎﺳﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺮدم را در ﻟﺠﻨﺰار ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اوھﺎم و ﺧﯿﺎﻻت ﺑﯿﮫﻮده ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﺰﮐﯿﮥ ﻧﻔﻮس و اﺻﻼح اﻋﻤﺎل
ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ً
اﻣﺎ ﻣﻠﺤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻋﻘﯿﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهای ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن
وﺟﻮد دارد و از ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ داد و اﮔﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪی از آنھﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺧﻮدﺷﺎن را در دﻧﯿﺎ آزاد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮫﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﺪای اﯾﻦ اﺷﺨﺎص! و
آن ھﺎ ﺑﻨﺪهی آن ھﺴﺘﻨﺪ!
 -۵ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﭼﺎر ﯾﺄس و ﻧﻮﻣﯿﺪی
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪھﺎی زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
اوﺳﺖ و ﻧﻌﻤﺖھﺎ و ﺑﺨﺸﺶھﺎی او ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ او را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﻘﯿﺎس و اﻧﺪازهای ﺳﻨﺠﯿﺪ!
اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯽﺣﺪی ﻣﯽدھﺪ و ﻗﻠﺐ را ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺳﮑﻮن و
آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮار و از ھﺮ دری راﻧﺪه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و راهھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ و ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﺎدی از او ﺳﻠﺐ و ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ و او را ﺑﻪ ﺧﻮدش
واﮔﺬار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﻮدداری
ﻧﮑﺮده و در ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﮐﻤﮏ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺣﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﮑﻮن ﻗﻠﺒﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺣﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و از
آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ دل ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻣﻠﺤﺪان ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻧﺎﺗﻮان ،و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎن ﺑﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺰودی دﭼﺎر ﯾﺄس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
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ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۶وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﯾﻘﯿﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺮوی ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺰم و اﻗﺪام و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽدھﺪ؛
زﯾﺮا ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻘﺐ آن ذات ﻣﻘﺘﺪری ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ذات
در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ اوﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮخ و ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﭘﺸﺖﮐﺎری را ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻢﺗﺮ از رﺳﻮخ و ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری
و ﺻﻼﺑﺖ ﮐﻮه ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی دﻧﯿﺎ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ
از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ او را از ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -۷اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻻوری ﻣﯽدھﺪ و ﻗﻠﺐ را از ﺟﺮﺋﺖ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﻦ در اﻧﺴﺎن در اﺻﻞ دو ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ :ﺣﺐ ذات و ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪ.
ب :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ ،و ﺗﺼﻮر
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺟﻠﻮ ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« اﯾﻦ دو ﻋﻠﺖ را از دل ﺷﺨﺺ زاﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و
دل را از آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺖ اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ از دل اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻔﺲ و ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺪاﮐﺎری ھﺮﭼﻪ دارد ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽدھﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺖ دوم ﺑﺪان ﺟﮫﺖ از دل اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺣﯿﻮان و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺑﻤﺐ و ﻧﻪ ﺗﻮپ و ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﻪ ﺳﻨﮓ و ﻧﻪ ﭼﻮب ھﯿﭽﮑﺪام
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را دارد ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای دﻧﯿﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﺠﺎعﺗﺮ و ﺑﺎ ﺟﺮﺋﺖﺗﺮ از آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای
ﯾﮕﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد! و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﻧﻪ از ﻟﺸﮑﺮھﺎی آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و
ﻧﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ﻧﻪ از رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ! و ﻧﻪ از رﯾﺰش ﺑﻤﺐ! و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
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ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﻧﯿﺮوﺋﯽ را ﮐﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی او ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺎ در
ﻣﯽآورد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻣﻠﺤﺪان و ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﺷﺎن را ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ داراﺋﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ آﻣﺪن دﺷﻤﻦ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و
ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوﺋﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 -۸اﯾﻤﺎن ﺑﻪ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ« ﻗﺪر اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻠﻨﺪ ھﻤﺘﯽ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و
اﺳﺘﻐﻨﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ را از ﭼﺮک ﻃﻤﻊ ،ﺣﺮص ،ﺣﺴﺪ و ﻟﺌﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻔﺎت زﺷﺖ و ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﻠﯿﺪ ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد و ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ
ﺑﺨﻮاھﺪ زﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﻧﺨﻮاھﺪ اﻧﺪک ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت و ﻗﻮت و
ﺷﮫﺮت و ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ و ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
ﺣﮑﻤﺘﺶ ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽدھﺪ و اﻧﺴﺎن وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺮدو در اﺧﺘﯿﺎر او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ
روزی ﮐﺴﯽ ،و ﯾﺎ روزی دھﻨﺪه ﮐﺴﯽ ﺷﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻠﺤﺪان و ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﺴﺎﻋﺪت ﯾﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮای دﻧﯿﻮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪهی ﻃﻤﻊ و ﺣﺮﺻﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن از ارﺗﺸﺎء و ﺗﻤﻠﻖ و ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺳﺎزش و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﭘﺴﺖ ﺧﻮدداری
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﯾﺎ
ﻣﺤﺴﻮدﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﯿﻠﻪی ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
 -۹آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« اﻧﺴﺎن را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ھﺮ
ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ دارد ،و از »ﺣﺒﻞ ورﯾﺪ« ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺘﻪی ﺷﺎھﺮگ او ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ!
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ او در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﮑﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎرواﺋﯽ در دل او ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺣﺎﻃﻪ دارد ،آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
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و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪ وﻟﯽ
ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را از ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزد .اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ از ﺣﺪود ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺮون رود ،او از ھﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﮕﮫﺪارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
ﺣﺬر از ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه اﯾﻦ اﯾﻤﺎن در ذھﻦ و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن راﺳﺦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﯿﻊ
اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪود اﺣﮑﺎم را ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺮام ﮐﺮده ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ
در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ و در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و در ﺧﻠﻮت ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در روﺷﻨﯽ روز و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم؛ زﯾﺮا ﭘﻮﻟﯿﺴﯽ ھﻤﺮاه
اوﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ھﻤﯿﺸﻪ آن ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻋﻠﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﺑﺸﺮی از داﺋﺮهی ﺣﺴﺎب و ﮔﺮﻓﺖ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون رود ،در ﺟﻠﻮی ﻧﻈﺮ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ
اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪی )ﻣﺴﻠﻢ( ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻨﺪهی ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻪ دل اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺧﺪای واﺣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« رﮐﻦ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﺳﻮل اﮐﺮم ج
و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼم و رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮوی آن اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات و اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ھﯿﭻ ﺟﺎ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ از ﺟﺎ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،از اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:

دوﻣﯿﻦ اﻣﺮی را ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ
ﺑﺪان اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺋﺪهی اﯾﻦ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻮﺣﯿﺪ از ھﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺷﺮک و آﻻﯾﺶھﺎ و ﺧﻄﺮات آن ﺗﻄﮫﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﻮع اول -ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺟﺴﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ،ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،آﺗﺶ و آب و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮه.
ﻧﻮع دوم -ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﻧﻈﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ در ﭘﺸﺖ
ً
ﭘﺮده ،اﻣﻮر ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ھﻮا و ﺑﺎد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
اﺑﺮھﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮر ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺦ.
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﻮع اول ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻟﻮھﯿﺖ
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﮐﻠﻤﻪی »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ« ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﻟﯿﮑﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﻮع دوم از ﻧﻈﺮھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺣﻮاس ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و ھﻤﯿﻦ
ﻧﻮع آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن ھﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن و
ﻣﻌﺒﻮداﻧﯽ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ذرﯾﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای آنھﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آنھﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺬرھﺎﺋﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ آن آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﻮراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﺪا ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ذرﯾﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎلاﻧﺪ ﮐﻪ در اﻟﻮھﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺪاﯾﯽ اوﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎلاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﺮ اوﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ اﻣﻮر ﮐﺸﻮرش را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اواﻣﺮ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﺧﻮد ھﯿﭻ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﻪی ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺗﻌﺎﻟﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻃﺮﺣﯽ و
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اوﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آنھﺎ ﯾﺎری ﺑﺨﻮاھﻨﺪ.
زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل روزی ﮐﻪ آدم÷ را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ آدم ﻋﻠﻤﯽ داد ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ و آدم را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدش در
روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داد و ﺑﺮای آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
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ً
ﭼﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
آدم÷ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و ﭼﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻃﻠﺐ و ﺳﻮال ﮐﻨﺪ؟
رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﺎ را از ﻋﺒﺎدتﮐﺮدن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و از ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮاردادن آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل و از ﮔﻨﺎه و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻨﺰهاﻧﺪ و ﻓﻄﺮت ﺷﺎن ﻃﻮری ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنھﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎدتاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪی ﮐﺮﯾﻤﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
او ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ÷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺣﯽ ﻣﯽآورد.
ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﮐﺮده .و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از اﯾﻦ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ھﻤﺮاهاﻧﺪ و ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﮐﻪ از
اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد ،آنھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ھﺮ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ از دھﻦ اﻧﺴﺎن
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﭼﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺠﻞ اﻋﻤﺎل ھﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﺰد آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن روزﯾﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﮫﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪهی او را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎرهی ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ در
دورهی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻧﮫﺎﻧﯽ وﯾﺎ آﺷﮑﺎر ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم داده ،ﺷﮫﺎدت
ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻠﻘﺖ آنھﺎ ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ از ﺻﻔﺎت آنھﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺎن
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺎن راھﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،و اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺎن ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد آﻧﺎن ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ ،و اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﻢ ﻣﮕﺮ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ راﺳﺘﮕﻮی ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﮐﺮده،
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ،و ﺗﻮرات ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ÷ ،و زﺑﻮر ﺑﺮ داود÷ ،و اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ از ﻧﺎمھﺎی ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ از ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻘﺪر اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از ﺻﺤﻒ
اﺑﺮاھﯿﻢ÷ اﺛﺮی در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺎرهی ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و زﺑﻮر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﺰد ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﻟﯽ ھﻤﻪی اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮ آن
اﻓﺰودهاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻣﺮوز اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻋﯿﺴﯽ÷ و داود÷ ﻧﺎزل ﺷﺪه در دﺳﺘﺮسﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی
آن ﮐﺘﺎبھﺎ را در دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ.
و ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﯿﻦ
ھﻤﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻋﯿﺴﯽ÷ و داود÷ ﻧﺎزل ﮐﺮده،
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﯿﺴﺖ! و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﮐﻼم اﻧﺴﺎن وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﯾﻢ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺰد ھﺮﯾﮏ از ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺟﺰ از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل
ﮐﺮده ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ آن ھﺪاﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم در
زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﯾﺎ ﻋﻮض ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ
ﮐﻼم ﺑﺸﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺤﻤﺪج ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ آن و ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
 -۱ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻧﺴﺨﻪھﺎی اﺻﻠﯽ آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و
ً
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎﯾﯽ از آنھﺎ اﺛﺮی از آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ،در ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف ،ﯾﺎ
ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺎت آن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺮدم ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ
و ﺳﯿﺮة ﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﮐﻼم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ
آن ﮐﻼم ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻼم دﯾﮕﺮی آﻟﻮده و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮕﺮدﯾﺪه و آﻧﭽﻪ
را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺮۀ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﯾﺎ ﺳﯿﺮۀ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻏﯿﺮ از
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺪون و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
 -۳ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد اﻣﺖھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﯿﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ً
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و
در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ وﺿﻊ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﻮاھﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪه و ھﯿﭻﮐﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ آﯾﻪای از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﭼﻪ وﻗﺖ و در ﮐﺪام
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﻟﻐﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻟﻐﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ روزﮔﺎر آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻟﻐﺖھﺎ از دوران ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺲ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
آن ﻟﻐﺎت ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻟﻐﺖھﺎ را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ و
ﻣﺤﺪودی ھﺴﺘﻨﺪ! و ھﺮﮔﺎه آن ﭼﻨﺎن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺮوز
ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﻓﮫﻤﯿﺪه و اﺣﮑﺎم آن را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻟﻐﺘﯽ اﺳﺖ زﻧﺪه ﮐﻪ دهھﺎ ﻣﻠﯿﻮن اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪھﺎ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن آن را ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و در ھﺮ ﮐﺸﻮری
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﮫﻮﻟﺖ آن
را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ھﺮﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم آن را ﺑﻪ او ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ.
 -۵وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺳﺨﻦ در ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎ
ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﮐﺜﺮ آن
اﺣﮑﺎم ﺑﺮای زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آن
زﻣﺎن آﻣﺪه وﻟﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺎزی دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن دارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ
ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺮای
ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻣﺤﺪودی ﺑﻮده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﺎوﯾﺪ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ھﺮ ﺟﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ روی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ھﯿﭻﮔﺎه در ﺧﻮاﻧﺪن ھﯿﭻ آﯾﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن آﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ھﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن و
در ھﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ﺷﺎھﺪ ﻧﺎﻃﻖ و دﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن آﻣﺪه ﺗﺎ اﺑﺪاﻟﺪھﺮ.
 -۶ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ھﺮﯾﮏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ و درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ
و ﻣﺒﺎدی اﺧﻼق و ﺻﻼح را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺮای ارﺷﺎد وی ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺖھﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽدھﺪ وﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﺤﺴﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ و
ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪای از آن ﻧﮑﺎت ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻓﻀﺎﯾﻞ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و در آن ﮐﺘﺎبھﺎ دﯾﺪه
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤﺴﻨﺎت و ﺧﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آن
ﮐﺘﺎبھﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۷از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮری
ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻤﻞ
اﻧﺴﺎن را ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺳﺎزد ،در آن ﮐﺘﺎبھﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﮑﺮات و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ھﺮ ﺟﮫﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮھﺎن و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮد در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و در ھﯿﭽﯿﮏ
از اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻇﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوزی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاھﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﺛﺮی از ﻓﺤﺸﺎء
و ﻣﻨﮑﺮات و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﮑﻤﺖھﺎی
ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎی ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺪل و داد ﻣﯽآﻣﻮزد و آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ.
زﯾﺮا ﺣﺪ اﮐﺜﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
از ﻟﺤﺎظ ارﺷﺎد و ھﺪاﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آن را ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ را داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮق
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺪﯾﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و در اﺻﻞ درﺳﺖ
ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮری آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و
ﺣﻖ ،و ھﺮﯾﮏ از اﻟﻔﺎظ آن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت اول ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و ھﺮ ﮐﻠﻤﻪی آن ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و درﺳﺖ ،و اﺟﺮای ھﺮ اﻣﺮی از اواﻣﺮ آن ﻓﺮض اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را رد ﮐﺮد.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:

ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ ھﻢ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ آن در
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ھﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا از
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ او ﻻزم
آﯾﺪ ھﻤﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻨﮑﻪ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ھﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﺮف ﯾﮑﯽ از آن ده ﻧﻔﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮف ھﻤﻪ آن ده ﻧﻔﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮف ﯾﮑﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺣﺮف را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﮑﺬﯾﺐ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ھﺮده ﻧﻔﺮ ﻻزم ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﻪ ھﻤﺎن ﺣﺮﻓﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان در اﺳﻼم ﻻزﻣﯽ و ﻻ ﺑﺪی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ﭼﻨﯿﻦ
آدﻣﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﺪد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮای اﻣﺖھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .و اﮔﺮ در ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﻗﻮام و ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﻮده و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان زﯾﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آنھﺎ را ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﭘﻐﻤﺒﺮان ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آن ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺮود ﺟﺰء ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻨﺪ
و ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وﻟﯽ ھﯿﭻوﻗﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو دﯾﻦ او ھﺴﺘﻨﺪ اھﺎﻧﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻧﺎم او را ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن دﯾﻦﺷﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﯿﺮوان
ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ )ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم( ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮی اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدات و رﺳﻮم و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﻨﯽﺷﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ درﺑﺎرهی
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦھﺎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎرهی
ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ادب ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد.
ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و راھﻨﻤﺎی راه راﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﻚ از آﻧﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ ھﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻓﺮﻗﯽ
ھﻢ از ﺳﻪ ﺟﮫﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ج و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان وﺟﻮد دارد؛ آن ﺳﻪ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ:

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻣﺖھﺎی ﺧﺎص و ﺑﺮای زﻣﺎنھﺎی ﻣﻌﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﻤﺪج
ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﻧﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﮔﺮ از ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﯿﺮۀ و رﻓﺘﺎر و اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﭼﯿﺰی در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن در ﻣﯿﺎن رواﯾﺖھﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورده و از آن ﭘﯿﺮوی آن ﮐﻨﺪ ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺮه
و رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و اﺧﻼق و ﻋﺎدات و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ج از ھﺮ ﺟﮫﺖ در
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ و در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮد زﻧﺪه
ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از
ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
 -۴ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻗﺪﯾﻢ آوردهاﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ھﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ آﻣﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻗﺪﯾﻢ و
اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روشھﺎی ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی آﻧﺎﻧﺮا اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ را
ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﺻﻼح
ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم داده ،ﻟﮫﺬا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ دوران
آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ را آورد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮ
ﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﻧﺎ ﻗﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ
از ھﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده ،در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج وﺟﻮد دارد و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ از اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت روی ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﯿﺮو ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد از ﺑﺴﯿﺎری ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا آن ﺧﯿﺮھﺎ و ﺑﺮﮐﺎت ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ آﻣﺪﻧﺪ در آن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮده و
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ:
 -۱اول اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ج ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۲دوم اﯾﻨﮑﻪ ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﺎﺋﯽ اﯾﺸﺎن ج ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﺼﯽ و ﺧﻄﺎﺋﯽ و
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻧﺪارد.
 -۳اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻣﺖھﺎ و
ﻣﻠﺖھﺎی ﺟﮫﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
او ﺷﺮط اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاھﺪ
آﻣﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ روز آﺧﺮت:

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﻤﺪ ج اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻣﻮﺿﻮع روز آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎرهی آن روز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ:
 -۱ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﺟﮫﺎن و ھﻤﻪ آﻓﺮﯾﺪهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن وﺟﻮد دارد در
آن روزی ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ )روز ﻗﯿﺎﻣﺖ( اﺳﺖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 -۲ﺳﭙﺲ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﻧﺰد
ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن روز ﺑﻨﺎم )ﺣﺸﺮ( ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺑﻌﺚ(
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدم ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﭼﻪ ﺑﺪی ،ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه
ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﻪی ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب او ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﻣﯽآﻣﺮزد و ھﺮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﮐﻔﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ او ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۵آن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دوزخ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آﺧﺮت را ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ھﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮای ھﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ در آن
ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا وﮐﺘﺎبھﺎ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﺋﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺎه و ﺧﺮاب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع اﻣﺮی اﺳﺖ واﺿﺢ ،و ﻓﮫﻤﯿﺪن آن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ از
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﺿﺮری ﺑﻤﻦ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﻄﺮت و اﻧﮕﯿﺰهی دروﻧﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﻮدی از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ زد .و ھﻢ از ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮری و زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﮐﺎری ﺷﮏ
داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ در اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در
ﺿﺮر آن ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ و دوری ﺟﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر
ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﭼﯿﺰ ﺳﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﺮا ﺑﭽﻪھﺎ از درس و
داﻧﺶآﻣﻮزی ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ذھﻦ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻔﻮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در دﻟﺸﺎن ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻨﮏ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوی از
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﺑﯽﺿﺮر ﻣﯽداﻧﺪ ،از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ او اﻣﺮی
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ ﻧﺎزل ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه
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ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد اﯾﻤﺎن او ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا او ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﯿﭻﮔﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎر و اﻗﺮار اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت ﺗﺄﺛﯿﺮ
ً
ﻋﻤﯿﻖ و ﻗﺎﻃﻌﯽ در ﺣﯿﺎت او دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﯾﺎ ﺿﺮر آن را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ،
در اﯾﻨﺼﻮرت از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر دﻧﯿﻮی ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻣﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪهاﯾﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﺎ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﻧﺎرواﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻟﯿﮑﻦ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﺎرھﺎ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻈﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرھﺎﺳﺖ،
ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺿﺮر اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را اﻣﺮی ﻋﺎرﺿﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و ﺣﻖ را ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﯿﺮ را ﺑﺮ ﺷﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﯾﺎ ﺿﺮر اﺑﺪی آﻧﺴﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎنھﺎ ،و ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ زﺷﺖ،
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪهھﺎی ﻣﺎدی را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﺮق ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ...
ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﮑﯽ در ﻧﻈﺮ اوﻟﯽ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﺶ در ھﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ،
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﻮد ،ﯾﺎ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪش ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت و ﻣﺴﺮﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺮ ﯾﺎ ﺑﺪی در ﻧﻈﺮ او
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی آن
ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ در اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس و ﻣﯿﻮهھﺎ ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف در ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﺰن و اﻧﺪوه و دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﻧﺎﮔﻮاری.
ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ دوم آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮ ﯾﺎ
ﺑﺪی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورد ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ در ھﺮﺣﺎل ،ﺧﯿﺮ و
ﻧﯿﮑﯽ را ﺧﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای او ﺳﻮدی ﻧﺪھﺪ و او را ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺧﺪا در آﺧﺮت ﻧﻔﻊ اﺑﺪی و ﺳﻮد ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ داد.
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و ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺪی در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از
زﺷﺘﯽ و ﺷﻮﻣﯽ آن ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ و ﻧﻮع ﺳﻮدی ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮدد و ﺑﻄﻮر )ﻋﻠﻢ
اﻟﯿﻘﯿﻦ( ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﻋﻘﺎب و ﻣﺠﺎزات ﮐﺎرھﺎی زﺷﺘﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ در
آﺧﺮت راه ﻓﺮاری ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﮕﯿﺰه از اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ را در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ:
آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻗﺪم در ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم
ﺑﺮدارد؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯿﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ:
)ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪه(.
ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :زﮐﺎت از داراﺋﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺎھﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی دادن زﮐﺎت) ،رﺑﺎ(
ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ وام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺧﻮاھﻢ داد ،و
ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ و داراﺋﯽ و اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ آﻧﺎن را ﻣﺼﺎدره
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ...و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ )راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎش ،و از زورﮔﻮﺋﯽ و دروغ
ﺑﭙﺮھﯿﺰ! )اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮرھﺎ و در دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﻔﻌﺖھﺎ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
و اﮔﺮ زور ﮔﻮﺋﯽ ﯾﺎ دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎﯾﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮا در آن ﺧﻮف
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا از آن اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﻢ؟
ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ! اﺳﻼم ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
)اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﻣﺎل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ( ھﺮﮔﺰ ﻣﮕﯿﺮ وﻟﯽ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺪون رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردهام و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای
آن ﻧﺪادهام ،از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ؟
ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮا در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﺮا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ؟ و آن را در راه ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﻢ؟
ﮐﺴﯽ اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﺑﻪ او ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،اﺳﻼم ﺑﻪ اوﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :در ﻣﺎل
دوﺳﺘﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ! اﻣﺎﻧﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻦ( ﻟﯿﮑﻦ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﺎھﺪی وﺟﻮد دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮده ،اﻣﺎﻧﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ورﺛﻪی او از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ؟
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺨﻮرم و ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺒﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ آورد ،ﭘﺲ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺳﻔﺎھﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم او را در ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ از ﮔﺎمھﺎ و در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ او ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ راھﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻮی و ھﻮﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ارزش ھﺮ ﭼﯿﺰی
در اﺳﻼم ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺪی در آﺧﺮﺗﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ
آﺧﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ،ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎن را از درﺟﻪی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ،ﺳﻘﻮط ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ!
راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آﺧﺮت:

ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ آﺧﺮت و اﺣﺘﯿﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن و ﻓﺎﯾﺪهی آن را داﻧﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮت را ﻃﻮرﯾﮑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ و درﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج دارﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را آورده اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺪار ﺑﺮ
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺪری ﻓﮑﺮﻣﺎن را ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﯾﻢ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎب
آﺧﺮت اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ:
در دﻧﯿﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آﺧﺮت و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در آن ﺟﮫﺎن ﺳﻪ ﻋﻘﯿﺪه وﺟﻮد دارد:
 -۱ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻠﺤﺪان
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ) (SCIENTISTﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 -۲ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،در ھﻤﯿﻦ
دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ در دورهی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اول
زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در دورهی دوم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ
ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﯽ در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎزﻟﺘﺮﯾﻦ و
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
و درﺟﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻋﺮوج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻘﯿﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽﺷﺎن ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ و ﺧﺎم.
 -۳ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روز آﺧﺮت و ﺣﺸﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ،اﯾﻤﺎن
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان )†( ھﻤﻪ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه اول ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ و در اﺛﺒﺎت ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺎن ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮدن دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎک ھﻤﻪ
را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ھﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺣﺠﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﮔﺮ ھﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ وﻟﯽ ادﻋﺎی
ﺷﻤﺎ داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آن
ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻓﻼن ﻣﺮد دھﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ھﻤﻪ ﻣﺮدم او را اﺣﻤﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺪﯾﺪن ﺷﯽء
ً
ﻣﻌﯿﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ آن ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ً
ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪهی دوم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺴﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دورهی
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﻮده ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮﺑﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺣﯿﻮان از آن ﺟﮫﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪی را
اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺣﯿﻮان ،ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و
درﺧﺖ ،درﺧﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪی اوﺳﺖ،
و ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ:
)در آﻏﺎز اﻣﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟(
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ) :اﻧﺴﺎن(.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ درﺧﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ورﻧﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن در ﭘﺎداش ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺧﻮب ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن در آﯾﺪ )ﺣﯿﻮان ﯾﺎ درﺧﺖ ﺑﻮده(.
ﺑﺎز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ورﻧﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺎس
ﭼﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ درﺧﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮفداران اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ را از ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻮم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل روز ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن در آن روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد را در ھﻢ و ﺑﺮ ھﻢ ﮐﺮده ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻋﻠﯽﺗﺮ
از اول ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﺮﯾﻚ ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮی درآﯾﺪ .ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن درﺑﺎرهی دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰود و ادواﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ھﺮ ﻣﺤﺪودی روزی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم
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ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روزی ﺳﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﻮرش ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و آن وﻗﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮی داده
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﻠﯽ! ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﺴﺎن ازآن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ؟.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ دوﺑﺎره او را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪی ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﺑﻪ روز ﺣﺸﺮ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽآﯾﺪ.
ً
ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،آوازی ﮐﻪ از دھﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی ّ
ﺗﻤﻮ ج در ﻓﻀﺎ ﻓﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ آواز و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺛﺮی ﺑﺮ ﮔﺮد و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﺛﺮ وارد ﺷﺪه در ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن دارد دوﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .و روی
ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﻧﻮار ﺛﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،و ازﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ھﺮ آواز و ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻓﻀﺎ ﻣﻨﻘﻮش ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪی اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
درﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﭼﮫﺎرم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ روز ﺣﺸﺮ
ﻣﺤﮑﻤﻪی اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ را ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﺑﺪ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ
داد( ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درآن ﺧﻼف ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؟
ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻣﺤﮑﻤﻪای ﺑﺮای اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و
راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ھﻤﻪ اﻣﻮر ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻓﺎﺋﺪهای ازآن ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺿﺮری دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ
ﮐﺮد و دﭼﺎر ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺑﺪ را ارﺗﮑﺎب ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ھﯿﭻ ﺿﺮری
ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ ھﺮ ﻋﻘﻠﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﺎ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺟﺰای ﮐﺎر ﻧﯿﮏ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﮐﺎران ﺳﺰای ﮐﺎر ﺑﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﺸﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه وﺟﻮد ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ
و زﻣﯿﻦ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﻓﺮﯾﺪن ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ؟
و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻋﺪﻟﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﻣﯽدھﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﻘﺎم ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺴﺮت ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،و
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻋﺬاب و ﺷﮑﻨﺠﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮاری ذﻟﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻧﺪوه و درد
ﻣﻘﺮر دارد.
اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪی
ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ھﺮ
ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ وﺟﻮد
ﺟﻨﺖ و دوزخ در آن ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﻔﺎﻓﺶ را
ﺗﺼﺪﯾﻖ دارﯾﻢ ،ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﺎﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از ﭼﻪ ﺟﮫﺖ در ﺻﺤﺖ آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن
ﻧﺪارﯾﻢ؟.
ﮐﻠﻤﻪی ﻃﯿﺒﻪ:

اﯾﻦھﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس آن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ) :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻗﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺳﺎﺋﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ را ﮐﻨﺎر زدهاﯾﺪ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ:
)ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ( ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل او را ﺑﺴﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﺤﻤﺪج ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺑﺎرهی وﺟﻮد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﺻﻔﺎت او آﻣﻮزش داده ،و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ و روز آﺧﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ و در ھﻤﺎن
راھﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج آن راه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده و اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪای را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ او را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻨﺪه اﯾﻤﺎﻧﯿﺎت را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﮔﻔﺘﻪام ،و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ
رﮐﻦ ﻣﺄﺧﻮذ اﺳﺖ از آﯾﻪی ۲۸۵ :ﺳﻮرهی اﻟﺒﻘﺮه ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ َّ ُ ُ َ ٓ ُ َ َ
ۡ ۡ ُ َ
ّ
ون﴾.
نزل إِ�ۡهِ مِن َّر�ِهِۦ َوٱل ُمؤمِن ۚ
﴿ Aءامن ٱلرسول بِما أ ِ
ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮐﺮده اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ.«...
و آﯾﻪی ۱۳۶ :از ﺳﻮرهی اﻟﻨﺴﺎء ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
ُ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ٰٓ َ
��ِكتِهِۦ َو� ُتبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر.﴾...
﴿ومن ي�فر ب ِٱ�ِ وم
ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او و ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ و ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ و ﺑﻪ روز آﺧﺮت ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد.«...
ﴍه( ھﻢ در اﯾﻤﺎﻧﯿﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )واﻟﻘﺪر ﺧﲑه و ﹼ

و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﻋﺪد ﺷﺶ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ )ﺗﻘﺪﯾﺮ( ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از اﺟﺰای اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آن را در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ آن را ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪی )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( آوردهام ذﮐﺮ
ﮐﺮدهام .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ و آﺗﺶ دوزخ و ﺻﺮاط و ﻣﯿﺰان در ﺑﻌﻀﯽ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ ،آﻣﺪه .و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ اﺟﺰاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت(.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻋﺒﺎدات
ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدت ،ﻧﻤﺎز ،روزه ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻼم.
در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
 -۱ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد.
 -۲ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا.
ً
 -۳ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 -۴ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج.
 -۵ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ.
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ اﻣﻮر ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در زﻣﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد
ﺷﺪه و ﻓﺮدی از اﻓﺮاد آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﺳﻼم ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﺰد
ﺧﺪا آورده اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ،اﺳﻼم
اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ اﻗﺮار ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ )اﻟﻠﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻗﺎی ﺷﻤﺎ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪهی او ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣﺐ و
اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او ھﺴﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﺪودی
را ﮐﻪ او ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻗﺮار ﺑﺎز ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ
ً
ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺮارﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺮو ج ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻗﺮار ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورده ،از ﻃﺮف ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺣﻖ ،ﭘﺲ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ھﺮ اﻣﺮی از اواﻣﺮ ﻗﺮآن و در ھﺮ ﻧﮫﯽ از
ﻧﻮاھﯽ آن ،ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج اﻣﺮ ﮐﺮده و از آﻧﭽﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻋﺘﺮاف ﻣﻮﺟﺐ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺎ
داﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ وﻗﺖ اﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﮔﺮﻧﻪ ھﺮ ﻗﺪر اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻃﺮﯾﻘﻪ و روﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻋﺒﺎدات ﻣﮑﺘﻮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدتھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و روی
ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺪه ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎدت:

ﻣﻌﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﻨﺪهای و ﺧﺪا ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را
ﺑﻨﺪه در راه اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻌﺒﻮدش اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ اﮔﺮ از دروﻏﮕﻮﺋﯽ و ﻏﯿﺒﺖ و ﻓﺤﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
دﯾﮕﺮان ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ،اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ ،و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﻋﺪل و ﺧﯿﺮ و
ﻧﯿﮏﺧﻮاھﯽ را ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ روش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺌﻮن دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،و در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،وﻗﺘﯿﮑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﻖ ھﺮ ذیﺣﻘﯽ را ادا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﺣﻖ ھﯿﭽﮑﺲ ﭼﯿﺰی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎتﺗﺎن را در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮﺳﻨﻪای ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺪھﯿﺪ ﯾﺎ از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﮫﺒﻮدﯾﺶ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ،و در ﺗﻤﺎم
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اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﺣﺘﺮام ﯾﺎ ﺷﮫﺮت ،ﻓﻘﻂ رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﺪ
روزی ﺣﻼﻟﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﺣﺮاﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راه ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ رزق و روزی ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮس ﺷﻤﺎ از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ھﺮ وﻗﺘﯽ از اوﻗﺎت و در ھﺮ
ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺮوی ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل و ﺧﻮد داری ﺷﻤﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ھﻤﻪی
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال از اول ﺗﺎ
آﺧﺮ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری و ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدن و راه رﻓﺘﻦ و
ﮐﻼم و ﺳﮑﻮت ﺷﻤﺎ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺒﺎدت و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ،و ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻼم ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﺪهای ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ در ھﺮ آن ﺧﺪا را ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﺒﺎدتھﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮض ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺰرﮔﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﺒﺎدتھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ واﺟﺐ
ﺷﻤﺮده ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ،ﯾﺎ
آرﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدتھﺎ در اﺳﻼم ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﻋﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدتھﺎ ارﮐﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪھﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎی دﯾﻦ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﭘﺎﯾﻪھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎی ﺣﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪھﺎ را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی
اﺳﻼم را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﻤﺎز:

رﮐﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪی اول از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ً
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ذﮐﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زﺑﺎن و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ و ﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ.
ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل رﮐﻮع و
ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺳﺠﻮد ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از او ﯾﺎری
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﻲﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ
رﺿﺎی او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﺑﺎر آرزوی ﺧﻮدﺗﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او و دور ﺷﺪن از
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ او ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و درس ﮐﺘﺎب او را اﻋﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ رﺳﺎﻟﺖ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ او ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﺪ و آن روزی را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪی او ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺎداﺷﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻮر آن ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ روزﺗﺎن را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺆذن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درسﺗﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه از ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎنﺗﺎن را
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺳﻮم ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺆذن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﺗﺎن را ﺗﺎزه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﻪ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪ و ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﺐ ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺒﺎدت آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺐ ھﻢ درس ﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﯿﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ آﻣﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﻓﺮار رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻤﺎن در ﯾﺎدﺗﺎن ﺗﺎزه ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﮑﻮن و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ در
ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﻏﻮﻏﺎی ﮐﺎر و ﻏﻮﻏﺎی ﻣﻌﺎش ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم را ﻣﺒﺬول ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن درس ﺗﺎن را ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻋﺒﺎدات
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ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺎس اﺳﻼم ﺷﻤﺎ را روزی ﭘﻨﺞ ﺑﺎر
ً
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ داﻣﻨﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﺎز ھﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرا ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﻃﮫﺎرت ﻧﻔﺲ و ارﺗﻘﺎی
رو ح و اﺻﻼح اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﺗﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﻧﺴﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺳﺎز د.
آﯾﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﭼﺮا در وﺿﻮ ھﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
و ﭼﺮا در ﻧﻤﺎز ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺨﺼﻮص را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش داده
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟
و ﭼﺮا ﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺎن واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ً
و ﭼﺮا ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﺪا اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ؟

