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  پيشگفتار

  
خداوند متعال را شاكرم كه توفيقي عطا فرمود كه در راه حركت انبياء 

در ترويج كلمه حق كوششي نمايم تا ان شاء ) صلوات اهللا و سالم عليهم(
وحيد را با كلماتي ساده و قابل فهم آنطور كه اهللا به خواست و كمك او ت
اميدوارم . ، به عرض شما خواننده محترم برسانمهخداوند در قرآن قرار داد

از . مورد قبول حضرت حق واقع شود و وسيله اي براي ثواب بنده باشد
خداوند مي خواهيم گناهان ما را ببخشد و ما را در رسيدن به هدايت و 

  . آمين. ظ و ياري نمايددرنهايت لقاء خود حف
سالمت همه انسان هاي داراي انديشه و تعقل مي دانند كه عالمت 

عقل و فهم، سخنان همه را شنيدن و آنگاه خوب آن را پس از تطبيق با 
معيارهاي اصلي و در زمينه دين براي مسلمانان با قرآن، انتخاب و عمل 

كه اين عالمت  و خداوند براي چنين افرادي بشارت داده .است كردن
Åe³t6÷﴿عباداهللا است  sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãèÎ6 −Fu‹sù 

ÿ…çμ uΖ|¡ômr&﴾ ) كه كسانى* ده مژده بندگانم]  آن[ به پس« .)17-18/ زمر 
و من مي . »كنند مى پيروى بهترينش از گاه آن، شنوند مى را] ها[ سخن

چراكه حاضر شديد براي  ،م ازجمله اين افراديددانم كه شما خواننده محتر
خواندن اين كتاب ساعاتي از وقت گرانبها و بدون برگشت خود را صرف 

براي رضاي اهللا تعالي و كنيد و مطمئن باشيد اين وقت، وقتي است كه 
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 20البته خواندن . فهميدن يا اطمينان از عقيده خود كنار گذاشته ايد
حه از اين كتاب مورد توجه نيست مهم صف 60صفحه يا  40صفحه يا 

چرا كه ممكن است  .رسيدن به مقصد و درك مفهوم توحيد است
شخصي مقداري از كتاب را خوانده به دليل مخالفت عقيده يا برداشت 

بندگان  :لذا همينجاست كه خداوند فرموده ،اشتباه در پي انكار برآيد
ر نموده و تصميم به خوب خدا آنهايند كه كل كالم را شنيده آنگاه فك

من ايمان دارم شما از آن دسته هستيد كه . مي گيرند موافقت يا مخالفت
  . گيريدخوانيد و بعد از فكر و دعاء تصميم ميكتاب را تا پايان مي

همانطور كه مي دانيد دين تقليدي نيست و اين مطلب ابتداي همه 
و مادر يا يكي از  رساله ها و كتب فقهي معتبر آمده و از اين حيث كه پدر

ايشان مذهبي ديگر دارد مثالً يهودي، مسيحي يا خداي نكرده زرتشتي 
است نبايد عقيده و دين او را پذيرفت بلكه بايد تحقيق كرد، سفرها نمود، 

خداوند (از قدرت برتر يا عقل قوي تر سپس  ،عملهاي پيروان آنها را ديد
چار گمراهي مي شويم خواست كه ما را راهنمايي كند وگرنه د) متعال

آنها در يك مرحله از مسير براي . آنطور كه قبل از ما بسياري گمراه شدند
براي همين به مقصد نرسيدند بسيار در طول كشف حق دچار اشتباه شدند 

بسته به مذهب به طريق (يك عمر عبادت كردند، نذر دادند، نماز خواندند 
د كردند يا به اصطالح روزه گرفتند، خواسته هاي خود را محدو) خود

بعضي مواقع تقوي رعايت كردند، طواف و بيتوته كردند، كارهاي 
خره جان ها و مال ها را در آن راه تلف كردند و خيرخواهانه كردند و باآل

زحمت ها و رنج ها و مرارت هاي آن ها   بعد از آن همه، تمام اعمال و
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شما مي خواهيد  آيا. باطل و تلف شد و هيچ سودي براي آن ها نداشت
يك عمر عقيده اي را عمل كنيد آنگاه هنگام مرگ چشم واقعي شما باز 

شود و ببينيد هيچ در كارنامه عمل نداشته و عملتان خالف خواست قدرت 
برتر يعني خدا بوده، آيا شما مي خواهيد در عقيده اي به دنيا بياييد در 

ل بوده و شما نمي عقيده اي بميريد كه باط كنيد و دراي زندگي  عقيده
و كبر حاضر نشويد عقيده صحيح را  انستيد و يا از روي لجاجت نَفْسد

بفهميد و ناگاه با رسيدن موت، خود را در مرداب ژرف و تاريك اعمال 
خواهيد با رسيدن قيامت و ساعت رفتن، خشم و غضب  باطل ببينيد؟ آيا مي

خشم و غضب بندگان خداوند را ببينيد، خشم و غضب فرشتگان را ببينيد، 
و شهيدان ) ازجمله حضرت محمد(خوب و صالح خدا يعني پيامبران 

و صديقين و صالحان را ببينيد؟ قطعاً حتي فكر اين ) ازجمله امام حسين(
پس با . كند و حقيقتاً بايد ترسيد چنين لحظاتي شما را ناراحت و ترسان مي

ب كه دريچه هايي ما همراه شويد در ادامه اين سفر بر روي صفحات كتا
  . به سوي توحيد براي رسيدن به لقاء الهي است، براي تولدي دوباره
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  : واژه ها -1
عبادت از عبد به معني يگانه دانستن و پرستش و اطاعت : عبادت

آمده است و با اعراب ديگر در معاني بنده مالزم و همراه حريص و آزمند 
ه معني خضوع و تذلل همچنين ب) عبد(تعجيل و شتاب ) عبد(به چيزي 

فروتني و اظهار خواري در برابر چيزي آمده كه در موارد ديگر با توجه 
و در معناي كلي  ،ني مختلفي پيدا مي كندامع) عبد(به كلمه قبل و بعد 

شامل تمام اظهار نيازها، دعاها، نذورات، قسم و اعتكاف و ساير عبادات 
  . مي شود
ني صدا زدن، راغب و مايل اعدر فرهنگ هاي لغت دعا به م: دعا

شدن، كمك خواستن، طلب حضور، خواهان چيزي شدن، خواست 
خوب يا بد براي چيزي يا فردي، سوق دادن براي چيزي يا كاري، ناميدن 

، با كلمات قبل و بعد در جاهاي مختلف )عبد(و اين كلمه و كلمه قبل 
  . معاني ديگري نيز پيدا مي كند

ي يگانه دانستن، تنها و يكتا دانستن تعبير از ريشه وحد به معن: توحيد
شده و در اصل درباره يكتايي و يگانگي خداوند از هر لحاظ و شهادت 

  . مي باشد »ال اهللاال إله إ« :دادن و گفتن
دام يا ) شَرِك(خصوص شرك معاني پاره شدن بند كفش  در: شرك
ظر ما، همچنين سهم و بهره و موردن ،و شريك و همراه) شرك(تور شكار 
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واسطه و چه بي  آنچه در امري شريك و تاثير گذار و همراه چه با
   .1واسطه، دخيل در امر خداوند و اراده او آمده است

يك شخص را ) شَفْع( از كلمه شفع به معني جفت قرار دادن: شفاعت
و در معاني ) شفع(عدد زوج ) شفع(بواسطه ضعف بينايي دو شخص ديدن 

مدد كردن و واسطه شدن و كوشيدن در : اب درقابل كاربرد در اين كت
جهت ميل و خواست شخص، كه گاهي اين و تالش برخالف خواست و 

به همين لحاظ در جاهاي مختلف قرآن به . نظر و اراده طرف مقابل است
انحصار شفاعت به اذن خداوند يا حتي عدم وجود شفاعت موردنظر 

   .2مشركان پرداخته است
و انكار كردن و ناسپاسي نمودن و ن ني پوشاندكلمه كفر به مع: كفر

و ) كَفَرَ(بيزاري جستن آمده و كفر مي تواند نتيجه شرك يا برعكس باشد 
و ) كَفَر(گردنه هاي كوه ) كفْر(عصاي كوچك ) كَفَّرَ(تعظيم كردن 

معني شده است و ) كُفْر(رباب براي پادشاه و ا) فارسها(تعظيم پارسيان 
 117در آيه . كار هريك از آيات و فرامين الهيخره كفر يعني انباآل

  . مومنون دعا نزد غير اهللا تعالي كفر خوانده شده است
را در غير به معني ستم كردن، كاستن و كم كردن حق، چيزي :  ظلم

جايش قرار دادن و تاريك شدن و به تعبير بنده ظلم يعني حق موجودي را 

                                                 
 . 2و 1رحيمي، مصطفي، ترجمه المنجد، ج  -1

  .2و 1رحيمي، مصطفي، ترجمه المنجد، ج  - 2
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راين عبادت حق اهللا تعالي است و به غير دادن يا با غير تقسيم كردن، بناب
  . نمي توان آن را به ديگران داد يا بين خداوند و ديگران تقسيم كرد

به معني خارج شدن از راه حق و صواب و انجام كار زشت و : فسق
آنطور كه بنده از قرآن فهميدم ممكن است . منحرف از حقيقت مي باشد

ن حق آن را پوشاندن و ؛ بعد از فهميد فسق در اين معني هم بكار رود
باالتر از اين . انكار كردن و تحريف كردن و به غلط به ديگران رساندن

مرحله، بعد از فهميدن حق، مانع شدن از رساندن نداي حق بوسيله حقيقت 
  . گويان و مرسالن به ديگران

و ) دعا را(اعراف اله كسي است كه بشنود  148با توجه به آيه : اله
اله يد پس هرچه كه نشنود و هدايت نكند نمي تواند بتواند هدايت نما

كند در حالي كه  مي شنود و هدايت مي باشد ولو اينكه ما گمان كنيم
شدن است و غير خداوند هرچه غير خداوند واحد، خود به دنبال هدايت 

و اله ما و همه ) 35/ يونس (كنند مگر اينكه هدايت شوند  هدايت نمي
  .)46/ بوت عنك(مردم يكي بيش نيست 

حج حق همان اهللا يكتاست و كساني كه از  62با توجه به آيه : حق
 74-75غير او در دعا خوانده مي شوند باطلند و از سوي ديگر آيات 

داند كه از سوي خداوند آيد نه آنكه مردم مي  قصص، حق را آن مي
  . پندارند ولو اكثر مردم نظرشان غير آن باشد

عنكبوت  52و مفهوم موافق آيه ر كلمه حق با نگاهي به تفسي: آمنوا
د كه داراي توحيد در عبادتند و غير خداوند را ان ايمان آورندگان كساني

  . نمي خوانند
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. و از ديگر مشتقات آن مولي مي باشد كه جمع ولي مي باشد: اولياء
انعام مولي واقعي و حقيقي انسان ها اهللا تعالي است و مطابق  62طبق آيه 

وره هود كساني كه از غير خدا ولي و مولي و دوستداري براي س 113آيه 
توانند ايشان را ياري كنند  خود انتخاب كنند، آنها هرگز در آخرت نمي

محاورات عمومي مردم مي بايست در  پس معني مولي هم روشن شد كه
   .)ان شاء اهللا. (اين اصطالح را اصالح و در معني حقيقي خود بكار ببرند

  
  اوند به عبادتامر خد -2

ن را به بهترين وجه آخداوند متعال موجودي به نام انسان خلق نمود و 
و اين مقدار فهم ماست پس  ،قرار داد و بر خود به اين واسطه آفرين گفت

انس و جن را تنها براي  :او را خليفه خود در زمين قرار داد و فرمود كه
$﴿عبادت خودآفريدم  tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ 

  .)56 :ذاريات(
آنطور كه از قرآن و ساير كتب آسماني بر مي آيد واضح است 
خداوند هيچ نيازي به عبادت بندگان ندارد و غنيِ ستوده صفات است و 
زماني بر روزگار گذشت كه انسان شيء قابل ذكري نبود يعني هيچ نبود 

≅ö﴿ني ديگر نه پيامبري بود نه امامي نه انسا yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ 

Ì÷δ ¤$!$# öΝs9 ⎯ä3tƒ $ \↔ø‹x© #·‘θä.õ‹̈Β ∩⊇∪﴾ )انسان بر كه راستى به« .)1 :انسان 
در آن زمان نه  .»نبود ذكر قابل چيزى كه است گذشته زمانى مدت
انيم در خلق و داي و نه جني و نه موجودات ديگري كه ما نمي  مالئكه
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امور عالم دخالتي نداشت و پس از خلق انسان و امر به عبادت هيچ تدبير 
موجودي اعم از مالئكه و جن و انس را براي ادامه خلق ساير اشياء و 

موجودات و عوالمي كه ما نمي دانيم و همچنين در تدبير اين عوالم و 
كه او قادر به ذات و  چرا ،امور آن ها به كمك نگرفت و نخواهد گرفت

است و اگر همه موجودات اعم از مالئك و جن و انس و  مدبر كل
چيزهاي ديگري كه ما نمي دانيم هالك كند در آفرينش مجدد 

همو با آن . موجودات ديگر، هيچ مددكار، همدم و مشاوري احتياج ندارد
 و دائم در عبادت و تقديس :فرمودقدرت امر به عبادت انسان نمود و 

يعني زمان رفتن تو از اين زمان تا وقت  يد من باش تا آنگاه كه مرگتحم
ô‰ç6 ﴿معين برسد  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4©®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪﴾ )و« .)99: حجر 
   .»كن پرستش، رسد تو به مرگ كه هنگامى تا را پروردگارت
بايست  انس بود ميكه هدف خلقت امتحان عبوديت جن و  از آنجا

ي غير قابل انكار براي عمل باشد لذا اين مطلب به گوش برسد تا برهان
وحي انسان را متوجه اين امر كرد و از  ،خداوند از طرق مختلف از جمله

x‚$−ƒ ﴿او خواست تا تنها او را عبادت كند  Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ 

Âχ﴿) 5 : فاتحه( ﴾∪∋∩ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$#﴾ )منونمؤ( .)45 :نمل) (36 :نحل :

ω﴿ .)32: نمنومؤ(، )23 r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ﴾ )14 :فصلت(. ﴿ (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹ù= sù﴾ 

ô‰ç6﴿ .)3 : قريش( ôã$#uρ﴾ )99 :حجر(. ﴿ Èβ r&uρ ’ ÎΤρ ß‰ç6 ôã$#﴾ )61 :يس(. ﴿ß‰ç6 ôã r& 

$$Ï‰ç7ôã﴿ .)104 :يونس( ﴾#$!© sù ©!$# ﴾ )2 :زمر(. ﴿ß‰ç6 ôãr& ©!$#﴾ )11 :زمر(. 
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 آخرين فراخوان

﴿Èß‰ç7ôã r& $ TÁÎ= øƒèΧ﴾ )14 :زمر(. ﴿‰ç7ôã $$ sù﴾ )و تمام پيامبران براي  .)66 :زمر

$!﴿ابالغ اين پيام دعوت مي دادند  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) 

û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪﴾ )هيچ و« .)25 :انبياء 
 معبود كه كرديم مى وحى او به آنكه مگر نفرستاديم تو از پيش را رسولى

همچنين آيات ديگري بر اين  .»بپرستيد مرا پس، نيست من جز]  راستينى[
، 50، 26و هود  66، 60، 14من فر يا مؤغا(موضوع اشاره دارند ازجمله 

اين موضوع اشاره دارد و از و بسياري ديگر كه به  )36و رعد  84، 61
ه اگر جايي عبادت طرفي همه جاي دنيا براي عبادت قرار داده شد

خالصانه اهللا تعالي مشكل بود به جايي ديگري بايد رفت تا در عبادت 
ه اين موضوع سوره عنكبوت و آياتي ديگر ب 56آيه . مشكلي پيش نيايد

و اين موضوع متذكر انسان شده كه همه ) 206: اعراف. (اشاره دارد
 :نور. (غولندموجودات از بي جان يا جاندار در ذكر و ياد اهللا تعالي مش

41(.   
  
  عبادت چيست؟  -3

يا دانيد عبادت مجموعه فرامين و اوامر الهي بر انجام  همانطور كه مي
ترك اعمال و افكار و اذكار خاصي كه مورد پسند و رضايت اهللا تعالي 

براي همين اول بايد معبود يا خدا يا اله شناخته شود . است شامل مي شود
هنگامي كه بندگانم از من : فرمايد خداوند مي. تا بعد عبادت فهميده شود
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 آخرين فراخوان

سوال كردند كه چطور مي توانند وجود من را حس كنند و درك نمايند 
 ôß⎯øtwΥuρ﴿من نزديك آنهايم حتي نزديكتر از رگ گردن  :به آنها بگو

Ü> tø% r& Ïμ ø‹s9Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$#﴾ ) و حتي از اين نزديكتر  .)16/ ق﴿χ r& 

©!$# ãΑθ çts† š⎥ ÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Î7ù= s% uρ﴾ ) خداوند بين شخص و قلب ) 24/ انفال
خوانيد  يعني نيات قلبي را هم مي داند و آنگاه كه مرا مي ،او مي باشد

دهم بوسيله برآورده شدن  كنيد شما را جواب مي يعني به سوي من دعا مي
  .)186 :بقره. (يا فهميدن به طريقي ديگرخواسته 

ر سوره حمد آيه پنجم آمده عبادت خدا و ياري گرفتن همانطور كه د
دعا براي هدايت  6و آيه بعد يعني آيه  ،از خدا در كنار هم قرار گرفته

سوره يس مي  61و در آيه  .شدن به راه راست يا صراط مستقيم است
Èβ﴿: فرمايد r&uρ ’ ÎΤρ ß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∉⊇∪﴾ )مرا « .)61 :يس
از  .»ت كنيد مرا پرستش كنيد اين راه راست و صراط مستقيم استعباد

مقصد از عبادت رفتن و بودن در صراط اين آيات مشخص مي شود 
و آنچنان كه ابتدا گفتيم راه  .مستقيم است كه انتهاء اين راه لقاء الهي است

رفتن به صراط مستقيم دعا و انابه و تضرع به حضور خداي عزوجل است 
  . نه غير او

در لسان العرب براي عبادت معني ديگري نيز ذكر گرديده است و آن 
تعبير از عبد، دعا مي باشد و مراد از دعا استغاثه و ياري . دعا است

θ#)﴿خواستن است مثل  ãã÷Š$#uρ Νä.u™!#y‰yγ ä© ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ 
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 آخرين فراخوان

 به[ -خداوند برابر در -را گواهانتان راستگوييد اگر« .)23 :بقره( ﴾∪⊃⊅∩

$tΑ ﴿و مراد از عبادت طبق آيه  .»بخوانيد]  يارى s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# 

ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã﴾ )و«) 60 :غافر 
 از كه آنان. كنم اجابت برايتان تا بخوانيد] دعا به[ مرا: گفت پروردگارتان

طبق اين آيه دعا همان عبادتست و احاديث نبي  »ورزند مى كبر من عبادت
دليل ديگر بر اين موضوع است و  »ة، الدعا هوالعبادالدعا مخ العبادة«مثل 

   :دعا بر سه وجه است
بخشش و رحمت خداوند  -2توحيد و يگانگي و حمد خداوند  -1

اهللا، يا و در هر يك انسان با خطاب يا  ،بهره انسان از دنيا معني شده -3
در دعاي . از خداوند كسب فيض مي نمايد... رحمن، يا رب، يا حي و 

ء من قبلي بعرفات ال نبياأكثر دعايي ودعا أ«: نيز آمده عرفه امام حسين 
و  »هو علي كل شيء قديرامللك وله احلمد و ال اهللا وحده ال شريك له، لهإله إ

قادر بر هر كار و  تنها او ،چنين است كه خالصه كالم اين امام همام
و حديث است كه اگر بنده به جاي . استجابت هر دعايي است نه غير او

دعا به حمد و ستايش خداوند بپردازد خداوند بهتر از آنچه خواسته به او 
عطي أفضل ما أليت أعطيه أسذا شغل عبدي ثناءه علي عن مإ«عطا مي فرمايد 

s9 (#uθ⎯﴿: و آنجا كه مي فرمايد »السائلني ããô‰¯Ρ ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈ s9Î)﴾ )كهف :
 ،يعني نعبد »ندعوا«يعني غير او را در دعا نخوان يعني عبادت نكن و ). 14
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 آخرين فراخوان

Ÿω ﴿و ابن مسيب در اينجا و آيه  uρ äí ô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) tyz#u™﴾  مراد از ندعوا
و ال «يا  »من دون اهللا ال نعبد«و ندع را نعبد تفسير كرده كه مي شود 

كه در حقيقت معني مي شود غير اهللا تعالي را در دعا  »د مع اهللانعب
   .1و نپرستيد و عبادت نكنيد نخوانيد

  
  : جنبه هاي عبادت -4

شنيده ام حتي همه مردم جهان آنطور كه خوانده، سوال كرده و 
ن، قبايل آفريقايي، نژادهاي آمريكايي سرخ ايرا سيكهاي هند، زرتشتيان
گرچه در عبادت  ،رند قائل به خداي واحدي هستندپوست و غيره كه بسيا

كنند يا  تمثالها، سمبل ها و توتم ها را به عنوان مظهر خداوند عبادت مي
اين ها را وسيله شفاعت و نزديكي به خدا مي دانند و اين عبادت اعم از 

و  دف، ركوع، سجود، اعتكاف و ساير اورادعا و انابه، نذر، قسم، طوا
حال . شگاه آن معبودان ارائه، عرضه و گفته مي شود استاعمالي كه به پي

مي خواهيم ببينيم آيا نظر خداوند در اسالم نيز شامل موارد گفته شده مي 
  . شود يا خير

در قرآن دعا را عبادت ناميده و اعراض كنندگان و روي گردانندگان 
$tΑ﴿از دعا به سوي اهللا را متوجه جهنم ساخته  s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# 

                                                 
  . 257، ص 14ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، ج  -1
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 آخرين فراخوان

ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ 

š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪﴾ )بخوانيد] دعا به[ مرا: گفت پروردگارتان و«) 60 :غافر 
 به خوارى با، ورزند مى كبر من عبادت از كه آنان. كنم اجابت برايتان تا

  . ا عبادت استپس دع »آيند مى در جهنّم
نذر هر چيزي اعم از مال يا ذكري خاص يا  ،مطلب بعد نذر است

عملي مشخص است كه در صورت انجام كار يعني برآورده شدن خواسته 
و مهم نيت است مثالً  ،به محل يا شخص خاصي اختصاص پيدا مي كند

شخصي نذر كند كه اگر خداوند به او فرزندي عطا فرمايد فالن مبلغ به 
يعني محل عبادت اهللا تعالي بدهد يا يك حج برود و از اين قبيل  مسجد

اما اگر آن شخص نذر كند اگر  ،كارها كه مقصد او اهللا تعالي است
غير مرتبط با (خداوند به او فرزندي عطا كرد فالن مبلغ را نذر يك محل 

حضرت (يا نذر يك شخص مثل يك پيامبر ) اماكن عبادت اهللا تعالي
نمايد اين نذر از آنجا كه مقصد رضايت ذات ) پيامبرانعيسي و ساير 

با هم ) مثل پيامبر و غيره(خداوند نيست يا مقصد رضايت خداوند و غير او 
: است عبادت محسوب مي شود آن طور كه مشركان مكه مي گفتند

﴿#x‹≈ yδ ¬! óΟÎγ Ïϑ ôã t“Î/ #x‹≈ yδ uρ $ oΨ Í←!% x.uà³Ï9﴾ )يك قسمت براي  .)136 :انعام
و  ،ا و يك قسمت براي حب و رضاي غير خدا مي گذاردندرضاي خد

چنين تعبير مي كردند كه آنچه در راه خدا صرف شود به غير خدا نمي 
مثل نذر براي فالن پيامبر مانند حضرت (رسد و آنچه در راه غير خدا 
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رضايت در نهايت به خدا هم مي رسد و صرف مي شود ...) عيسي و 
، اين تفكر مشركانه است كه مي شود خداوند هم از اين طريق كسب

سفانه امروزه ديده مي شود پس همه چيز بايد براي خداوند خالص متأ
  . انعام به اين موضوع اشاره دارد 136آيه  ،شود

در باب قسم هم اين موضوع تعبد صدق مي كند و امر الهي بر قسم به 
$Èβ﴿: ايدسوره مائده مي فرم 107و آيه  ،سوي اوست yϑ Å¡ø)ãŠsù «!$$ Î/﴾  يعني

قسم دهيد و به چيز ديگري سوگند نمي باشد كه به  آنها را به نام اهللا 
كاربرد فارسي يا به هر زبان . (بكار مي رود...) واهللا، باهللا، تاهللا و (صورت 

   .)ديگر اسم خداوند هم صحيح و منعقد مي باشد
الم از صدر اسآنطور كه از آيات قرآن و عمل مسلمانان : طوافو اما 
خانه كعبه مي باشد كه در سوره بقره ر مي آيد طواف مختص ب تاكنون

مي فرمايد خانه كعبه را براي طواف كنندگان آماده و تميز نگه  125آيه 
β﴿ دار r& #tÎdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yè ø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf¡9$#﴾ )بقره: 

θ#)﴿: و در جاي ديگر مي فرمايد) 125 èù§θ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏFyè ø9$#﴾ )حج: 
اين منطوق . انجام بده) بيت عتيق(يعني طواف را به دور خانه كعبه  .)29

موافق جمله است و مفهوم مخالف مي شود براي غير خانه كعبه طواف 
از آنجا كه امر الهي بر يك چيز يعني وجوب و اطاعت، و تسليم  ،نكن

لذا طواف هر جايي غير خانه كعبه ولو مقبره  بودن بر اطاعت يعني عبادت
  . يك نمونه عبادت محسوب شده و صحيح نيستيك پيامبر 
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ركوع در حقيقت تعظيم . است ركوع مطلب بعدي قابل ذكر :ركوع
اين مطلب از امر اهللا . غير اهللا است و معموالً همراه با خم شدن مي باشد

θ#)﴿تعالي گرفته شده  ãèx.ö‘ $#uρ yìtΒ t⎦⎫Ïè Ï.≡§9$#﴾ )ممكن است اين   .)43 :بقره
وقتي مهاجرين از مكه به حبشه رفتند نزد پادشاه  ،قضيه را شنيده باشيد

تعظيمي كه همه نمودند ابا كردند و به اين فكر نكردند كه اينجا  از حبشه
استثنائاً تعظيم كنيم زيرا مصلحت چنين ايجاب مي كند نه بلكه در عقيده 

مين استحكام را خداوند وسيله نجات قرار داد و خويش محكم بودند و ه
هيچ استثنائي ندارد و ركوع كه امر اهللا است نشانه عبادت ) ركوع(اين امر 
و قرار دادن آن براي غير خدا ولو براي يك پيامبر صحيح نمي  ،مي باشد

  . باشد
كه در آن  چرا ،مشخصه اصلي عبادت اهللا تعالي سجده است :سجده

اساس امر او به جهتي كه  است بريفه اهللا تعالي در زمين يك موجود كه خل
گذارد يعني نهايت  فرمان داده سر خويش را به صورت بر زمين مي

فقط ) سجده(نمايد و اين عمل  خضوع و خشوع براي آن موجود برتر مي
∅š﴿مي شود  به پروردگار يكتا، اهللا رب العالمين منحصر ÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# 

ô‰ß∨ó™ $$ sù …çμ s9﴾ )و مشركان براي غير خدا به تنهايي يا همراه با  .)26 :انسان

tβρ﴿خدا سجده مي كنند  ß‰àfó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#﴾ )پس  .)24 :نمل
سجده هم عبادت است و نبايد براي غير خدا انجام شود ولو براي پيامبر، 

  . ا كه شرك مي شودرچ
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عبادت و انجام  اعتكاف نوعي گوشه گيري براي :اعتكاف خرهو باآل
يكسري اعمال به منظور جلب خشنودي معبود يا همان چيزي كه در دعا 

آورده شدن خوانده مي شود است كه در نهايت رسيدن به حاجت و بر
اعتكاف يكنوع نذر وقت و بدن  :مي توان گفت خواسته مورد نظر است و

است و در بعضي مناطق جهان در غير مساجد اعتكاف مي كنند در 
≈š⎥⎫ÏÅ3﴿كه مساجد محل اعتكافند نه غير آن حالي yè ø9$#uρ﴾ )125 :بقره(. 

چرا شما نزد  :براي همين ابراهيم به پدر و قومش مي گويد )71/ شعرا (
$øŒÎ) tΑ ﴿اين تماثيل و اماكن كه براي غير خداست اعتكاف مي كنيد  s% 

ÏμŠ Î/L{ ⎯Ïμ ÏΒöθ s% uρ $ tΒ ÍνÉ‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ−G9$# û©ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλm; tβθàÅ3≈ tã ∩∈⊄∪﴾  

پس اعتكاف هم فقط به خداوند اختصاص دارد و براي غير  .)52: انبياء( 
اعتكاف صحيح نيست، خالصه اينكه همه  مقبره يك پيامبر خدا ولو نزد

  . اعمالمان را خالص كنيم براي اهللا 
   :عبادات مشركان مكه و دعوت نبي -5

اعتقاد به همه واجب و شرك در  هار مرحله دارد كهچتوحيد اهللا تعالي 
درجه موجب عذاب مي  4هر يك از آن و حتي در قسمتي از يكي از 

 .گردد
 : و اما مراحل توحيد  

 .ودتوحيد در واجب الوج -1
 .توحيد در خالقيت -2 
 .توحيد در تصرف و تدبير -3 
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 .      توحيد در عبوديت و الوهيت -4 
يجاد شده توسط آن واجب ممكن، فاني، حادث و ا: مرحله يك   

فقط يك  :مي گويد) 78رحمن (و ) 88قصص (آيات . الوجود است
موجود آنهم وجود مقدس اهللا واجب الوجود يعني قديم است و هر 

اشاره به  ...، ائمه، شهدا و موجود ديگري غير او اعم از مالئكه، انبيا
الوجود ب به غير واج) انسان  1(داشته و آيه  الوجود پايداري آن واجب

  . فاني بودن انسان اشاره نموده بودن و 
توحيد يعني هر چيزي غير اهللا تعالي قدرت بر خلق چيزي : مرحله دوم

نداشته و ندارد چه به صورت ذاتي و قهري چه به صورت عطايي و 
به اين موضوع ) 16 :رعد) (54 :اعراف(آيات  .تفويضي قدرت خلق ندارد

حضرت عيسي خلق و ساخت ما مثال  يك موضوع است كه ،مي پردازند
 يا  ،)49 :آل عمران(من از گل هيبت پرنده خلق مي كنم  :كه گفته

به صورت جمع يعني من بهترين خلق كنندگانم چرا  :خداوند مي فرمايد
بايد دانست يك نوع خلق ما فوق در اينجا  .)49 :منونمؤ(خالقين آمده 

، و يك خلق ما تحت اشدسباب است كه منحصر به اهللا تعالي مي باأل
، ممكن مي هسباب يعني بوسيله قدرتي كه خداوند به ما داده و خواستاأل

سباب بود يعني او فقط هيبت ما تحت األ شود و خلق حضرت عيسي 
پرنده از گل مي ساخت آنچنان كه بچه ها هم با گل مجسمه مي سازند 

 سي پس امر الهي بر پرنده شدن آن تكه گل با دميدن حضرت عي
سباب است يعني به محض ، و امر الهي در اينجا  ما فوق األمتحقق مي شد

&ß…ã﴿اينكه بگويد باشد مي شود  s! ⎯ä. ãβθä3uŠsù﴾ )و احتياج به  .)117 :بقره
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تعالي است و همه انسان ها  اسباب ندارد و فقط منحصر به باري و وسايل
ند و خداوند رو ساير موجودات براي خلق احتياج به وسيله اسباب دا

واگذار  ءسباب را به احدي حتي مالئكه و انبياقدرت خلق ما فوق األ
اهل صنعت از طريق قدرت ما نفرموده و ساير خالقان مثل مبتكران و 

  . سباب و خداددادي اختراع و توليد مي كنند تحت األ
سباب متصرف و خداوند در تمام چيزها ما فوق األ كه: مرحله سوم
امر تصرف و تدبير امور عالم را به كسي نه ذاتا و بنفسه و  مدير است و اين

 ،حول نفرمودهمنه به صورت اعطا و تفويض نه در كليات و نه در جزئيات 
  . و اين موضوع را بيان كرده اند)  5 :سجده( ،)2 :رعد( ،) 3 :يونس(آيات 

اين است كه الوهيت و معبوديت  خاص اهللا تعالي است : مرحله چهارم
هيچ احدي را به هيچ نيت و برداشتي  نستهاو را مستحق عبادتها دا و فقط

يا  لهبه عنوان ا واهمستحق عبادت نداند در مقابل شرك در پرستش خ
به خدا چه به صورت پرستش چه به  نزديكيشفيع قهري يا وسيله قرب و 

  . با اين مسئله مرتبط است) 19: محمد(آيه  ،صورت تعظيم قرار دارد
حله قبل حتي اگر به اندازه ذره شرك در يكي از چهار مر از آنجا كه

ي باشد كه ما متوجه نشويم باعث حبط و نابودي ساير اعمال مي شود ا
و شرك فهميده نمي شود مگر از آن دور شويم و فاصله ) 65 :زمر(

لذا در حالتي كه هستييد از فاصله اي كه كم كم از خود دور مي  ،گيريم
خود و عملتان نگاه كنيد و مقايسه كنيد با قرآن و  شويد در حال تخيل به

عمل مشركان مكه كه به طور خالصه گوشه اي از آنها در آتي مي آيد 
، منظور از دور ميد آيا فالن عمل شرك است يا خيربعد از اين خواهيد فه
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و از باال دارد شما را  ماستشدن هم از دريچه كسي كه باال و فوق ش
آنطور كه از مفهوم حديث نبوي فهميده  ،دن استنگاه مي كند نگاه كر

شود شرك مانند مورچه اي سياه كه در شبي تاريك بر روي سنگي  مي
الهي باشد تا  و بايد نور ،سياه حركت مي كند غير قابل ديد و گنگ است

درجه از چهار درجه قبل مشرك  5/1مشركين مكه تنها در  .بتوان آنرا ديد
يگران در امور حقير و كوچك و عبادت غير بودند يعني شريك داشتن د

 5/2 خدا و در باقي با پيامبر هم عقيده و موحد بودند نتيجه اين شد كه آن
ت نرهانيد و معبودان لدرجه توحيد سودي به آنها نبخشيد و از عذاب و ذ

دو بخش  به را لذا عقايد آنها ،يندانتوانستند نم فاعتيباطل نيز مدد و ش
  . كنيم مي ت تقسيمموافقات و مخالفا

و به  هبرخي مشركين عرب انسانهاي مذهبي بود: عنوان اول: موافقات
   .)7 :ص) (6 :كافرون(اصطالح دين دار بودند 

مي  مشركين مكه خود را حنيف يعني تابع ابراهيم : عنوان دوم
   .دانستند

يك نبودند و خدا را به عنوان چيزي ئمشركين دهري و ال: عنوان سوم
براي اثبات وجود خدا نيامدند چون  ءبول داشتند براي همين انبيابديهي ق

ه قول ب يا ،نظم و علت جهان به موجودي برتر اگر كسي كمي فكر كند از
آنها براي بيان توحيد . مي برد يآقاي آنتوني رابينز به عقلي باالتر و برتر پ

ت كه ايراد اس) 106 :يوسف(مبعوث شدند نه براي بيان اهللا موجود است 
پاسخ ) 24 :جاثيه(مشركان از بين برنده خود را دهر و روزگار مي گفتند 

كه دوريه اعتقاد داشتند  .اينست كه دهريه دو نوع دوريه و غير دوريه بود
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ها شانس و اقبال باعث نابودي فقط روزگار و طبيعت يا به قول امروزي 
تاثير دهر نيز در  ه غير دوريه عالوه بر اعتقاد به اهللا تعالي بهيهرد. است

منظور از آيه قسم ... ، طوفان و بودند مثل سيل، زلزله بعضي واقعه ها معتقد
كرد و مي مي  رين دهراز نف و پيامبر نهي ،دوم يعني غير دوريه است

öΝèδ﴿متصرف است و آيات  يدهر خداوند متعال در :گفتند uρ tβρ ãàõ3tƒ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$$ Î/﴾ )30 :رعد (﴿ö≅è% öΝä3§Ψ Î←r& tβρ ãàõ3tG s9 “Ï% ©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ’ Îû 

È⎦÷⎫tΒ öθ tƒ﴾ )آيا شما به كسى كه زمين را در دو روز : بگو«. )9 :فصلت

$$!» ?y#ø‹x. šχρãàõ3s ﴿و  »؟ورزيد آفريده است كفر مى Î/ öΝçGΨà2 uρ 

$ Y?≡uθ øΒ r&﴾ )اشاره به كفر در توحيد دارد نه كفران كلي اهللا تعالي .)28 :بقره. 
  . داردسوره توبه به اين موضوع اشاره  31-30-29چنين آيات هم

از داليل فوق مشخص شد كه مشركان در مرحله اول با : عنوان چهارم
در مرحله دوم نيز يعني توحيد در  ،مسلمين هم عقيده و موحد بودند

) 87 :زخرف(با مسلمانان و پيامبر هم عقيده بودند كه آيات قيت الخ
به اين موضوع مي ) 9 :زمر( ،)38 :زمر(، )25:نلقما) (61 :عنكوبت(

، مي دانستند نه مالئكهپردازند يعني خالق همه چيز را فقط خداوند يكتا 
، اوليا و غيره در مرحله سوم دو قسم توحيد در امور عظام و توحيد ءانبيا

مثل تصرف و تدبير و آنها معتقد بودند كه در امور عظام  :در امور حقيره
غروب ، اختالف و آوردن شب و روز و طلوع و د، ماهتسخير خورشي

) 61 :عنكبوت(ي واحد دخيل نيست آيات كسي جز اهللا تعالي يعني خدا
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ند آنها همچنين نازل كننده باران، به اين امر پرداخته ا) 71-72 :قصص(
، مالك گوش و چشم، در آورنده زنده از مرده و مرده زنده كننده زمين

دليل اين آيات مي داشتنند،  ه امور را اهللا تعالي از زنده و تدبير كنند
است آنان درباره سلسله  ،)63- 72 :واقعه( ،)31 :يونس( ،)63 :عنكوبت(

) 59 -58 :واقعه(توالد و تناسل نيز با مسلمانان و موحدان هم عقيده بودند 
ه بروي آن است اعم از موجودات و چخره آنان مالك زمين و آنو باآل

ك و مدبر لآنها ما) 84 :منونمؤ(خشكي را خدا مي دانستند ريا و اجسام د
هشت و جهنم را خدا مي آسمانها و زمين، و ستارگان، عرش عظيم، ب

 در ه در مصائب و گرفتاريهاي درياييمشركين مك .)85 :مونمؤ(دانستند 
و  بدر زمان حال مي توانيم مصائ(خدا را  مي خواندند  ،نهايت اخالص

هواپيما ايرادي پيدا كند يا چرخ  را نيز اضافه كنيم مثالًگرفتاريهاي هوايي 
كردند و توبه كرده  و تمام معبودان خود را رها مي...) آن باز نشود  و 

موحد مي شوند و قسم مي خورند اگر نجات يابند هرگز با خدا كسي را 
ند اما وقتي نديعني كسي را با خداي واحد نمي خوا ،گيرند شريك نمي

مشرك مي شوند آيات  بند بعضي موحد مي ماندند و اكثراًيا مي نجات
) 32لقمان ) (65 :عنكبوت) (63 :انعام) (67 :إسراء) (12-22-23 :يونس(
به اين امر اشاره ) 54 :نحل) (8 :زمر) (11-12 :دخان) (40-41انعام (

  . فرمايد مي
اگر كسي را  :مي گفتند ،از جمله عقايد ديگر مشركين مكه اين بود كه

تواند او را عذاب دهد و بالعكس اگر خدا بخواهد  دهد كسي نميدا پناه خ
كسي را عذاب كند و آسيب و اذيتي به او برساند هيچكس غير خدا نمي 
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در  .)88 -89: منونمؤ(ص را نجات و پناه دهد كه آيات تواند آن شخ
. تنددانس ا پناه دهنده يگانه را خدا ميخصوص اين بحث مي باشند و آنه

ا همچنين مدبر و تدبير كننده امور كلي را خداوند دانسته احدي را با آنه
   .)88- 89منون مؤ(، )31 :يونس( .او در اين باره شريك نمي دانستند

قضاياي ابرامي مشركين مكه به عالوه بر عقايد قبل معتقد بودند در  
گر اگر خداوند تصميم و اراده بر انجام كاري نمايد ا) تائيدي، اجازه اي(

چه در محدوده و اختيار معبودان آنها هم باشد هيچ احدي نمي تواند 
بنا به قول حسن بصري مشركين مكه به ) 21-29 :ملك(ممانعت نمايد 

مشركين فوق به . تقدير يعني تعيين حوادث قبل وقوع اعتقاد داشتند
ان ه آنها نسبت دخترموجوداتي به نام مالئكه نيز اعتقاد داشته و نعوذ باهللا ب

   .)40 :اسرا. (دادند خدا مي
  
  : اخالق و اعمال مشركين مكه -6
گفتند به طريق ملت ابراهيم است مي خواندند  نماز كه ميها نوعي آن

پس نماز خوان هم بودند آنها داراي نوعي روزه هم بودند و روز عاشورا 
يهود نيز اين روز را روز نجات بني اسرائيل از  ،را نيز روزه مي گرفتند

  . گيرند روزه مي و الكت مي داننده
همچنين از جهت مخالفت ) ءعاشورا(از پيامبر منقول است كه اين روز 

ماه رمضان، پيامبر  هيهود روز تاسوعا هم روزه بگيريم بعد از حكم روز
اين روزه را مستحب و دلخواه عنوان كرد اما بهتر است به جاي هر جا 

حداقل (را روزه بگيريم  وزشربت نوشيدن و غذا خوردن اين دو ر
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تا شايد خداوند معرفت نهايت حب خودش آنطور كه بر امام ) عاشورا
مشركين در  .اهللاء ان شا. ه ما هم عطا فرمايدعطا فرموده بود ب حسين 

مشركين مكه احكام . مي نشستندمحلهاي عبادت خود گاهي به اعتكاف 
كردند اين مشركين حج را به طريقي جاهليت انجام و شعائر را تعظيم مي

دانستند و از مال  خدمت حجاج مكه از قبيل آب دادن در گرما را نيك مي
ت مي دادند در موارد آنها زكا .)19 :توبه. (خود آنجا را تعمير مي نمودند

، خويشان ام، مساكينتيخدمت مسافرين كمك به بيوه ها و ا، مهمان نوازي
را  كارها مي شدند و اين دحكه با انجام اين كارها م...  و صله رحم و 

آنها از اموال خود سهمي براي . نهايت سعادت و كمال انساني مي دانستند
مي دادند  معبودان غير خدا قرارخدا و سهمي براي شركا و غير خدا يعني 

 مشركين غسل و وضويي كه يهوديان و مسيحيان انجام .)136 :انعام(
و پيشين آنها ابراهيمي بودند  دادكردند مشركين كه اج دادند تقليد مي مي

ل به مشركين قائ -دفن  كرده و نمي سوزاندند  و مردگان را غسل و كفن
، مشركين كردند ر بوده و شكم حيوان را پاره نكرده و خفه نميذبح و نح
گذاشتند  سمك اللهم نوشته و نام فرزندان خود را عبداهللا ميا، باول نامه ها

نكاح و طالق بود و به خداي يكتا قسم  در ميان ايشان خطبه و عقد و
... ، ربا و سرقت و وردند و حرمت و ممنوعيت قتل، زنا، غصبخ مي

بودند در حاليكه براي اينها مجازات وجود داشت اگرچه در عمل مرتكب 
يا نمي شد و نماز و روزه  هم تعيين كرده اما در عمل كمتر اجرا مي شد

اگر نماز و ساير  ،از اين گناهان نبودكننده و نجات دهنده آنها  روآنها د
از روي بي (ين نماز عبادات ما هم ما را از اين گناهان دور نكند چه فرقي ب
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ما با نماز مشركين عصر جاهليت است؟ در صورت ) توجهي خواندن
يا عقيده ما  اشتغال ما به اين گناهان يا نماز ما مورد رضاي خداوند نيست

شكرين توبه و استغفار براي گناهان خود مي اين م. مثل مشركين مكه است
تا زماني كه آنها استغفار مي كنند من آنها را  :لذا قرآن مي فرمايد ،نمودند

م دل بوده و بچه  آنها همچنين بعضا رح .)33: انفال(م عذاب نمي كن
كساني را مي خواستند زنده بگور كنند گرفته پرروش داده بعد از رشد او 

ند و با اين تداش ضه اگر نمي خواستند نزد خود نگه ميرا به والدينش عر
  . دانستند اعمال خود را هدايت شده مي

كمي گيج كند پس  را شماعضي ازبمطالعه اين مطالب تا اينجا شايد 
 ص آنهمه جنگ و درگيري به خاطر چه بود همانطور كه مي دانيد پيامبر

شت و او را انكار ه بدي نداهقبل نبوت به محمد امين مشهور بود پس وج
و  .)33 :انعام(كردند  جحد و انكار مينمي كردند بلكه با آيات الهي 

َعْن َعِلىٍّ أَنَّ أََبا َجْهلٍ قَالَ ِللنَّبِىِّ «: به همين مضمون است روايتي از علي 
*öΝåκ̈ΞÎ﴿ إِنَّا الَ ُنكَذُِّبَك َولَِكْن ُنكَذُِّب بَِما جِئَْت بِِه فَأَْنَزلَ اللَُّه ص sù Ÿω 

štΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ysøgs†﴾« آيا علت اختالف 
چرا كه آنها خداوند را يگانه  ،با پيامبر در مورد تعدد اهللا بود قطعا خير آنان
شعار اسالم و همه ، ركان امروز حتي زرتشتيها و سيكهادانستند مانند مش مي

 :حجر(است كه آيات  »ال اهللاال اهللا إ«است نه  »اهللا الإ لهال إ«اديان الهي 
ها در كنار و همراه اهللا  لهبه موضوع گرفتن إ) 23: يس( ،)94 -95 -96

  . هاي گوناگون دارد نه داشتن اهللا اشاره
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 آخرين فراخوان

صلوات اهللا عليهم   ءبا انبيا نپس علت آن مسئله مخالفت مشركي
 ءم آن بود يعني انبياله و لوازدر مسئله إ صپيامبر اسالم  و اجمين

تصاصي خداوند متعال است ت با تمام اقسام خودش حق اخدعبا :گفتند مي
ات بدني، زباني، مالي و از نوع خواندن، ركوع، سجود، طواف، مثال عباد

مات آنها مثل ازوستمداد و ياري خواستن و غيره و لاعتكاف، نذر، قسم، ا
د متعال است و قط خداونغيب دان مالك نقص و ضرر و قادر بر هر چيز ف

هيچ احدي در عبادات و لوازم آن با خداوند شريك نيست و مشركان 
لوهيت له بزرگ است ليكن الجاجت مي ورزيدند كه اهللا تعالي إاصرار و 

در عبادت و لوازم آن با ه مقربان درگاهش كفقط به او اختصاص ندارد بل
اجمعين دعوت توحيد   عليهمصلوات اهللا ءخالصه اينكه انبيا ،نداو شريك

ت بودند و به لوهيدند و مشركان قائل به اشتراك در ادا لوهيت ميدر ا
گردانند يا در خود هنگام قرائت  رانه رو ميبتك، منخاطر توحيد آيات قرآ

. كردند مي و خواندن آيات توحيد يا كالم توحيد احساس نفرت و زجر
در اموري به : فتندگ مي ضاًاينكه بع .)46 :ءاسرا( ،)45 :زمر( ،)35 :صافات(

 اختياراتي تفويض و واگذار شده با له ها و معبودان آنهاغير خدا يعني إ
يعني خداوند  .انكار شده است) 20 :غافر( ،)22 :سبا( ،)13 :فاطر(آيات 

نمايد و به كمك احدي نياز  متعال به تنهايي تمام امور را كنترل و تدبيري
دوستي و محبت كسي  و در بندوابسته از طرفي خداوند متعال . ندارد

از  .)18 :غافر(قبول نمايد  البد وا شود شفاعت را ناچار دبنيست كه ال
باشند و اگر  مي جهتي ديگر غير اهللا از دعايي كه به سويشان مي شود غافل

و  .)5 :احقاف( ،)14 :فاطر(قدرت اجابت ندارند ) زنده باشند(بشنوند 
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 آخرين فراخوان

و حتي زمان حشر خود را داند  تعالي نميغيب را كسي جز اهللا  اصوال
   .)65 :نمل. (دانند نمي

  
   :عبادت اسالم ابراهيمي -7

دين اسالم يك دين ابراهيمي است يعني براساس دعاي حضرت 
پس اصول عقايد ابراهيم  ،ابراهيم و استجابت خداوند ايجاد شده است

 گرچه  ه محور عقايد ساير اديان الهي استلكعقايد اسالمي ب حورم
توحيد و   در ساير اديان تحريف شده است و اصل عقايد ابراهيم

 .تعالي استبرائت از شرك و مشركين يعني خلوص كامل براي اهللا 
در  نمونه اين اخالص در اين كالم ابراهيم ) 163 :انعام( ،)123 :نحل(

ö¨β﴿: منان باشدآمده استرفتاري و عملي مؤقرآن كه بايد الگوي  Î) ’ÎAŸξ |¹ 

’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪﴾ )همانا « .)162 :انعام
نماز من و نذر و ذبحهاي من و زندگي من و مردن من براي اهللا پرودگار 

يعني همه افكار و اعمال من اعم از عبادات و اموال و حتي  »عالميان است
تعالي وقف است و هرگز براي  دقيقه اش براي اهللا م هرهالكت و زندگي ا

  . نه پيامبري نه فرشته اي شريك نيست و نه نفس و خواست خودم ،او
خالق و هدايت كننده خود را اهللا تعالي مي داند  حضرت ابراهيم 

به خالقهاي غير خدا و  عمل عكس در زمان ما مي بينيم در بر .)78 :شعرا(
، امام بخش و مثل پير بخشتقد هستند و اسمهايي غير خدا مع ينهدايتگرا

گذاراند و نام هاي خاص الهي بر بچه هاي  مي دغيره براي بچه هاي خو
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 آخرين فراخوان

رحمن كه توجه بيشتر والدين و اداره ثبت  ،دهند مانند خود قرار مي
يشوند عبد بالمانع كه چنين اسمهايي نگذاشته ولي با پطلبد احوال را مي

عالي است پس براي هدايت و هدايت همه حتي پيامبران توسط اهللا ت .است
و حضرت ابراهيم . به و تضرع نكنيمغير او انا غير خدا نرويم و نزد نزد

 .)79 :ءشعرا(داند  و نوشاننده خود را خداوند ميرزاق يعني سير كننده 
سباب و خدا متوجه نشويم منظور ما فوق األپس براي رزق و روزي به غير 

شبهه ايجاد نكند بلكه بايد در  به صورت دعا است و خداي نكرده اين امر
 ،كاري انجام داد تا نيازهاي انسان برآورده شوددنيا تالش كرد و هركس 

شود يك شخص همه مايحتاج خود را به تنهايي بدست آورد و  و نمي
وقتي مريض مي  ابراهيم . شكل است لذا تعاون نيز الزم داردبسيار م

داند و به غير او متوسل  عالي ميدهنده خود را اهللا ت شود تنها شافي و شفا
  .)80 :ءشعرا( .نمي شود

 ما تحت. (اميد مي شوند در دنياي كنوني اكثر مردم وقتي از پزشكان نا
 ابراهيم  ود اهللا تعالي كه خداي آنها به جاي دعا و انابه نز) سباباأل

 به ما ءنبياامام األ مي كنند در حاليكه ابراهيم غير او دعا  به نزداست 
اي عالميان متوسل ياد مي دهد كه براي شفاي دردهاي تن و روان به خد

و صالحان  ءرد انبيانبه  خره تمام دعاهاي ابراهيم و باآل .شويم نه غير او
  .)81-85 :ءشعرا( .رد اهللا رب العالمين استنقبل خود نيست بلكه 

فع ي كه غير خدا را بخوانند نفعي به او نمي رسانند و ضرري دانو كس
 .)106 :يونس( .نمي كنند و آن شخص از ظالمين قرار مي گيرد
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 آخرين فراخوان

طريق ابراهيمي طريق فرار به سوي خداست، طريق رهايي از دنيا و  
 .)50 :ذاريات(طريق رهايي از خود به سوي خدا  مافيها،

اسالم است كه هيچكس را در عبادت و در نهايت اين كالم پيامبر 
يم چرا كه غير او پناه دهنده و ياري شريك نگيريم و فقط او را بخوان

 .)20-22 :جن( .كننده اي نيست
 .شوددر دعا خوانده  با اوديگري نبايد  است و مساجد كه خاص اهللا 

 .)18 :جن(
همه احوال مي بيند و خواسته هاي او را مي  رو خداوند انسان را د 
ند و از غير ك د غير او عرضه ميزنو وقتي انسان دعايش را  .) 7 :بلد( .داند

آنرا مي داند و در نامه عمل آن شخص اين را خداونداو چيزي مي خواهد 
و كساني كه در دعا غير او را  .)42 :عنكوبت( .فرشتگان او مي نويسند

 :منونمؤ(برهاني براي كار خويش ندارند  شريك مي كنند هيچ دليل و
چرا  ،اي شويمه دينبايد تابع عق نو ما به دليل عقايد و افكار پدرانما .)117
زيرا  .)256 :بقره(ين نيست دين تقليدي نيست و اجباري هم در دكه 

ممكن است پدران ما در گمراهي بوده باشند و به خاطر دين والدين تابع 
آنها نشويم بلكه همه عقايد را شنيده و خوب آن را تبعيت كنيم و مواظب 

مان را با قرآن افكارشايد منظور خداوند از اين آيه ما باشد پس  ،باشيم
  . اباطيل نشويم با افكار خود و دلخوش بهرا  تطبيق دهيم نه قرآن

  
   :هدف از عبادت -8
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 آخرين فراخوان

 :يس(ت است داول عبادت اجابت دعوت خداوند براي عبا مقصد
ت صورتهاي مختلفي دارد كه قبال توضيح داده شد در و اين عباد .)61

ند يعني آن را مي خواهد ك مرحله بعد انسان وقتي موجودي را عبادت مي
يا قصد دارد شبيه او شود يا در حريم و محدوده او داخل شود يعني به 
رشدي بيشتر و كمال شايسته و برتر برسد و اين كمال با عبادت و تسليم 

و  و راضي بودن از او در همه احوال اعم از نعمتها وا بودن در برابر اوامر
 ،و تا امتحان ندهيم نمره نمي گيريمتيها و آزمايشات است خنيكيها و يا س

و به كالس باالتر نمي رويم و هر شخصي بسته به توان و رحمت الهي 
انسان وارد مي شود بوسيله  كند در اين مسير وقتي مشكالت بر عروج مي

يا به خواسته  توان رهايي يافت و عبادت و كسب رضاي الهي است كه مي
ا و دفع مشكالت به خواسته ه نخود رسيد پس مقصد ديگر عبادت رسيد

   .)60 :غافر( ،)11 :فتح. (باشد و سختيها مي
وقتي اين انسان از سختيها خود را نجات يافته ديد و حاجات خود را 

چيزي  اميد وبرآورده يافت با توجه به خصوصيت حرص با عبادات 
مي خواهد  را از او خواهد پس هدايت به صراط مستقيم بزرگتر و بيشتر مي

ي كه به نظر او كاميابي و پيروزي است و مطمئنا در طي و ادامه اين راه
خواهد و همچنين از عذاب الهي  دعا متوجه جنت و بهشت شده آن را مي

پس اين انسان در برابر آن  ،كند ميپناه  ويا عذاب جهنم تقاضاي نجات 
ه خواست ود چرا كه در اين حالت است كه بهقدرت خاضع و خاشع مي ش

خويش نائل مي شود و مي داند هر چه است از جانب اهللا  قصدم و ها
و مي داند غير خدا هيچ سودي  .)56: هود ،51: وبهت( .تعالي مي شود
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پس گمراهترين فرد، عبادت  .)38: زمر( ،ندارد اگر چه همه مردم بگويند
و كسي كه غير خدا را عبادت كند  .)15 :احقاف( .ستكننده غير خدا

 :محمد( .منان اهللا تعالي استارد و تنها موال و ياور مؤاوري ندموال و ي
و كساني را كه انسان ها از غير خدا مي خوانند اعم از اينكه پيامبر  .)11

شود پس براي  باشد يا يكي از اولياء اهللا در قيامت دشمن آن شخص مي
اينكه يك نبي يا ولي دشمن ما نشود نبايد غير خدا را عبادت كرد و 

ه قبالً گفتيم دعا همان عبادت و يكي از مصاديق آن است لذا همانطور ك
ند را در دعا بخوا ‘يا مريم  اگر يك مسيحي حضرت عيسي 
و اين مسئله بر مسلمانان نيز  ،مي شوند ايشان در قيامت دشمن سرسخت او

 .)16 :احقاف( .در دعا بخوانند صدق مي كند كه يكي از بزرگان خود را
د فراموش كرد كه عبادت براي رسيدن به خواسته و اين مطلب را نباي

نيست چراكه هرچه انسان بخواهد براي او مهيا نمي شود بلكه هرچه خدا 
براي اهللا تعالي خالص  را پس همه كارها .)24 :نجم. (بخواهد آن مي شود

جهنم عبادت  از كنيم و مثل كساني نباشيم كه خدا را براي بهشت يا نجات
   .)110 :كهف( .ت براي لقاء و ديدار خداوند باشدمي كنند بلكه عباد

  
   :انحرافات توحيد و عبادت -9

دهد مردم به دنبال  آنطور كه گذشت تاريخ و آيات قرآن نشان مي
موت يا در زمان غيبت انبياء و نبود ايشان در جستجوي جلوه ها و 

في تمثالهايي گشتند كه خداوند را به آن واسطه ها عبادت كرده و از طر
بعد از مدتي به اغواي شياطين آن بت ها و آن معبودان غير اهللا را وسيله 
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و بعدها عبادت اهللا  .)18 :يونس( .نزد اهللا تعالي انگاشتندشفاعت خويش 
تعالي را رها كرده به عبادت آنها پرداختند تا آنجا كه خدا كامالً 

بر آنها الزم  فراموش شد و ناگهان بعد از انكار رسوالن به بهانه اي عذاب
عده اي از آنها پنداشتند كه معبودان غير خدا و بتها وسيله تقرب و . آمد

از خود فرض  و خداوند را آنقدر دور .)57 :اءسرإ. (نزديكي به خدا هستند
را دور از خود فرض كردند و از طرفي خود را دور كردند و از طرفي خدا

اي صحبت با خدا ما دانستند بر و گناهكار احساس كردند كه الزم مي
حيت نداريم و بايد به بتها و معبودان غير خدا كه صالح و پاكتر بودند صال

خواسته خود را عرضه و تقاضاي خود را ...) نظير ابراهيم، عيسي و (
ا به خدا عرضه و بگوئيم تا آنها كه محبوبتر نزد خدايند دعاي ما ر

دچار آن بودند ناشي  اين حالت كه مشركان .)57: ءسراإ(مستجاب نمايند 
از اغواي شيطان و ضاللت طلبي مشركان بود آنها خدا را موجودي مغرور 

و به اين خاطر خود را ) نعوذ باهللا( .و دور و بدون توجه مي دانستند
در (فراموش و به چيزهايي بي جان كه هيچ نمي شنوند و يا اگر بشنوند 

مي  دارند متوسل قدرت بر دفع شر يا جلب خيري ن) صورت زنده بودن
يا به كساني كه مرده اند و مردگان كه هيچ نمي  .)56 :ءسراإ. (شدند

وند و قدرت بر استجابت ندارند دعاهاي خود را عرضه مي كردند و نش
و در  .)57: ءسراإ( .اين را وسيله نزديكي و تقرب به خدا مي دانستند

ز آنها دور باشد حقيقت با اين اعمال از خدا دور مي شدند نه اينكه خدا ا
ست و منتظر است و حتي مي خواند گناهكاران و خداوند بسيار نزديك ا

را كه بيايند تا او گناهان آنها را ببخشد و آنها را در رحمت خويش جاي 
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دهد و اين موضوع در عصر ما هم صدق مي كند و تاريخ در حال تكرار 
هر سال چندين است با كمي گذشت زمان و ما هرچند سال و بلكه اخيراً 

بينيم كه بر اقوام ديگر نازل و خداوند آنها را به  مي عذاب الهي را
گيرد و اين عبرتي براي بقيه است و انسان بصير بايد در  گناهانشان مي

زمين سير و سفر كند تا عاقبت اقوام ظالم را ببيند و بنابر امر اهللا تعالي اين 
اء بعدي كه در فصل بعد منش. سفرها براي بصيرت چشم و دل الزم است

هرگاه يكي از بزرگان ديني حب  ،بهتر توضيح داده مي شود اين است كه
شيطان وارد عمل شده و بعد ) تعالي به جاي حب اهللا(او در دل مردم آمد 

از گذشت چند نسل به تدريج آن نبي يا ولي يا شخص محبوب را به 
ان يك اله در هم به عنو صورت اله جلوه گر كرد چنانچه ابراهيم 

بت به هيبت ابراهيم و بقيه را با  صشد كه نبي  ميان بتهاي كعبه ديده مي
له ما باشد ا ابراهيم است نه اينكه ابراهيم إاسوه م ،كمال قدرت شكست

كند و هيچ فرقي بين انبياء  اين بحث درخصوص ساير انبياء هم صدق مي
⎥zŸω ä−ÌhxçΡ š﴿در اسالم نيست  ÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ و  .)285: بقره( ﴾‘•

پيامبران و غيره از خود قدرت و اختيار خير و شر حتي براي خود نداشتند 
در زمان حيات و (مگر آنچه خداوند به آنها اختيار و قدرت داده بود 

پس به طريق اولي براي ديگران هم نمي توانند خيري رسانده يا ) زندگي
   ،)188 :اعراف( ،)49 :يونس( ،)129: آل عمران(شر يا باليي را دفع كنند 

پس به بهانه شفيع و وسيله تقرب يا خداي نكرده غلو در حق  .)118 :ءنسا(
و غضب خدا  )معبود نگيريم( نخوانيم دعا در يك نبي يا اولياء اهللا آنها را
  . و آنها را بر خود حالل نكنيم
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   :ريشه شرك و كفر -10

م بايد به زمان حضرت اگر بخواهيم ريشه شرك را بدست آوري
ادريس برگرديم آن وقت كه اين پيامبر بزرگ از دنيا رحلت كردند در 
حاليكه در نزد قوم خود بسيار عزيز و با عظمت بود تا مدتها قوم او آشفته 
و پريشان و غمديده بودند تا آنكه شيطان براي اين طايفه به هيبتي انساني 

ته و هنگام نماز و عبادت به او نگاه از او ساختمثالي  :ظاهر و آنها را گفت
عني ي(خالصانه خدا را عبادت كنيد  كنند تا مانند زمان حيات ادريس 
اين نسل اين كار را كردند و مردند  ).با توجه بيشتر و احساس حضور

مجسمه و تمثال حضرت ادريس كماكان موجود بود و آن طايفه 
ه نكردند و شايد ضعيف فرزندانشان را نصيحت و وصيت به توحيد خالصان

كه براي ) به اغوا و فريب شيطان(وصيت كردند نسل جديد پنداشتند 
دعا نذورات و هدايايي نزد مجسمه بگذارند و نزديكي به خدا و استجابت 

تا قبول و مستجاب شود اين نسل هم مردند و  نندكدعا ) نزد خدا(بعد 
و نوبت به نسل سوم  ،وصيت توحيدي به فرزندان يا ننمودند يا ضعيف بود

اين نسل نيز توسط فريب شيطان فكر و گمان كردند  ،بعد ادريس رسيد
خداوند قبول و مستجاب كند و  دعاها بايد به نزد مجسمه عرضه شود تا

خره بدين ترتيب اولين دعاها نزد غير خدا عرض شد و نسل بعد اينها باآل
به اين خاطر و آمدن عبادات خويش را نزد غير خدا بردند و تمام دعاها و 

اما منافقان متمتع دنيا اين . انبياء و انكار دعوت توحيدي آنها هالك شدند
عبادت و دعا نزد غير اهللا را تا به امروز به ارث گذاشتند چراكه شيطان 
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بسيار مكار و فريبكار و دشمن سرسخت انسان است و با تمام قدرت در 
موضوع باعث ترويج شرك  اين راه در حال فعاليت است اما تنها اين

بار و رهبانهايي كه حب دنيا و فريب شيطان اصطالح احنبود بلكه برخي به 
با چهره ديني اما منافقانه جلو رفته و دين و حق را در دلشان جمع شده بود 

و با استفاده از قدرت  .)34 :توبه(تحريف و به ناحق به مردم ارائه كردند 
ان و انبياء الهي را حتي شهيد كردند ظاهري روحاني، مخالفان و موحد

آنطور كه در احاديث و تفاسير آمده در يك روز چهل و سه پيامبر توسط 
چه بسيار از انبياء، صديقان، شهدا و صالحان  ،مشركان يهود شهيد شدند

در اين راه كوشش كردند و همه آنها بال استثناء انكار و بسياري شهيد 
پايدار ماند و كلمه خبيثه شرك و مشركان  نهايت كلمه طيبه شدند اما در

ك داريد تاريخ بخوانيد و در جهان سير كنيد تا شاگر  ،همگي نابود شدند
كلمه اهللا  يبله اين همه براي اعال. عاقبت مشركان و نتيجه عملشان را ببينيد

  . و پوچي و بي ارزشي هر چيزي غير اهللا در برابر اهللا ،بود
شرك و بدعتها ريشه در تاريخ دارد و از  واقعيت اين است كه منشاء
همين است كه خداوند به شدت از براي  ،پدران گذشته آنها گرفته شده

و به تدبر و  .)173: اعراف( .تقليد كوركورانه دين پدري نهي فرموده
توسط تك تك  و انديشه پويا در جهت درك و كشف حقيقت بنفسه

تهاي مشركانه در طول رسد حرك به نظر مي. توصيه مي نمايد اشخاص
استبداد و اجبار همراه بوده اما در نهايت آنكه حق را قبول يا رد  تاريخ با

هاي عقايد انحرافي اينجا به برخي از منشا و در ،كند خود انسانها بوده اند
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يا زرتشت كه به  ،يا سه گانه پرستي شده ثل به تثليمسيحيان كه قائ
  .اعتقاد دارند مي پردازيموگانگي ثنويت و دو گانه پرستي يا د
مسيحيت (كه اصل مهمي در دين مسيحيت  ثدر يك تحقيق ريشه تثلي

رح،  ،مصر باستان يافت كه ابتدااست مي توان در عقايد مذهبي ) گمراه
ن و پتاح را سه خداي جداگانه مي پنداشتند و بعدها آن سه را به هم آمو

آمون بوجود  آميخته مظهري از سه خدا در صورت يك خدا به نام
به عالوه . پتاح به منزله جسم آمون و رح سرآمون است ،آورنده گفتند كه

به وجود تثليثي در هر فرد نيز معتقد بودند بدين معني كه به عقيده مصريان 
هر فرد آدمي از سه جزء تشكيل شده يكي جسد مادي و ديگري روح كه 

هر جسد كه آن و ديگري جفت يا قرينه خيلي كوچكي از ) BA(آنرا با 
مي خواندند و پس از مرگ ظاهري باز اين سه چيز به هم ) KA(را كا 

مقايسه شود با عقيده به وجود همزاد براي هر فرد آدمي در (مي پيوندند 
   .)ايران

 در تحقيقي ديگر ريشه تثليث يا سه گانه پرستي بعضي مسيحيان از
نوعي تثليث عقيده ت گرفته چنانچه آنان هم به عقايد هندي برهمايي نشأ

دارند در آئين بودا خداي ازلي و ابدي در سه مظهر و سه خدا تجلي 
 - 3) نگهدارنده(ويشتو  -2) ندهپديد آر(برهما  -1نموده است به نامهاي 

محققان به  خره اينگونه اعتقاد به تثليث در ريشه يابيو باآل) كُشنده(ا سيف
بد معاندان و شياطين  ه و باعث انديشه هايدشضرر دين مسيحيت تمام 

 معرفي كرده اند در... پرستان با دين شده و دين را افسون جوامع و 
حاليكه اگر مسيحيان دست از اين نوع اعتقادات بي پايه برداشته و تنها و 
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بينند كه عزتي دو چندان و  معتقد بشوند ميتنها به خداي واحد و يكتا 
عالم بر آنها نازل مي از سوي خداوند  ملكوتي وافر و رحمتي عظيم

نمي خواهد كه آنها را از  پس اسالم بد آنها را نمي خواست و . گردد
انحرافي گوشزد كرد بلكه هدف همان دعوتي مجدد به پيمان و عهد 

آنها كه اعتقاد راسخ و مثبت دارند قبل از انذار . بود) توحيد(فراموش شده 
كالم خوشنود و بر نيز داراي عقيده توحيدي بودند و با شنيدن اين 

ايمانشان افزوده شد و كساني كه دچار شك و انكار بودند حجت بر آنها 
تمام شد كه هرگز به تثليث قائل نشوند و كسي را با او شريك در هيچ 

 :خداوند يكي از سه است و هرگز نگويند :امري نگيرند و ديگر نگويند
در كه  خداوند پسري گرفته :و هرگز نگويند ،خدا سه گانه است

و در انتهاء دعوت بايد به  ،هميشگي جايگاه آنان استاينصورت بهشت 
خداي شما و خداي ما يكي است و ما تسليم امر او : مسيحيان گفت

را به گوش مسيحيان و بعضاً يهوديان ) توحيد(اگر اين دعوت . هستيم
ه عهد گرفته به انجام نرساند نرسانيم رسالت و امانتي را كه خداوند از ما

   .پس همگي بسم اهللا ايم،
هدف از دعا و عبادت هم قرب به كسي است كه در دعا خوانده مي 
شود و عبادت مي شود اگر غير او خوانده شود پس قصدمان قرب به غير 
اوست و قصد قرب غير خدا يعني دوري بيشتر از خدا، كه عالوه بر خارج 

خصوص  شود در شدن از جرگه مخلصين و صالحين باعث شرك مي
در يك تحقيق كوچك ريشه گمراهي اينها ) زرتشتيان(اعتقاد به ثنويت 
شود كه باز هم مانند برخي مسيحيان گمراه از عقايد ملل  اينطور معلوم مي
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مثالً وقتي . توبه به اين موضوع اشاره مي فرمايد 30قبل گرفته اند كه آيه 
اي روح يا خداي عقايد نژاد سومري را بررسي مي كنيم مي بينيم آنها دار

مور حفظ آن خود بودند كه خداي خصوصي فرد و مأمخصوص به 
شخص بود از طرفي آن خداي كوچك براي آسايش و سعادت آن فرد 

افتاد كه فردي  كرد و اتفاق مي نزد خدايان بزرگ وساطت و شفاعت مي
روح يا خداي كوچكش از او قهر كند كه در الواح سومري نوشته هايي 

آنها معتقد به وجود ارواح نيكو . اشخاص به خدايان استاز عرض حال 
در برابر ارواح خبيثه بودند كه ايندو براي تسلط فرد سومري هميشه در 

و اهريمن در زرتشت قابل توجه  ند كه در مقايسه عقيده به يزدانبود نبرد
زيستند دو خداي  مردم قبيله كلداني كه در همسايگي بابليان مي. تاس

نيكي و خداي تاريكي و بدي را پرستش مي كردند برخالف  عمده نور و
معابد يونانيان معابد زرتشتيان چندان عبادت كننده نداشته و تنها محلي 

اگر روزي آتش مقدس خاموش براي نگهداري آتش مقدس بوده و 
خداي  :ور از چشم سايرين مجدداً روشن مي نمودند كه نگويندد شد، مي

ر يونان هستيا خواهر، خانه مانده و شوهر نكرده باز هم د. شما خاموش شد
زئوس، رب النوعي آرام و صلح جو بود كه تنها وظيفه مهم وي حفظ 
آتش مقدس بود كه در خانه يونانيان مي سوخت كه مقايسه آن با احترام 
به آتش و حفظ آن و جاودانه نگهداشتن آن در عقيده زرتشت مورد 

  . توجه است
 مورد ستايشند در... ا انسان ها سرزمين ايران و در آئين زرتشت كوه ه

  . حاليكه در اسالم همه ستايشها خاص خداي واحد است
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باره منشا پيدايش نيز زرتشتيان عقيده اي به وجود زوران و بعد او  در
و  حاليكه دو فرزند از آن به نام اورمزد ولد درتفرزندش ارميزت م
كه به ناچار ابتدا اهريمن نه هزار  داستانهايي پيش آمد ،اهريمن آبستن بود

به اورمزد يا خداي پاكيها سال خالفت گرفت و بعد او خالفت هميشگي 
آنها چيزهايي فهميده اند اما حقيقت را نفهميده اند و ظاهراً  ،داده مي شود

در مقايسه اي ديگر مي بينيم . رساند ظن و گمان انسان را به حقيقت نمي
انگاشتند كه در زير آن حادس يا حادز  ابري مي يونانيان زمين را به شكل

مي باشد كه ارواح پس از مرگ آنجا مي روند بوسيله پلوتو رهبري مي 
وجود دارد گودالي عميق است كه تنها ترتروس در زير آن محل  و شوند

دو حادس مي توان به آنجا راه يافت در زير  از طريق دو دروازه محكم
و براي ورود به جزاير  ،كرون وجود داردرودخانه به نام استيكس و ا

بركت معروف به اليزيان بايد از اين دو رودخانه گذشت كه تنها چند نفر 
اين مسئله مثل  ،انگشت شمار از قهرمانان يونان توانسته اند به آنجا راه يابند

       دو دروازه يا دو رودخانه و غيره ريشه ثنويت و اوج آن گمراهي را نشان 
  . مي دهد

  
   :راه درمان شرك -11

بعد از فهم شرك و موارد آن اگر عالج آن را نگوئيم كارمان بي 
فايده بوده و اگر راه درمان را بدانيم و عمل نكنيم باز هم بي فايده است و 
اگر تنها به عمل خود اكتفا كنيم و دعا نكنيم كماكان نتيجه اي حاصل 

ثر نباشد و اگر در باشد شايد مؤاگر قبل آن استغفار نو اين دعا  ،نمي شود



  
  
  
  
  
  

 

٤٢

 

 آخرين فراخوان

خره اگر دعا آن دعا استجابتش مشكل است و باآل دعا انابه و تضرع نباشد
بعد از اينها بايد . خالصانه و مشخص نباشد انتظار استجابت نبايد داشت

كافر ) تحريف كننده حق(دانست كه خداوند هدايتش را شامل فاسق 
نمي ) ه حق خدا و خود و ديگرانستم كننده ب(و ظالم ) انكار كننده حق(

كنيم و با انابه و ) بي بازگشت(پس به سوي او توبه و استغفار نصوح  ،كند
تضرع خالصانه تنها به سوي او رو كرده و حاجت خود را مشخصاً و با 

. در يك كلمه هدايت براي متقين است. طلب كنيم از او تنها التماس
   .)47 :مائده( ،)2 : بقره(

هدايت است پس بايد حداقل آن را يكبار خواند منظور  قرآن وسيله
و اين  ،خواندن فارسي يا ترجمه آن است مگر اينكه عربي بلد باشيد

خواندن حتماً و البد بايد با تدبر و فكر باشد و روزنامه وار نباشد و هرچه 
گيريد و مي فهميد و  قرآن را بيشتر بخوانيد هر دفعه چيز جديدي ياد مي

حتي بزرگترين عالم نمي تواند ادعاي  ،معجزه گر قرآن است اين خاصيت
قرآن هفتاد بطن دارد و پيدايش اعجاز  :فهم كل قرآن كند چراكه گويند

 .عددي در سالهاي اخير نشان از عدم علم كامل علماي سابق بر قرآن است
و خداوند اين وسيله هدايت را بر بشريت عرضه فرموده هركس خواهد 

وسيله شكر اين نعمت را نمايد و دينو هدايت يابد يعني بآن را بخواند 
$﴿ : هركه خواهد از آن روي گرداند ¯ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #[Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ 

#·‘θ àx. ∩⊂∪﴾ )ما فهم قرآن را نداريم و نبايد  :و هركس بگويد .)3 :انسان
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مد و نه مي فه اين شخص گمراه تمام عيار است چراكه نه ،بخوانيم
  : خواهد كه بفهمد به قول شا عر مي

  در جهل مركب ابدالدهر بماند=       آنكس كه نداند و نخواهد كه بداند
و از سوي ديگر خداوند روزي و معيشت او را سخت و تنگ كرده و 

ô⎯tΒ﴿ :مي سپارددر قيامت او را كور محشور مي كند و به فراموشي  uρ 

uÚtôã r& ⎯tã “Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çνãà±øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& 

 اى زندگانى، شود رويگردان من ياد از كس هر و« .)124 :طه( ﴾∪⊇⊅⊆∩
و بر اين نعمت  »برانگيزيم نابينا را او قيامت روز و داشت خواهد تنگ

È⌡s9 óΟè?öx6⎦﴿هدايت بايد شكرگزار بود تا نعمت بيشتر بر ما عرضه شود  x© 

öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{﴾ )و خزاين نزد اهللا آنقدر زياد است كه اگر دائماً  .)7 :ابراهيم
از او چيزهاي مختلف تا آخر عمر بخواهيم و او استجابت فرمايد ذره اي 

اما چنين است كه حتي دعاي پيامبران  ،از خزائن الهي كم نمي شود
حساب ما و  شده شده و خواسته آنها برآورده نمي هميشه مستجاب نمي

مان را يبقيه معلوم است، اما اين آزمايش است براي ما، تا خواسته ها
اقراركنيم كه ما بنده خدائيم  وعمالً تعديل و معطوف به رضاي خدا كنيم

  . )نعوذباهللا( وگوش به فرمان دعاي ما، نه خداوند بنده ما
قرآن كتابي است كه به حق از سوي خداوند عزوجل نازل شده و 

حتي اگر جن و انس با هم جمع شوند و بعضي برخي ديگر را  هيچكس
ياري كنند نمي توانند مثل آن و بلكه حتي ده آيه و حتي يك آيه مثل 
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توجه به كشف  و اين مطلب در اين زمانه با .)13 :هود( ،قرآن بياورند
  . كامالً ثابت شده است) مثل اعجاز عددي(بعضي اعجاز مختلف قرآن 

نان بيشتر بهتر است بدانيم كه دستور توحيد براي همه براي فهم و اطمي
مردم جهان است و اين دستور توسط همه پيامبران گفته شده و موسي 

 دهد كه فقط از خداي يكتا  هم به پيروان خود و همه مردم دستور مي
استعانت و ياري بگيرند چراكه زمين به ارث موحدان و متقيان داده مي 

و هرگز نبايد تابع نظر و  .)128 :اعراف( .مي شوندشود يعني بقيه هالك 
وقتي عقيده توحيدي يعني  .)180: اعراف( .عقيده گمراه ديگران شد

هدايت بر شخصي الهام مي شود در كلِ اعمال و افكار او تغييراتي ايجاد 
مثالً اگر كسي بميرد مي داند آنكه مي ميراند خداست و كسي . مي شود

كه خداوند  چرا ،نها گناه قتل بر دوش او مي افتدكه ديگري را مي كشد ت
﴿t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο4θ u‹ptø: $#uρ﴾ )نصوح اگر خدا بخواهد  هباست و با تو) 2: ملك

كه همه گناهان قابل بخشش اند مگر شرك كه  بخشيده مي شود چرا
بنابراين به خاطر گناهانمان  .)48و  116 :نساء( .هرگز بخشيده نمي شود

شيم بلكه فوراً متوجه خدا شده و توبه كنيم آنقدر توبه كنيم كه مغبون نبا
ديگر از گناه خسته شويم و خداي نكرده فكر نكنيم كه خدا از توبه ما 

كه او تائبين را دوست دارد و هيچگاه خود را پاك  چرا ،خسته مي شود
حساب نكنيم يا ديگران را پاك نشماريم به قول عطار نيشابوري هيچ 

و انسان جايز الخطاست و نبايد جسورانه گناه كنيم  .شد بي غدودلحمي نبا
و نبايد بر گناه  ،كه در اين صورت حتي گناه كوچك بخشيده نمي شود

نهايت شرك مي باشد  اصرار كنيم چراكه نتيجه آن گمراهي و كفر و در
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نماز  ،كه بر شما دعا كرده شود و مستجاب نشودنپس دعا كنيد قبل از آ
ائيد قبل از آنكه بر شما نماز خوانده شود و اثري نكند و و عبادت نم

قرآن بخوانيد قبل از آنكه بر شما قرآن خوانده شود و فايده اي براي شما 
نياز را در  فهم اين مطلب جالب است كه خداوند متعال خود. نداشته باشد
گذارد و وقتي حاجتي و خواستي در دل احساس كرديم امر  دل انسان مي

براي اجابت نزد او برويم پس اينجا امتحان است كه اگر تاخير در  فرموده
به غير خدا آورد آيا  اجابت افتاد و شيطان وسوسه عدم اجابت و رجوع

بي صبري به غير   كند و تقوي مي گيرد يا با  انسان بر امر خداوند صبر مي
در كند براي همين  خدا متوجه شده و خواسته خود را نزد غير او مطرح مي

و صبر با هم نشانه رستگاران بي زيان ) توحيد(سوره عصر توصيه به حق 
معرفي شده و حضرت يوسف به علت بي صبري و كمك از غير خدا 

مطلب ديگر كه ان شاء اهللا مفيد براي همه . هفت سال ديگر در زندان ماند
 – 51 :توبه(است تا به غير خدا توجه نكنيم و از غير او ياري نگيريم آيات 

كهف  – 56 – 67اسراء  – 107 – 106 – 29 – 28 – 22 – 12يونس 
است كه بدانيم هر ...) و  63نمل  – 9 – 10 – 11هود  – 73حج  – 102

خير و شري از سوي حكمت است يعني امر بر اجراي آن از سوي 
خداست حال اگر خيري باشد و از فضل خداست و جاي شكر و سپاس 

عمال خود ماست و گاهي از اعمال مشركان و دارد و اگر شري باشد از ا
منافقان است و اين آسيب و شر تا وقتي كه خدا نخواهد به انسان نمي 
رسد لذا دفع كننده آن هم فقط خود اوست و گاهي اوقات امتحان و 
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ابتالء است و هر خيري بخواهيم از آنجا كه همه چيز در يد قدرت 
  . نزد اوست اوست رسيدن به آن تنها به اراده و دعا

آنچه كه باعث اشتباه و خطاي خيلي اقوام مي شود اغراق و غلو در 
براي همين پيامبران همه خود را بشري مانند بقيه  ،انبياء و بزرگان است

مردم معرفي كرده با همان قدرت ها و خصوصيات تنها وحي برايشان و 
 .)110 :كهف( .وجه تمايز از سايرين مي باشدنوعي معصوميت خدادادي، 

بلكه خداوند در بسياري موارد به اين موضوع امر مي فرمايد كه اي محمد 
مالك نفع و ضرر خود هم نيستم و بر غيب آگاه نيستم من حتي  :بگو كه

با اين حساب مشخص  .)21-22 :جن( ،)128 :آل عمران( ،)188 :اعراف(
يب آگاه مي شد كه بقيه كه پائين تر از پيامبرانند قدرتي نداشته و بر غ

پيامبران يا بزرگان ديني مردم از  ،نيستند و بعد از فوت يا شهادت يا عروج
فريب شيطان به سوي آنها رو آوردند و پنداشتند كه آنها در تدبير جهان 

حاليكه آنها جلوي فوت يا شهيد شدن يا عروج خود را  در ،قدرتي دارند
من نمي :  تعالي مي فرمايدپيامبر اسالم درجايي به امر اهللا. نتوانستند بگيرند

دانم آينده با من و شما چگونه برخورد مي شود و از آينده خود نيز اظهار 
 در دعا بله كساني كه از غير خداوند .)9 :احقاف( .بي اطالعي مي كند

) 102 :كهف(شوند بندگان و عبادي مانند خودشان هستند  خوانده مي
همه آنها ... و   نحسي، ، عيسي عزيز مانند ) 194 :اعراف(

آفريده خدايند كه عروج كرده و يا مرده اند يا شهيد شده اند و نمي دانند 
دعايي را اجابت  نمي توانند و )20-21 :نحل(چه زماني محشور مي شوند 

و دعايي كه به نزد غير خدا گفته شود تا قيامت هم مستجاب نمي  كنند
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شدگان اعم از پيامبران و در روز حساب همه خوانده ) 5 :احقاف( .شود
يا بزرگان ديني و غيره، خوانده شدن خود را و دعا به سوي خود را انكار 

 ،و مشركان هم از ترس) 92-102 :ءشعرا( ،)66-67 :قصص(مي كنند 
كنند و در ازاي دعا به جاي استجابت و سود،  خواندن غير خدا را انكار مي

چكدام از كساني كه و هي .)12-13 :حج( .مي شود ضرر عايد مشركان
غير خدا را مي خوانند دليلي براي كار و دعا نزد غير اهللا ندارند و عملشان 

از طرفي ) 117 : نور(گيرند  مي كفر محسوب شده و در زمره كافران قرار
خداوند متعال همه سخنهايي كه در دنيا بين موجودات و انسانها رد  ،ديگر

نات عظيم الجثه و انسان همه را مي و بدل مي شود از مورچه گرفته تا حيوا
و دعايي كه انسانها به نزد غير اهللا ارائه داده و از ديگران ) 4 :انبياء( .داند

سوره نمل  62با توجه به آيه  .)42 :عنكبوت( .گيرند مي شنود ياري مي
كنند و چيزي  كساني كه خواسته خود را نزد غير خداوند عرضه مي

له قرار داده اند در حاليكه را، إ يا انسان ند در حقيقت آن شيءخواه مي
  . الهي غير اهللا تعالي نيست) 62 :نمل(طبق اين آيه 

مطلب ديگر اين است كه در قيامت هيچ كس  بار گناه ديگري به 
حتي اگر خودش بخواهد گناه ) 18 :فاطر( ،)38 :نجم(نمي كشد  دوش

گر خويشاوند و حتي ا) 18 :فاطر( .ديگري بر دوش او گذاشته نمي شود
ادر از كنند پدر از پسر، بر و همه از يكديگر فرار مي) 33 :لقمان( .باشند

-36 :عبس( .خره همه از يكديگر فرار مي كنندبرادر، پسر از مادر و باآل
 .)101 :منونمؤ(بين مي رود و همه انساب و رابطه بين افراد از  .)34 -35

و هيچ رابطه اي نيست،  كنند پس وقتي خويشاوندان از يكديگر فرار مي
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اينكه پيامبرند نمي توانند براي زنان خود شفاعتي  الوط بحضرت نوح و 
 .)114 :توبه(يا حضرت ابراهيم براي پدر خودش  .)10 :تحريم( .كنند

و از مضمون وصيت پاياني پيامبر  .حساب بقيه مردم و عوام مشخص است
ر دل خويش خيال چنين بر مي آيد كه هيچ كس شما را فريب ندهد و د

توانيد در عبادت و عمل صالح به دور از شرك تالش  باطل نپرورانيد تا مي
كه روز قيامت، روز قسط و عدل و روز عمل است نه رابطه و  كنيد چرا

و قطعاً كسي  .)40 :نساء( .نسب و به كسي به قدر ذره اي ظلم نمي شود
 :شعراء( .گيرد مي كه غير خدا را در دعا بخواند جزء عذاب شدگان قرار

براي دانستن اينكه انسان هرگز به غير خدا مطلب و خواهش و  .)213
خواسته خويش را نگويد اين است كه اگر سه نفر با هم نجوا كنند 

ند خداوند نفر خداوند نفر چهارم آنهاست و اگر پنج نفر با هم نجوا نماي
با نفس خود نهاست و اگر از اين مقدار كمتر باشد يعني يك نفر ششم آ

نجوي كند يا با خدا يا غير خدا نجوا كند خداوند همان لحظه آنجاست و 
اگر بيشتر از اين مقدار هم باشند باز هم خداوند متعال نفر  داند و آن را مي

يعني همه جا و هميشه شاهد، ناظر و شنوا است چه ، آنهاست بعدي
ر هر چيز آگاه است چه بدانيم چه ندانيم و تنها او ببخواهيم چه نخواهيم 

را اسوه و الگو براي همه  وقتي خداوند حضرت ابراهيم  .)7 :مجادله(
 دليلش اينست. )4 :ممتحنه(ناميده  نبياءدم معرفي فرموده و او را امام األمر

او از هرچه مظاهر شرك و كفر است و كساني كه عبادت غير اهللا كه 
است كه بين ما و شما نمايند برائت و بيزاري ابدي جسته و گفته  مي

فاصله اي دور و دشمني و غضب است براي هميشه تا اينكه به ) مشركان(
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يگانگي خداوند در عبادت ايمان آوريد و عمل كنيد و استغفار او براي 
قول (آيد  پدرش تا زماني بود كه فهميد او ديگر در راه هدايت نمي

اي او استغفار و بعد از آن هرگز بر) ديگري گويد تا زمان مرگ پدرش
ننمود البته براي هدايت پدر و مادر اگر گمراهند بايد از خداوند طلب 

ست و در قيامت حتي شخصي ، و اين حق والدين بر فرزند اهدايت كرد
هم نمي تواند براي پدرش شفاعت نمايد پس مردم خود  مثل ابراهيم 

اذن الهي و  را فريفته شفاعت بي قيد و شرط بزرگان ندانند چراكه آنها بي
توانند  از سوي خداوند هرگز نمي) شفاعت شوندگان(تعيين مشفوعين 

در . شفاعت كنند كه در تمام آيات قرآن اين مسئله هويدا و روشن است
  . اينجا به طور خالصه به تقسيم بندي آيات مربوط به شفاعت مي پردازيم

 – 255: هبقر(: آياتي كه شفاعت در رستاخيز را نفي مي كنند مانند -1
   )53 :اعراف – 100 :ءشعرا –48 :مدثر
 48 : بقره(: كند مانند آياتي كه شفاعت مورد نظر يهود را نفي مي -2

  . )143 :بقره –
آياتي كه شفاعت روز رستاخيز براي كافران و مشركان را نفي   -3
  . )53 :اعراف(: كند مانند مي

خدا مي خوانند و آياتي كه اعتقاد بت پرستان و آنچه كه از غير  -4
به باد انتقاد و تكذيب دانند  كنند و آنها را شفيع خويش مي پرستش مي

 :روم – 94 :انعام(: گرفته و به بي واقعيت بودن آنها تصريح مي نمايد مانند
  . )23 :و يس 43 :انعام – 13



  
  
  
  
  
  

 

٥٠

 

 آخرين فراخوان

 51 :انعام(: داند مانند آياتي كه شفاعت را مختص خداي متعال مي -5
  . )44: زمر – 4 :سجده – 70 :انعام –

آياتي كه شفاعت غير خدا در محكمه الهي را به عنوان اصل مسلم  -6
: و آن اذن خداوند به شفاعت شفاعت كننده مانند ،پذيرفته ولي با يك قيد

  . )26 :نجم – 23 :سبا – 109 :طه – 3 :يونس – 255 :بقره(
ع آياتي كه وجود شفاعت را مطرح ولي از نظر شفيع و مشفو -7

داند يعني هم شفاعت كننده و هم شفاعت شوندگان  محدود و مشروط مي
 :مريم(: را خداوند بايد اذن بر شفاعت كردن و شفاعت شدن دهد مانند

ما را به  7و  6دقت در آيات گروه   ).26 -28 :انبياء – 86 :زخرف – 78
  : نكات زير توجه مي دهد

تحت شرايطي اذن گروهي روز رستاخيز به طور قطع و يقين : الف
  . شفاعت دارند

يكي از شرايط نفوذ شفاعت اذن الهي است هم درباره شفاعت : ب
ω﴿شونده و هم درباره شفاعت كننده  Î) ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/﴾  

شفاعت كننده خود بايد به يگانگي خداوند متعال و بندگي : ج 
خويش كه ناشي از اقرار به ربوبيت خدا در دنياست شهادت داده باشد 

﴿ω Î) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$ Î/ öΝèδuρ tβθßϑ n= ôè tƒ﴾  سوره نوح بر  14آنطور كه از آيه
: معني آيه اين است كهمي آيد حق يعني توحيد در عبادت و دعا چنانچه 

هر چيزي يا (حق از سوي پروردگارت آمد همانا كساني كه از غير خدا 
ع ضرري قدرت سود رساني و دف) در دعا(را مي خوانند ) كسي غير خدا
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ندارند و در ) قدرت ضرر زدنيا در صورت نخواندن و عدم عبادت، (
  . گمراهي آشكاري هستند

متعال  يشفاعت كننده بايد بواسطه اعمالش در دنيا و خشنودي خدا: د
و بالنتيجه به جا آوردن عهد خويش صاحب اذن شفاعت و پيمان و عهد 

ω﴿باشد  Î) Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# y‰ΖÏã Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ôγ tã﴾ )و شايد مراد عهد و  ).87: مريم
پيماني باشد كه خداوند در عالم ذر يا اَلَست از انسان مبني بر پروردگاري 

و كساني كه توانستند از عهده انجام اين عهد و پيمان  ،خويش گرفت
  . برآيند خداوند عزت و برتري بوسيله دادن اذن شفاعت به آنها عطا فرمود

ميخته با سخني كه خشم خداوند را برانگيزد درخواست شفاعت آ: هـ
‘z©ÅÌu﴿نباشد  uρ …çμ s9 Zω öθ s%﴾ )و شايد مقصود اين باشد كه درباره ). 109: طه

مشركين درخواست شفاعت  مانند ،كساني كه شايستگي شفاعت ندارند
  . حتي در ذهن و دل ننمايند

ω ﴿شفاعت شونده هم بايد مورد رضايت خداوند باشد : و Î) Ç⎯tΒ 

4©|Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθ ß™   چنين نگاشته  1نهج البالغه 31و حضرت علي در نامه  ﴾‘§
اين را نيز بدان كه تو را رخصت دعا و تضمين اجابت آن، از : كه

مقامي صادر گشته كه خزانه هاي آسمان و زمين را يكجا در اختيار دارد 
 ِفي َکلَ أَِذنَ قَْد«هم اوست كه فرمانت داده كه بخواهي تا عطايت كند 

و طلب رحمت از او كني تا تو را بنوازد بي  »بِالْإَِِجاَبِة لََک َوَتکفَّلَ، الدَُّعاِء
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 آخرين فراخوان

آنكه در ميانه خود و تو درباني بگذارد كه بر تو در ببندد يا ناگزيرت 
 َتْسأَلَُه أَنْ َمَرَکأَ«كند كه ديدارش را واسطه اي بجويي يا شفيعي بياوري 

 َولَْم، َعْنُه َيْحُجُبَک َمْن َوَبْيَنُه َبْيَنَک َيْجَعلْ َولَْم، ِلَيْرَحَمَک ِحَمُهَوَتْسَتْر، ِلُيْعِطَيَک
ايشان در دعاي مشهور كميل نيز ربوبيت  .1»إِلَْيِه لََک َيْشفَُع َمْن إِلَي ُيلْجِئَْک

او  نزدپروردگار را وسيله توسل به خدا دانسته و خود خدا را شفيع به 
و بدين  »يل نفسكإليك بربوبيتك استشفع بك إتوسل يو«ه معرفي كرد

. وسيله از خداوند مي خواهد دعاها و خواسته هاي او را مستجاب نمايد
شفاعت مي  متوسل مي شوم به پروردگاريت به سوي تو و طلب« يعني

   .»كنم از تو به سوي خودت
سبحان «: در يكي از نمازهاي منقول از ايشان چنين ذكري مي آيد كه

پاك و منزه است « »له غريهن من ال إامره سبحشارك أحداً يف أمن ال ي
 »...خدايي كه شريك نيست احدي در تدبير و انجام امور و فرامينش و 

در مجموع در تمام ادعيه بزرگان همه دعا و انابه به سوي ايزد يكتا مي 
باشد نه به پدران و مردگان و حتي نفي دعا به سوي غير خدا شده و اين 

را به عنوان ) پيامبر يا امام(اي كساني كه به دنبال الگو هستيد اگر مرا يعني 
پس پيروي راه و  ،و الگو قبول داريد روش و سيرت من چنين استاسوه 

طريق، كمك و ياري خواستن از آنها نيست بلكه طبق روش آنها عمل 
بك و«: ين مضاميني بر مي خوريمدر ادعيه ايام هفته به چن. ودن استنم
 »ةخلص لك دعايي تعرضا لإلجابأو« »از تو فقط ياري مي گيرم« »تعنيسأ
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 آخرين فراخوان

فاسئلك يا من ميلك « »با اخالص فقط تو را مي خوانم جهت اجابت«
خواهم اي آنكه مالكيت بر  از تو مي« »ملشيته احلاجات وهي مستجيبة

نه (وردگي حاجات نزد توست و استجابت آنها وابسته به مشيت توست آ
 »وسيلته ْتفَُعَض ْندعوك دعا َمأ« »)ما و نه وسيله نياوردنروش بد دعاي 

و مراد از (مي خوانم تو را مانند آنكه وسيله او ناتوان و ضعيف شده «
در اين قسمت . »حممد وارزقين شفاعة« »)وسيله ايمان و عمل صالح است

يعني  ،طلب شفاعت هم از خداست نه غير او ولو اينكه پيامبر باشد
را نصيب و روزي ما در آخرت  صشفاعت حضرت محمد خداوندا تو 

پس نمي شود پيامبر يا غيره را در دعا  چه كسي از پيامبر باالتر؟. بنما
خواند كه ما را در شفاعت خود داخل نمايد زيرا اصل شفاعت و اذن آن 

è% °! èπ≅﴿ تنها در دست خداست yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd﴾ )اللهم بذمة « ).44: زمر
الهي به راستي من به عهده اسالم به سوي تو متوسل « »ليكوسل إاإلسالم أت
نااميد نشود هركه او « »ال خييب من دعاهو« »)راستي عهد توحيد(مي شوم 
در قسمتي از اعمال شب جمعه آمده هركه مجهز و منقلب بر . »را بخواند

و بخواهد بخشش او و جايزه او،  ،ياري و مدد از مخلوقي به اميد عطاي او
س به سوي توست همه خواسته ها و اميدهاي من و نمونه كه در باال آمد پ

توانيد به كتاب مفاتيح الجنان  همگي در ادعيه ايام هفته آمده كه مي
يا من ال خييب عليه «: مراجعه كنيد و در ادامه آمده 70تا  50صفحات 

ز در نماز امام حسن نياين . »اي آنكه نااميد نشود از او سائلي« »سائل
احل قد قدمته وال شفاعة خملوق رجوته أتقرب ي مل آتك بعمل صنِّفإ«: آمده
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 آخرين فراخوان

پس براستي نياوردم تو را كار شايسته كه از پيش داشته ام و نه « »ليكإ
شفاعت بنده اي كه اميد دارم آن را، نزديكي جويم به سوي تو به 

 ،ه دينخره در همه ادعيه قرآني و غيره از بزرگان و ائمو باآل »شفاعت او
اخالص و توحيد در دعا و ياري خواستن وجود دارد و نفي دعا نزد غير 

است براي آنان كه اهل  صورتي كامالً روشن مشهود و معلوم اهللا به
بصيرت باشند و بخواهند بفهمند و كسي كه خود را غني بداند يعني 

باز نخواهد كه بفهمد حتي اگر خداوند مستقيماً راه را بر او عرضه فرمايد 
دهد اين چنين مضامين  از شدت جهالت، گمراهي را بر هدايت ترجيح مي

توحيدي در ادعيه مختلف بيان شده و اين يعني راهي كه ما بايد بدان 
طريق عمل كنيم و اگر جايي كالمي مخالف شنيديم با قرآن مقايسه كنيم 

يد گي با آن آشنائماگر خالف قرآن بود دور مي ريزيم و بهترين آيه كه ه
x‚$−ƒ﴿و خيلي ساده است آيه  Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ )فاتحه :

  .»توكمك ميخواهيم تنها از پرستيم و مي تنها تورا« :يعني .است ).5
مات، مشلول، يستشير، مجير، جوشن كبير، دعاهاي كميل، عشرات، س

م هفته كه جوشن صغير، ادعيه صبح و شام، ادعيه بعد از هر نماز، ادعيه ايا
ن صفحه قبل آمد و دعاهاي ديگر همچون امين و مفاهيم آبرخي از مض

 ل، دعاهاي حرز حضرت فاطمه حضرت علي غير، صباح صسيفي 
، دعايي كه جبرئيل به پيامبر آموخت، مناجات خمس /و امام سجاد 

اهلي «: عه يا چهارم و عاشره يا دهم كه مي گويدبعشره خصوصاً قسم را
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 آخرين فراخوان

خدايا نيست برايم وسيله اي به « »ال عواطف رافتكة إليك إليس يل وسيل
   »سويت جز عواطف مهربانيت

لئن  ،هليإ«: آمده منين علي منظومه اميرالمؤهمچنين در مناجات 
الهي اگر تو مرا « »عاُشفِّ الذي من ذاخيبتين أو طردتين فمن ذا الذي أرجوا و

ه وي اميدوار باشم و چه نااميد كني يا از درگاهت براني ديگر كيست كه ب
پيامبر بود حضرت  در زمان حضرت علي  »كسي را نزد تو شفيع آورم

گرفتند  ابراهيم را مشركان در دعا مي خواندند و به سوي وي شفاعت مي
اما حضرت فقط از خداوند اميد رحمت و اجابت دارد پس بيائيم ما هم 

. وال خويش عرضه كنيماح ،مانند آنها خالصانه و بي پرده با خداي مهربان
ادعيه ماه رمضان نيز نوعي ديگر از ادعيه توحيدي مي باشد كه يكي از 
اين ادعيه كه معموالً نيمه شبهاي ماه رمضان بعد يا قبل نماز تهجد خوانده 

ابوحمزه ثمالي است كه در بعضي شهرها مردم در يك دعاي  ،مي شود
يار پر بركت و ي مي خوانند، و بسمسجد جمع شده و به صورت جمع

روع ماه و بعضاً ش ،ثر است و از اين حيث كه شب قدر را نمي دانيممؤ
باشد و به همين ترتيب معلوم  رمضان ما و برخي كشورها متفاوت مي

نيست شب قدري كه ما تا صبح عبادت كرده ايم آيا واقعاً شب قدر بوده 
$!﴿: يا نه و با توجه به دو آيه ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪﴾ )يعني). 1: قدر :

ãöκy− tβ$ŸÒ ﴿ .»قرآن را در شب قدر نازل نموديم« tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù 

ãβ#u™öà)ø9$#﴾ )شب قدر يكي از شبهاي ماه رمضان است لذا ). 185: بقره
كسي كه بخواهد عبادت اين شب، كه معادل هشتاد سال و بيشتر ارزش 
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 آخرين فراخوان

هتر است دعاي ابوحمزه ثمالي و تهجد را حداقل هر دارد درك نمايد، ب
تا ان شاء اهللا از كساني باشد كه شب قدر را حداقل  ،سي شب بخواند

 احلمدهللا«: در قسمتي از اين دعا آمده. اندكي از آن را درك كرده باشد
قضي اخلوا به حيث شئت لسري بغري شفيع فيالذي أناديه كلما شئت حلاجيت و

تجب يل دعايي دعوا غريه ولو دعوت غريه مل يسهللا الذي ال أيل حاجيت واحلمد
ستايش و « »خلف رجاييأَغريه ولو رجوت غريه لَ رجوواحلمدهللا الذي ال أ

حمد خداي را كه هرگاه براي هر حاجتي او را خواستم ندا خواهم كرد و 
با او خلوت توانم بدون هيچ واسطه و شفيعي وقت براي راز و نياز  هر

تم روا مي سازد سپاس خداي را كه تنها او را در دعا مي خوانم كرد، حاج
نه غير او را و اگر از غير او حاجت مي خواستم دعايم را مستجاب نمي 
كرد و سپاس خداي را كه به او چشم اميد دارم نه به غير او و اگر به غير 

است عين كالم بزرگان دين بله اين  » ...او اميدي داشتم مرا نااميد مي كرد
  ام راه مي رويم؟ پس به كد

إنا أتوسل «: دعاي عرفه امام حسين نيز مضامين جالبي دارد از جمله
ه فقر و بيچارگيم متوسل مي من به درگاهت ب« »...ليكإليك بفقري إ

بله امام نيز اينگونه خود را به خداوند معرفي و فقط از او طلب خير  »..شوم
$﴿ا به ياد آيه اين جمله امام ما ر ،و رحمت مي كند pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡ r& 

â™!#ts)àø9$# ’ n< Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ ©Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑ ysø9$# ∩⊇∈∪﴾ )مردم اى« .)15 :فاطر ،
مي  »است ستوده نياز بى كه است خداوند و نيازمنديد خداوند به شما

انها به كه نشان از نياز همه انس .)56 -57 :ءاسرا(اندازد و همچنين آيه 
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 آخرين فراخوان

ته اين است كه نك. خداوند دارد پس بايد از منبع فيض حاجت خواست
ن و ادعيه را بفهميم اگر اينطور باشد بهتر حس سعي كنيد معاني قرآ

  . نزديكي به خدا پيدا مي كنيم
  

  :هاي وارده به توحيد دشهخ -12
 پردازد ه ميدعوي هر سوره به مطلب اصلي و اشاره توحيدي آن سور

گفته و پاسخ قرآني آن را مي  ن بخش ايرادات مشركين مكه راكه در اي
لذا هر ايراد ابتدا وارد و جواب خداوند با آيه قرآني ارائه  ،آوريم

ترتيب سوره ها براي پاسخ دهي نشان از اعجاز قرآن است كه  ،گردد مي
  . توجه شما خواننده محترم را مي طلبد

Ï‰ç7ôã!﴿دعوي سوره زمر  $$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒèΧ çμ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# 

ßÈ Ï9$ sƒø: دين در (عبادت كنيد صرفاً اهللا تعالي را خالصانه «). 3 -2: زمر( ﴾ #$
يعني اهللا  »همانا براي اهللا تعالي است عبادت خالصانه) اينجا يعني عبادت

تعالي عبادت خالصانه را مي پذيرد و دعوي اين سوره توحيد در عبادت 
  . است
غافر دعاي خالص براي اهللا تعالي است  ،بعد يعني وي سورهدع

﴿(#θ ãã÷Š$$ sù ©!$# š⎥⎫ÅÁ Î= ÷‚ãΒ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# öθ s9uρ oνÌx. tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪﴾ )14 :غافر(. 
دين در اينجا ) (غير او را نخوانيد(خداوند را در دعا خالصانه بخوانيد «

: در حديث آمده كه و »اگرچه كافران كراهت داشته باشند) يعني دعا
و اگر كسي مجبور شود كه غير  »ةبادِعو الُْه ُءعاالدُّ« »ةبادالِع خُُّم ُءعاالدَّ«
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 آخرين فراخوان

خدا را بخواند بطوري كه خوف و ترس قتل يا قطع شدن اعضاء خود يا 
تواند همان جا غير خدا را بخواند در حاليكه قلباً به  خانواده اش باشد مي

سوره نحل مي باشد  106اين موضوع آيه  دليل .خداي واحد اعتقاد دارد
﴿ω Î) ô⎯tΒ oνÌò2 é& …çμç6 ù= s% uρ B⎦È⌡yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/﴾  و بايد از ) بدون شك(است

اين اجازه خداوند استفاده نمود تا بتوان نشر دين كرد و خداوند به نيات 
 )غافر( همين سوره 60در آيه . »عمال بالنياتاألإمنا«نگاه مي كند نه ظاهر 

tþ’ÎΤθ﴿: فرمايد كه مينمايد آنجا  يز به دعا به عنوان عبادت اشاره مين ãã ÷Š$# 

ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ 

š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪﴾ » تا اجابت كنم شما را، همانا ) در دعا(بخوانيد مرا
من روي گرداني مي كنند به عذاب ) نزددعاي به (كساني كه از عبادت 
  .»جهنم داخل مي شوند

تقرير مشركين بعد اين پيام الهي اين بود كه در هر حالت بايد اهللا تعالي 
صدا زده شود اما وقتي ما غير خدا را از مقربان يا بتها صدا مي زنيم ترس 

آيد پس آنها داراي قدرت تصرفند و بعضي  از ما دور شده و آرامش مي
گويند علت بيماري يا منشاء فالن مشكل  آيند و مي وقات در خواب ما ميا

آيه  ،شما كوتاهي و قصور در دعا و نذر و نياز به درگاه و بارگاه ما بوده
در جواب اين مشركان است كه  )يعني سوره بعد غافر( سوره فصلت 25

$﴿: مي فرمايد uΖôÒ ¨Šs% uρ óΟçλm; u™!$ tΡtè% (#θ ãΖ−ƒ t“ sù Μçλm; $ ¨Β t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz﴾ 
همراه كرديم با آنها قواي جن و انس از گمراهان پس مزين مي كنيم از «
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 آخرين فراخوان

درحال و ) (اعمال شركيه( »براي آنها اعمال آنها را از جلو و پشت سر
كه ) قول باطل وعده بهشت بوسيله خوانده شدگان غير خدا) (در آينده

يت بر دل آنها مي خورد و گمراهان جن و بعد از اين گمراهي مهر جبار
اشاره به وهم و باطل  سوره مريم 83همچنين آيه . كند انس را يارشان مي

دراج يعني اگر ما به است. بودن عقيده مشركان و سنت استتدراج مي نمايد
يك عقيده باطل اصرار بورزيم و از حق روي گردان شويم بعد از مدتي 

لوه مي نمايد و شياطين جن و انس در خواب آن عقيده در نظرمان زيبا ج
ما به ظاهر يكي از بزرگان آمده و آن عقيده را در نظر ما زيبا جلوه 

اين سنت استدراج . راه درست همين راه است :گويند كه دهند و مي مي
بسيار مهم است چراكه ريشه تمام گمراهي ها در طول تاريخ بوده براي 

داوند سميع و عليم از شرك و مظاهر آن پناه اوالً بايد دائماً به خ ،همين
ثاني داراي تعصب در يك  و درببريم همچنين از همه گمراهيهاي ديگر 

من تعصب را در دل بني آدم مي  :چراكه شيطان گفت ،عقيده نباشيم
اندازم و با آن آنها را از شنيدن كالم حق كَر مي كنم و بدين شكل گمراه 

دن كالم مخالف را در خود تقويت كنيم پس هميشه تحمل شنيمي نمايم 
Åe³t6÷﴿ .شايد آن كالم به حق نزديك تر باشد و اين عالمت عباد اهللا است sù 

ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr&﴾ )18 -17: زمر .(
ا رباد بر بندگاني كه همه كالم را شنيده و خوب آن ) جنت(بشارت «

  .»تبعيت مي كنند
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و عيسي  اسنادي يافته ايم كه سليمان  :گفتند در مرحله بعد مي
 سوره شوري  3مي توان غير خدا را در دعا خواند كه آيه  :گفته اند

كرديم بر تو و بر كساني كه قبل تو بودند  مي حياينچنين و ،مي فرمايد
  ...كه اهللا تعالي عزيز و حكيم است و ) توحيد الهي(

آن يافته ها تنها تحريفات بعضي راهبان يهود و مسيحيت است و  پس
الي حفظ نمود و تحريف نگرديد ولي قرآن را اهللا تع ،ريشه صحيحي ندارد

منان واقعي ساير اديان، موحد و يكتاپرست بوده اند و هستند و هرگز و مؤ
  . چنين حرف مشركانه اي نمي زنند

ول داريم عبادت صرفاً براي اهللا ما قب :گويند در مرحله بعد مشركان مي
كنند لذا خداوند  تعالي است اما اين بزرگان نزد اهللا تعالي از ما شفاعت مي

Ÿω﴿: سوره زخرف مي فرمايد 86در آيه  uρ à7 Î=ôϑ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ 

Ïμ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x¤±9$# ω Î) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$ Î/﴾ »مالك نيستند كساني را كه از غير او 
موحد (ند شفاعت را مگر كساني كه شهادت به حق دهند نمي خوا
يعني يقين توحيدي داشته باشند و حق شفاعت قهري ندارد و اذن  »)باشند

  . الهي نيز الزم است
ما مسئله قبل را مي دانيم ولي چون  :گويند در مرحله بعد مشركان مي

ه دخان سور 6مي شنوند ممكن است براي ما شفاعت كنند كه در آيه 
Z…çμ﴿: خداوند مي فرمايد ¯ΡÎ) uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ﴾ » او تنها شنواي داناست و

  . »كسي غير او شنوا نيست
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خوانده شدگان (دانيم آنها  ما مي :بعد از اين توجيه مشركين باز گفتند
شنوا نيستند اما ممكن است خداوند آنها را بشنواند و ) غير خدا در دعا

 تعالي ما را شفاعت كنند و اگر شفاعت نكردند ما چيزي از آنها نزد اهللا
ΟèO y7≈oΨ¢ ﴿: سوره جاثيه در جواب مي فرمايد 18آيه  .دست نداده ايم ù= yè y_ 

4’ n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷è Î7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇∇∪﴾ 
 از و كن پيروى آن از پس. داديم قرار دين از روشنى راه بر را تو گاه آن«

  . »مكن پيروى دانند نمى كه آنان هاى خواسته
ما قبول داريم كه خداوند هم آنها را نمي  :گويند آخرين مرحله مي

كنيم ما را آرامش و نجات مي  شنواند ولي وقتي ما نام آنها را ورد مي
Ÿω ﴿: سوره احقاف مي فرمايد 28آيه  ،دهند كه öθ n= sù ãΜ èδ u|ÇnΣ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# 

⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/öè% Oπ oλÎ;#u™ ( ö≅ t/ (#θ = |Ê óΟßγ ÷Ψtã 4 y7 Ï9≡sŒuρ öΝßγ ä3øùÎ) $ tΒ uρ (#θçΡ% x. 

šχρ çtIøtƒ ∩⊄∇∪ ﴾ »خدا به[ تقرّب براى] را ايشان[ كه كسانى چرا پس [
 ناپديد آنان ] ديده[ از بلكه؟ نكردند يارى را آنان گرفتند] خود[ معبود
خره در انتهاي و باآل »است همين، ساختند مى بر آنچه و دروغشان و شدند
≈Ô﴿: سوره احقاف مي فرمايد 35آيه  n= t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n=ôγ ãƒ ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# 

tβθ à)Å¡≈ xø9$#﴾  »]قومى[ آيا پس. است كافى]  پذيرفتن پند براى قرآن اين  [
و وقتي در خرابه هاي   »؟شوند ىم كشانده نابودى به فاسقان گروه جز

كنيم علت اصلي عذاب شرك بوده  اقوام قبل در تمام نقاط جهان سير مي
لواط هالك شدند باز علت و بس و اقوامي مثل لوط كه به دليل عمل 
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 آخرين فراخوان

چرا كه اميدوار بودند بعد از آن اعمال  ،اصلي اين عمل شرك بود
به چشم ديده بر شفيعان قهري آنها را از عذاب نجات مي دهند پس 

اين  يرت پيدا كند آنچنان كه بسياري دران سير كنيد تا چشم دل بصهج
نهج  31كه در نامه  مانند علي  ،سير و سياحت ها بصيرت پيدا كردند

البالغه به آن اشاره كرده و امروزه در ايران آژانسهاي مسافرتي بيشتر مردم 
حاليكه خداوند مي برند در  را بر سر مقابر گذشتگان از صالحان مي

در آثار و احوال اقوام ظالم و شهرها و آثار خراب شده آنها سير  :فرمايد
به هرحال اميداوريم در اين زمينه تغييرات  ،كنيد تا عبرت و بصيرت يابيد

الزم صورت گيرد وگرنه مسافرت با تورهاي جهانگردي بي فايده و افراد 
گردي  هقبرمرها به آژانسهاي شوند و اسم تو به تنهايي مجبور به سفر مي

  . مبدل مي شود
در سوره بعد يعني سوره محمد اذن جهاد عليه مشركان مي دهد كه بر 

كشته شوند و فتح و پيروزي در آنها سخت بگيريد تا به حق آيند يا 
صورت جهاد است و نصرت و هدايت از جانب اوست و او اعمال كافران 

د نازل كرد كراهت داشتند و اين چون از آنچه خداون ،را باطل مي كند
منان است و كافران است كه خداوند مولي و ياور مؤ پيروزي به اين خاطر

  . و مشركين مولي و ياوري ندارند
در سوره فتح هم كه سوره بعدي است خداوند بشارت پيروزي را به 

ند مي دهد و شعار اسالم يعني ال إله كن آنها كه در راه اهللا تعالي جهاد مي
ال اهللا محمد رسول اهللا به ترتيب نيمه اول در سوره محمد و نيمه دوم در إ

   .)دو سوره پشت سر هم(. سوره فتح جاي دارد
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وقتي شما مسلط شديد قانون و ضابطه : در سوره حجرات مي فرمايد
در سوره ق مي . ها را محكم بگيريد تا اينكه سرزمين مفتوحه باقي بماند

يد چراكه همانطور كه منكر توحيدند منكر قيامت با كفار جهاد كن: فرمايد
  . نيز هستند

  . ن مي باشدمده خود از اعجاز قرآآاين ترتيب پيوسته كه در سوره ها 
  

  :سير در زمين -13
وقتي به ديده بصيرت و واقع گرايانه در احوال مردمي كه قبل از ما 

شرك  زجكنيم علت نابودي چيزي  نگاه ميبودند و بسياري هالك شدند 
و كفر و انكار فرامين الهي نبود و در اين ميان اصلي ترين و مجهزترين 

چنانچه اگر  ،دليل نابودي اقوام شرك ورزيدن به خداوند عزوجل بود
شويد و  حتي يك بار با دقت قرآن را با معني بخوانيد متوجه اين امر مي

من و هر حق قرآن بر هر مسلمان و مؤ )خواندن معني قرآن( اين
آياتي بسيار از قرآن به اين موضوع اشاره مي فرمايد كه . ادانديش استآز

اگر همه شما انسانهاي روي زمين مشرك و كافر شويد خداوند شما و 
آنچه در روي زمين است از بين مي برد و خلقي ديگر از نو مي آفريند 

از  ،سحاركنندگان در عذاب يا مستغفرين باألشما از كدام گروهيد تعجيل 
هود  – 88قصص  – 133نساء  – 61نحل  – 16 :فاطر( :له اين آياتجم
و وقتي شما از باالي خرابه ها و آثار باقي مانده آن  ،مي باشد...) و  57

گذريد آيا هرگز كوچكترين صدايي از آنها خواهيد شنيد؟  اقوام مي
   .)98مريم (
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كنيد برويد در زمين سير : فرمايد ن دمادم ميبراي همين است كه قرآ
و بنگريد كه احوال و عاقبت كار آنها كه قبل از شما بودند و از نظر 

óΟs9uρ﴿ .قوت و آثار در زمين از شما بيشتر و بزرگتر بودند چگونه گرديد r& 

(#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% (#þθçΡ% x.uρ £‰x©r& 

öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θ è%﴾ )44 :فاطر(.   
اگر : و در جايي ديگر خطاب به برخي مسيحيان مشرك مي فرمايد

پسر خداست و ثالث  شما از اين كلمه شركيه و كفرآلود كه عيسي 
خداوند مسيح و مادر او و  نزديك است نداريد ثالثه است دست بر

 97در آيه . كند و خلقي ديگر آفريند هرآنچه در زمين است را نابود
آيا اهل شهر و ديارها  :ف خداوند به اين مطلب اشاره مي فرمايد كهاعرا

خود را ايمن مي دانند اگر كه شبانگاه در حاليكه خوابند عذاب بر آنها 
وارد شود و چنانچه در سالهاي اخير ديده ايم عذابها در اواخر شب كه 
همه خوابند بر بعضي اقوام و شهرها وارد شده كه اين خود اعجاز قرآن 

و آيا باز خود را ايمن مي دانند اگر  :مي فرمايد، و بعد از اين آيهاست 
عذاب بر آنها وارد شود درحاليكه در روز مشغول بازيچه دنيايند پس نبايد 
هيچگاه مغرور به عمل شد و نعوذ باهللا دچار شرك شد البته با توجه به آيه 

بر آنها وارد نمي كنند عذاب  انفال تا هنگامي كه انسانها استغفار مي 33
ا و ديارها هسوره حج ابتدا به اسامي تعدادي از شهر 46تا  42آيات . شود

كه اقوامش مورد عذاب قرار گرفتند نام مي برد و بعد از آن مي خواهد تا 
در اين سرزمينها سير كنيد تا نه با چشم ظاهر بلكه با آن چشمي كه در دل 
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ار شهرها كه ويران شد، چه بسي. است و چشم بصيرت است آگاه شويد
سيار قصرها كه بي چه بسيار چاه و قنات ها كه معطل بماند و چه ب

علت نهايي را چنين  صسوره محمد  28خره در آيه صاحب گشت و باآل
ه كه موجب غضب الهي مي شد را تبعيت چآنها آن :بيان مي فرمايد كه

وحيد و ت(آنچه مورد رضاي خداست  از و) شرك و كفر(كرده 
šÏ9≡sŒ ÞΟßγ﴿: كراهت ورزيدند) تاپرستييك ¯Ρr'Î/ (#θ ãè t7¨?$# !$ tΒ xÝy‚ó™ r& ©!$# 

(#θ èδÌŸ2 uρ …çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ xÝt7ômr'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪﴾.  
  

   :فوايد يكتاپرستي -14
 :از نظر مذهبي شخص موحد اين افتخار را دارد كه هميشه بگويد كه

نمايم و تنها  ائمه هدي دعا ميمانند انبياء و  هخداوند مرا هدايت فرمود ك
بر منبع اصلي تكيه مي كند لذا داراي استحكام و ايمان قوي مي شود تا 

زند و بدون شك روزي از آن  مه اي چنگ ميدخآن كسي كه هر روز به 
نمايد و هر روز به بندي مانند تار  به دخمه اي ديگر رو مي شود و نااميد مي

گ مي زند و آيا سست ترين خانه عنكبوت خود را مرتبط مي كند و چن
از نظر و از طرفي چنين  .)41 :عنكبوت(ها، خانه عنكبوت نيست؟ 

اجتماعي منزوي و عقب افتاده مي باشد زيرا حوائج خود را به كسي مي 
ثانيا اگر بشنود قدرت بر برآورده كردن حاجت  ،گويد كه اوال نمي شنود

آل (الهي جنگ بزنيم و استجابت دعا را ندارد پس همگي به ريسمان 
ر مرحله بعد شخصي كه به اين و آن رو د .نه تار عنكبوت) 103 : عمران
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ن به مانند خود را دارد دز ضعفي ناشي از سرخوردگي روزند داراي  مي
يك موال دارد از طرف و فرق بسيار دارد با مردي كه غني است و تنها 

احتا مطرح مي ديگر شخصي كه يك موال دارد وقتي خواسته خود را صر
كند اگر خير اهللا تعالي كه موالي اوست بر آن تعلق گيرد او را به خواسته 

رساند چرا كه تمام قدرتها و  اش هر چند غير ممكن به نظر برسد مي
مالكيتها در دست اوست و اگر آن خواسته را صالح بنده اش نداند او را 

را به هر شكل ممكن خود  ي بنده ،به آن خواسته نمي رساند عالوه بر اين
 فالن امر بوده تا بنده هم راضي شود ابتي نمايد كه دليل عدم اجم متقاعد

اما شخصي كه دهها و بلكه صدها موال دارد دائما از سوي يكي به ديگري 
رو مي زند تا شايد آن يكي حاجتش را برآورده كند و در همين 

مرگ كه ناگهان گذراند تا هنگام  واماندگي و بي سر پناهي روزگار مي
چشم بصيرتش باز مي شود و خود را در سرابي مي بيند كه هرگز واقعيت 

استجابت نداشته بلكه فقط گمان باطلش اين بوده كه غير خدا قادر بر 
حاجت كسي برآورده شد همانطور كه البته اگر يكي دوبار هم . دعايند

ست گفته شد اين سنت استدراج خداست كه هركس را به راهي كه دو
خوب جلوه  شدارد مي برد و آنچه گمان مي كند درست است در نظر

و شياطين  .)53 :منونمؤ. (تا به همان دلخوش باشد)  115 :نساء( .مي دهد
و ناگاه عذاب را روز يا شب بر او و  .)4 : حج(را ولي او قرار مي دهد 

پس هيچگاه خود را غني و هدايت شده ندانيم بلكه . اهلش وارد مي كند
دائماً در دعا با انابه هدايت را از خداوند كه منبع هر فيض و رحمت است 

كنيم در صراط مستقيم  بخواهيم و تا زمانيكه هدايت نشده ايم گمان مي
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خداوند ما را هدايت كرد مي بينيم كه تازه در ابتداي  هآنگاه كهستيم اما 
كه تمام  لذا تا زماني كه اين مسئله ،راه رسيدن به لقاء اهللا هستيم

آروزويمان لقاء اهللا است در دلمان ايجاد نشده، بدانيم كه در غير صراط 
  ). 55 :مدثر( .پس هركه خواهد متذكر شود. مستقيم هستيم

 ،آيات كثيري اثرات يكتاپرستي را نشان مي دهد يعني اين آثار
مخصوص كساني است كه آنطور كه خداوند خواسته است عبادت كرده 

جمله صفات عبادالرحمن اين است كه  مسازي نگرفته اند ازاند و غير او د
در روي زمين به غرور و تكبر راه نمي روند يعني برعكس كساني كه از 

كنند و هنگامي كه آنها را خطاب مي كنند  سر بيني شان مردم را نگاه مي
و كساني كه شبها را با سجده  ،گويند در جواب سالم يا سالمت باشيد مي

: و كساني كه دائماً در دعا مي گويند كنند بادت به صبح ميع و نماز و
﴿š⎥⎪Ï%©!$#uρ tβθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ ô∃ÎñÀ$# $ ¨Ψ tã z>#x‹tã tΛ©⎝ yγ y_ ( χ Î) $ yγ t/#x‹tã tβ%x. 

$ ·Β#txî ∩∉∈∪ $ yγ ¯ΡÎ) ôNu™!$ y™ #vs)tG ó¡ãΒ $YΒ$ s)ãΒ uρ ∩∉∉∪﴾ )كه آنان و«. )65 :فرقان 
 عذابش گمان بى. بگردان ما از را مجهنّ عذاب، پروردگارا: گويند مى

و از  »است مقامى] بد[ و قرارگاهى بد آن راستى به. است پايدار
خصوصيات ديگر اين ها اين است كه هنگامي كه انفاق و صدقه اي 

دهند نه خيلي دست باز و نه خيلي تنگ و دست بسته اند بلكه ميانه  مي
. آورم خودم اتفاق افتاد مي داستاني كه در اين باره براي. كنند انفاق مي

روزي از روزها كه حدوداً چهارم دبيرستان بودم در پاركي مشغول مطالعه 
$﴿بودم كه فقيري آمد و پولي خواست من براساس آيه  ¨Β r&uρ Ÿ≅ Í← !$ ¡¡9$# Ÿξ sù 
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öpκ÷]s? ∩⊇⊃∪﴾ )كه نبايد به هيچ وجه گدايي را راند اگرچه معتاد ). 10: الضحي
حاليكه اگر يك پنجم آن پول را مي دادم سائل  ادم درپولي به او د ،باشد

كرده راضي بود بعد از آن باز هم گدايي آمد و باز من دست در جيب 
خره در نهايت سائلي ديگر آمد و من همانطور پولي زياد به او دادم و باآل

كه مشغول مطالعه بودم دست در جيب كرده پولي به او دادم وقتي كه 
ستم برگردم طبق عادت خواستم قبل از سوار شدن شب فرا رسيد و خوا

پول را بردارم كه هرچه در جيبها گشتم پولي نديدم و آن شب با كمال 
و آه  ،خستگي مسافتي حدود پانزده تا بيست كيلومتر را تا خانه پياده رفتم

: پول دو بليط ده توماني بر دلم ماند تا بفهمم كه وقتي قرآن مي فرمايد
﴿töΝs9 (#θ èùÌó¡ç„ öΝs9uρ (#ρ çäIø)tƒ﴾ )اين هم . بايد به اندازه انفاق كرد .)67 :فرقان

مقصود اين است كه بيائيم آزمايش نشده به . داستاني از علم بدون عمل
چراكه قرآن به راهي هدايت  ،همه آيات قرآن ايمان بياوريم و عمل كنيم

β¨﴿مي كند كه پاينده تر است  Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r&﴾ 

%ttβ﴿: فرقان هم مي فرمايد 67و در آيه  .)9 :ءاسرا( Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫t/ šÏ9≡sŒ 

$ YΒ#uθ s%﴾ يعني راهي كه در مجموع  ،و ريشه اقوم و قواما يكي است
از ديگر خصوصيات عبادالرحمن  :فرمايد استوارتر است بعد اين آيه مي

در دعا نمي خوانند نه پيامبري اين است كه هرگز با خداي يكتا احدي را 
كشند مگر به  و هيچ نفسي را نمي. و نه شخص پائين تر از پيامبر و نه غيره
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حق كه در تفاسير آمده مصداق به حق يعني مثل قصاص از طريق قانوني 
شوند كه براي مرتكبين آن عذاب  نه غيره و كساني كه مرتكب زنا نمي

توبه كنند توبه اي نصوح و  خوار كننده هميشگي است مگر كساني كه
 صنه اينكه توبه كنند و باز گناه كنند و مفهوم حديث پيامبر . هميشگي

است كسي كه توبه كند و باز گناه كند مانند اين است كه خدا را مسخره 
اما كسي كه توبه نصوح كند خداوند گناهانش را  ).نعوذ باهللا( ،كرده باشد

از ديگر . تواند چنين كند خدا مي كند چه كسي جز به صالحات تبديل مي
دهند ولو عليه  خصوصيات عبادالرحمن اين است كه شهادت به حق مي

پدران، برادران و ساير اقوام و دوستانشان باشد و هنگامي كه با عمل لغو 
ديگران مواجه شوند يا از آن دوري مي كنند يا اگر مي توانند آن را 

ند و هنر تنها در ابراز مخالفت كن راهنمايي و هدايت به سخن بهتر مي
مثالً مي بينيم وقتي . نيست بلكه در هدايت و رهنمون كردن به خير است

گيرد آن شخصي كه  لغو مثل موج همه جمع را فرا مييك سخن 
حواسش جمع است و با بقيه در آن موج لغو غرق نمي شود بلكه با ياري 

عاقل آنهاست  ،خصاين ش ،نمايد خواستن از خداوند سعي در اصالح مي
اوالً آن شخص با  ،و اين حركت مخالف موج حداقل دو مزيت دارد كه

گناه آن موج غرق نشود ثانياً اگر عاقل ديگري نيز وجود دارد به تاسي از 
از نشانه هاي ديگر عبادالرحمن اينست . او، خود و ديگران را نجات دهد

كورانه ننگرند كه در آيات الهي كه از جمله آن آيات قرآن است كور
ن آيه را بفهمند، تجسم كرده و درك نمايند، آنگاه آبلكه معني و مفهوم 
و اوالً مانند افرادي نباشد هرچه  ،نهايت عمل كنند تصميم بگيرند و در
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ديگران به خوردش دادند بخورد در حاليكه خداوند به او گوش و چشم 
ند از او سئوال مي و دل يعني عقل داده و مطمئناً از اين نعمت هاي خداو

Ÿ¨β﴿شود  Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ä. y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡tΒ﴾ )ءاسرا: 
و ثانياً پيرو دين پدران نباشد بلكه هر عقيده را با تحقيق و كنكاش و  .)36

تعقل بررسي و با دعا به سوي خدا هدايت را بطلبد و اين تحقيق در اصول 
صل دين تقليدي نيست بلكه تحقيقي مي باشد كه در ابتداي تمام رساله و ا

از ديگر خصوصيات عبادالرحمن اينست كه در هر دعا مي . ها آمده
$t﴿: گويند oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ nο§è% &⎥ ã⎫ôã r& $ oΨ ù= yèô_$#uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪﴾ ) صيات عبادالرحمن بسيار است خصو) 74فرقان
 - 114نحل -278-172-130-156 – 137 :ةبقر(كه در آيات ديگري مثل 

...) و  13-17بلد  -28طور  -15ذاريات  -3نور  -35يونس  -68مائده 
ن است كه بر زيبايي آن مي ، اما هر چه كه باشد شاخ و برگ آآمده

نباشد يعني شخص افزايد اما مادامي كه اصل و ريشه آن نباشد يا محكم 
همه اعمال در نهايت هباء منثورا و پوچ ميشود و مثل  دچار شرك باشد

مي افتد  درختي مي ماند كه ريشه اش در آسمان باشد و به هر بادي
پس هر كار . عالي قدر داشته باشد اگرچه عالمي بسيار بزرگ و ظاهري

قت هرقدر را محكم كنيم آنو يعني توحيد كنيم ابتدا ريشه و اصل خود مي
خواستيم با دعاي به سوي خدا صفات و كماالت در خود و ديگران ايجاد 
كنيم و خود عامل شويم آنگاه ديگران را امر و نهي كنيم تا خشم و 
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غضب خداوند شامل ما نشود چراكه خداوند از امر و نهي بدون عمل 
  . بسيار غضبناك است

  
  :عملي بزرگان هسير -15

ي و همچنين ادعيه نقل شده از بزرگان ديني وقتي ما در دعاهاي قرآن
ني با رب، ده رو به خداست و تمام دعاهاي قرآمي نگريم همه دعاها بي پر

 له ديگري برده نشده درو هرگز نام هيچ رب و إربنا شروع مي شود 
حاليكه پيامبران نيز به پيامبران قبل خود معتقد بوده و مقام آنها را باال 

و پيروان خود را نيز منع  ز دست به دامان آنها نشدنداما هرگ. دانستند مي
θßϑ#)﴿ و تنها به اهللا رب العالمين متوسل شدند مي كردند |Á tG ôã$#uρ «!$$ Î/﴾ 

حال پيروان آنها را چه شده كه به آن پيامبران براي اجابت  ).146: النساء(
و غيره  ابوالفضل يا !يا مريم !يا مسيح ،آورند نعوذ باهللا نداي دعا روي مي

نابه و صدا زدن نقل شده از بزرگان ديني تنها ا تمام ادعيه. دهند سر مي
خداست آنچنان كه در انتهاي قسمت دهم آمده است آنطور كه بنده 
شخصاً تحقيق كردم حتي زرتشتها، سيكها يا همان هندوها و حتي در 
 دوردستها مانند سرخپوستان آمريكا به يك خداي واحد اعتقاد دارند اما

هركدام براي كمك خواستن از آتش و مجسمه ها و سمبل هاي خداگونه 
يا توتم ها توجيهاتي نموده اند اما در حقيقت همه اوهام و خياالت باطل 

 نها انداخت و نزد آنها زيبا جلوه نمود درود كه شيطان در دل آآنها ب
فعاليت حاليكه واقعاً زيبا نبودند و در اديان الهي نيز شيطان و شيطانيان 

نمودند و منجر به عزيرپرستي مسيح و مريم پرستي و غيره شدند كه 
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مي باشد كه در بخش بعد  حال راه نجات چيست و وظيفه ما چه. بينيم مي
به  به فرزندش، وصيت يعقوب  وصيت لقمان . توضيح مي دهيم
خره وصيت تمام پيامبران و سرلوحه دعوت تمام انبياء فرزندانش و باآل

به توحيد و يكتاپرستي و دوري از شرك و مظاهر آن بود و  دعوت ‡
پس والدين ، ي شد هيچ سخني گفته نمي شدتا وقتي اين دعوت داده نم
حتي وصيت  ميزان آن و تركه و تقسيم مال و وصيت نهايي خويش را

بلكه از آنها در نزد  غيره قرارندهند مدرسه و و براي ساخت مسجد
پرستش كرده خالصانه  رايكتااو تنها خداي  ازخودشان عهد بگيرندكه بعد 

چرا كه  .تنها از او ياري بخواهند و همه عملشان براي او خالص گردد و
و آمدن چنين مطلبي يعني  ،سنت تمام پيامبران بوده و اين عمل تمام انبياء

اسوه  ي مابرا وصيت پيامبران براي فرزندانشان تنها دعوت توحيد بوده و
 ن داستان نويسي نيست پس ازمقصد قرآ فتاري ميباشد والگوي ر عملي و

انشاءاهللا چنين وصيتي  وصيت خود را بهتر ميدانيم و وظيفه و اين به بعد
زندگي اين بزرگان تماماً در جهت ترويج حق كه همان  و .نمائيم مي

 ،كنم تنها كار نه يكتاپرستي در تمام جوانب مي باشد بود و من فكر مي
كه از اين به بعد مي توانيد انجام دهيد تا هميشه احساس بلكه وظيفه اي 

كاميابي و موفقيت كنيد دعوت به سوي خدا آن همه به صورت 
ن آمده گوشه هايي از آ يكتاپرستي واقعي است آنطور كه در اين كتاب
كنيد حتي اگر در محاوره  در اين صورت هيچگاه احساس شكست نمي

وز شده ايد و خيلي زود احساس حقيقت پير ظاهراً شكست بخوريد در
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ت به توحيد به انسانها دست وكنيد و اين حالت فقط در دع پيروزي مي
  . مي دهد و بس

اي مردم بين خدا و «: چنين آمده صدر خطبه پاياني نبي اكرم 
هيچكس رابطه خويشاوندي نيست و هيچ رابطه ديگري هم كه موجب 

بنگريد هيچكس . لجلب منفعت و دفع ضرر شود وجود ندارد جز عم
ادعاي گزاف نكند، هيچكس آرزوي خام در دل نپرورد قسم به خدايي 

سبب عمل توام با رحمت خدا،  كه مرا به راستي برانگيخت چيزي جز
 گردد من خودم هم اگر گناه كرده بودم سقوط رستگاري نمي

آثاري كه از كدورت بر قلبم «: در جايي ديگر از ايشان است .1»كردم مي
  .2»مي شود و من در هر روز هفتاد بار از خداوند مغفرت مي طلبمظاهر 
  
  

  :راه استمرار -16
شود راه رسيدن به حقيقت ايمان و عمل  آنچه از سوره عصر فهميده مي

حق كه همان  وت ديگران به صبر و صالح همراه با صبر در اين راه و دع
ثير نيست تأاين راه تسلط بر ديگر علوم بي  در. است ،توحيد مي باشد

باشد و اين بهانه كه  چراكه عالم و جاهل مساوي نيستند اما مهم دعوت مي
كه علم  علم كافي نداريم نمي توانيم از ترويج و نشر حق سر بزنيم چرا

چه بسا . خواهد توحيد علم الهي و هدايت الهي است و فهم خدادادي مي
                                                 

 . 863، ص 2شرح ابن ابي الحديد، ج  - 1
 .، ذيل تفسير سوره حمد18طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج  -2
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هي نگرفتند و افرادي كه علم ظاهري زياد آموختند اما هرگز معرفت ال
اما خواندن يكبار معني قرآن با تدبر بسيار الزم است . نهايتاً زيانكار شدند

در نهج البالغه و ساير كتب نيز مطالب خوبي . و حتي غير قابل اغماض
جه در ادعيه منقوله آنطور وت. آمده كه خواندن آن در مرحله بعد مي باشد

. ههاي تسلط كالمي استكه در انتهاي بخش ده آمد نمونه ديگري از را
آموختن علوم روانشناسي از جمله كتب به سوي كاميابي آقاي آنتوني 

ذ كالم ان رابينز مي تواند در جهت شناخت بيشتر افراد و راههاي نفو
همراه با  ،صبور بودن و تحمل كالم مخالف طرف مقابل. ثر افتدشاءاهللا مؤ

تجربه در اين . ثر باشدؤتواند در ترويج عقيده م اصرار بر عقيده خود مي
راه بهترين معلم است آنگاه كه در سختيهاي عبور با ياري خواستن از 

مشكالت حل و طعم بسيار شيرين موحد شدن شخصي را مي خداوند 
بينيم آنقدر شيرين و خوب و رضايت دهنده است كه در وصف نمي 
گنجد حتي ممكن است در مدت هشت سال فقط يك نفر دعوت شما را 

مي كنيد و معجزه اين دعوت اين  ك گويد باز شما احساس رضايت لبي
است كه هرگز احساس خستگي نمي كنيد حتي اگر همه جواب منفي به 
شما بدهند در عين حال هر روز اشتياق به ادامه راه و دعوت در دل ما 

كه خداوند به هر شكل ممكن به ما مي فهماند كه منِ  بيشتر مي شود، چرا
داعيِ حق هستم هركجا و در هر حالي كه باشي فقط كافي  با تو ،خدا

جوابت را  است نام مرا يكبار بخواني يا تكراراً با حضور قلب صدا بزني
از همه مهمتر بعضي اوقات مي بيني چندين نفر روي موضوعي . ميدهم
كنند يا براي چيزي زحمت مي كشند تا آن چيز به تو برسد در  كار مي



  
  
  
  
  
  

 

٧٥

 

 آخرين فراخوان

دانند و اينجاست كه در برابر خداوند احساس  حاليكه خودشان نمي
شرمندگي مي كني كه خدايا من آنقدر ارزش ندارم كه تو اينهمه چيزها 

اما حقيقت اين است عملي كه ما انجام . را در اختيار من قرار مي دهي
و به آن دليل به ما اهميت مي دهد و  ،دهيم براي خداوند ارزش دارد مي

 چرابرداريم كسي جز خود ما ضرر نمي كند اگر دست از دعوت توحيد 
كه خداوند بي نياز از ما و حتي پيامبران است و اگر بخواهد به يكباره همه 

كند و به جاي اين خدا را شكر بسيار گوئيم كه موقعيتي  را هدايت مي
ايجاد كرده كه ما دعوت دهيم و از اين بزرگتر از او بخواهيم شكر نعمت 

ß‰ôϑ﴿در دعا بگوئيم فرمايد و دائم  هدايت را به ما روزي ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# 

$ uΖ1 y‰yδ #x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζä. y“Ï‰tFöκs]Ï9 Iω öθ s9 ÷βr& $ uΖ1 y‰yδ ª!$#﴾ )43: اعراف .(
 اگر و. نمود راه]  بهشت[ اين به را ما كه راست خداوندى ستايش«

ز او و ا .»يابيم راه توانستيم نمى هرگز، كرد نمى هدايت را ما خداوند
بخواهيم ما را مورد آزمايش قرار ندهد و براي شكر نعمت در دعا بگوئيم 

﴿Éb> u‘ û©Í_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷β r& tä3ô©r& štFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL©9$# |M ôϑ yè ÷Ρr& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ ” t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ 

Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÎ=≈ |¹ çμ8|Ê ös? ©Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗôqtÎ/ ’Îû x8ÏŠ$ t7Ïã š⎥⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#﴾ )لنم: 
 مادرم و پدر و من بر كه را نعمتى اين كن الهام من به، پروردگارا« .)19

 كه دهم انجام]  اى[ شايسته كردار آنكه و گزارم سپاس، اى داشته ارزانى
 در ات شايسته بندگان]  زمره[ در خود رحمت به مرا و گردى خشنود آن به

عوت به د ،مطلب ديگري كه در اينجا الزم به ذكر است اينكه »آور
تنها براي دوستان و هم دينان  ،توحيد و خداپرستي خالصانه و بي شائبه
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ساير اديان  سوره مائده به پيروان 79تا  67نيست بلكه با توجه به آيات 
مي بينيم  الهي و حتي غير الهي نيز بايد اين دعوت داده شود چرا كه

رحال اما به ه است، مسيحيت امروز دچار شرك بسيار وحشتناكي شده
اين دعوت به توحيد و بازگشت از خدا و غير خدا تنها به سوي خدا الزم 

چراكه اگر اين دعوت را ندهيم دعوت توحيد را به انجام  ،مي باشد
پشت سر  )نعوذباهللا( فراموش كرده و را باخدا خود وعهد ده ايمينرسان

  . انداخته ايم
گروهي از شما  ،آل عمران به اين مطلب اشاره مي فرمايد كه 104آيه 

اين  110منان بايد كه دائماً امر به معروف و نهي از منكر كنيد و در آيه مؤ
در صورتي شما بهترين امت هستيد كه امر به معروف و  :سوره مي فرمايد

دعوت به (كه اين عهد  :مي فرمايد 187و باز در آيه  .نهي از منكر نمائيد
م كه نشر حق نمايند و يرا از تمام اهل كتاب گرفت) معروف و توحيد

كتمان نكنند باز تعدادي از آنها به دليل ثمن و مال قليل دنيايي حق را 
  . نگفته يا تحريف كردند

غير خدا را ظن عنوان نموده  دسوره يونس خواندن و دعا نز 66در آيه 
را به حق نمي رساند و ظن و گمان انسان  :مي فرمايد كه 36و دقيقاً در آيه 

ن است كه دستورات توحيد به كند اين خود معجزه قرآ نمي قانع از حق
 67آيه . مرتبطند كه در آينده توضيح بيشتر خواهد آمد 6نوعي با عدد 

سوره  21آيه . سوره مباركه حج دعوت توحيد را نشان هدايت مي داند
تو دائماً اين دعوت را تذكر بده همانا تو تذكر دهنده  :غافر باز مي فرمايد

منان خطابها به پيامبر خطاب به همه مؤ دانيد اكثر ور كه ميهمانط. اي
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 تذكر بده چرا كه اين تذكر :سوره اعلي مي فرمايد 9در آيه . است
اين دعوت  :سوره تكوير مي فرمايد 28آيه . نفع مي بخشد منان رامؤ

 45و در آيه  .براي كساني كه بخواهند به راه راست وارد شوند مفيد است
كه از خدا اين تذكر و دعوت تو تنها براي كساني  :فرمايد نازعات باز مي

موحد به امر خداوند ثر مي باشد و ايشان را و روز حساب مي ترسند مؤ
آيا شما از هول و سختي عذاب قيامت  :در اينجا بايد سوال كرد. مي كند

مي ترسيد؟ بله ما از آن عذاب الهي مي ترسيم و براستي كه بايد از آن 
و داعيان توحيد، حريص  عين حال اين دعوت، حتي اگر پيامبر در. ترسيد

باشند اثري ندارد كه اين مطلب در  كافرانوردن و موحد شدن بر ايمان آ
وسيله هدايتند  بنابراين پيامبران و اولياء ،سوره يوسف آمده است 103آيه 

لذا خداي نكرده دچار شرك در هدايت  نه اينكه هدايت كننده باشند
نشويم حتي پيامبر هم نميتواند كسي را هدايت كند مگر آنكه كنندگي 

y7 ﴿ .خداوند متعال بخواهد ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ômr& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ 

â™!$ t±o„﴾ )56: قصص.(  
اي  :نحل مي باشد كه مي فرمايد 125مطلب الزم به ذكر ديگر آيه 

دعوت توحيد  ،حسنه و نيك پيامبر و اي داعيان حق با حكمت و موعظه
چرا كه خداوند مي  .جدال كنيد) مخالفان(بدهيد و به روشي بهتر با آنها 

و مطلبي كه در اينجا  ،داند كه كداميك از شما يا آنها در هدايت هستيد
تي حين دعوت احساس ضعف كرديم تنها قو :بايد بگويم اين است كه

äí ﴿كافي است اين آيه را به ذهن بگذرانيم  ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$ Î/ 
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Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôã r& ⎯yϑ Î/ 

¨≅ |Ê ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟn= ôã r& t⎦⎪Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊄∈∪﴾ )راه به«. )125 :نحل 
]  روش[ آن كه روشى به و فراخوان يدهپسند پند و حكمت با پروردگارت

 از كه كسى]  حال[ به پروردگارت راستى به. كن مناظره آنان با است بهتر
فوراً  . »است داناتر] نيز[ يافتگان راه به او و است داناتر باشد گمراه راهش

حساس آرامش مي كنيم و جدال ما به طريق بهتري ادامه مي يابد كه اين ا
سوره يوسف  108دي آيه آيه بع. داوند در قرآن استاثر صالبت كالم خ

اين راه يعني دعوت به خدا و توحيد، راه و روش  :مي فرمايد مي باشد كه
و  صاست و من از مشركين نيستم و از آنجا كه پيامبر ) پيامبر(من 

به عنوان اسوه معرفي شده اند لذا روش آنها يعني  حضرت ابراهيم 
سوره  15طبق آيه . يد سرلوحه عمل ما قرار گيرددعوت به خدا و توحيد با

كسي كه بعد دعوت حق هدايت شود به سود خود اوست و  ءمباركه اسرا
تنها ضررش به خود اوست و هيچ كس بار گناه  بماندكسي كه گمراه 

حتي اگر خودش بخواهد و بعد از آنكه  ،ديگري را به دوش نمي كشد
باز بزند و تكبر كند بايد منتظر دعوت حق و توحيد داده شد اگر كسي سر

عذاب در دنيا سالي يكي دو بار و عذاب اليم و دردناك هميشگي آخرت 
و اگر در دنيا اندكي متمتع شوند اين براي اين است كه عذاب  ،باشد

Ÿω ﴿. آخرتشان زيادتر شود و نبايد چشم به نعم ظاهري آنها دوخت uρ 

¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [`≡uρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nοt÷δ y— Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ôΜ åκs]ÏG øuΖÏ9 
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ÏμŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7În/u‘ ×öyz 4’s+ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪﴾ ) زينت به مدوز چشم و« .)131طه 
 در را آنان تا ايم ساخته مند بهره آن به را آنان از هايى گروه كه دنيا زندگى

در يك نگاه . »است ماندگارتر و بهتر روردگارتپ روزى و. بيازماييم آن
سوره يونس اشاره به دعوت به  106تا  96همه آيات قرآن از جمله آيات 

كساني : فاطر آيه جالبي است و مي فرمايد 8آيه  ،حق و وظيفه پيامبر دارد
شان زيبا جلوه نزدكه غير خدا را مي خوانند و دخيل مي دانند اين عمل 

گذارد و هركه  بدين شكل هر كه را بخواهد گمراه ميمي دهد و خداوند 
خودتان ) و اي داعيان حق(مي فرمايد پس تو اي پيامبر  را بخواهد هدايت

را حسرت كش ايمان يا عدم ايمان آنها قرار ندهيد همه چيز به دست 
آگاه ) براي عبادت غير خدا(نسبت به آنچه كه مي سازند  و خداست

همانطور كه . نيز به اين موضوع اشاره اي دارد ءسوره شعرا 3و آيه . است
گفتيم اكثر آيات قرآن كه خطاب به پيامبر است خطاب به پيروان او مي 

 1400يامبر يعني هركه مي خواهد هدايت يابد و تنها خطاب به پ ،باشد
هرگاه  هتوبه ك 129همين سوره و آيه  215-217 سال پيش نيست مثل آيه

وديد و منافقان و مشركان روي گرداندند سر و مشكل نم احساس درد
_š﴿. خواندن اين آيه بسيار مفيد است É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμ ø‹n= tã 

àM ù=2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä ö̧yè ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$#﴾ )بس مرا خداوند« .)129 :بةالتو 
 ردگارپرو او و ام كرده توكّل او بر. نيست او جز]  راستينى[ معبود. است
و مطمئن باشيد كه خداوند از شما داعي حق و  .»است بزرگ عرش
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حج  38فرموده مثل آيه كند و اين را در قرآن وعده  توحيد حمايت مي
%šχ﴿ منين استكه قول خداوند بر دفاع از مؤ x.uρ $̂)ym $ oΨø‹n= tã çóÇnΣ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾ )47: روم .(﴿ $ ¯ΡÎ) çÝÇΖoΨ s9 $ oΨ n= ß™ â‘﴾ )خره اجر باآلو  ).٥١: غافر
بزرگ اين كار فقط بر خداست و اگر لحظه اي وسوسه اجر بوسيله اطعام 
شما يا مزد ديگري آمد آن را سركوب كنيد و بدانيد كه اجر شما بر 

، يونس 51و  29 :هود(و آيات  ،خداست و او بهترين اجر دهندگان است
ن موضوع اشاره به اي...) و  79و  80، قصص 180و  164و  145 ء، شعرا72

  . آمين. قرار دهد افراداز خداوند مي خواهيم ما را در زمره اين  ،دارند
معني توسل بعضاً اشتباه فهميده ميشود و منجر به شرك  :نكته آخر

 .معني توسل را حداقل بدانيم كه ما ترين نكته اينست لذا الزم ميگردد
ام معنوي بااليي اي كه داراي مق زنده ما از شخص ،معني توسل اينست كه

  رطرف شدن حاجت ما يا ساير مسلمينبخواهيم براي رفع مشكل يا ب است
ما ، كه اينست كه مي شود براي توسل متصور شد نهايت معني .دعا نمايد

او  تنها از از خداوند بخواهيم يعني فقط خداوند را در دعا بخوانيم و
 دارد) خداوند( خود شرفي كه فالن انسان نزد آن عزت و ما را به بخواهيم

و اينكه . مشكل ما حل گردد يا برآورده رضاي خودش حاجت مابراي  و
از غير خدا حاجت ميخواهند يا براي  ميبينيم خداوند را كالً رها كرده و

اينها صداي ما  :ميگويند كنند و سختي نزد غير خدا دعا مي دفع مضرت و
امالً غلط و گمراهي را به خدا مي رسانند چون وجاهت بيشتري دارند ك

چرا كه همانطور كه قبالً گفتيم تنها خداوند شنواي دعاي بندگان   ،است
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 غير تنها او بر هر كاري قادر است و اجابت كننده دعاي آنان است و و
پس تنها او را بايد در دعا  .شرك در دعا ميشود )غيرخدا دعا نزد( اين

 آن شخصشرف  وفهميم كه آن عزت ياگر كمي دقت كنيم م .خواند
گرنه آن شخص  فضل خداوند بوده و هم به خواست و ...)امام و پيامبر،(

رحمت اهللا  با توسل به فضل و لذا همه چيز را .به آن مقام دست نمي يافت
حتي سعي كنيم به اعمال خوب خودمان هم  .تعالي بخواهيم نه اسباب

بدست  الهي توفيق لطف و اثر رحمت، زيرا آن عمل نيز در متوسل نشويم
$﴿آمده  tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/﴾ )به او متوسل پس بنا به امر اهللا تنها ). 88: هود

θ#)﴿ .منان واقعي توسل به خداستشويم چرا كه عالمت مؤ ßϑ |Á tG ôã$#uρ 

«!$$ Î/﴾ )146: نساء.( 

           
  :روش دعا -17 

شاء  آوريم ان خصوص روش دعا مطالبي چند، به طور اختصار مي در
وقتي در ادعيه قرآن كه اكثراً منقول از زبان پيامبران . اهللا مفيد واقع شود

هستند و قطعاً آنها داراي علم بسيار بيشتري نسبت به ما درباره روش دعا 
اي  :بودند، مي بينيم همه آن ادعيه با نام مقدس رب شروع شده اند يعني

ام پيامبران در تمام ما هم بر اساس اسوه بودن تم... پرورش دهنده من 
شئون از جمله طريق دعا بايد كه به مانند آنها دعا كنيم تا ان شاء اهللا زودتر 

كه  مستجاب شده و آنچه خير از نظر رب ما است همان اجرا شود چرا
  . خواهيم خيري در آن نيست گاهي اوقات چيزي كه مي



  
  
  
  
  
  

 

٨٢

 

 آخرين فراخوان

اوند نكته بعد در روش دعا اين است كه، ابتدا آن حمد و تزكيه خد
متعال باشد كه نمونه آن همين سوره حمد است كه با حمد و تسبيح 

سوره يونس آخر دعاها با الحمدهللا تمام  10خداوند شروع شده و طبق آيه 
öΝßγ1﴿ :سوره مباركه يونس آمده اند 10اين دو مطلب در آيه  ،شود uθ ôã yŠ 

$ pκ Ïù šoΨ≈ysö6 ß™ §Νßγ ¯=9$# öΝåκçJ §‹ÏtrBuρ $ pκ Ïù ÖΝ≈ n= y™ 4 ãÅz#u™uρ óΟßγ1 uθ ôãyŠ Èβ r& ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 

Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪﴾ )سبحانك« آنجا در دعاشان«). 10 :يونس اللّهم« 
 الحمد: كه]  است اين[ دعاشان پايان و است »سالم« آنجا در درودشان و
مطلب بعد آنچنان كه از بزرگان دين متواتراً منقول  .»العالمين رب للَّه

ثر در استجابت ان شاء اهللا تعالي مؤ و بعد دعا ذكر صلوات است قبل
 ،صلوات بر نبي را قطعاً مستجاب مي كنم :باشد و خداوند متعال فرموده مي

β¨ ﴿ :فرمايداحزاب اين مطلب را مي  56و آيه  Î) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ 

’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ= |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ∩∈∉∪﴾ 
. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«). 56: احزاب(

 .»بگوييد سالم بايد كه چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان اى
دعا قبل و بعد را مستجاب نمايم از من به دور است كه پس وقتي دو 

يم تالبته اينطور نيست كه اگر صلوات نفرس. دعاي مياني را مستجاب نكنم
دعايمان مستجاب نشود و خداوند محتاج صلوات ما نيست بلكه اخالص 

گردد و  خواهد و آن هم نتيجه اش به خود ما بر مي را در هر امري از ما مي
مطلب مهم ديگر . با اين كالم در پي ايجاد بدعتي نيستيمخداي نكرده 
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 آخرين فراخوان

$!™uρ â!¬ ﴿اينكه با توجه به آيه كريمه  oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾ )اعراف :
نيكويي مي باشد پس او را به آن نامها  ءسمابراي خداوند اَ« ).180

 هايا به اسمچنين آمده كه براي هر نوع خواسته و تقاضايي او ر »بخوانيد
مثالً وقتي . آن موضوع بخوانيد تا ان شاء اهللا زودتر مستجاب شود هم سنج

ما به ادعيه قرآني كه از زبان پيامبران صلوات اهللا عليهم اجمعين توجه 
و از اين قبيل  !يا وهاب ،كنيم آنها براي فرزند دار شدن معموالً از كلمه مي

 بكار... المتين و  ةذالقواق، يا نمودند براي وسعت رزق يا رز استفاده مي
گفتند يا در انتهاي  مي »رحم الرامحنيأ«مي بردند براي نجات از سختي يا 

بكار مي بردند ازآنجا كه علم پيامبران از ما  »رحم الرامحنيإنك أنت أ«، دعا
به اصطالح عوام بيشتر بوده خداوند آنجا كه دعا يكي از ايشان را 

ا به همان طريق دعا كنيم به شرط ايمان و مستجاب ياد فرموده اگر م
لذا دعا به طريق انبياء  .خالص، آن دعا را مستجاب مي بينيماستغفار و ا

راهي است براي ياد گرفتن طريق دعا و اظهار نياز به درگاه خداي  ‡
غيره به روش آنها  عرض خواسته از انبياء و بنابراين به جاي دعا و .واحد

نه  روش دينداري، وا هم ياد دادن دين خداوند بود هدف آنه دعا نمائيم و
   .مستجاب كننده دعا له وقرار دادن خود به عنوان إ
كل  علىإنك أنت «جمالت  ،با توجه به خواسته ،در آخر ادعيه قرآني

رحم شيء قدير، إنك أنت الوهاب، وأنت خري الرامحني، رب العاملني، أ
نت اهللا قدير واهللا غفور رحيم، إنك أالعليم، قريب جميب، والرامحني، السميع 

ن اهللا قوي عزيز، عزيز احلكيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري، إال
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 آخرين فراخوان

اهللا ذوالفضل العظيم، الروف رحيم، الغفور الرحيم و إن اهللا مسيع بصري، و
البته اگر در آيات مربوط به جمالت باال دقت نمائيد مي بياوريم  »...

از آنها مربوط به دعا پيامبران نيست بلكه خداوند يك الگو به بينيد بعضي 
خواننده قرآن مي دهد كه در صورت فالن مشكل بدين طريق عمل كن تا 

و اهللا غفور  ،واهللا قدير« :مثالً در جمله .رهايي يابي و به خواسته ات برسي
براي نشان دادن دعا براي ايجاد مودت و دوستي بين دو يا چند  »رحيم

ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« Öƒ ﴿ :ر است يا كالمنف Ï‰s% ﴾ سوره حشر براي  6آيه

$!š﴿ :تسلط رسل همچنين داعيان حق بر مخالفان است و كالم oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧Ïm§‘ ﴾  سوره حشر آمده براي طلب بخشش  10كه در ادامه آيه
ه ساير براي خود و ديگران همچنين زدودن غل و غش از دل نسبت ب

همه اينها به شرط اعتقاد و حتي گاهي بدون اعتقاد و . دوستان مي باشد
استغفار باشد ان  خدا در صورتيكه همراه با اخالص وبراي جلب ايمان به 

و اين اثر معجزه قرآن است براي ثر است رسيدن به حوائج مؤ شاء اهللا در
$﴿. منينمؤ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9﴾ )همانا در قرآن «). 82: إسراء

ولي در جاي ديگر مي  »براي اهل ايمان مايه شفا و رحمت وجود دارد
Ÿω﴿: فرمايد uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ω Î) #Y‘$ |¡yz﴾ » ولي براي ظالمين جز خسارت

پس دائماً استغفار كنيم خصوصاً قبل از خواندن  »و زيان چيزي نمي افزايد
  . قرآن

دعا مواردي الزم به ذكر است كه مي  درخصوص آداب
   :آوريم
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 آخرين فراخوان

دعا را با حمد و ثناي خداوند و درود بر  -2. با اخالص دعا نمايد -1
با شك و ترديد دعا  -3. پيامبر آغاز كند و در پايان آن، نيز چنين كند

در دعا اصرار ورزد و در  -4. نكند و به اجابت آن يقين داشته باشد
در هر حال  -6. حضور قلب داشته باشد -5. پذيرش آن شتاب نورزد

در حق خود، خانواده،  -8. تنها از خدا بخواهد -7. دعا كند) شادي و غم(
با صداي آرام و معتدل دعا  -9. دارايي و فرزندانش، دعاي بدي نكند

زش نمايد همچنين به به گناهان خود اعتراف كند و طلب آمر -10. كند
به شيوه  -11. آنها را بجاي آورد اعتراف كند و شكر نعمت هاي خدا

با  -12. خود را به زحمت نيندازد) دعا كردن با وزن و آهنگ(سجع 
توبه كند و حق ديگران را به آنها  -13. فروتني و بيم و اميد دعا كند

 -16. رو به قبله دعا كند -15. سه بار دعا را تكرار كند -14. برگرداند
در  -18. مكان با وضو دعا كندحتي اإل -17. ا دستها را بلند كندهنگام دع

دعا از حد خود تجاوز نكند يعني نه صدايش را بلند كند و نه چيز 
 - 20. قبل از خود براي ديگران دعا كند -19. نادرستي را از خدا بخواهد

در دعا به اسمهاي حسني و صفات علياي خداوند و اعمال نيك خود و 
يعني به آن شخص زنده  .ددعا شخص صالح زنده و حاضر، متوسل شو

 -22. خوراك و لباس دعا كننده حالل باشد -21 .بگويد برايش دعا كند
 - 23. براي انجام گناه و معصيت و گسستن پيوند خويشاوندي، دعا نكند

. از گناه پرهيز نمايد -24. دعاهايش امر به معروف و نهي از منكر باشد
نياز، فقر و تنگدستي و با اظهار  -26. با تضرع و زاري دعا كند -25

  . پريشاني خود را در پيشگاه خدا آشكار سازد
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 آخرين فراخوان

  
   :در مورد اوقات اجابت دعا موارد ذيل را مي توان گفت

 -3 .نيمه آخر شب و بعد از نمازهاي واجب و فرض -2 .شب قدر -1
هنگام يورش لشكر براي  -5 .هنگام باريدن باران -4 .بين اذان و اقامه
كه همان يك سوم آخر شب تا نماز (پاسي از شب  -6 .جهاد در راه خدا

قسمتي از روز جمعه كه بنابر قول راجح، پس از نماز  -7 .)صبح است
كه اين  است و احتمال دارد هنگام خطبه و نماز باشد تا هنگام غروبعصر

دعاي  -10 .در سجده -9 .هنگام نوشيدن آب زمزم -8 .قول ضعيف است
هنگام بيدار شدن از خواب در  - 11 .ب اومسلمان براي مسلمان در غيا

من  نُتي كُنِّسبحانك إ ال إله إال أنَت«دعا بعد از خواندن  -12 .شب
راجعون  يِهلَا إنَّا هللا وإنَّإ«دعا در هنگام مصيبت و پس از دعاي  -13 »الظاملني

ي مردم بعد از دعا -14 »َخْيراً ِمْنَها ِلْي َواْخلُْف ِتْيُمِصيَب يف نِْياللَُّهمَّ أُْجْر
دعاي بعد از زوال خورشيد قبل  -16 .دعاي روز عرفه -15 .وفات شخص

در  -19 .گهنگام بان -18 .دعاي در ماه مبارك رمضان -17 .از ظهر
  . حالت خشوع و اخالص زياد قلب

  : و اما كساني كه دعايشان اجابت مي شود
دعاي  -3 .دعا و نفرين والدين براي فرزندانشان -2 .دعاي مظلوم -1
دعاي كسي كه در سختي و  -5 .دعاي شخص روزه دار -4 .مسافر

  . دعاي فرزند صالح براي والدينش -6 .ناراحتي قرار گرفته باشد
  : اجابت مي شود زودتر مكانهايي كه دعا در آن



  
  
  
  
  
  

 

٨٧

 

 آخرين فراخوان

داخل  -2 .پس از رمي) وسطي(دوم ) صغري(كنار جمره اول  -1
  . ك مسجد الحرامدعا نزدي -4 .باالي صفا و مروه -3 .كعبه

  : خره علل عدم اجابت دعا به قرار ذيل مي باشدو باآل
دعا براي انجام گناه با قطع صله  -3 .حكمت رباني -2 .عجله كردن -1
عدم  -5 .خوردن مال حرام، نوشيدن حرام و پوشيدن لباس حرام -4 .رحم

ء استيال -7 .ترك امر به معروف و نهي از منكر -6 .جزم و قطعيت در دعا
عدم خشوع در نماز و عدم  -8 .و غالب شدن غفلت، شهوت و هواي نفس

مال  ،ارتكاب بعضي از گناهان و گناهان مخصوص مانند -9 .بيم و اميد
Ÿω ﴿دادن به سفيه بنا به فرموده خداوند  uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&﴾ 

  .»مدهيد خردان كم به، را اموالتان و« .)5: النساء(
  
  : وامل پذيرش دعاع
دعا  -3 .عدم طلب تاخير دعا -2 .خوردن و نوشيدن طعام حالل -1

 .امر به معروف و نهي از منكر -4 .براي انجام گناه يا قطع صله رحم نباشد
 -7 .حضور قلب و پرهيز از غفلت -6 .دعا با يقين و اصرار در آن -5

 -9 .دوري جستن از معاصي -8 .)جمع شدن حيا و حضور كامل(خشوع 
 . اخالص در دعا براي خداوند سبحان

  
  )رب 36ربنا و  40(نمونه دعاهاي قرآني  -18

ابتدا چهل دعاي قرآني كه همگي با ربنا شروع مي شوند و معروف به 
  : چهل ربنا است مي آوريم
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 آخرين فراخوان

1 - ﴿$ uΖ−/u‘ ö≅¬7s)s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ﴾ )127: ةبقر.( 
  .»همانا كه تويى شنواى دانا. ز ما بپذيرپروردگارا، ا«

2- ﴿$ uΖ−/u‘ $ uΖù= yè ô_$#uρ È⎦÷⎫yϑ Î= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ÏΒ uρ !$ uΖÏF−ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î= ó¡•Β y7 ©9 $ tΡÍ‘ r&uρ 

$ oΨ s3Å™$ uΖtΒ ó=è?uρ !$ oΨ ø‹n= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇⊄∇∪﴾ )128: ةبقر(. 
امتى ] نيز[ن و از فرزندانمان پروردگارا، ما را فرمانبردارت بگردا«

. و شيوه پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشاى]  قرار ده[فرمانبردار خود 
 .»حقّا تويى كه توبه پذير مهربانى

3- ﴿!$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ ÍοtÅzFψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨ Ï% uρ z>#x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ )هم[به ما در دنيا نيكى و در آخرت  پروردگارا،« .)201: ةبقرال  [
 .»ايمن بدار]  جهنّم[نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش 

4- ﴿!$ oΨ−/u‘ ùøÌøùr& $ uΖøŠn= tã #Zö9 |¹ ôMÎm7rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡöÝÁΡ$#uρ ’n?tã ÏΘöθ s)ø9 $# 

š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9$#﴾ )شكيبايى ]  باران[ما ]  دلهاى[پروردگارا، بر «) 250:ةبقرال
گروه كافران يارى ] ضد[و ما را بر . ريز و گامهاى ما را استوار دارفرو 
 .»ده

5- ﴿$ oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷zr&﴾ )286: ةقرالب.( 
 .»مگير، كنيم خطا يا فراموش اگر]  آنچه عقوبت به[ را ما، پروردگارا«
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 آخرين فراخوان

6- ﴿$ oΨ−/u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ óss? !$ uΖøŠn= tã #\ô¹Î) $ yϑ x. …çμ tFù= yϑ ym ’ n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ 

$ uΖÎ= ö6 s%﴾ )كه چنان. منه ما]  عهده[ بر را گران بار، پروردگارا« .)286 :ةبقرال 
 .»نهادى، بودند ما از پيش كه آنان]  عهده[ بر را آن

7- ﴿$ uΖ−/u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯Ïμ Î/ ( ß#ôã $#uρ $ ¨Ψ tã öÏøî $#uρ $ oΨ s9 

!$ uΖôϑ ymö‘ $#uρ 4 |MΡr& $ uΖ9s9öθ tΒ $ tΡöÝÁΡ$$ sù ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9$#﴾ )ةبقر :
 تكليف ما بر نداريم را انجامش توان كه را چيزى، پروردگارا« .)286
 بر را ما، تويى ما موالى. ببخشاى را ما و بيامرز را ما و درگذر ما از و مكن
 .»ده يارى كافران گروه

8- ﴿$ oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨ t/θ è=è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $ uΖs9 ⎯ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπ yϑ ômu‘ 4 

y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9$# ∩∇∪﴾ )از پس را ما دلهاى، پروردگارا« .)8: آل عمران 
 بخششى خود نزد از ما به و مگردان]  حقّ از[ كردى هدايت را ما آنكه
 .»تويى بخشنده]  كه[ راستى به. دار ارزانى

9- ﴿!$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) ßìÏΒ$ y_ Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïμ‹Ïù 4 χ Î) ©!$# Ÿω ß#Î= ÷‚ãƒ 

yŠ$ yèŠÏϑ ø9$#﴾ )در مردم آورنده گرد تو شك بى، پروردگارا« .)9: آل عمران 
 وعده خداوند گمان بى. نيست آن]  وقوع[ در شكى كه هستى روزى

 .»كند نمى خالف را] خود[



  
  
  
  
  
  

 

٩٠

 

 آخرين فراخوان

10- ﴿š!$ oΨ−/u‘ !$ oΨ̄ΡÎ) $ ¨Ψ tΒ#u™ öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ $ uΖÏ% uρ z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ ) آل
 را ما گناهان پس، ايم آورده ايمان ما راستى به، پروردگارا« .)16: عمران
  .»كن حفظ]  جهنّم[ آتش عذاب از را ما و بيامرز برايمان
11- ﴿!$ oΨ−/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ |Mø9t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$#uρ tΑθ ß™ §9$# $ oΨ ö; çFò2 $$ sù yìtΒ 

š⎥⎪Ï‰Îγ≈¤±9$# ∩∈⊂∪﴾ )فرو آنچه به، پروردگارا«. )53: آل عمران 
 زمره در را ما. كرديم پيروى] تو[ رسول از و آورديم ايمان اى فرستاده
 .»بنويس گواهان

12- ﴿$ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ $ oΨ sù#uó Î)uρ þ’Îû $ tΡÌøΒ r& ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡöÝÁΡ$#uρ 

’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ x6ø9$#﴾ )و گناهانمان، پروردگارا« .)147: آل عمران 
 گروه بر را ما و. بدار استوار را گامهايمان و بيامرز كارمان در را اسرافمان
 .»گردان پيروز كافران

13- ﴿t$ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $ oΨ É)sù z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ ) آل
، توست براى پاكى، اى نيافريده باطل را اين، دگاراپرور« .)191: عمران
 .»كن حفظ]  جهنم[ آتش عذاب از را ما پس

14- ﴿!$ oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) ⎯tΒ È≅ Åzô‰è? u‘$ ¨Ζ9$# ô‰s)sù …çμ tF÷ƒ t“ ÷zr& ( $ tΒ uρ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩⊇®⊄∪﴾ )آتش به تو كه را كسى، پروردگارا« .)192: آل عمران 



  
  
  
  
  
  

 

٩١

 

 آخرين فراخوان

 ياورانى ستمكاران و اى كرده رسوايش كه حقّا، آورى در]  جهنّم[
 .»داشت نخواهند

15- ﴿!$ oΨ−/§‘ $ oΨ̄ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒM∼ Ï9 ÷β r& (#θãΨ ÏΒ#u™ öΝä3În/tÎ/ 

$ ¨Ψ tΒ$t↔sù﴾ )به اى دهنده ندا كه شنيديم ما، پروردگارا« .)193: آل عمران 
 .»آورديم ايمان پس، آوريد نايما پروردگارتان به كه، خواند مى فرا ايمان

16- ﴿$ oΨ−/u‘ öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔Íh‹y™ $ oΨ©ùuθ s?uρ yìtΒ 

Í‘#tö/F{$#﴾ )بيامرز ما براى را گناهانمان پس، پروردگارا« .)193: آل عمران 
 .»بميران نيكان زمره در را ما و بزداى ما از را بديهايمان و

17- ﴿$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u™uρ $ tΒ $ oΨ ¨?‰tã uρ 4’ n?tã y7 Î= ß™ â‘ Ÿω uρ $ tΡÌ“ øƒéB tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 y7 ¨ΡÎ) 

Ÿω ß#Î= øƒéB yŠ$ yèŠÎRùQ$# ∩⊇®⊆∪﴾ )به كه را آنچه و، پروردگارا« .)194: آل عمران 
 و[ رسوا را ما قيامت روز و بده ما به، اى كرده وعده ما به رسوالنت]  زبان[

 .»كنى نمى وعده خالف تو گمان بى كه. مگردان] خوار

18- ﴿!$ uΖ−/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u™ $ uΖö; çG ø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈ ، پروردگارا« .)83: ةالمائد( ﴾¤±9$#
 .»بنويس گواهان زمره در را ما پس، ايم آورده ايمان

19- ﴿t!$ oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨ ø‹n= tã Zοy‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ãβθ ä3s? $ oΨs9 #Y‰ŠÏã $ oΨ Ï9̈ρ X{ 

$ tΡÌÅz#u™uρ Zπtƒ#u™uρ y7ΖÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫Ï% Î—≡§9$#﴾ )اى« .)114: ةالمائد 
 براى -ما براى عيدى كه فرست فرو ما بر آسمان از اى سفره، ما پروردگار



  
  
  
  
  
  

 

٩٢

 

 آخرين فراخوان

 تو كه ده روزى ما به و باشد تو]  جانب[ از اى معجزه و -ما آخر و اول
 .»دهندگانى روزى بهترين

20- ﴿$ uΖ−/u‘ !$ oΨ ÷Η s>sß $ uΖ|¡àΡr& β Î)uρ óΟ©9 öÏøó s? $ uΖs9 $ oΨ ôϑ ymös?uρ ¨⎦sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ 

z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9$#﴾ )و داشتيم روا ستم خويشتن بر، پروردگارا« .)23: األعراف 
 .»بود خواهيم ديدگان زيان از البته، نبخشايى را ما و نبخشى را ما اگر

21- ﴿$ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$#﴾ )47: األعراف(. 
 .»مده قرار ستمكاران گروه زمره در را ما، پروردگارا«

22- ﴿Ï$ uΖ−/u‘ ôx tFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t⎦÷⎫t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% Èd,ysø9$$ Î/ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÅsÏG≈ xø9$#﴾ 
 تو و كن داورى راستى به قوممان و ما بين، پروردگارا« .)89: األعراف(

 .»داورانى بهترين

23- ﴿!$ uΖ−/u‘ ùøÌøùr& $ oΨ ø‹n= tã #Zö9 |¹ $ uΖ©ùuθ s?uρ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ãΒ﴾ )126: األعراف(. 
 باشيم مسلمان كه حالى در و ريز فرو بردبارى]  باران[ ما بر، پروردگارا«

 .»بگير را روحمان

24- ﴿($ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB ZπuΖ÷FÏù ÏΘöθ s)ù= Ïj9 š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾ )85: يونس(. 
 .»مده قرار ستمكاران گروه تنهف]  دستخوش[ را ما، پروردگارا«

25- ﴿!$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) ÞΟn= ÷è s? $ tΒ ’Å∀ øƒéΥ $ tΒ uρ ß⎯Î= ÷èçΡ 3 $ tΒ uρ 4‘xøƒs† ’n?tã «!$# ⎯ÏΒ &™ó©x« 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû Ï™!$ yϑ  تو گمان بى، پروردگارا« .)38: ابراهيم( ﴾∪∇⊃∩ 9$#¡¡



  
  
  
  
  
  

 

٩٣

 

 آخرين فراخوان

 در نه چيز هيچ و. سازيم مى آشكار و داريم مى نهان كه را آنچه دانى مى
 .»ماند نمى پوشيده خداوند بر آسمان در نه و زمين

26- ﴿Éb$ oΨ−/u‘ ö≅¬6 s)s?uρ Ï™!$ tã ßŠ﴾ )مرا دعاى، پروردگارا« .)40: ابراهيم 
 .»بپذير

27- ﴿$ oΨ−/u‘ öÏøî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$|¡Åsø9$#﴾ 
 كه روزى، را مؤمنان و مرا درما و پدر و مرا، پروردگارا« .)41: ابراهيم(

 .»بيامرز، گردد مى پا بر حساب

28- ﴿ø!$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u™ ⎯ÏΒ y7Ρà$ ©! Zπ tΗôqy‘ ø⋅Ähyδ uρ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ tΡÌøΒ r& #Y‰x©u‘﴾ 
 كارمان در و ببخش ما به رحمتى خود نزد از، پروردگارا« .)10: الكهف(

 .»بين فراهم برايمان را راهيابى

29- ﴿!$ oΨ−/u‘ $ uΖ̄ΡÎ) ß∃$ sƒwΥ β r& xÞ ãøtƒ !$ oΨøŠn= tã ÷ρ r& β r& 4©xöôÜtƒ﴾ )45: طه(. 
 .»بگذرد حد از يا كند تعدى ما بر كه ترسيم مى ما راستى به، پروردگارا«

30- ﴿$ uΖš/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ä. >™ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ﴾   
 را آفرينشش]  هيئت[ چيز همه به كه است كسى ما پروردگار« .)50: طه(

 .»است كرده هدايت]  نيازهايش جستجوى به[ را او گاه آن، هداد

31- ﴿!$ oΨ−/u‘ $̈Ψ tΒ#u™ öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ uΖ÷Η xqö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÏΗ ¿q≡§9$#﴾ )المؤمنون :
 و آور رحمت ما به و بيامرز را ما پس، ايم آورده ايمان، پروردگارا« .)109
 .»بخشايندگانى بهترين تو



  
  
  
  
  
  

 

٩٤

 

 آخرين فراخوان

32- ﴿š$ uΖ−/u‘ ô∃ÎñÀ$# $ ¨Ψ tã z>#x‹tã tΛ©⎝ yγ y_ ( χ Î) $ yγ t/#x‹tã tβ% x. $ ·Β#txî ∩∉∈∪ 

$ yγ ¯ΡÎ) ôNu™!$ y™ #vs)tG ó¡ãΒ $ YΒ$ s)ãΒ uρ﴾ )پروردگارا، عذاب « .)65، 66: الفرقان
به راستى آن بد * بى گمان عذابش پايدار است . ما بگردان جهنّم را از

 »مقامى است] بد[قرارگاهى و 

33- ﴿t$ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο§è% &⎥ ã⎫ôã r& $ oΨ ù= yè ô_$#uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î)﴾ )و همسرانمان از، پروردگارا« .)74: الفرقان 
 پرهيزگاران پيشواى را ما و كن عنايت ما به چشم روشنى مايه فرزندانمان

 .»ساز

34- ﴿(#θ ä9$ s% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! ü“Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $ ¨Ψ tã tβt“ ptø: $# ( χ Î) $ uΖ−/u‘ Ö‘θ àtó s9 

î‘θ ä3x© ∩⊂⊆∪﴾ )را اندوه كه راست خداوندى ستايش: گفتند و« .)34: فاطر 
 .»است قدرشناس آمرزنده پروردگارمان راستى به. زدود ما از

35- ﴿t$ uΖ−/u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅à2 &™ó©x« Zπ yϑ ôm§‘ $ Vϑ ù= Ïã uρ öÏøî $$ sù t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ç/$ s? 

(#θ ãè t7¨?$#uρ y7 n=‹Î6 y™ öΝÎγ Ï% uρ z>#x‹tã ËΛ⎧Åspgø: پروردگارا، بخشايش « .)7: غافر( ﴾#$
اند و از  پس آنان را كه توبه كرده. و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است

 »و آنان را از عذاب دوزخ حفظ كن. اند، بيامرز راه تو پيروى كرده

36- ﴿$ uΖ−/u‘ óΟßγ ù= Åz÷Šr&uρ ÏM≈̈Ζy_ Aβ ô‰tã ©ÉL ©9$# öΝßγ ¨?‰tã uρ ⎯tΒ uρ yx n= |¹ ô⎯ÏΒ 

öΝÎγ Í← !$ t/#u™ öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ óΟÎγ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$# ∩∇∪ ãΝÎγ Ï% uρ 



  
  
  
  
  
  

 

٩٥

 

 آخرين فراخوان

ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$# 4 ⎯tΒ uρ È,s? ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰s)sù …çμ tF÷Η ¿qu‘ 4 šÏ9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# 

ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩®∪﴾ )اى  آنان را به باغهاى جاودانهپروردگارا، و « .)9 -8: غافر
هر كس ] نيز به همان بهشت در آور[و . اى در آور كه به آنان وعده داده

بى گمان تويى كه . از پدران و همسران و فرزندانشان را كه درستكارند
و هر كس را كه در . و آنان را از كيفرها حفظ كن* اى  پيروزمند فرزانه

و اين . اى يقت به او رحمت آوردهآن روز از كيفرها حفظ كنى، در حق
 .»است كاميابى بزرگ

37- ﴿š$ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB 

’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧Ïm§‘﴾ )10: الحشر(. 
 پيشى ما از آوردن ايمان در كه را مانبرادران آن و را ما، پروردگارا«

 ايمان كه كسانى حق در اى كينه هيچ ما دلهاى در و. بيامرز، گرفتند
 .»مهربانى بخشنده كه تويى پروردگارا. مده قرار، اند آورده

38- ﴿$ uΖ−/§‘ y7 ø‹n= tã $ uΖù= ©.uθ s? y7 ø‹s9Î)uρ $ oΨ ö; tΡr& y7 ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$#﴾ )4: الممتحنة(. 
 به بازگشت و ايم نهاده تو سوى به رو و ايم كرده توكّل تو بر ،پروردگارا«

 .»توست سوى

39- ﴿$ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB Zπ uΖ÷FÏù t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. öÏøî $#uρ $ uΖs9 !$ oΨ−/u‘ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:  كافران دستخوش را ما، پروردگارا« .)5: الممتحنة( ﴾∪∋∩ #$
 .»اى فرزانه پيروزمند كه تويى، پروردگارا بيامرز ار ما و مده قرار



  
  
  
  
  
  

 

٩٦

 

 آخرين فراخوان

40- ﴿!$ uΖ−/u‘ öΝÏϑ ø?r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ öÏøî $#uρ !$ uΖs9 ( y7̈ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« Öƒ Ï‰s%﴾ 
 ما و برسان]  كمال و[ تمام به ما براى را نورمان، پروردگارا« .)8: التحريم(
 .»توانايى كارى هر بر تو گمان بى. بيامرز را

  
  : ب شروع مي شوددعاهايي كه با رو اما 

1- ﴿Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# #x‹≈ yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u™ ø−ã— ö‘ $#uρ …ã& s#÷δ r& z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# 

ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Νåκ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ﴾ )پروردگارا« .)126: ةالبقر ،
 به كه كس هر، مردمش به و گردان امن شهرى را]  سرزمين[ اين
  .»ده روزى ها فرآورده از، آورد ايمان قيامت روز و داخ

2- ﴿Éb>u‘ ó=yδ ’Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! Zπ−ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï™!$ tã آل ( ﴾#$!$‘
 به. ببخش من به پاك نسلى خويش نزد از، پروردگارا« .)38: عمران
  .»دعايى شنواى تو]  كه[ راستى
3- ﴿Éb> u‘ ≅ yè ô_$# þ’Ík< Zπ tƒ#u™﴾ )من براى، پروردگارا« .)41: آل عمران 
  .»بده قرار اى نشانه
4- ﴿Éb> u‘ öÏøî $# ’Í< ©Å L{uρ $ oΨ ù= Åz÷Šr&uρ † Îû y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝymö‘ r& 

š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#﴾ )را ما و بيامرز را برادرم و مرا، پروردگارا« .)151: األعراف 
  . »ايندگانىبخش ترين بخشاينده تو و. گردان خويش رحمت مشمول



  
  
  
  
  
  

 

٩٧

 

 آخرين فراخوان

5- ﴿Éb> u‘ þ’ÎoΤÎ) èŒθ ããr& šÎ/ ÷β r& šn= t↔ó™ r& $ tΒ }§øŠs9 ’Í< ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïã ( ω Î)uρ öÏøó s? 

’ Í< û©Í_ ôϑ ymös?uρ ⎯à2 r& z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9$#﴾ )تو به من، پروردگارا« .)47: هود 
 مرا اگر و. ندارم علم آن به كه بخواهم را چيزى تو از اينكه از برم مى پناه

  .»بود خواهم زيانكاران از نياورى رحمت من به و نيامرزى
6- ﴿Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# #x‹≈ yδ t$ s#t6 ø9$# $ YΨ ÏΒ#u™ ©Í_ ö7ãΨ ô_$#uρ ¢©Í_ t/uρ β r& y‰ç7÷è̄Ρ tΠ$ oΨô¹F{$#﴾ 

 و مرا و ده قرار]  امان و[ امن را سرزمين اين، پروردگارا« .)35: ابراهيم(
  .»بدار دور، مكني بندگى را بتان آنكه از را فرزندانم

7- ﴿ Éb> u‘ ©Í_ ù= yè ô_$# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θ n= ¢Á9$# ⎯ÏΒ uρ ©ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ−/u‘ ö≅ ¬6 s)s?uρ Ï™!$ tã ßŠ﴾ 
 نمازگزار، را فرزندانم از]  كسانى نيز[ و مرا، پروردگارا« .)40: ابراهيم(

  .»بپذير مرا دعاى، پروردگارا و. ده قرار
8- ﴿Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó  به، پروردگارا« .)24: إسراء( ﴾¹|
  .»پروراندند مرا خردسالى]  سنّ به[ كه چنان، آور رحمت آنان
9- ﴿Éb> §‘ ©Í_ ù= Åz÷Šr& Ÿ≅ yzô‰ãΒ 5−ô‰Ï¹ ©Í_ ô_Ì÷zr&uρ yl tøƒèΧ 5−ô‰Ï¹ ≅ yè ô_$#uρ ’ Ík< 

⎯ÏΒ y7Ρà$ ©! $ YΖ≈ sÜù= ß™ #ZÅÁ ¯Ρ ∩∇⊃∪﴾ )در به مرا، پروردگارا« .)80:إسراء 
 از[ مرا، پسنديده آوردنى بيرون به و. آور در]  مدينه به[ پسنديده آوردنى

  .»بده قرار ياريگر حجتى، خود نزد از برايم و آور بيرون]  مكه



  
  
  
  
  
  

 

٩٨

 

 آخرين فراخوان

10- ﴿Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# ©Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yètG ô©$#uρ â¨ ù&§9$# $ Y6 øŠx© öΝs9uρ .⎯à2 r& 

šÍ← !% tæß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ)x©﴾ )استخوانم كه راستى به، گاراپرورد« .)4: مريم 
 پروردگارا و. است گشته سپيد سرم]  موى[ پيرى]  آتش[ از و شده سست

  .»ام نبوده نااميد دعايت در] هرگز[
11- ﴿Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£o„ uρ þ’ Í< “ÌøΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è= ôm$#uρ Zοy‰ø)ãã 

⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪  (#θ ßγ s)øtƒ ’ Í< öθ s%﴾ )ام را بـرايم   وردگارا، سينهپر« .)28،25: طه
تـا  * و گـره از زبـانم بگشـاى    * و كارم را براى من آسان گـردان  *  بگشا

  .»سخنم را در يابند
12- ﴿Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã﴾ )دانشى من به، پروردگارا« .)114: طه 
  .»بيفزاى
13- ﴿Éb> u‘ Ÿω ’ÎΤö‘ x‹s? #YŠösù |MΡr&uρ çöyz š⎥⎫ÏO Í‘≡uθ ø9$#﴾ )89: األنبياء(. 

  .»وارثانى بهترين تو و مگذار تنها مرا، پروردگارا«
14- ﴿ Ÿ≅≈ s% Éb> u‘ /ä3÷n$# Èd,ptø: $$ Î/ 3 $ uΖš/u‘ uρ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ãβ$ yè tG ó¡ßϑ ø9$# 4’ n?tã $ tΒ 

tβθ àÅÁs? ∩⊇⊇⊄∪﴾ )حكم راستى به، پروردگارا: گفت] پيامبر[« .)112: األنبياء 
] ما[ ياريگر كنيد مى بيان آنچه در ايندهبخش] خداوند[ ما پروردگار و كن
  .»ست



  
  
  
  
  
  

 

٩٩

 

 آخرين فراخوان

15- ﴿Éb>u‘ ’ ÎΤ÷ÝÇΣ $# $ yϑ Î/ Èβθ ç/¤‹Ÿ2﴾ )در، پروردگارا« .)26: المؤمنون 
  .»كن ام يارى، شمردند دروغگو مرا آنكه قبال

16- ﴿Éb>§‘ ©Í_ø9Ì“Ρr& Zω u”∴ãΒ % Z.u‘$ t7•Β |MΡr&uρ çöyz t⎦,Î!Í”∴ßϑ ø9$# ﴾ )29: المؤمنون(. 
  .»ميزبانانى بهترين تو و آور فرود خجسته منزلى به مرا ،پروردگارا«

17- ﴿Éb> §‘ $ ¨Β Î) ©Íh_ tƒ Ìè? $ tΒ šχρ ß‰tãθãƒ﴾ )پروردگارا« .)93: المؤمنون ،
  .»بنمايى من به يابند مى بيم آن از كه را آنچه اگر

18- ﴿ Éb> u‘ Ÿξ sù ©Í_ù= yè øgrB † Îû ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩®⊆∪﴾   
 گروه]  زمره[ در مرا حال هر در، پروردگارا« .)94: المؤمنون(

  .»مده قرار ستمكاران
19- ﴿Éb> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩®∠∪   èŒθ ãã r&uρ šÎ/ Éb> u‘ 

β r& ÈβρçÛØøts† ∩®∇∪﴾ )هاى  پروردگارا، از وسوسه« .)97، 98: المؤمنون
به نزد من حاضر شوند به  و پروردگارا، از آنكه * برم شياطين به تو پناه مى

  .»برم تو پناه مى
20- ﴿Éb> §‘ öÏøî $# óΟymö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫ÏΗ ¿q≡§9$#﴾ )118: المؤمنون(. 

  .»بخشايندگانى بهترين تو و ببخشاى و بيامرز، پروردگارا«



  
  
  
  
  
  

 

١٠٠

 

 آخرين فراخوان

21- ﴿ Éb>u‘ ó=yδ ’ Í< $ Vϑ ò6ãm ©Í_ ø)Åsø9r&uρ š⎥⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$$ Î/ ∩∇⊂∪﴾ 
 شايستگان به مرا و ببخش حكمت من به، وردگاراپر« .)83: الشعراء(

  .»دار پيوسته
22- ﴿Éb>u‘ ¨βÎ) ’ ÍΓöθ s% Èβθ ç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôxtFøù$$ sù ©Í_ øŠt/ öΝßγ oΨ ÷ t/uρ $ [s÷G sù ©Í_ ÅngwΥuρ 

∅ tΒ uρ z©Éë ¨Β z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪﴾ )پروردگارا« .)117، 118: الشعراء ،
 بايد كه چنان را آنان و من بين] كار[ پس. انگاشتند دروغزن مرا قومم

  .»بخش رهايى، منند با كه را مؤمنان از كسانى و من و. كن يكسره
23- ﴿ Éb>u‘ ©Í_ ÅngwΥ ’ Í?÷δ r&uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∉®∪﴾ )169: الشعراء(. 

  .»بخش رهايى، كنند مى آنچه از را ام خانواده و مرا، پروردگارا«
24- ﴿Éb> u‘ û©Í_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷β r& tä3ô©r& štFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL©9$# |Môϑ yè ÷Ρr& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ 

” t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÎ=≈ |¹ çμ8|Ê ös? ©Í_ ù=Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗôqtÎ/ ’Îû x8ÏŠ$ t7Ïã 

š⎥⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$#﴾ )را نعمتى اين كن الهام من به، پروردگارا« .)19: النمل 
 كردار آنكه و گزارم سپاس، اى داشته ارزانى مادرم و پدر و من بر كه

 در خود رحمت به مرا و گردى خشنود آن به كه دهم انجام]  اى[ شايسته
  .»آور در ات شايسته بندگان]  زمره[



  
  
  
  
  
  

 

١٠١

 

 آخرين فراخوان

25- ﴿Å_Uu‘ ’ ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß ©Å¤øtΡ àMôϑ n= ó™ r&uρ yìtΒ z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb>u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾ )اينك[ و ام كرده ستم خود به من، پروردگارا« .)44: النمل  [
  .»جهانيانم پروردگار، خداوند تسليم سليمان همراه

26- ﴿Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß ©Å¤øtΡ öÏøî $$ sù ’ Í< txtó sù ÿ…ã& s! 4 …çμ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# 

ÞΟŠÏm§9$# ﴾ )بيامرز مرا، كردم ستم خود به من، پروردگارا« .)16: القصص .
  .»است مهربان رزندهآم او كه حقّا. آمرزيد را او] خداوند[ گاه آن

27- ﴿Éb>u‘ !$ yϑ Î/ |M ôϑ yè ÷Ρr& ¥’ n?tã ô⎯n= sù šχθ ä.r& #ZÎγ sß t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ù= Ïj9﴾ 
]  پس اين از[ من حقّ در انعامت خاطر به، پروردگارا« .)17: القصص(

  .»نخواهم گناهكاران پشت هم هرگز
28- ﴿tΑ$ s% Éb> u‘ ©Í_ÅngwΥ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ﴾ )21 :القصص(. 

  .»بخش رهايى ستمكاران گروه از مرا، پروردگارا«
29- ﴿Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) !$ yϑÏ9 |Mø9t“Ρr& ¥’ n< Î) ô⎯ÏΒ 9öyz ×É)sù ﴾ )24: القصص(. 

  .»نيازمندم]  سخت[ بفرستى من بر كه خيرى هر به من، پروردگارا«
30- ﴿ Å_Uu‘ ’ ÎΤ÷ÝÇΡ$# ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$#﴾ )30: العنكبوت(. 

  .»رسان يارى فسادكاران گروه] ضد[ بر مرا، پروردگارا«
31- ﴿ Éb>u‘ ó=yδ ’ Í< z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾ )100: صافاتال(. 

  .»ببخش درستكاران از]  فرزندى[ من به، پروردگارا«



  
  
  
  
  
  

 

١٠٢

 

 آخرين فراخوان

32- ﴿Éb> u‘ öÏøî $# ’Í< ó=yδ uρ ’Í< % Z3ù= ãΒ ω ©Èöt7.⊥ tƒ 7‰tnL{ .⎯ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/ ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& Ü>$̈δ uθ ø9$#﴾ )اى فرمانروايى من به و بيامرز مرا، پروردگارا« .)35: ص 
  .»اى بخشاينده كه تويى گمان بى. نسزد را كسى من جز كه ببخش
33- ﴿Éb>u‘ û©Í_ ôã Î—÷ρ r& ÷βr& tä3ô©r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 4’n?tã uρ £“t$ Î!≡uρ 

÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $ [sÎ=≈ |¹ çμ9|Ê ös? ôxÎ= ô¹r&uρ ’ Í< ’Îû û©ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àMö6 è? y7 ø‹s9Î) ’ÎoΤÎ)uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$#﴾ )كه را نعمتت تا ده توفيق من به، پروردگارا« .)15: األحقاف 
 اى شايسته كار و گزارم سپاس اى داشته ارزانى مادرم و پدر بر و من بر

 به من. بدار شايسته من اىبر نيز را فرزندانم و شوى خشنود آن به كه كنم
  .»مسلمانانم از من و ام آورده روى تو

34- ﴿Éb> u‘ È⎦ø⌠$# ’ Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷ t/ ’ Îû Ïπ̈Ψ yfø9$# ©Í_ ÅngwΥuρ ⎯ÏΒ šχ öθ tã öÏù ⎯Ï& Î#yϑ tã uρ 

©Í_ ÅngwΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾ )در برايم، پروردگارا« .)11: التحريم 
 از مرا و برهان او عمل و فرعون از مرا و. ازبس اى خانه بهشت در خود نزد

  .»بده نجات ستمكاران گروه]  دست[
35- ﴿Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$−ƒ yŠ﴾ )26: نوح(. 

 و فرعون از مرا و. بساز اى خانه بهشت در خود نزد در برايم، پروردگارا«
  .»بده نجات مكارانست گروه]  دست[ از مرا و برهان او عمل
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 آخرين فراخوان

36- ﴿ Éb> §‘ öÏøî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Ÿω uρ ÏŠÌ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) #I‘$ t7s?﴾ )و مرا، پروردگارا« .)28: نوح 
 مؤمن دانمر و آيد در ام خانه به مؤمن كه را كس آن هر و را مادرم و پدر
  .»ميفزاى نابودى جز را ستمكاران و بيامرز را مؤمن زنان و

  
  :اذكار صبح و شام -19

أصبح و «در اينجا به برخي اذكار كه در همه اوقات و برخي كه با 
امسي و «براي صبح و برخي ديگر كه با شروع مي شود  »صبحتأ

جه شما را ه مي شود توشروع مي شود به عنوان اذكار شب استفاد »امسيت
خواهيم از هم اكنون به ما و شما  از خداوند مهربان مي ،ئيمجلب مي نما

توفيق ذكر و ياد صبح و شب و هميشگي خود عطا فرمايد و ما را در زمره 
  . آمين. قرار دهد خويش ذاكران

   .)مرتبه 3(. »ليهأستغفراهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إ« -1
  .)مرتبه 3( »وحبمده وال حول وال قوة إال باهللا سبحان اهللا العظيم« -2
 7( .)خداوندا مرا از عذاب آتش پناه ده( »جرين من النارأاللهم « -3
 .)مرتبه
له احلمد حييي ومييت ال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وال إله إ« -4
  .)د از نماز صبح بيشتر بكار مي رودمرتبه، بع 10( »كل شيء قدير علىوهو 



  
  
  
  
  
  

 

١٠٤

 

 آخرين فراخوان

 الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو بسم اهللا« -5
  .)مرتبه، نجات از هر آسيب 3( »السميع العليم

  .)مرتبه 3( »كلمات اهللا التامات من شر ما خلقعوذ بأ« -6
 7( »ال إله إال هو  عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسيب اهللا« -7

  .)مرتبه، كفايت از هر امر ناموافق
من  ٍدَحأَو بِيب من نعمة أَ) شب( مسىأَ) صبح(صبح أَاللهم ما « -8

  .)مرتبه 1( »خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك احلمد ولك الشكر

≈=üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É﴿+ الكرسي  يةآ -9 tG Å3ø9$# z⎯ÏΒ «!$# Í“ƒ Í“ yè ø9$# ÉΟŠÎ= yè ø9$# 

∩⊄∪ ÌÏù% yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ−G9$# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# “ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tμ≈ s9Î) ω Î) 

uθ èδ ( Ïμ ø‹s9Î) çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊂∪﴾  )1 مرتبه، ذكر صبح و شب ( 

مرتبه، نجات و حفظ  3(سوره ناس  –سوره فلق  –سوره اخالص  -10
  .)از بالياي روزانه

من اجلنب والبخل  َكبِ وذُُعن وأَْزُحالَْو مَِّهالْ َنوذ بك ِمُعي أَنِّاللهم إ« -11
  .)مرتبه 1( »دَّينال جال وغلبةالرَّ ةَبلَغَ ْنك ِمبِ وذُُعوأَ

إال باهللا ما شاء اهللا كان وما مل يشاء مل  ةِحبمده ال قوسبحان اهللا و« -12
 1( »حاط بكل شيء علمايكن أعلم أن اهللا علي كل شيء قدير وأن اهللا قد أ

 .)مرتبه
  .)مرتبه 3( »السميع العليم من الشيطان الرجيمعوذ باهللا أ« -13



  
  
  
  
  
  

 

١٠٥

 

 آخرين فراخوان

﴿uθ èδ ª!$# “Ï% ©!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ yγ ¤±9$#uρ ( uθ èδ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 

ÞΟŠÏm§9$# ∩⊄⊄∪﴾ » داننده . جز او نيست]  راستينى[اوست آن خدايى كه معبود

uθ﴿ »اوست بخشـاينده مهربـان  . نهان و آشكار èδ ª!$# ” Ï% ©!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 

à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à)ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒ Í“ yè ø9$# â‘$ ¬6 yfø9$# çÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 

z⎯≈ ysö6 ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθ à2 Îô³ç„ ∩⊄⊂∪﴾ » اوســــت خــــدايى كــــه معبــــود
ايمنـى دهنـده   ]  از هـر عيـب  [پادشـاه پـاك سـالم    . جز او نيسـت ]  راستينى[

ر  ار متكبـپـاك   آورنـد  خداونـد از آنچـه شـرك مـى    . نگهبان پيروزمند جب
uθ﴿ »اســــت èδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ø9$# ä—Í‘$ t7ø9$# â‘ Èhθ |Á ßϑ ø9$# ( ã& s! â™!$ yϑ ó™ F{$# 4©o_ ó¡ßsø9$# 4 ßx Îm7|¡ç„ 

…çμ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø: ــر( ﴾∪⊇⊅∩ #$  -22: حشــــ
. او نامهـاى نيـك دارد  . اوست خداوند آفريدگار نو آفـرين نقشـبند  «). 24

و اوســت . كنــد آنچــه در آســمانها و زمــين اســت او را بــه پــاكى يــاد مــى 
 .)ذكر قبل خواب( .)مرتبه 1( .»پيروزمند فرزانه

 وولدي بسم أهلي ومايل علىبسم اهللا ديين نفسي و علىبسم اهللا « -14
اهللا ريب، ال أشرك به شيئاً اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب و أَعزُّ  ما أعطاين علىاهللا 
ي نِّاللهم إ –غريك  لَهثناُءك وال إ لََّجك وجاُرزََّع ُرذَْحوأََ خاُفأَعظم مما وأ وأَجلُّ

 من شر كل جبار عنيدريد ومن شر كل شيطان َمبك من شر نفسي و وذُُعأَ
﴿βÎ* sù (#öθ©9uθ s? ö≅ à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμø‹n= tã àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδuρ > u‘ 



  
  
  
  
  
  

 

١٠٦

 

 آخرين فراخوان

Ä¸ öyè ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊄®∪﴾ )129: التوبة.( ﴿ ¨βÎ) }‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tG Å3ø9$# ( 

uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇®∉∪﴾« )مرتبه 1( ).196: األعراف(. 

 
 آخذ أنت دابة كل شر ومن نفسى شر من بك أعوذ إىن اللهم« -15
 .)مرتبه 1( »مستقيم صراط على رىب إن بناصيتها

﴿ z⎯≈ ysö6 Ý¡sù «!$# t⎦⎫Ïm šχθ Ý¡ôϑ è? t⎦⎫Ïnuρ tβθ ßsÎ6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã& s!uρ ß‰ôϑ ysø9$# ’ Îû 

ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ |‹Ï±tã uρ t⎦⎫Ïnuρ tβρ ãÎγ ôàè? ∩⊇∇∪ ßl Ìøƒä† ¢‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ 

ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Ä©ôv ä† uρ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹x.uρ 

šχθ ã_tøƒéB ∩⊇®∪﴾ )ــداد در  « ).19 -17: روم ــامگاه و بام ــس چــون در ش پ
و سـتايش در آسـمانها و   * خداوند را چنان كه بايد به پاكى ياد كنيد  آييد

زنـده را از  * در پايـان روز و بـه هنگـام نيمروزتـان     ] نيز[زمين او راست و 
ز پژمـردنش  آورد و زمين را پس ا آورد و مرده را از زنده بر مى مرده بر مى

  . »شويد بيرون آورده مى] از گورها[سازد و بدينسان  مى]  و خرّم[زنده 
  .)مرتبه 1(

رك بَك شيئاً وأَنا أَعلم به ْشأُ نِْمن أَ َكبِ وذُُعي أَنِّاللهم إ« -1
وأَستغفرك ملا ال أَعلم به تبُت عنه وتربأُْت من الكفر والشرك والكذب 

والبهتان واملعاصي كلها ميمة والفواحش نالوالغيبة والبدعة و



  
  
  
  
  
  

 

١٠٧

 

 آخرين فراخوان

ت از نجاي دعا( »وأسلمت وأقول ال إله إال اهللا حممداً رسول اهللا
   .)شرك

دعا ( »ال باهللاال حول وال قوة إسم اهللا توكلت علي اهللا وب« -2
  .)هنگام خروج از منزل

ÞÚÈhθ﴿آله بسم اهللا وصلي اهللا علي حممد و« sùé&uρ ü”ÌøΒ r& ’ n< Î) «!$# 4 χ Î) 

©!$# 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪ çμ9s% uθ sù ª!$# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρ ãx6tΒ﴾   

β﴿ ).٤٥-٤٤: غافر( r& Hω tμ≈ s9Î) HωÎ) |MΡr& šoΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖà2 z⎯ÏΒ 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪ $ uΖö6 yftG ó™ $$ sù …çμ s9 çμ≈oΨ ø‹̄gwΥuρ z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$# 4 šÏ9≡x‹x.uρ ©Å√GçΡ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪﴾ )٨٨ -٨٧: ءاألنبيا .(﴿t$ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# 

∩⊇∠⊂∪ (#θç7n= s)Ρ$$ sù 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™﴾ )آل عمران :

 ال ما شاء ال باهللا ما شاء اهللاإ ةَال قوما شاء اهللا ال حول و ).١٧٤ -١٧٣
من املربوبني حسيب اخلالق من الناس حسيب الرب  َهرِن كَِاالناس ما شاء اهللا و

حسيب الرازق من املرزوقني حسيب اهللا رب العاملني حسيب من هو . املخلوقني
هو يب من مل يزل حسيب، حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلُت وحسيب، حس

 .)بعد از نماز صبح خوانده شود. (»رب العرش العظيم

  



  
  
  
  
  
  

 

١٠٨

 

 آخرين فراخوان

  :احاديثي در توسل به قرآن

هر كه طلب شفا : منقول است صاز رسول خدا خالق در مكارم األ
  .بوسيله قرآن مجيد ننمايد خداي تعالي او را شفا ندهد

هر كس صد آيه از قرآن از هر جاي «: منقول است /از امام صادق 
كه خواهد تالوت نمايد بعد از آن هفت مرتبه يا اهللا بگويد اگر بر سنگ 

   .»سخت دعا كند هر آينه شكافته گردد
هر كس از چيزي خائف باشد : رسيده است علي  از حضرت

 اللهم« :بخواند از هر جاي قرآن كه خواهد صد آيه و سه مرتبه بگويد
هر كس : منقول است / از حضرت موسي بن جعفر .»اکشف عنی البالء

كفايت بجويد آيه از قرآن از مشرق با مغرب او را كافي باشد هرگاه به 
  ا از هر دردي استزيرا در قرآن شف ،يقين بخواند

   :براي طلب فرزند و بچه دار شدن
  .)6سوره مريم از اول تا آيه ( .ات و دعا را نوشته و كمر زن بننداين آي

  بسم اهللا الرمحن الرحیم



  
  
  
  
  
  

 

١٠٩

 

 آخرين فراخوان

﴿ üÈÿè‹γ !2 ∩⊇∪ ãø.ÏŒ ÏMuΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ …çνy‰ö7tã !$ −ƒ ÌŸ2 y— ∩⊄∪ øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ 

…çμ −/u‘ ¹™!#y‰ÏΡ $ wŠÏyz ∩⊂∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# ©Íh_ÏΒ Ÿ≅ yè tG ô©$#uρ â¨ ù&§9$# $Y6 øŠx© 

öΝs9uρ .⎯à2 r& šÍ← !% tæß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ)x© ∩⊆∪ ’ÎoΤÎ)uρ àM øÅz u’ Í<≡uθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ “Ï™!#u‘ uρ 

ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ ó=yγ sù ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! $ wŠÏ9uρ ∩∈∪ ©Í_èO Ìtƒ ß^Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ 

z>θà)÷è tƒ ( ã&ù#yè ô_$#uρ Éb>u‘ $ |‹ÅÊ u‘ ∩∉∪﴾.  

 بخشايش كرد ياد اين*  )صاد. عين. يا. ها. كاف( كهيعص«
 ندايى به را پروردگارش چون*  است زكريا اش بنده حق در پروردگارت

 شده سست استخوانم كه راستى به، پروردگارا: گفت* خواند دعا به پنهان
 در] هرگز[ پروردگارا و. ستا گشته سپيد سرم]  موى[ پيرى]  آتش[ از و

 نزديكانم از خود از پس من كه راستى به و*  ام نبوده نااميد دعايت
 از كه*  ببخش من به وارثى خويش نزد از پس. است نازا زنم و بيمناكم

 پسنديده را او، پروردگارا و. باشد يعقوب آل ميراثبر] نيز[ و برد ميراث من
  »ده قرار



  
  
  
  
  
  

 

١١٠

 

 آخرين فراخوان

براي  /حضرت سجاد  :آمده ن الباقيةماجنة األالبته در كتاب 

بسيار استغفار نمايد و آن شخص تا  :آنكسي كه فرزند پسرخواست گفت
 ،روزي هفتصد بار استغفار نمود و خداوند به او پسراني عطا فرمود

 .سوره نوح نيز ملزوم استغفارند 12-11-10وخواندن آيات

   :استن از خداوند مهربانآيه جهت فرزند خو

<Éb﴿مرتب بخواند ؛  اين آيه را u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘ x‹s? #YŠösù |MΡr&uρ çöyz 

š⎥⎫ÏO Í‘≡uθ ø9$#﴾ )89: األنبياء.(  

  :آيه به جهت زيادي رزق

tΒ⎯﴿ه ه رسيده آن كه در هر روز بخواند آيه مباركبه تجرب  uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒxΧ ∩⊄∪ çμø% ã— ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 ⎯tΒ uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# 

uθ ßγ sù ÿ…çμ ç7ó¡ym 4 ¨β Î) ©!$# àÎ=≈ t/ ⎯ÍνÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅yè y_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &™ó©x« #Y‘ ô‰s%﴾ )طالق :

را سه مرتبه بعد از نمازهاي واجب با سه مرتبه صلوات در اول آن  ).3 -2
ان . و سه مرتبه صلوات در آخر آن بخواند موجب وسعت رزق خواهد بود

 راه برايش، بدارد پروا خداوند از كه كسى و«: ترجمه آيت .شاء اهللا



  
  
  
  
  
  

 

١١١

 

 آخرين فراخوان

 خواهد روزى، پندارد نمى كه جايى از او به و*  داد خواهد قرار رهايى
 گمان بى. است بس را او همو كند توكّل خداوند بر كه كسى و. داد

 اى اندازه چيزى هر براى خداوند. گذارد مى اجرا به را حكمش خداوند
  .»ستا كرده مقرّر

هانطور كه از معني و فحوي آيه فهميديد آنچه حقيقتا رزق را زياد مي 
لذا تنها آيات را طوطي و ار  ،نمايد تقوي يا چشم بستن از گناهان است

  .خواندن و معني آن را ندانستن به نظر بنده اثري ندارد

  
  : آيه اي ديگر جهت وسعت رزق

مان بلند كرده به قصد سح بعد از نماز، دستها را به طرف آهر روز صب
  .دعا اين آيه را ده مرتبه بخواند

﴿t!$ oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨ ø‹n= tã Zοy‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ãβθ ä3s? $ oΨ s9 #Y‰ŠÏã $ oΨÏ9̈ρ X{ $ tΡÌÅz#u™uρ 

Zπ tƒ#u™uρ y7ΖÏiΒ ( $ oΨø% ã—ö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz t⎦⎫Ï% Î—≡§9$#﴾ )پروردگار اى« ).۱۱۴: املائدة 

 و اول براى -ما براى عيدى كه فرست فرو ما بر آسمان از اى سفره، ما



  
  
  
  
  
  

 

١١٢

 

 آخرين فراخوان

 بهترين تو كه ده روزى ما به و باشد تو]  جانب[ از اى معجزه و -ما آخر
  .»دهندگانى روزى

  : آيه جهت خير و بركت پيدا كردن مغازه و منزل

سوره انعام را بر صفحه از قلع بنويسد و در دكان يا  59اگر كسي آيه 
  .آويزد خير و بركت آن بسيار شودمنزل خود 

﴿…çνy‰Ψ Ïãuρ ßxÏ?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Îhy9 ø9$# 

Ìóst7ø9$#uρ 4 $ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷ètƒ Ÿω uρ 7π¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 

5=ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫Î7•Β ∩∈®∪﴾ »نزد به غيب كليدهاى و 

 و بيابان در كه را آنچه داند مى و نيست آگاه آن از]  كسى[ او جز. اوست
 و داند مى را آن آنكه مگر افتد نمى]  درخت از[ برگى هيچ و. درياست

 مگر خشكى و تر هيچ نه و] افتد نمى[ زمين تاريكيهاى در اى دانه هيچ
  .»است]  شتهنو[ روشن كتابى در آنكه

ت خداوند د كه هر خير و كليد هر نيكي در دسرسانمفهوم آيه مي
ش خير را طلب كنيم از طرف تاست  پس تنها از او بواسطه اسماي ملكو

پس در اموركسب و . ديگر او تنها كسي است كه بر غيب آگاه مي باشد
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 آخرين فراخوان

ا او منزل با توجه به علم به آگاهي دائمي خداوند از عمل ما تنه معيشت و
  .را بخوانيم

  :خواص هفت آيه پر فضيلت
يا علي خواهي تو را : روزي فرمود ص رسول اكرم: گفت  علي 

ن جمع گردند نتوانند به تو يمآموزم كه اگر خلق هفت آسمان و ز چيزي
هفت : فرمود .بلي: گفتم. دبدي و آسيبي رسانند و هيچ كس بر تو ظفر نياب

از پيش رو، : بر خود بخوان و بدم اولاين گونه آيه در قرآن است آن را 
بر طرف : ، پنجمبه سوي پايين: باالي سر، چهارم: پشت سر، سوم: دوم

هر كس اين ! يا علي. بر تمام اعضاء :بر طرف چپ و هفتم: راست، ششم
تعالي هفتاد هزار بدي را  را بخواند يا با خود دارد حق سبحانه و هيهفت آ

هفتاد  اد هزار حسنه در نامه عمل او نويسد ونامه عمل او دور كند و هفت از
هزار حور و قصر و غلمان به او كرامت فرمايد و هفتاد هزار حله از حرير و 

ت آنها را حق داند و ديگري ديباي بهشتي به او بپوشاند چنان كه صف
هر كه آن را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حكام ! يا علي. نداند

. خشم گرفته باشند، نرم گرداند و مكرم باشد اگر چه بر او رود البته عزيز
  ):و آن هفت آيه اين است (
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 آخرين فراخوان

﴿≅ è% ⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ωÎ) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 ’n?tã uρ «!$# 

È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈⊇∪﴾ )بگو هرگز نرسد ما را مگر «). 51 :توبةال

ا اوست صاحب اختيار ما و برخدا توكل كنند آنچه را نوشت خدا بر م
  .»گانه ديگرو

﴿βÎ)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( β Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9ösƒ¿2 

uθ ßγ sù 4’ n?tã Èe≅ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪﴾ )و اگر برساند تو را خداي «. )17 :انعام

ويي پس ، و اگر برساند به تو نيكوسختي پس نيست باز دارنده آن را مگر ا
  .»او بر هر چيزي تواناست

﴿$ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã «!$# $ yγ è% ø— Í‘ ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ yδ §s)tFó¡ãΒ 

$ yγ tã yŠöθ tFó¡ãΒ uρ 4 @≅ ä. ’Îû 5=≈ tG Å2 &⎦⎫Î7•Β ∩∉∪﴾ )و نيست هيچ « ).6 :هود

اند قرارگاه و اي در زمين مگر برخداست روزي او و مي د دهنجنب
  .»روشن است) علم الهي( آرامگاهش و جملگي در كتاب
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 آخرين فراخوان

﴿’ÎoΤÎ) àM ù=©.uθ s? ’n?tã «!$# ’ În1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π−/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{#u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 

¨β Î) ’În1u‘ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡•Β ∩∈∉∪﴾ )همانا من توكل كردم بر« ).56 :هود 

نيست هيچ جنبنده مگر كه اوست گيرنده م و پروردگار شما، اهللا پروردگار
همانا پروردگار  )كنايه از قدرت قاهره خداوند بر هر چيز(نيش موي پيشا

  .»من بر راه راست است

﴿⎦Éi⎪r( Ÿ2 uρ ⎯ÏiΒ 7π −/!#yŠ ω ã≅ Ïϑ øtrB $ yγ s% ø— Í‘ ª!$# $ yγ è% ã— ötƒ öΝä.$ −ƒ Î)uρ 4 uθ èδ uρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# 

ãΛ⎧ Î= yèø9$# ∩∉⊃∪﴾ )چه بسيار جنبنده كه بر نمي دارد روزي  و« ).60 :عنكبوت

  .»خدا روزي مي دهد او را و شما را و او شنواي داناست ،خود را

﴿$ ¨Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑãƒ Ÿξ sù 

Ÿ≅ Å™ öãΒ …çμ s9 .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷è t/ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ⎧Å3ptø: آنچه گشاده « ).2 :فاطر( ﴾∪⊅∩ #$

گرداند خدا براي مردمان از رحمت، پس نيست بازگيرنده آن را و آنچه 
او را بعد از گرفتن او و اوست  )عطاكننده(را بازگيرد پس نيست فرستنده 

  . »غالب درست كردار
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 آخرين فراخوان

﴿⎦Í.s!uρ Οßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ö≅è% 

ΟçF÷ƒ u™tsùr& $ ¨Β tβθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ÷β Î) u’ÎΤyŠ#u‘ r& ª!$# AhÛØÎ/ ö≅ yδ £⎯èδ àM≈ xÏ±≈ x. 

ÿ⎯ÍνÎhàÑ ÷ρ r& ’ÎΤyŠ#u‘ r& >πyϑ ômtÎ/ ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ ⎯Ïμ ÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% z©É<ó¡ym ª!$# ( 

Ïμ ø‹n= tã ã≅ 2 uθ tG tƒ tβθ è= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊂∇∪﴾ )ر بپرسي از ايشان و اگ«. )38  :الزمر

. ؟ هر آينه خواهند گفت البته خداستكي آفريد آسمان ها و زمين را
خوانيد از غير خدا اگر خواست به من  خبر دهيد كه آنچه را مي: بگو

خداي ضرري را آيا ايشانند دفع كننده ضررش يا اگر خواست به من 
مرا  خداوند :، بگو؟رحمت و احساني آيا ايشانند بازدارندگان رحمتش

  .»كنند توكل كنندگان بس است بر او توكل مي

  : كه قرض و حق والدين را ادا مي كنند آيات
جانم : آمده گفت صمردي خدمت پيغمبر « :در بحر الغرائب نوشته

، بار ديگر آمد اين آيات را بخوان: فرمود. بسيار قرض دارم! به فدايت
بعد از . يات را بخواناين آ: فرمود. متاع دنيا ندارم. قرضم ادا شد: گفت

. بخوانيات را اين آ: فرمود. دشمن و هسمايه بد دارم: و گفت مدتي آمد
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 آخرين فراخوان

براي هر مشكل بخوان و از كسي : فرمود. از حكام مي ترسم: گفت
  .»مترس

 هر كه اين آيات را: فرمود /در جواهر القرآن نوشته حضرت رضا 
را حقي در گردن آن الدين بخشد، ايشان بخواند و ثواب آنها را به روح و

  :فرزند نماند و آيات كريمه اين است

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
فلله الحمد رب السموات و رب االرض رب العالمين و له 
الكبرياء في السموات و االرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد 
رب السموات و رب االرض رب العالمين و له العظمته في 

عزيز الحكيم فلله الحمد رب السموات و االرض و هو ال
السموات و رب االرض رب العالمين و له الفضل في السموات 
و االرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السموات و رب 
االرض رب العالمين و له النور في السموات و االرض و هو 
العزيز الحكيم فلله الحمد رب السموات و رب االرض رب 

.    ي السموات و االرض وهوالعزيز الحكيمالعالمين و له الملك ف
بلكه مقتفات متفرقه از  نيستند اين نصوص آيات قرآني(

                         ).در عنوان مؤلف آيات گفته است !!آيات مختلف است
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 آخرين فراخوان

   :چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن
نزد  هر كس همراه داشته باشد اين چهار آيه را نصرت يابد و در

  .                اكمان با هيبت باشدح

﴿ öΝs9r& ts? ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9$# .⎯ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ #©y›θ ãΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% %c©É<uΖÏ9 ãΝçλ°; 

ô]yè ö/$# $ uΖs9 $ Z6Î= tΒ ö≅ ÏF≈ s)œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( tΑ$ s% ö≅ yδ óΟçFøŠ|¡tã β Î) |=ÏG à2 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# ω r& (#θè= ÏG≈ s)è? ( (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ !$ uΖs9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s)çΡ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ô‰s% uρ 

$ oΨ ô_Ì÷zé& ⎯ÏΒ $ tΡÌ≈ tƒ ÏŠ $ uΖÍ← !$ oΨö/r&uρ ( $ £ϑ n= sù |=ÏG ä. ãΝÎγ øŠn= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# (#öθ ©9uθ s? ω Î) WξŠÎ= s% 

óΟßγ ÷ΖÏiΒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ= tæ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩⊄⊆∉∪﴾ )بزرگان]  حال[ به آيا« ).246 :ةبقر 
: گفتند پيامبرشان به چون؟ اى نينديشيده موسى از پس اسرائيل بنى

 اين: گفت] پيامبر. [كنيم جنگ خدا راه در تا بگمار ما براى پادشاهى
. نكنيد پيكار -گردد مقرر شما بر جهاد اگر -كه رود مى شما از انتظار
 خود ديار از آنكه حال نكنيم جنگ خدا راه در كه نداريم دليلى: گفتند
 بر كارزار كه گاه آن پس. ايم افتاده دور به فرزندانمان] و زن[ از و رانده
 به خداوند و گرداندند روى -آنان از اندكى جز -گشت مقرر آنان

          .»است آگاه ستمكاران
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 آخرين فراخوان

﴿ô‰s)©9 yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# ×É)sù ß⎯øtwΥuρ â™!$ u‹ÏΖøî r& ¢ 

Ü=çG õ3oΨ y™ $ tΒ (#θ ä9$ s% ãΝßγ n= ÷Fs% uρ u™!$ uŠÎ; /ΡF{$# Îötó Î/ 9d,ym ãΑθ à)tΡuρ (#θ è%ρèŒ šU#x‹tã 

È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩⊇∇⊇∪﴾ )گفتند كه را آنان سخن خداوند آرى« ).181 :آل عمران :

 پيامبران آنان اينكه و گفتند كه را آنچه. شنيد، توانگريم ما و فقير خداوند
 را سوزاننده عذاب: گوييم مى و نوشت هيمخوا، كشتند ناحق به را

  .»بچشيد

﴿ óΟs9r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#þθ ’ä. öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ 

nο4θ x.¢•9$# $ ¬Η s>sù |=ÏG ä. ãΝÍκö n= tã ãΑ$ tFÉ)ø9$# #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù öΝåκ÷]ÏiΒ tβöθ t±øƒs† }¨$ ¨Ζ9$# Ïπ u‹ô±y‚x. 

«!$# ÷ρ r& £‰x©r& Zπ u‹ô±yz 4 (#θä9$ s% uρ $ oΨ −/u‘ zΟÏ9 |M ö6 tG x. $ uΖøŠn= tã tΑ$ tFÉ)ø9$# Iω öθ s9 !$ oΨs?ö̈zr& #’n< Î) 

9≅ y_r& 5=ƒ Ìs% 3 ö≅ è% ßì≈ tFtΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×≅‹Î= s% äοtÅzFψ$#uρ ×öyz Ç⎯yϑ Ïj9 4’ s+¨?$# Ÿω uρ tβθßϑ n= ôàè? 

¸ξ‹ÏG sù ∩∠∠∪﴾ )جنگ از[ كه شد گفته نانآ به كه كسانى به آيا« ).77 :نساء  [

 چون كه؟ اى ننگريسته، بدهيد زكات و بگزاريد نماز و داريد نگه دست
 به يا -خدا از ترس همچون آنان از گروهى ناگاه شد مقرر آنان بر جهاد
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 آخرين فراخوان

 ما بر را جهاد چرا، پروردگارا: گفتند و ترسيدند مردم از -بيشتر ترسى
 مندى بهره: بگو؟ ندادى هلتم ما به نزديك زمانى تا چرا؟ كردى مقرر
 به و است بهتر، كند پرهيزگارى كه كسى براى آخرت و است اندك دنيا

  .»بينيد نمى ستم ميزانى كمترين

﴿ã≅ ø?$#uρ öΝÍκö n= tã r't6 tΡ ó©o_ ö/$# tΠyŠ#u™ Èd,ysø9$$ Î/ øŒÎ) $ t/§s% $ ZΡ$ t/öè% Ÿ≅ Îm6 à)çFsù ô⎯ÏΒ $ yϑ Ïδ Ï‰tnr& 

öΝs9uρ ö≅ ¬6 s)tFãƒ z⎯ÏΒ ÌyzFψ$# tΑ$ s% y7 ¨Ψn= çFø% V{ ( tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅¬7s)tG tƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# 

، خوان بر آنان بر راستى به را آدم فرزند دو خبر و« ).27 :ةالمائد( ﴾∪∠⊅∩

 ديگرى از و پذيرفته شان يكى از كه، كردند نذر اى قربانى]  كدام هر[ چون
: گفت]  هابيل. [كشت مخواه را تو قطعا: گفت] ديگر آن. [نشد پذيرفته
  .»پذيرد مى پرهيزگاران از فقط خداوند

) ق(اين چهار آيه عظيم است و در هر آيه اگر دقت نماييد ده قاف 
  .وجود دارد

  
در حديثي از مصطفي صلوات اهللا و سالم عليه چنين خبر داد از 
كردگار قديم و خداوند عز جالله و تقدست اسمائه و تعالت صفاته از 
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 آخرين فراخوان

قسمت : زي و مهرباني و بزرگواري پروردگار خود چنين گفتبنده نوا
آن من، و نيمي از . و بنده ام دم خواندن سوره الحمد را ميان خودكر

چون بنده  ،بنده من آنچه خواهد براي اوست. نيمي ديگر از آن بنده ام
مرا نام نهاد و نام نيكو : بسم اهللا الرحمن الرحيم، اهللا تعالي فرمايد: گويد
ß‰ôϑ﴿: چون بنده گويد .دخوان ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪﴾  اهللا تعالي

≈⎯Ç﴿: چون بنده گويد. بنده مرا سپاسگزاري كرد: فرمايد uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# 

چون . بنده مرا ستايش نيكو و ثناي به سزا گفت: اهللا تعالي فرمايد ﴾∪⊃∩

Å7﴿: بنده گويد Î=≈tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪﴾  بنده من مرا به : تعالي فرمايداهللا

x‚$−ƒ﴿. بزرگواري و پاكي بستود چون بنده گويد Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ 

Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ و ) توكل نمود(بنده ام بر من تكيه كرد : خداوند فرمايد
كارش را به من واگذار نموده، دانست كه بر سر برنده و اتمام كننده كار 

مت بر وي ما هستيم، سازنده كار وي و روزي وي ما هستيم، تمام كننده نع
رساننده به وي مائيم ما را مي پرستد و از ما ياري مي خواهد، دست نياز به 

راست  اهدنا تا آخر سوره همه بنده را دعاست و او«سوي ما برداشت كه 
ناميد تا يادآور شود بنده  ةدر اين خبر سوره حمد را صلو. آنچه خواست

  . الحمد درست نيسترا كه، نماز بدون 
ا ام القرآن، سبع المثاني اين سوره ر ،بسم اهللا آيه اول و جزء سوره است

فاتحه در قرآنها ابتدا شروع مي باشد و . الكتاب نيز ناميده اند تحةو فا
آموزانند و در هر كاري كه بنده در آن  سوره مي كودكان را اول بار اين
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فاتحه اولين سوره اي است كه  :ندبسم اهللا و گفته ا: شروع كند اول گويد
 اين سوره به خواست الهي شفا :آمده است كه. از آسمان فرود آمد

  . بخش مي باشد
در گرفتم به نام خويش، در پيوستم به نام خويش و ش، يبسم اهللا معنا

. آغاز كردم به نام خويش و درگيريد، در پيونديد و آغاز كنيد به نام من
 ™ËxÎm7y﴿: ات است چنانچه در جاي ديگر فرموداسم در اينجا به معني ذ

zΟó™ $# y7În/u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪﴾ )به پاكي بستائيد نام پروردگار : يعني ).1: اعلى

≈x8t﴿: در جايي ديگر فرمود. خويش را t6 s? ãΛôœ $# y7 În/u‘﴾ )با «). 78: رحمن
در لغت توحيد آن . »بركت و با بزرگواري و برتري است نام پروردگار تو

بناء  يكي است نام و نامور و اهللا  د اهل حق اسم و مسميزنست كه به ا
و آنكه  ،است) برتر از اين(همه نامهاي خداوند است و نام حقيقي مهيمن 

  . همه نامهاي وي مي باشند و پاك ازلي و نيكو و بزرگ
د نهاده و نه از صفت شكافته و بناي همه نامهاست اين نام حقيقي بر خو

اهللا غفور است و رحيم است، اهللا سميع است و : رجا فرمايدنبيني كه ه
. بصير، اهللا خبير است و لطيف، اهللا بنا نهد و ديگر نامها بر آن اوصاف بندد

آمده و خويشتن را به آن نام برد و ايشان كه  جا نام اهللا  3027در قرآن 
šχρ﴿: بت را الت نام كردند ايشان را گفت ß‰Åsù=ãƒ þ’Îû ⎯Ïμ Í×̄≈ yϑ ó™ r&﴾ 

خواستند  »مي نامندر نام من الحاد مي آرند و به كژي د«). 180: األعراف(
دشمنان خدا كه بت را هام نام نهند اهللا تعالي آن را برايشان شكست و 
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≅ö﴿: اهللا تعالي فرمايد. تباه كردبرايشان  yδ ÞΟn= ÷è s? …çμ s9 $ wŠÏϑ y™﴾ )او ). 65: مريم
. جز از وي اهللا نخوانند و نه رحمنهيچ كس را  ،را هام نام داني يعني كه
برخي از . مختلفند و سخن در آن مشتبه است ءدر اشتقاق نام اهللا علما

گفته . تجزيه كلمه اهللا اجتناب نمودند و برخي ريشه آن را تفسير نموده اند
اهللا اوست كه آرام خلق به ذكر اوست سكون دل دوستان به نام اوست  :اند

وست ذكر وي آئين زبان، نام وي راحت جان، شادي دل مويگان به ياد ا
معني ديگر يعني آنچه كه . يافت وي سور دل و سرور دوستان است

زيركان و دانايان در مبادي اشراق وي حيران و از دريافت چگونگي 
  . صفات افعال وي نوميدند

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#﴿: نام رحمن را در جاهليت نمي شناختند Ï% ãΝßγ s9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 (#θä9$ s% $ tΒ uρ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$#﴾ )و چون به آنان گفته شود«). 60: فرقان :
و  »چيست؟] ديگر[و رحمان : رحمان سجده بريد، گويند] خداوند[براى 

öΝèδuρ tβρ﴿ :در جاي ديگر آمده ãàõ3tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ ﴾ )ه آنها ب«). 30: رعد

≅ö﴿: كه پاسخ اين است »ورزند رحمان كفر مى]  خداى[ è% uθ èδ ’În1u‘ Iω tμ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ ﴾ )و همه امور من در (من بگو اوست كه پرورنده «). 30: رعد
كلمه اي عبراني  را بعضي آن. »و جز او نيست معبودي) دست اوست

اما در  ،دانسته و برخي آن را كلمه اي عربي و از ريشه رحمت مشتق شده
بر همين اساس است كه . تتورات و در ميان اهل كتاب معروفتر بوده اس
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 آخرين فراخوان

≅È ﴿: مي فرمايد è% (#θ ãã÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ããô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 

4©o_ ó¡çtø: . را بخوانيد »رحمن«خداوند را بخوانيد يا : بگو« .)110 :اسراء( ﴾#$
و رحمن پس اهللا   »كه خداوند نامهاى نيكو دارد]  نيك است[هر كدام 

اسامي خاص خداوندند و نمي شود اين دو را بر روي مخلوقات گذاشت 
و از اين  ،كه متاسفانه امروزه در ايران نام برخي پسران را رحمن مي نامند

جهت كه اين دو اسم اسماء خاص خداوند مي باشند نمي شود چنين نام 
حوال مي اشكال است و اداره ثبت ا نهاد بلكه عبداهللا يا عبدالرحمن بال

آفريدن و  رحمن بر همه خلق از. بايست در اين زمينه دقت داشته باشد
منان از روي هدايت و توفيق طاعت در دنيا و روزي دادن و رحيم بر مؤ
  . بهشت و رويت در عقبي

 - 2رحمن  -1: باز خواند خداوند به پنج نام از رحمت خود را در قرآن
  .حمةذو الر -5 خير الراحمين -4مين رحم الراحأ -3رحيم 

پس قبل تولد فرزندان آنها را به پناه خداوند درآوريم به شيوه مادر 
زيرا در صورت موحد شدن رك شوند از اينكه مش ‘حضرت مريم 

دعايي كه اول آن بسم اهللا  :و نيز گفته شده. خير فراوان براي والدين دارد
. ون دارندالرحمن الرحيم گويند آن دعا را رد نكنند و به اجابت مقر

$ ﴿همانطور كه دوزخ نوزده زبانه دارد  pκö n= tæ sπ yèó¡Î@ u|³tã ∩⊂⊃∪﴾ )30: مدثر .(
حرف، هركسي كه با اخالص آن را بخواند  19و بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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 آخرين فراخوان

وي باز دارد و گفته شده جواز ورود به  از خداوند به هر حرف زبانه اي
  . بهشت بسم اهللا است

≅È ﴿ :آن مي شود قولوا الحمدهللا مانندالحمدهللا كه تقدير  è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 

“Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ﴾ )111 :اسراء(. ﴿ È≅ è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! ö/ä3ƒ Îãy™ ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™﴾ 

≅È ﴿ .)93 :نمل( è% ß‰ôϑ ptø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪Ï% ©!$# #’ s∀sÜô¹$#﴾ )نمل: 
ن خود را ستايش به سزا گفتم شما نيز بستائيد و معني آن است كه م .)59

خداي عزوجل را مدح و . ثنا گوئيد كه من ستايش و ثنا را دوست دارم
مدح است زيرا حمد به جاي مدح مي  حمد بهتر از. حمد و شكر گويند

ايستد اما مدح نمي تواند به جاي حمد بايستد و حمد بهتر از شكر است 
حاليكه شكر فقط  مي رود و هم در مكافات در ر ابتدا بكارزيرا حمد هم د

ات بكار مي رود هرچه در مدح و شكر يابند در حمد هم مي در مكاف
با الف و الم معرف جز براي خداي عزوجل  »الحمد«. يابند اما برعكس نه

  . روا نيست پس الحمد اقتضاء دارد حمد حقيقتاً فقط براي خداست
و  ،ر شده تعريف تعظيم و جنسسه معني ذك ،و براي اين الف و الم

و معني  .تعريف به عهد گويند و تعظيم جالل را و جنس استغراق عموم
گفتند و خداوند  مشركان بتان را مدح و حمد مي :عهد اين است كه

بتان شايسته اين مدح و حمد نيستند و فقط اليق اهللا تعالي است  :فرمود
زيرا جالل و عظمتي  ،همگي و تمامي آن و كسي را در آن منازعت نيست

اما شكر مشترك است ميان خالق و مخلوق  .كه ويراست ديگري را نيست
﴿Èβ r& öà6ô©$# ’ Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ﴾ )والدينت براي من و « .)14 :لقمان
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 آخرين فراخوان

اهللا تعالي خود را تزكي  :اگر كسي بگويد »سپاسگزاري شايسته را بنما
Ÿξ﴿ :نموده و جايي ديگر فرموده sù (#þθ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr&﴾ )خود را «). 32: نجم

پس مدح خود گفتن اينجا از چه باب است؟ جواب اين  »پاك ندانيد
مستحق حمد است و مستوجب حمد و ديگران را  است كه خداي 
تزكيه و اظهار پاكي و شايستگي ديگران يا از جهت دفع . استحقاق نيست

از هر دو  و رب العالمين. باشد مضرت و سختي و يا جلب منفعت مي
الحمد از روي ظاهر معني  :و گفته اند .خصلت مقدس، منزه و مزكي است

و مقتضي اين خبر . است اما در اصل معني دعا، درخواست و سئوال است
من شغل بذكري عن مسئليت أعطيته «: است كه صو حديث از رسول اهللا 

و  به حمداگر شخص به جاي دعا كردن « :يعني »عطي السائلنيأفضل ما أ
ن آمشغول شود خداوند افضل از آنچه كه ساير بندگان در  خداوند ذكر

مورد  17خداوند در  »نمايد به او عطا ميمورد از خداوند خواسته اند 
خويش را به حميد در قرآن خوانده و الحمد هللا رب العالمين به معاني 
 آفريننده خلقان و دارنده ايشان و سازنده كار و روزي رسان و كسي كه

. و به رحمت بيامرزدبه قدرت خويش اول بار بيافريد و به نعمت بپروراند 
رب نام اعظم است و كسي جز خداي واحد را شايسته : ابو درداء گويد

يكي سيد ديگري مالك  .نيست و در كالم عرب بر چهار وجه مي باشد
  . سومي به معناي مدبر و مصلح و چهارمي به معني مربي

روحانيون، فرشتگان، آدميان و پرنيان پس ديگر  عالمين نامي است از
قول . جانوران بدين سه ملحقند كه همه مربوبند و اهللا تعالي رب ايشان
وقتي . حسن و مجاهد و قتاده آن است كه عالمين نام همه مخلوقات است
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 آخرين فراخوان

پاسخ  رب العالمين كيست؟ موسي  :گويد مي فرعون به موسي 
  . ين و آنچه بين اين هاستپروردگار آسمانها و زم: مي دهد

شود كه انسان در ستايش فقط آن ذات پاكي را  پس نتيجه اين مي
حمد گويد كه پروردگار جهانيان است، نه ساير موجودات اعم از انسانها 

$!﴿: مي گويد و غيره زيرا حضرت يوسف  tΒ uρ ä—Ìht/é& û©Å¤øtΡ 4 ¨β Î) 

}§ø¨Ζ9$# 8οu‘$ ¨ΒV{ Ï™þθ ¡9$$ Î/﴾ )و من نفس خويش را پاك نمي « .)53 :يوسف
و در جاي ديگر خداوند  .»دانم زيرا نفس انسان قطعاً گرايش به بدي دارد

$﴿: فرمايد مي tΒ 4’s1y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ’Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„﴾ )نور :
هيچيك از شما از گناه پاك نمي شود مگر اينكه خداوند او را « .)21

   .»و تزكيه نمايد پاك
را بنابراين حمد فقط شايسته خداوند است و اگر بخواهيم چيزي 

فالن چيز را خداوند پاك قرار داده يا فالن  :توصيف كنيم بايد بگوئيم
چه گل زيبايي، چه  :مثالً نگوئيم ،شخص را خداوند پاكيزه قرار داده

گل زيبايي يا  خداوند چه :فرزند زيبايي، چه پيامبر عظيمي، بلكه بگوئيم
فرزند زيبايي يا پيامبر عظيمي آفريده و با پناه دادن به آن شخص مقام و 

ي براي چيزي يا صفتمرتبه او را عالي كرده زيرا اگر قائل به وجود 
شخصي بالذات شديم آن صفت را آفريده خود او دانسته ايم و خالقيت و 

كفر و شرك شده  بنابراين دچار. پروردگاري خداوند را انكار كرده ايم
ايم پس حمد فقط شايسته خالق است نه مخلوق و ديگران هرچه غير 
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خداوند همگي مخلوقند و نمي توانيم بدون نام خداوند و خواست او 
  . صفتي را برايشان ذكر كنيم

﴿Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊂∪﴾ دو نام هستند از رحمت اگر كسي بگويد: 
  تكرار چيست؟ چون ابتدا سوره آمده اند فايده 

يعني شروع به نام اهللا  ،جواب آن است كه ابتدا قصد بيان تبرك بوده
تعالي نمايند و به وي تبرك گيريد كه وي بر شما بخشنده و مهربان است 

و اظهار رافت و رحمت از پس ترهيب   و بر بيان مدح و ثنا است بر اهللا
الحمدهللا  :گفتيم و تحويل كه در ذكر عالمين اشارت كرد و چنانچه قبالً

≈=Å7Î﴿. واجب است براي اينكه او بخشنده و مهربان است tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪Ïe$!$# 

و  مالك خواند ،به روايت انس بن مالك صلك را رسول خدا م ﴾∪⊇∩
پادشاه و  :بر سه وجه است) مالك(به روايت ديگر ملك خوانده معني آن 

مالك روز رستخيز دوم . داور و كارگذار و پاداش دهنده و به روز جزا
است و هرچه در آن از قضا و حساب اوست همه در ملك و ملك او در 

خيز توانا است است كه با آفرينش روز رستا اهللا  :سوم. توان و فرمان او
  .و پديد آورنده آن

 )به تنهايي(او پادشاه بي منازع روز جزاست  »ملك«بر قرائت بي الف 
براي هر حرف از  :ين دو گفته اندبر فرق ا. و هيچ ملكي غير او نيست

قرائت اين سوره ده حسنه است پس كسي كه مالك را ملك خواند از ده 
اما بعضي . روم شده گرچه در نوشتن ملك مكتوب مي شودححسنه م

علماي دين و اهل تحصيل قرائت ملك بي الف اختيار كرده و در معني 



  
  
  
  
  
  

 

١٢٩

 

 آخرين فراخوان

م است كه در مالك در ملك تعظي :مدح و ثنا بليغ تر دانسته، گفته اند
خداوند در قرآن خويش را ملك، مالك، مليك و مالك الملك . نيست

ناميده، ملك اوست كه به ذات و صفات از همه موجودات مستغني و بي 
و حاجات خود را نزد وي مي  نياز است و همه موجودات به وي نيازمند

  . آورند
داع و قادر به اب ،مليك مبالغت مالك است و مالك كسي است كه

يعني كه آغاز آفريند بي مثال و كارها نو سازد بي ساز و بي . اختراع است
نيست كه ابداع و اختراع جز در قدرت و  مالك به حقيقت جز اهللا . يار

 مالك الملك اوست كه مشيت او در مملكت او روان. توان اهللا نيست
دم ست اگر خواهد از نيست هست كند، يا هست به نيست برد، يا از ع

  . بوجود آورد، يا وجود به عدم ببرد
اگر او مالك است پس چرا تخصيص به يوم الدين زده و  :گفته اند

  همه زمانها را شامل ندانسته؟ 
آن روز كسي از مخلوقات را حكم نيست : گويدبابن عباس 

ãøΒ﴿: آنطور كه در دنيا از طريق مجاز بود چنانچه فرموده F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °!﴾  
  . »امر در اين روز فقط براي خداست«). 19: ارانفط(

β¨﴿به معني توحيد مانند : دين بر دوازده وجه است Î) š⎥⎪Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# 

ÞΟ≈ n= ó™ M}$# ﴾ )19 :آل عمران(.  به معني حساب﴿šÏ9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍhŠs)ø9$#﴾ 

Iuöxî t⎦⎫ÏΖƒ﴿مانند يا حساب مستقيم  .)36 :توبه( Ï‰tΒ﴾ )ه معني ب). 86: واقعه



  
  
  
  
  
  

 

١٣٠
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öΝä3çΡ≡uθ﴿حكم در دين الملك يا في حكم به معني ملت مانند  ÷zÎ* sù ’ Îû 

Ç⎯ƒ Ïe$!$#﴾ )به معني طاعت مانند .)11 :توبه: ﴿èŸω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È⎦⎪ÏŠ 

$﴿ :به معني جزا مانند. )2 :نور( ﴾#$!» ¯ΡÏ™r& tβθ ãΖƒ Ï‰yϑ s9﴾ )به  ).53: صافات

Ÿω﴿ :حمد مانندمعني  uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ÏŠ Èd,ysø9$#﴾ )به معني . )29 :توبه

ôtΠöθ﴿شريعت مانند  u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾ )به معني شرك  .)3 :مائده

öš⎥⎫ÅÁ﴿ :به معني دعا مانند .)6: كافرون( ﴾ ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ﴿ :مانند Î=øƒèΧ ã& s! 

t⎦⎪Ïe$!$#﴾ )به معني عيد مشركان مانند .)29 :اعراف: ﴿Í‘ sŒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#ρä‹sƒ ªB $# öΝ åκ s]ƒ ÏŠ $Y6 Ïès9 # Yθôγ s9 uρ﴾ )رو غلبه مانندبه معني قه .)70 :انعام :﴿$ tΒ 

tβ% x. x‹è{ù'uŠÏ9 çν$ yzr& ’Îû È⎦⎪ÏŠ Å7Î= yϑ ø9$#﴾ )و خداوند را ديان خوانند . )76 :يوسف

x‚$−ƒ﴿ .به معني داور و شمار خواه و پاداش دهنده Î) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ 

Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ )حقيقت عبادت خضوع و تذلل و اعظام و  .)5 :حمد
: از روي تفسير عبادت توحيد است چنانچه فرمود .اجالل معبود است

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘﴾ )به معني دعا چنانچه قبالً آمده .)21 :بقره :

﴿t¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã t﴾ )يئعن دعا(يعني  .)60 :غافر( 
مي دانند كنند و خود را غني  يعني كساني كه از دعا نمودن ابا و امتناع مي
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≅ö﴿: و آيه آخر سوره فرقان مي فرمايد .در جهنم داخل مي شوند è% $ tΒ 

(#àσt7÷è tƒ ö/ä3Î/ ’În1u‘ Ÿω öθ s9 öΝà2 äτ!$ tã ßŠ﴾ » اگر دعاي شما نباشد خداوند توجه و
پس خواسته هايتان را بر زبانتان با خلوص و توجه  .»ا ندارداعتنايي به شم

بي واسطه جاري كنيد كه او نزديك است و دعاي  به نزد خداي واحد
و به معني عبادت است  .كند بندگان هنگامي كه او را بخوانند اجابت مي

θãè#)﴿: چنانچه فرمود Ÿ2 ö‘ $# (#ρß‰àfó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6 ôã $#uρ öΝä3−/u‘﴾ )شما « .)77 :حج
خداوندا تو : گوينديد، گومنان از سر خضوع و خشوع و تذلل و زاري مؤ

را پرستيم نه كسي ديگر را كه خداوند آفريدگار و پروردگار بي شريك 
خداوندا اكنون كه اين بشناختيم و به آن . به حقيقت تويي نه كسي ديگر

و حليت ايمان آورديم فقط از تو ياري خواهيم، بر هرچه ما را بر آن توان 
  . )نيست جز به اراده و تقدير تو

بنده را بي توفيق الهي و تقدير قادر بر هيچ كار  :روايت است كه
مستقل بوده وي را در آن فعل حاجت به  نيست، اگر بنده بر فعل خود

  . پس توفيق يعني جمع تمام منشاء ها و اسباب و واسطه ها. استعانت نبوده
ن براي هر حاجتي بايد دست نياز و بنابراي. توفيق به اراده خداست

كسب توفيق تنها به سوي خدا داشت و نبايد او را دور و بي اعتنا فرض 
روي همين اصل است كه امام سجاد . كرد كه حتماً نياز به واسطه دارد

ناديه كلما شئت احلمدهللا الذي أ«: در دعاي ابوحمزه ثمالي گويد /
لو غريه و واحلمد هللا الذي ال أدعو  حاجيتي يلبال شفيع فيقض... حلاجيت و 
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سپاس خدايي را كه هرگاه براي هر  »..دعوت