ً
اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺗﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻼ آن
ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ و ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ھﻢ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﺪھﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،از ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻄﻮر ﻧﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ و ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮫﺎﻧﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪهی ﻣﺎ در
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز وادار ﻣﯽﺳﺎزد؟.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎر اﺳﺖ؟
و ﺑﺎز ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺖ از ﮐﺎرﺗﺎن
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در ﺻﺒﺢ زﻣﺴﺘﺎن و وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و وﻗﺖ ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻃﺮب و
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺷﺐ ،ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎزﺗﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎس و ﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
و آﻧﮕﮫﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺗﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،از ﮐﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟
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آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ او
رﺟﻮ ع ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و در ﻣﺤﻀﺮ او ﺑﭙﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺧﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺪا آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻤﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎر آورد؟
و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از آن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ذﮐﺮ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﺮس از او را و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﯿﺮ و ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺶ را و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺎﺿﺮﯾﺶ در
ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺧﺪا را ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ و در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﺑﻄﻮر
ﻻزم ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و
ﭼﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎرد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﺎش،
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،و ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن او را
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ و دﻟﺶ را ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻄﺎﺋﯽ زﯾﻨﺖ دھﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎﻇﺮ اوﺳﺖ و ھﯿﭻ اﻣﺮی از اﻣﻮر ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﺪ و از ﻣﻌﺼﯿﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﮑﺎم او ﺧﻮد داری ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد و ﻃﯿﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻓﺴﺎد و ﭘﻠﯿﺪی و ﺷﺮارت
رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪی
ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ھﺮ ھﻔﺘﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ واز ھﻤﻪی
اﻓﺮاد )ﺗﻮدهای ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻓﺸﺮده( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯿﮑﻪ ھﻤﻪ دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪا ﻗﻨﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺠﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﮐﻮ ع ﻣﯽروﻧﺪ ،دلھﺎﯾﺸﺎن از ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در آنھﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮادرﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ
ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﮫﺰ و آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد و آنھﺎ را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در اوﻗﺎت ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺲ ھﻤﺪردی و اﺋﺘﻼ ف و اﻧﺲ و
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ھﻤﮑﺎری و ﺑﺮاﺑﺮی و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﻏﻨﯽ
و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮ و ﭼﻪ ﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ ﻧﺎزﻟﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ،ﭘﮫﻠﻮ ﺑﻪ
ﭘﮫﻠﻮی ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ اﺷﺮاﻓﯽﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ اﺷﺮاﻓﯽﯾﯽ و ﻧﻪ
رﻓﯿﻌﯽ و ﻧﻪ وﺿﯿﻌﯽ.
اﯾﻦھﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮ دارد ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺗﺎن واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ از اﯾﻨﺠﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺿﺮری وارد ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮ ﺳﯿﻠﻪی ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ از آن ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ! ﭼﻘﺪر ﺷﺮمآور اﺳﺖ! ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺗﺎن اﻟﻮھﯿﺖ
ﺧﺪا و ﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﺧﺮت را اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ و و ﻇﻔﯿﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدھﯿﺪ!
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ دو ﺻﻮرت دارد ،ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل واﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎوﺟﻮد درک ﻓﺮض ﺑﻮدن آن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ،از ادای آن اﻋﺮاض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ واﺟﺐﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﭘﺲ ﻗﺮآن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! در
اﯾﻨﺼﻮرت ادﻋﺎی اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ درو غ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳﺖ و
واﺟﺐ واز ادای آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ و وﻇﯿﻔﻪی ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق و اﻣﺎﻧﺘﮫﺎی ﻣﺮدم ﺧﯿﺎ ﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ؟
روزه:

ﻓﺮض دوم از ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﻼم روزه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ از روزه و ﻧﺘﺎﺋﺞ آن ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
درﺳﯽ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎز در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روزه ھﺮ
دﻗﯿﻘﻪای و ھﺮ آﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه در ھﺮ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻤﺎ از ﻃﻠﻮ ع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﻧﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺷﺒﺎﻧﻪ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﻃﻠﻮ ع
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ﮐﺮد و ﺻﺪای ﻣﻮذن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ! ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻮذن ﯾﮏﻣﺮﺗﺒﻪ دﺳﺖ از
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺳﭙﺲ ھﺮ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻟﺬﯾﺬ و ﺷﺮﺑﺖ ﮔﻮاراﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ
ﺑﺪھﻨﺪ ،ھﺮﭼﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺧﻮرد و
ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮد داری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
آری ،در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ،از ﻃﻠﻮ ع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب .ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻪ
ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدداری از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻐﺮب ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اذان ﻣﺆذن ،ﻓﻮری
اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﺷﺐ ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ.
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﺮس از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ روز آﺧﺮت و ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺧﺪاوﻧﺪی و اﻃﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ از ﻗﺮآن و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮج و اﺣﺴﺎس ﻗﻮی وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ورزﯾﺪﮔﯽ در ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻗﺪرت ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﺷﮫﻮتھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯽ روزﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ً
ﺻﻔﺎت و اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و اﺣﺮاز ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﻔﺎت و اﺧﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻻﯾﻖ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺒﺎدت
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ھﻤﺎن واﺟﺒﺎت و وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻟﺤﻈﻪھﺎی
ﺣﯿﺎﺗﺶ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ.
اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل روزهی اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺮای
ھﻤﻪ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺘﻔﺮق و ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮ دارد؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﯿﻂ
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ را ﻃﮫﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ و اﯾﻤﺎن و ﺗﺮس از ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا
وﺧﻮشاﺧﻼﻗﯽ و ﻧﯿﮏرﻓﺘﺎری ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎزار ﻣﻨﮑﺮات ﮐﺴﺎد و ﺑﯽروﻧﻖ ﻣﯽﺷﻮد و
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﯿﺮات و ﺣﺴﻨﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ و
اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺪﮐﺎران از ارﺗﮑﺎب ﻣﻨﮑﺮات ﺧﺠﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻏﻨﯿﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻋﺎﻃﻔﻪی
ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺑﯽﻧﻮا و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد و داراﺋﯽﺷﺎن
را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ وﺿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ:
اﯾﻦ وﺿﻊ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺼﻮرت اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻤﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺣﺪی ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﻃﻔﻪی دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری و ھﻤﺪردی و ھﻢﮐﺎری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آﯾﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺎ
ً
ﺑﺮای ﺧﺪا اﺑﺪا ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ،و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از واﺟﺐ ﻗﺮار دادن روزهی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ،ﺟﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺳﺒﺐ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺸﺮو ع اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ را ﺑﺠﺎی ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎز ﺑﯽﺷﺮﻣﺘﺮ و ﭘﻠﯿﺪﺗﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻤﺎل
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺰﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
آﺷﮑﺎرا روزه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ! ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﯽﺣﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ
اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺒﺎﮐﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ آوردهاﯾﻢ و از ﻃﺎﻋﺘﺶ ﻋﻼﻧﯿﻪ روﮔﺮداﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮو ج از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را آﺳﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و از ﺑﻐﺎوت ﺑﺮ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و رزقدھﻨﺪهی ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺷﺮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ و رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢﺷﺎن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ اﻣﯿﺪ و ﭼﻪ
ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ وﻓﺎ و اﻣﺎﻧﺖ و اﺧﻼق و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
زﮐﺎت:

رﮐﻦ ﺳﻮم از ارﮐﺎن اﺳﻼم )زﮐﺎت( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ داراﺋﯽاش ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮآن ﺑﮕﺬرد واﺟﺐ
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ﻗﺮار داده اﺳﺖ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ زﮐﺎﺗﺶ را ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل از ﭼﮫﻞ رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮاء
ﯾﺎ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺮود ﺑﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺮوﺿﯿﻦ ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در داراﺋﯽ اﻏﻨﯿﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر زﮐﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ؛ ﻧﻪ ﺻﺮف در ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت و در ﻣﻮاﺷﯽ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﺟﺮ و ﭘﺎداش
زﯾﺎدﺗﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﻘﺪار زﮐﺎت در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺤﺾ ﺑﯿﺎن
ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻓﻮاﺋﺪ زﮐﺎت را ﻣﻘﺼﻮد دارﯾﻢ و از ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ رﯾﺎل را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺳﮫﻢ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﺪارد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
)اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ رﺿﺎی ﻗﻠﺒﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ و ﺑﺮای رﺿﺎی ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی از داراﺋﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺤﺘﺎج و ﺑﯽﻧﻮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﯾﺪ(.
و ﻣﻦ از ﻃﺮف او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاھﻢ داد اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯿﺪ ﻣﻨﺖ ﻧﮕﺬارﯾﺪ و او را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮش ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﯾﺎ
ﭘﺎداش و ﺗﺸﮑﺮی از او ﻧﺨﻮاھﯿﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن
دھﻨﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﮫﻤﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در داراﺋﯽ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و دلھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را از اﯾﻦ ﻓﮑﺮھﺎی
ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻨﺪارھﺎی ﭘﺴﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از داراﺋﯽھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﮫﻢ و ﺑﮫﺮهای ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ و ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮدش ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎدات و ھﺎﺷﻤﯿﺎن زﮐﺎت ﺧﻮردن را ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎدات و
ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ادا ﮐﺮدن زﮐﺎت ﻣﻌﯿﻨﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻣﺎل زﮐﺎت ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه ،اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎداری از ﺳﺎدات و ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ھﺪﯾﻪ ﺑﺪھﺪ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ و ﺧﯿﺮات و ﻣﺎل زﮐﺎت(.
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ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ زﮐﺎت را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻗﺮار داده ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و روزه را واﺟﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﮐﺎت رﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ از ارﮐﺎن اﺳﻼم؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﺪاﮐﺎری و اﯾﺜﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺑﺮﺗﺮی دادن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد،
ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﻧﻈﺮی و ﻣﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺻﻔﺖھﺎی ﭘﺴﺖ را از دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زاﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺑﺨﯿﻞ و ﺣﺮﯾﺺ و اﻓﺮاد آزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎل را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺳﺮ و دﺳﺖ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای
اﺳﻼم ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ اﺳﻼم رھﺒﺮی
ً
ﺷﻮﻧﺪ و راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻼم را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮا در اﯾﻦ راه ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻣﺮی از اواﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آنھﺎ اﺑﻼغ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺑﺪون
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﯽ آن را در راه ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
زﮐﺎت ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ورزﯾﺪه و آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ وﻗﺖ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﮐﺮد
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟﺶ را در راه اﺳﻼم ﺑﺬل ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﻌﻪی ﺻﺪر و ﮔﺸﺎدهروﺋﯽ
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم آن را اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ زﮐﺎت در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی زﮐﺎت ،ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺮچ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪای در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا
ً
ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮھﻨﻪای و ﻧﻪ ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه و ذﻟﯿﻠﯽ .و ﺿﻤﻨﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺷﺎن ﮐﻔﯿﻞ ﻓﻘﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﻘﯿﺮﺷﺎن از دراز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ و اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﻄﺮف ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺷﺎن داراﺋﯽ اش رادر راه ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮو ع
ﺻﺮف ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه و ﺑﯿﻨﻮا و درﻣﺎﻧﺪهی اﻣﺖ و ﻣﻠﺖ ھﻢﮐﯿﺶ او در
داراﺋﯽ وی ﺣﻖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ دارﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در داراﺋﯽ او ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎھﻮش و اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﻋﺎﺟﺰی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در داراﺋﯽ او ﺣﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را در ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺳﮫﯿﻢ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ زﺷﺖﺗﺮ و ﺷﻨﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﺛﺮوت اﻧﺒﻮھﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
اﺳﺒﺎب ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺎخھﺎی
رﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻣﻮﺗﺮھﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺠﻠﻞ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ و در
اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮادران ﺑﯿﻨﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻓﻘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﮑﺎر و
ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮕﺮدﻧﺪ؟
اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪی ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﯽ
اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻘﻂ درﺧﻮر ﺷﯿﻮه و روش ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﯿﺖ
ﺷﺎن ﺑﻪ آنھﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﯿﻨﺪوزﻧﺪ و ﺑﺎ رﺑﺎﺧﻮری ﺑﺮ
ﺛﺮوت ﺷﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ در دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ آن را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا دﯾﻦ ﺷﺎن اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺎن ﺑﻪ آنھﺎ داده آن را ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺑﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮد
ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮدﻧﺪ،
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺞ:

ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ رﮐﻦ اﺳﻼم ﺣﺞ اﺳﺖ و اﺳﻼم آن را ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر در ﻋﻤﺮ
واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻌﺒﻪ را ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﻪ÷ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ در
ً
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﮑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻌﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و اﺧﻼﺻﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻠﺶ را داد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺨﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داد و )ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ( ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ روی ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻋﺒﺎدت
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻼ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﺑﺮای زﯾﺎرت )اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ( ﺑﯿﺎﯾﺪ و دور اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﮕﺮدد ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺖ
دور اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﻃﻮاف ﮐﺮد.
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ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﮐﺮدﯾﺪ و از ﺧﺎﻧﻪی
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ زﯾﺎرت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،دلھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و
ﺷﮫﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺰداﺋﯿﺪ ،و از ﻓﺴﻮق و ﺟﺪال و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام و ﻋﺠﺰ و ﺧﺸﻮ ع
ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪری ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ روی ﻣﯽآورﯾﺪ و او ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻣﺤﺘﺎج اوﯾﻨﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺠﺰ و ﺗﻀﺮع و ﺧﺸﻮ ع واﺧﻼﺻﯽ
ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ﺻﻔﺎی ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ ،او ﻧﯿﺰ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ داد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ع ﺣﺞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎدت ﺑﻮده و ﺷﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ دﻟﯿﻞ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و رﻧﺞ و
ﻣﺸﻘﺖ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﺞ دﻟﯿﻞ اﺧﻼص و ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻏﯿﺮ از
ﺳﻔﺮھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽرود و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﮐﻌﺒﻪ( ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻋﺸﻖ و ﻣﺠﺘﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎذﺑﻪی ﺷﻮﻗﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﻟﺶ از ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺰار
ﻣﯽﺷﻮد و از ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای زﻣﺎن
آﺋﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﺎ و راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﭘﺮدازد و از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ و
ﻋﺒﺎدت در روزﮔﺎر آﯾﻨﺪه اش ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ از ذﮐﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻟﺬت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺳﺠﺪهھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺎ ﻟﺬتھﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارد و ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﻼوﺗﯽ را در اﯾﻦ روزه اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪم
در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺟﻠﻮی ﻧﻈﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آﺛﺎر وﺟﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﮐﺮام ﮐﻪ )ﺧﺪا از آنھﺎ راﺿﯽ ﺷﺪ و آنھﺎ از ﺧﺪا راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ( را در ھﺮﯾﮏ از ﻧﻘﺎط آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .آری آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺷﺎن
ﻣﯽداﺷﺖ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﻠﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺷﺎن را در راه او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺜﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ .آری ھﺮ ذره رﯾﮕﯽ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ و ھﺮ
ﺳﻨﮕﯽ از ﺳﻨﮓھﺎی آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
)اﯾﻦ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از آﻧﺠﺎ ﺳﺮ در آورد و ﻧﻮر اﯾﻦ
آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎن از آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪ و ﮐﻠﻤﻪی آن از آﻧﺠﺎ ﻋﻠﻮ و رﻓﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ(.
ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن از ﻋﺸﻖ ﺧﺪا و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﯾﻨﺶ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
وﻃﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﭼﻨﺎن اﺛﺮی از آﺛﺎر اﺳﻼم در دﻟﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه
اﺳﺖ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد) .(١
ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﻨﯽ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﻮی زﯾﺎدی اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﺑﻨﺎی ﺣﺞ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ دلھﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن  -ﺑﺎھﻤﻪی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادی و ﻣﻠﯽ و وﻃﻨﯽ ﯾﮑﺴﺮه
ﻋﺎﺷﻖ آﻧﺠﺎﺳﺖ .از ھﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺟﮫﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ً
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮادرﻧﺪ و ﺟﻤﻌﺎ ﺟﺰء ﯾﮏ اﻣﺖاﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 -١ﻋﻼوه از آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮده ،ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎﯾﺎی وی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ در ﻧﻈﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺷﮏ ﻧﺪاﻣﺖ ﭼﯿﺰی اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﯽدھﺪ ،و راه ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
ﺣﺞ ﺑﺨﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،و وﺣﺪت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮش
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺳﺎﺳﯽ او ﺻﻠﺢ و ﺳﻠﻢ و ﺑﺮادری اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﻮﺋﯽ ،و ﭼﻮن در آن اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻈﯿﻢ راه ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮ روی ھﻤﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺑﺰﺑﺎن دل ﮐﻪ زﺑﺎن
ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺟﻨﮓ ﻧﮋادی و
اﻣﺘﯿﺎزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﻨﺎت ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد را ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ راه ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دل ﺑﺎز ﺷﺪه  -ﻣﺮدم
ﺑﺎھﻢ ﺣﺮف ﻧﺰده  -زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ
ھﺰار اﻓﺴﻮس ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ اﯾﻦ ادراﮐﺎت ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد! ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﺣﺞ از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ
دورھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﺤﺎد و ﻣﺤﺒﺖ و ھﻤﮑﺎری ،ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺧﻮت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻼم:

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮﯾﻀﻪھﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم
اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﮐﻪ آن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ از
ﻓﺮﯾﻀﻪھﺎی ﻣﮫﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ذﮐﺮ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﭼﺮا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺤﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روی ﻣﯽدھﺪ ﻋﻤﻞ او ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ او اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرت و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﻤﺎ را زﯾﺎدﺗﺮ
ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﺳﻮدی در آن ﮐﺎر ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮ ع ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ اﺑﺮاز ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺬﻣﺖ ،و ﻃﻌﻦ زدن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و
آﻧﺎن را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮان در ﻣﺬﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آنھﺎ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻻ اﻗﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ از ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ آﻧﺎن ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺪارد.
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﺗﺎن ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ؟
و آﯾﺎ او را در ادﻋﺎی دوﺳﺘﯽ راﺳﺘﮕﻮ ﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﮕﺎﺷﺖ؟
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ او زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻠﺒﺎ دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺶ را ﻗﻠﺒﺎ دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
اﺧﻼص ﺑﻮرزد و ھﻤﺪردی ﮐﻨﺪ و در ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ
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ﯾﺎر و ﻣﺪد ﮔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ و راﺿﯽ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ از او ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ در ﮐﺴﯽ
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ادﻋﺎی دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ادﻋﺎی ﺧﻮدش
ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ و دروﻏﮕﻮ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﺣﻤﯿﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻏﯿﺮت اﯾﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ و دوﺳﺘﺪار دﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﺻﺢ ﺻﺪﯾﻖ و ﻣﺸﻔﻘﯿﺪ و در ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ﻧﻔﻊ
اﺳﻼم و ﺧﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺪف ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دادن ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدﺗﺎن
و دﻓﻊ آﻓﺘﯽ از آﻓﺘﮫﺎی ذا ﺗﯽ ﺧﻮد ،از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﺳﻼم و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم و
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﯿﻨﯿﻦ و ﻇﯿﻔﻪی ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ھﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺰت ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺰ در
ﻋﺰت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﻧﯿﺪ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺪارﯾﺪ،
ﺧﻮاری اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎز
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدﺗﺎن از ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﻓﺎع ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺪا ﮐﺎری ﺧﻮد داری
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻣﺎدهی
ﻓﺪا ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
ﺷﻤﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ادﻋﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دارد
ﮐﺎذب ﯾﻌﻨﯽ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺒﻪھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺳﻼم ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﻪی )ﺟﮫﺎد( در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﮫﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ اﺳﺖ
در ھﺮ ﮐﺎری از ﮐﺎرھﺎ.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪی اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎل و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و
ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪی )ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ( ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﮐﻠﻤﻪی ﺟﮫﺎد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ً
اﺳﻼم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻏﺮض دﻧﯿﻮی ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﮫﺎد در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
و آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ از ذﻣﻪی دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺮدم آن
ﮐﺸﻮر ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ھﺠﻮم ،ﻗﺎدر ﺑﺮ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﮑﻪ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آن ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺎد ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﮏ دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺎز
ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺟﮫﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن
ً
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪای ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﮔﻨﮫﮕﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ اھﻤﯿﺖ ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ از اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا آن وﻗﺖ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
را در ھﻨﮕﺎم ﺷﺪت اﺑﺘﻼء و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﯾﺎری ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن او ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ،و در ﭼﻨﺎن
ھﻨﮕﺎﻣﻪای ﻧﻤﺎز و روزهی اوﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
در آن وﻗﺖ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ در ﻧﻔﺎق او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز و روزه و زﮐﺎت و ﺣﺞ او
ارزﺷﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ .وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ :ﻓﻘﻪ ،ﺗﺼﻮف.
آﻧﭽﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرهی
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ورود در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ:

ً
ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم
را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻪ روز آﺧﺮت ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ھﺪاﯾﺖ دادهاﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آنھﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺰ ھﻤﺎن راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،راه دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺮوی
ﻧﮑﻨﯿﻢ.
و ﭘﯿﺮو ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان راﺳﺘﮕﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺟﺰ آﻧﺎن ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﻢ ،و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
اﻟﻠﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﺒﺎدت او ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺟﺰ او ھﯿﭽﮑﺲ را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ھﻤﯿﻦ اﯾﻤﺎن و ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ )دﯾﻦ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و آن
)ﺷﺮﯾﻌﺖ( اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮق ﻋﺒﺎدت و ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﺟﺘﻤﺎع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت درﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﻋﻼﯾﻖ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺪود ﺑﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام و
ﺣﺪود ﺟﺎﯾﺰ و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ.
در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن و ﻣﻠﻞ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان
ھﺮﯾﮏ ،ﻣﻠﺘﯽ را ﺟﺪا ﺟﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﺧﻼق آﻣﻮزش داده و ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺎن ﮐﺮده و ﺗﻼش
ورزﯾﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻈﯿﻤﯽ آﻣﺎده و ﺗﯿﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺑﻪ
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ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ھﻤﻪ ﺑﺨﺶھﺎی آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد دﻧﯿﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺮار داد .اﮐﻨﻮن دﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش داده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﻣﻨﺴﻮخ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻮض آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮق ﻋﺒﺎدت
واﺳﺎسھﺎی ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺣﺪود ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﺴﺎﻧﺎن
ﯾﮏﺳﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ:

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی و اﺣﮑﺎم آن دو وﺳﯿﻠﻪ دارﯾﻢ:
ﯾﮑﯽ ﻗﺮآن و دﯾﮕﺮی ﺳﻨﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،و ﺗﮏ ﺗﮏ اﻟﻔﺎظ آن از ﻧﺰد
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻨﺖ رواﯾﺖھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎت رﺳﻮل اﮐﺮم ج از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آن ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮده
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ج از آﻏﺎز ﺑﻌﺜﺖ ﯾﻌﻨﯽ از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪا و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﺪت ۲۳
ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت اﺻﺤﺎب آﻧﺤﻀﺮت  -ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد
 و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﻼم اﯾﺸﺎنﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و از رﻓﺘﺎر او را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و درﺑﺎرهی ﮐﻞ و ﺟﺰء ﺷﺌﻮن و
ﻣﻌﺎﻣﻼتﺷﺎن در ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﯽ از او ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺎھﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ
اﺟﺮای اﻣﺮی ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﮔﺎھﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮی آنھﺎ را ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﮫﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﺪﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ آن را اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ج ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
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ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ او اﻇﮫﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ او را از آن ﻋﻤﻞ ﻧﮫﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺮدم آن ﻣﻮﺿﻮع را در ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﺗﺎﺑﻊ
آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ را از ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را از
رﺳﻮل اﮐﺮم ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و اﯾﻦ را
ھﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﺮای ﻣﺎ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎ و رواﯾﺖھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ.
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ،اﻣﺎم اﺑﻮ داود،
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻓﻘﻪ:

ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم ،اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
داده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﺸﺮ دادﻧﺪ ،و
ﻧﻈﺮﺷﺎن از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ از اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ھﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
)ﻓﻘﻪ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد اﻣﺖ اﺳﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﺑﻔﮫﻤﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﮫﺪهی ﺳﭙﺎسﮔﺰاری ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آن ھﻤﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ را
ﺑﺮای ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﻪ  -ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ -ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶھﺎی آن ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

در آﻏﺎز اﻣﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل اﺳﻼم ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و اﺳﻠﻮب اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ ،وﻟﯽ در آﺧﺮ ﮐﺎر ،ﭼﮫﺎر ﻣﺬھﺐ ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﺬھﺐھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ) ،(١
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار:
 -۱ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ /و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﺸﺎورت
اﺻﺤﺎﺑﺶ :از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﺎم اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺎم زﻓﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ آن را اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ.
 -۳ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ آن را ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬھﺐھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج در ﻗﺮن
اول و دوم ھﺠﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﮫﺎر
ﻣﺬھﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﯾﯽ و ﻓﺮوﻋﯽ ﺑﻮده و ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻄﺮی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ رﺟﺎل ،ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر آراء و اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ھﺮﯾﮏ و ﻟﻮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺮق ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺻﺎدق و زاھﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺮو ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻣﺬھﺐھﺎی آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ھﺮ اﻣﺮی از اﻣﻮر ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮو ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ راھﯽ ﻧﺪارد ،و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ...وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎء
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ً
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ
ً
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﻋﻤﻼ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ً
ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﺣﮑﺎم را از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺆﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎم اھﻞﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺸﮫﻮراﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ در
اﺧﯿﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮی ھﺴﺘﻨﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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راﺳﺘﯽ و ﺗﻘﻮای او اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،و
آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ داﻧﺴﺖ.
ﺗﺼﻮف:

راﺑﻄﻪی ﻗﻔﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ وﺟﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮده اﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺎل ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و در
ﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮف  ١ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ً
آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر و
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب وﺿﻮی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
و ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز روی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام)ﮐﻌﺒﻪ( اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
وآﯾﺎ در ﻧﻤﺎز رﮐﻌﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻌﯿﻦاﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ادا
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﮔﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ
در ﺗﺼﻮف ﻣﮫﻢ اﺳﺖ آن ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺑﻪ واﻧﺎﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و آﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻧﯿﻮی وﺷﺌﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺠﺮد ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺮس از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮ دارد و داﻧﺎ و ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻃﻔﻪی ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ در ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺧﻼق ﺷﻤﺎ را اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ؟
و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺎدق ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازهای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﻪ ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،در
ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ  -ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ھﺮﭼﻪ از
 -١ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی /ﭼﻮن در ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﻟﮫﺬا اﺻﻄﻼح ﺗﺼﻮف را ﺑﺪل ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺪث دھﻠﻮی /ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﻣﺮاد اﯾﻦ ھﺮ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺻﺮف ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪی ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺮوج ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ در
ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﻧﻘﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺼﻮف ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ
اﻋﻤﺎل ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺼﻮف ﺧﻠﻮص ﻗﻠﺒﯽ و ﺻﻔﺎی ﻧﯿﺖ و ﺻﺪق ﻃﺎﻋﺖ را در ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻪ و ﺗﺼﻮف را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح:
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﺪ از دو وﺟﮫﻪ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﺟﮫﻪی اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
دارای ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺼﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮری ﯾﺎ ﻟﻨﮕﯽ در او
وﺟﻮد دارد؟
و آﯾﺎ ﺧﻮش ﺷﮑﻞ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﮑﻞ و ﻗﺒﯿﺢ ﺻﻮرت؟
و آﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪی ﮐﮫﻨﻪ؟
وﺟﮫﻪی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﺧﻼق و ﻋﺎدات و ﺧﺼﺎل و ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ
و ﺻﻼﺣﯿﺖ او را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ.
وﺟﮫﻪی اول ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و وﺟﻪ دوم ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺼﻮف .ﭼﻮن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺴﯽ را
ﺑﺪوﺳﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ از ھﺮدو وﺟﮫﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت او را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﯿﺪ داد و اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺻﻮرت و ﺳﯿﺮت او ھﺮدو
ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﭼﻨﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از
ﻟﺤﺎظ ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاء ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎھﺮ ﻃﺎﻋﺘﺶ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ روح ﻃﺎﻋﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺎﻃﻦ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮش
آراﺳﺘﻪ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ روح ﻧﺪارد.
و ﺑﺎز ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ ھﻤﻪ در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻃﺎﻋﺖ ﺻﺤﯿﺢ او
درﺧﻮر ﻇﺎھﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﮐﻮر و ﻟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻪ و ﺗﺼﻮف را درک
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دل را ﻣﯽﮔﺪازد و ﭼﺸﻢ را اﺷﮑﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
دورهھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻮم و اﺧﻼق رو ﺑﺰوال و اﻧﺤﻄﺎط ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ
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ھﻤﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و زﺷﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺪی روی داد ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺻﺎف ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺸﻮش و ﮐﺜﯿﻒ
ﺷﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ را از اﻣﺖھﺎی ﮔﻤﺮاه آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و
ﺑﻨﺎم ﺗﺼﻮف آن را داﺧﻞ اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎم ﺗﺼﻮف را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺎﯾﺪ و روشھﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻃﻼق ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﯿﻦ
اﺷﺨﺎص ،ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻗﯿﻮد اﺳﻼم آزاد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﺼﻮف ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ راﺑﻄﻪ و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف در وادی ﺧﺎﺻﯽ
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ در وادی ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ،و ﺻﻮﻓﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎزد!
ً
ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اوھﺎم و ﺧﺮاﻓﺎت را از ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺟﺎھﻞ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ ﺟﺰ ﺧﺮاﻓﺎت و اﮐﺎذﯾﺐ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ راﺑﻄﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺳﻼم ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺪارد.
ھﯿﭻ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ و زﮐﺎت را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ
ﺣﮑﻤﯽ از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و رﺳﻮل اﮐﺮم ج در اﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻌﺎﺷﺮت و
اﺧﻼق و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎت و ﺣﺪود و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺮو رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮاه راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ج
ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺻﻮﻓﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ؛ زﯾﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﻓﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮف ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دوﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎدق و ﻣﺼﺪوق او ج
ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺣﺐ و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺪا ﮐﺎری
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﺋﯽ از ﭘﯿﺮوی اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮج ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻨﮑﻪ:
ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮف ﺧﺎﻟﺺ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﯿﺮوی اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ اﺧﻼص و ﺻﻔﺎی ﻧﯿﺖ و ﻃﮫﺎرت ﻗﻠﺐ ،و ﻧﯿﺰ
ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ از ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در اﻃﺎﻋﺘﺶ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺣﻘﻮق و اﻗﺴﺎم ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی آن ،ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل،
ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺷﺮﯾﻌﺖ داﺋﻤﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﮑﺎم ﻣﮫﻢ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ،ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در وﺿﻊ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻧﮫﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻗﺘﻀﺎ دارد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را در راه ﺧﻮدش ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ
از آنھﺎ را ﻣﮫﻤﻞ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ و ﻧﯿﺮوی دﯾﺪ
و ﺷﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺮوی ﭼﺸﯿﺪن وﺟﻮد دارد ،و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ھﺮﯾﮏ ﻧﯿﺮوﺋﯽ دارﻧﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻧﻔﺮت و ﻏﻀﺐ و ﺷﻮق و ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﺮس و ﻃﻤﻊ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﯽﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻮدهاﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
رﺳﺘﮕﺎری و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ذات ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و در راه ﺧﻮدش ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ:
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی اﺳﺒﺎب و اﺑﺰاری را ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ اﺳﺒﺎب و اﺑﺰارھﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ھﻤﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ھﻤﻪ از ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﻤﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﻣﮫﯿﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﯿﺎهھﺎ و ﺟﻤﺎدات و زﻣﯿﻦ وآب و ھﻮا و ﺣﺮارت و ﻧﻮر و
اﻣﺜﺎل اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی آن را ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ھﻤﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎء را در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ آنھﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺬارﮐﺮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮدﺗﺎن از آنھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
ﺳﭙﺲ در واﻗﻊ اﻣﺮ از وﺟﮫﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻔﻊ و
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای ﺗﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﺷﻤﺎ .ﭘﺲ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای
ً
اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ،ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﻔﻊ و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺿﺮر و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ در
ﻣﻮاردی ﺻﻮرت ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ورزﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از آن ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ.
ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ھﺴﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،از ھﺮ ﭼﯿﺰ
ً
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎدهی درﺳﺖ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺮی را درﺑﺎرهی ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﻄﺎﺋﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دارﯾﺪ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از
وﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﮫﻤﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ،ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ
دوریﮐﺮدن از آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در ازای آن ﻓﺎﯾﺪهی زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم دو
ﻧﻮعاﻧﺪ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
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ً
ﻧﻮع اول از ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻧﯿﺮوھﺎیﺷﺎن را ﻋﻤﺪا در راهھﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﯾﺸﺎن را ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ و اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار و ادواﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﮫﻤﻞ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻧﻮع دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ،
اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺾ از راه ﺧﻄﺎﮐﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻧﻮع اول اﺷﺮار و ﺑﺪﮐﺎراﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺮارت و ﺑﺪﮐﺎری آنھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آنھﺎ را از ﺷﺮارت ﺑﺎز دارد.
اﻓﺮاد ﻧﻮع دوم ﺟﺎھﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺟﺖ را ﺳﺪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد را
ﺗﺤﻘﻖ دھﺪ؛ زﯾﺮا از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻨﮕﺎرﯾﺪ و
ﻣﮫﻤﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﯾﺎ رﻏﺒﺘﯽ از رﻏﺒﺖھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﺎن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺸﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﮐﻮه و ﺟﻨﮕﻞ و ﻏﺎر ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت را در ھﻢ ﺷﮑﻨﯿﺪ و ﻧﻔﻮس ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﺷﺪاﯾﺪ ﺧﻮار ﮐﻨﯿﺪ.
و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﻨﺖ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ و ﻟﺬتھﺎی آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﻨﯿﺪ ،ھﯿﭻوﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را
وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎﺋﯽ را ﮐﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﺧﺮاب
ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؟
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﻧﮫﺎد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﯽھﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﺳﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺨﻮد ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪﯾﮕﺮی.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ آن را وﺿﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺮام ﮐﺮده
و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻌﯽ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻼل
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ارﺗﮑﺎب آنھﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮد ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﯾﮕﺮی زﯾﺎن
ﻣﯽدھﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ آن ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ آن ھﻤﻪ
ﮐﺎرھﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺿﺮر رﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،درﺳﺖ و راﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ.
آن ﻣﺒﺪﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺑﻨﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ
دارد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دادن ﺑﻪ رﻏﺒﺖھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺶ ﺑﮑﻮﺷﺪ و در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮدش ھﺮ ﻃﻮر ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ او ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎر و ﻣﺪدﮔﺎرﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻧﻔﻊ و ﺟﻨﺒﻪی ﺿﺮر ھﺮدو در آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ،ﺷﺮع
اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮر ﮐﻢ را ﺑﺮای ﻧﻔﻊ زﯾﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺿﺮر
ﺷﺪﯾﺪ ،از ﻧﻔﻊ ﺟﺰﺋﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
ّ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﯾﺎ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر آن را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ داﻧﺎ و
ﺧﺒﯿﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ّ
ﺳﺮی از اﺳﺮار ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ و
ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم در ﻗﺮﻧﮫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺮده از
روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻨﻮز ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه
ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﻘﻮل ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎ ذﻟﯿﻞ و
درﻣﺎﻧﺪه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﺧﺒﻂ و ﺧﻄﺎ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﺧﺮﮐﺎر ﻧﺎﭼﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ای از ﻗﻮاﻋﺪ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
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ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد او رھﻨﻤﺎﺋﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻮر ارﺷﺎدات او ج روﺷﻨﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻣﻀﺮات آن ﻣﺄﻣﻮن
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ھﻤﯿﺸﻪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﺎﻟﺺ،
وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ آن را داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﺮوی آن را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ درک
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮاﻇﺐ وﮐﻮﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق و اﻗﺴﺎم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آن:

ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق ﻓﺮض
اﺳﺖ:
 -۱ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ.
 -۲ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ.
 -۳ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم.
 -۴ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
اﺧﻼص و اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪق آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻃﺮق و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی روﺷﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺮ را در اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد آن در آن واﺣﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺣﺪود اﻣﮑﺎن ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد.
ﺣﻘﻮق ﺧﺪا )ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ(:

اوﻟﯿﻦ ﺣﻖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺷﺮک ﻧﻮرزد و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از او را )إﻟﻪ( و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﮐﻠﻤﻪ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ( ادا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺣﻖ دوم از ﺣﻘﻮق ﺧﺪا ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ از
ً
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه ﺣﻖ اﺳﺖ و ھﺪاﯾﺖ .ادای اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽرﺳﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺳﻮم از ﺣﻘﻮق
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ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد و ادای اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ از اﺟﺮای
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﭼﮫﺎرم از ﺣﻘﻮق ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ادای اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻓﺮاﺋﺾ و واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ دارد ﺑﺮای ادای آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق را ﻓﺪای آن ﮐﺮد.
ً
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ روزه ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق
ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آب ﺳﺮد و
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﺿﺮوری روز ﯾﺎ ﺷﺐ ،ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺪای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد روزه ﮐﻪ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏﻣﺎه ﺗﻤﺎم در رﻣﻀﺎن ﻟﺠﺎم ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و آن را ﻓﺪای روزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی زﮐﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺪای آن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا را ،ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎل ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .و در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎل زﯾﺎدی را در اﯾﻦ راه ﺧﺮچ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ را ﻓﺪای آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ادای ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ،ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ اﺳﺖ.
ً
در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﻤﺎز ،ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد و
از او ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری آﻗﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺑﺰرﮔﺶ را )ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ( ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻖ او را
ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ از ﺷﺌﻮن و ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺎش و ﺗﺠﺎرﺗﺶ دﺳﺖ
ﻣﯽﮐﺸﺪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎری ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ادای ﺣﻖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎس دارد ،و در
ً
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ادای ﺣﻖ ﺧﺪا ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ را
ﮐﻪ دارد و در اﺧﺘﯿﺎر او اﺳﺖ ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺷﺨﺼﯽ او اﺳﺖ و آن را
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل او اﺳﺖ و از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﺣﺪودی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻓﺪای ﺣﻖ او ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ در ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﻼ ًﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎز را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ )ﯾﺴﺮ( ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻨﺪه اش را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای وﺿﻮ آب در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﯾﺪ ﻋﻮض آب از
ﺧﺎک ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺗﺎن را )ﻗﺼﺮ(
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ درازﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد آن ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ادای ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ و از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ھﺮ ﻣﻘﺪار از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهی اﻟﺒﻘﺮه ﯾﺎ آل ﻋﻤﺮان ﯾﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮرهھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ ﻃﻮل دادن ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ )ﻗﺮﺑﺖ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزھﺎی واﺟﺐ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .وﻟﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاب ﺷﺐ و
راﺣﺘﯽ روز را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮاﻓﻞ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﺪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی روزه ﻧﯿﺰ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼت زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم دورهی ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻤﺎه روزه را واﺟﺐ ﻗﺮار داده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روزه را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﺪ .روزهدار اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪ و ﺗﺮس ﺑﻪ ﺿﯿﺎع ﺟﺎن داﺷﺖ ﺑﺮای او اﺟﺎزت اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی ﺧﻮد را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ روزه ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روزهدار اﺟﺎزت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺎری دارد ﮐﻪ
)ﺧﻂ اﺑﯿﺾ از ﺧﻂ اﺳﻮد( ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺘﻪی ﺳﻔﯿﺪی ﺻﺒﺢ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺟﺪا و ﻣﺸﺨﺺ
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ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت وﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ از ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﻣﻐﺮب ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮری اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ.
و ﺑﺎز ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﻨﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮیﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮص روزه اﺳﺖ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ ھﯿﭻوﻗﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪهھﺎﯾﺶ ھﻤﯿﺸﻪ روزهدار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﯿﻪ و ﻃﺎﻗﺘﺸﺎن را
از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و از ﮐﺎرھﺎی دﻧﯿﻮی ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻧﻔﺎق ﻣﺎل را در ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ
واﺟﺐ ﻗﺮار داده و آن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ رﺿﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار ﺑﺨﻮاھﺪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ،
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از او راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﻃﻔﻪی او را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻘﻮق اھﻞ و ﻋﯿﺎﻟﺶ را
ﻓﺪای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﻪ داراﺋﯽھﺎی ﺧﻮدش را در راه او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﺳﺖﺧﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺮتزده ﻧﮕﮫﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺞ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ زاد ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ و
ﻣﺸﻘﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و زاﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﮫﯿﻞ دﯾﮕﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﯽ درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ھﺮ
ﻓﺮدی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ رﺿﺎﯾﺖ
آنھﺎ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ او ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای
ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﮫﺎد ﺟﺎن و ﻣﺎل
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ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺎن و ﻣﺎل دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺾ رﺿﺎی ﺧﺪا از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ وﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از
زﯾﺎن زﯾﺎد ،زﯾﺎن ﮐﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ و اﯾﻦ اﺻﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻠﺒﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک و اﻟﺤﺎد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻤﺮاھﯽ و ھﺮج و ﻣﺮج و اﺑﺎﺣﯿﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮدن ﺣﻼل و ﺣﺮام ،در ﺣﮑﻢ ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺎن زﯾﺎنھﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺎنھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از آن ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻨﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎم او و در راه او اﯾﻦ زﯾﺎنھﺎی ﺳﺒﮏ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و
ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺷﺎن را ﻓﺪا ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آنھﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﻦ او ﮔﺰﯾﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻋﺎﺟﺰ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن و
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻌﺪی ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺰ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻃﻞﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﻨﺪ.
و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ و ﺟﮫﺖ و ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج
ﻓﺴﺎدی ﺑﻪ راه ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب و ﮐﺸﻮرش ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻐﻠﻮب و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﮫﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﯿﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از ﻣﻌﺎرﺿﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ،و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺣﻖ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﺪاده ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻋﺎﻣﻪی
ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ:

اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻘﻮق را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ذﻣﻪ دارد و ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دﯾﮕﺮان دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ھﯿﭽﮑﺲ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮی و ﺟﺒﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ
از ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و
از اﯾﻦ رھﮕﺬر ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ او ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻪ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ
ﻧﮑﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ را در ﻧﻄﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪی ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﭼﺸﻢ او
را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺘﯽ زﯾﺎنھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و
ﻣﺎل و ﻋﺮﺿﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاھﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺨﻮرد و ﺧﻮدش را در اﯾﻦ
راه ھﻼ ک ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﮫﻮتھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﮔﺮدﯾﺪه و
ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺨﺺ ﭼﮫﺎرﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺰﮐﯿﻪ روح و ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ
دادن آن ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﻪ ﻟﺬتھﺎ و ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد و از ﺗﺤﻘﻖ دادن
ً
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﻔﺲ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ از ازدواج ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ
را ﺑﯽاﻧﺪازه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮب ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺪش ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺣﺘﯽ از ﻧﻔﺲﮐﺸﯿﺪن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ
ﻣﻐﺎرهھﺎی ﮐﻮه و درون ﺟﻨﮕﻞھﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺻﻼ ﺑﺮای او
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﺷﻮاھﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
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وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﺘﮕﺎری و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ او را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ« »ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻘﯽ

دارد«.
اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮه اﻧﺴﺎن را از ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن وی ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ:
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﮐﺸﯿﺪن ﺣﺸﯿﺶ و اﻓﯿﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪه و از
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻻﺷﻪی ﻣﺮده ،و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﯾﺮ درﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻀﺮ و ﻣﻮذی و ﻣﺴﻤﻮم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺲ ،ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ھﺮﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
در ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و اﺧﻼق و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﯽ اﻧﺴﺎن آﺛﺎر زﺷﺘﯽ دارﻧﺪ.
و ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﺎروا ،ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه را ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
)ﺧﻮدت را از ﭼﯿﺰھﺎی ﺣﻼل ﻣﺤﺮوم ﻣﮑﻦ؛ زﯾﺮا ﺑﺪن ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻘﯽ دارد(.
و ﺑﺎز ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن را از ﻟﺨﺖ زﯾﺴﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از
زﯾﻨﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و آن ﻗﺴﻤﺖ از
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﮐﻪ ﻟﺨﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮاﺋﯽ و دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ رزق و ﮐﺴﺐ روزی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
)در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﻨﺸﯿﻦ و دﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم دراز ﻣﮑﻦ و از آنھﺎ ﭼﯿﺰی
ﻣﺨﻮاه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮدت را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﮕﺬار و از ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،و از راهھﺎی ﻣﺸﺮوع ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎن ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﮑﻮش ،و وﺳﺎﯾﻞ راﺣﺘﯽ ﺧﻮدت را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻦ.
در ﺑﺎرهی ﺷﮫﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ ﺳﺮه ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻮابﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
و ﺑﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ )ﻧﻔﺲ( را ﺧﻮار ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد
را از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺮﻗﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ و ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮی و
در آﺧﺮت ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاری و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ؛ زﯾﺮا
در ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮدن و از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن و اﺟﺘﻨﺎب از
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ﻣﻌﺼﯿﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺮدن و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا؛ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺮام ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ )ﻧﻔﺴﯽ( را ﮐﻪ ﺑﺘﻮ دادهاﻧﺪ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎل ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯽ و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯽ.
ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا) :ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد(

ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻘﻮق )ﻧﻔﺲ( و ﺑﺪﻧﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻃﻮری اداء ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﻣﯿﺎل ،ﺷﮫﻮات و رﻏﺒﺖھﺎی
ﺧﻮدش را ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺠﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺶ را ﻧﺠﺲ
ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﮕﺮی زﯾﺎن وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻏﺎرت و ﺳﺮﻗﺖ و ارﺗﺸﺎء و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺰوﯾﺮ و ﻣﮑﺮ و ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ و ﺧﻮردن
رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻔﻌﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم دروغ و ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﮫﻤﺖ زدن را ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻗﻤﺎر و ﺑﺨﺖآزﻣﺎﺋﯽ و ﺷﺮطﺑﻨﺪیھﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع را از آﻧﺠﮫﺖ ﺣﺮام ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ از اﯾﻦ راهھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮر و
زﯾﺎن ھﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻏﻞ و ﻏﺶ در ھﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﺒﻦ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را در
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﯾﮕﺮان زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﻦ و ﻓﺴﺎد در روی زﻣﯿﻦ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی را ﺣﺮام ﮐﺮده؛ زﯾﺮا ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد ﯾﺎ دﻟﺶ را ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ زﻧﺎ
و ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و اﺧﻼق را
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺑﺎﺣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و ﭘﺮدهدری را در
اﺟﺘﻤﺎع رواج ﻣﯽدھﺪ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭘﻠﯿﺪ روی ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن را
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ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰیھﺎ ﻣﯽﺷﻮد و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﻗﯿﺪھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﺳﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی
ﻧﮑﺎھﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن :اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ در راه ﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎر و ﻣﺪدﮔﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﻄﻮر
آﯾﻨﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻊ ﮐﺮده ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رواﺑﻂ ﺑﺸﺮی از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻨﺠﮫﺖ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺎرهی
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻔﮕﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از زن و ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .و ﺷﺎﻟﻮدهای را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ روزی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد و آﻧﭽﻪ
را ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزد و از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪی
زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی در آﻣﺪ ﺷﻮھﺮ اداره ﮐﻨﺪ و ﺣﺪ
اﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎن راﺣﺖ و آراﻣﺶ را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد.
وﻇﯿﻔﻪی ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و آنھﺎ را اﺣﺘﺮام
ً
ﮐﻨﻨﺪ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم دو ﻧﻮ ع ﺗﺪﺑﯿﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر را ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر اداره ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ھﯿﭻ ﺷﮫﺮ و ھﯿﭻ
ﮐﺸﻮری اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺪون وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﻢ
ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮ و رﺋﯿﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻗﺐ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .و
اﮔﺮ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮج و ﻣﺮج و آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺧﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ ،ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و زﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺬﻟﺖھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاھﻨﺪﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺮد
اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪی زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﮫﺖ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮد ،و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﻄﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮدش ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺧﺎرج ﺷﺪن زن از ﻣﻨﺰل
ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد.
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ھﺮ وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای زن ﻣﺮﮐﺰ و داﺋﺮهی ﺣﻘﯿﻘﯽ وﻇﺎﯾﻒ
او اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد دارد در اﺻﻼح ﮐﺎرھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد.
داﯾﺮهی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ راﺑﻄﻪی ﺧﻮن و رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ازدواج اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای اﺻﻼح رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن ھﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای
ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﻪ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
از ﺟﻤﻠﻪی ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮاد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ازدواج زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﭘﺪر ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ،
ھﻤﺴﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎ رﺑﯿﺒﻪ ،زن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ،ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر رﺣﻤﯽ و ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ،ﻋﻤﻮ
و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرش ،ﻋﻤﻪ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش ،داﯾﯽ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮش ،ﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش،
ﻣﺎدر زن و ﺷﻮھﺮ دﺧﺘﺮش ،ﭘﺪر زن و زن ﭘﺴﺮش ،ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ و زن ﭘﺴﺮش ،را ﺗﺤﺮﯾﻢ
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ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﻋﻼﺋﻖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدان و اﯾﻦ زﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ و ﺑﺪون ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﺣﻔﻆ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻋﻼﻗﻪی ازدواج ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺣﻼل
ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺮ ﻗﺮاﺑﺖ اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﻓﺰوﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪی ازدواج در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدات و
ﻃﺒﺎﯾﻊ و اﺧﻼق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪی آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ و
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻼم ازدواج ﺑﺎ ﮐﻔﻮ ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻨﯽ ھﻤﺴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﻮزون را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهی اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻗﺴﻢ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﯽ و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و
ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﭼﻪ ﺑﺪﺣﺎل ،اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ
اوﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در زﺑﺎن ﺷﺮع ﺑﻪ )ﺻﻠﻪی ارﺣﺎم( ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ً
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﻣﮑﺮرا ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻗﻄﻊ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را )ﻗﻄﻊ
ارﺣﺎم( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و آن از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﻔﮫﻮم وﺳﯿﻌﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
دﭼﺎر ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ او ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد
ﺻﺪﻗﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارث ھﻢ اﺳﻼم ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی
ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﺎﻟﯽ از او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻢ و ﭼﻪ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﺮﯾﮏ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎل او ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و زن
و ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذیﺣﻖ ھﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﮫﺬا ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ً
ﮐﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﻣﺎل ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺿﻤﻨﺎ دﺳﺘﻮر داده
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻃﺒﻘﻪ اول وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻃﺒﻘﻪ دوم داده
ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺛﺮوت ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد
وھﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت او از ارﺛﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﺎزه دارﻧﺪ ﮔﺎﻣﮫﺎﺋﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺄﺳﻒ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﺳﻔﺎھﺘﯽ ﮐﻪ
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺷﺎن ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺮض ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن
ً
دﺧﺘﺮان از ﻣﯿﺮاث در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در
دھﺎت ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺣﺎﻻﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺷﻨﯿﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ ،ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ و
ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن و ھﻤﻮﻃﻨﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﻋﺪل
و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ھﯿﭻ ﻓﺮدی را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ آنھﺎ
اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﯿﻢ و در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی
ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﻓﺮدی از اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﺪردی و
دﻟﺪاری او ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و آﺷﮑﺎرا ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ و از ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ و ﭘﯿﺮهزﻧﺎن دﻟﺠﻮﺋﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را اﻃﻌﺎم ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮھﻨﮕﺎن
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯽﮐﺎران ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﻠﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را در راه اﺳﺮاف و ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ
ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﻇﺮف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﺟﺎﻣﻪھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را ﺣﺮام ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ را در ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻃﺮب،
ﺑﯿﮫﻮده ﺧﺮچ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺛﺮوﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪھﺎ و ھﺰارھﺎ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻔﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ،
و ھﺮ ﻃﻮر ﺷﮫﻮت او ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ آن را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ!
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ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻣﻖ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺒﺪل
ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﻮاھﺮات ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﺎن ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﻨﺖ آﻻ ﺗﯽ در آورﯾﺪ و
روی ﻣﯿﺰھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در آورﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت
ﻓﺮﺷﮫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ در آورﯾﺪ و زﯾﻨﺖ اﻃﺎق ﺗﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ ﯾﺎ در راه آﺗﺶ ﺑﺎزیھﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ھﻮا دود ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺨﻮاھﺪ آﻧﭽﻪ ﺛﺮوت دارﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺮوﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺸﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ و ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع
ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺛﺮوت ﺗﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراک و ﻣﻨﺰل و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺎن آﺛﺎر ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺮض اﺻﻠﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰهای آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﻤﺎﻟﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ھﻤﻮﻃﻨﺎن و
ھﻢﮐﯿﺸﺎن و ھﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ داﯾﺮهی ﺗﻨﮓ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ داﯾﺮهی وﺳﯿﻌﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ اﻓﮕﻨﯿﺪ.
اﺳﻼم در اﯾﻦ داﯾﺮهی وﺳﯿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻃﻮری ﻗﺮار داده ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری
ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎر و ﻣﺪدﮔﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ
ﭘﻠﯿﺪی و زﺷﺘﮑﺎری در روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﻄﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎره ای از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺳﻼم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع
دارای رواﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت آزاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﮫﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮدھﺎ ،و دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ
ﮐﻪ زنھﺎ ھﻤﺖ و ﺳﻌﯽ ﺷﺎن را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ً
ﺿﻤﻨﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﻨﺖ و
زﯾﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و ﺣﺠﺎب را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮف از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪی در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت و دو دﺳﺘﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت و دو
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دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﺎز ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع )ﺣﺠﺎب( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺮد اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎن دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از
زن ﺧﻮدش( اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮد ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ ﺑﺮ روی زن دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎد،
ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺼﻮرت آن زن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﻮب
اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ،ﻣﻌﯿﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪی ھﺮ زﻧﯽ و ھﺮ ﻣﺮدی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد در
ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺘﯽ وﻟﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ ،ﺑﺮای ﺷﮫﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از داﯾﺮهی ازدواج
ﻣﺸﺮوع ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮدإ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در راه ﭼﻨﺎن ﻗﺼﺪی
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ!.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻧﺎف و ﺳﺮ دو زاﻧﻮ را
ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺘﻺ و ھﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن زن )ﺟﺰ ﺻﻮرت و ﭘﻨﺠﻪی
دﺳﺖ( را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع )ﺳﺘﺮ( ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ھﺮ زن و
ﻣﺮدی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻣﺎدهی ﺣﯿﺎ در ﻧﮫﺎد ﻣﺮدم رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و
ﻓﻮاﺣﺶ و ﻣﻨﮑﺮات ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺶ را ﺑﻪ اﺑﺎﺣﯿﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری -و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ،
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد.
اﺳﻼم ﮐﺎرھﺎی ﻃﺮباﻧﮕﯿﺰ و ﻟﮫﻮی را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮫﯿﯿﺞ
ﺷﮫﻮات ﭘﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ اوﻗﺎت و ﺗﺒﺎھﯽ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ،ﻧﺸﺎط و
ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻞ در اﻧﺴﺎن ،و ﭘﺮورش روح ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام اﻣﺮی اﺳﺖ ﻻزم.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط ﮐﻨﺪ و روح را ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﻧﮕﺎه دارد .و ﻟﮫﻮ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺻﻮرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روح را ﺗﺎرﯾﮏ و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﻃﺮب اﻧﮕﯿﺰ و
ً
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﺷﺖ و ﭘﺴﺖ و ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ دور ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﻮادث
ﻓﺮﺿﯽ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮھﻮﻣﯽ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﻨﻈﺮهھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و
اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼق را روی ﭘﺮدهی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و
ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ و ﻋﺎدتھﺎی ﻧﮑﻮھﯿﺪهی دﺷﻤﻦ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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اﺳﻼم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮ اﮐﯿﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺰب و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،و دﺳﺘﻮر داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﻼص و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎری در آن اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا وا ﮔﺬارﻧﺪ و دﺳﺖ از ﻧﺰاع و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ دارﻧﺪ و در ﮐﺎرھﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼح و رﺳﺘﮕﺎری ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻄﯿﻊ اوﻟﻮاﻷﻣﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و از ﻣﺮدان ﺷﺮور و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ دوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﻣﻠﺖ ﺷﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯽآﺑﺮو و رﺳﻮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن را از ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻃﺮق ﻧﺎﻓﻊ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ :ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺸﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺴﺎزﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻟﺖ و
ﺧﻮاری و زﯾﺮدﺳﺘﯽ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﻓﯽ از ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ و اﻧﺤﻄﺎط اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﻄﻌﯽ آن
اﻧﻘﺮاض ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﭘﯿﺮوی ﻣﻠﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺪن آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺪک ﻋﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﯾﺎ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ آن ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﻧﯿﺮوی
ﻋﻤﻞ آﻧﺴﺖ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺪرت و ﮐﻤﺎل ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎىﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﺮو و ﺗﺮﻗﯽ و ﮐﻤﺎل ﺷﺪه ﻓﺮاﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری و ﺳﺮ اﻓﮕﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻠﺖھﺎ اﺳﺖ رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ ،و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد و
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ و ارزشھﺎی آن را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﮐﻮﺗﺎهﻧﻈﺮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﻓﺤﺶ ﺑﺪھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎن ﻃﻌﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ادﯾﺎن آنھﺎ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آﻏﺎز ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪی
ﻧﮑﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
روح ﺻﻠﺢﺟﻮﺋﯽ و ﺳﺎزش رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

وﻇﯿﻔﻪی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﺳﺎت و اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯿﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺎری و ﮐﻮﺗﺎهﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻓﻄﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰهی
اﺳﺎﺳﯽ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﻦ اﺧﻼق و
ﺷﺮف و ﺳﻌﻪی ﺻﺪر و ﺑﻠﻨﺪی ﻧﻈﺮ و ﺻﻼحاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺗﺄﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮو اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﻗﻠﻮب
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰهی اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت:

اﯾﻨﮏ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﺮﺗﺮی داده و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺮف و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺪرت و
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻄﯿﻊ ارادهی ﺧﻮدش ﻗﺮار دھﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در روی زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺣﻘﯽ
دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز و روش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﮑﺎر ﺑﺮد وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ھﻢ
دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺿﺮری ﯾﺎ اذﯾﺘﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻻﻋﻼج ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﻪای ﺿﺮوری وارد ﺳﺎزد ،و ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ً
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم در راه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻮاﺗﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺟﺰ در ﻣﻮرداﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺮ
ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،و ﺑﺎز در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ،ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ذﺑﺢ( ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
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ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ )ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ( اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﻢزﺣﻤﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ در ﻋﻮض ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻮاﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ
ﻏﯿﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻓﻮاﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﻓﻊﺗﺮ
اﺳﺖ زﺣﻤﺖ و اذﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﯿﻮان دارد.
ً
ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت و اذﯾﺖ در اﺳﻼم ﺷﺪﯾﺪا ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه و ﺣﺸﺮات ﺳﻤﯽ را ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺪر و ارزش
ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ از ﺣﯿﺎت درﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺬﻟﮏ اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درﻧﺪﮔﺎن
را ﺑﺎ ﻋﺬاب و اذﯾﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
و ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮاری ﯾﺎ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻣﻮرد
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺷﺪﯾﺪا ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ زاﯾﺪ ﺑﺮ
ﻃﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎری ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺮ آنھﺎ
وارد آورﯾﻢ.
و ﺑﺎز اﺳﻼم ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﺿﺮورت ﻣﮑﺮوه داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﺻﺮف ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺠﺎر ھﻢ ﺻﺪﻣﻪ و زﯾﺎﻧﯽ وارد آورﯾﻢ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻞھﺎ و ﻣﯿﻮهھﺎی درﺧﺖھﺎ را ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ
ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺎﺧﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ درﺧﺘﯽ را از رﯾﺸﻪ درآورﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﻪ دارای ﺣﯿﺎﺗﻨﺪ ،اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎﺗﺴﺖ
ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ از رﯾﺨﺘﻦ آب و ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺋﻢ:

آن ﭼﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻗﻠﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ از اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن
)ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﯿﻀﺎء( ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻈﻤﻪ و ﻣﻘﺮرات درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم
ﻣﺤﻤﺪج از ﻃﺮف ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪی اﻧﺴﺎﻧﺎن و ﺑﺮای ھﺮ زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺸﺮی را از ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻤﻞ.
و ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎ و دﯾﺎﻧﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﮋاد ﯾﺎ وﻃﻦ ﯾﺎ رﻧﮓ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
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ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم

ﺷﺮاﯾﻊ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻓﺮدی از ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺼﻮرت
ﻓﺮدی از ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ھﻤﻪ
در ھﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
را وﻃﻦ ﺧﺎص ﺷﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺳﯿﺎھﯽ ﺣﺒﺸﯽ ﯾﺎ زردی
ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪی ﻓﺮﻧﮕﯽ را از ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ او زاﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺎﻧﺖھﺎﺋﯽ ﺟﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻪ اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖھﺎ اﺳﻼم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ آورده اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﺮاﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﳏﻤﺪﹲ رﺳﻮل اﷲ«.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ در اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و از ھﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮر
دارﻧﺪ ،ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﻟﺴﺎن و ﯾﺎ وﻃﻦ ھﯿﭻ ﮐﺪام اﻋﺘﺒﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ .از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ :اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ داﯾﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻋﺘﺮاف و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدات و رﺳﻮم زﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺪأ و اﺻﻞ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﯽ و ﺟﺒﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎﺋﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻄﺮت در ھﺮ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﺮی در آن روی
ﻧﻤﯽدھﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﻦ و ﻧﻈﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ،در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ و
ھﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ

ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﺨﺼﻮص آن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ

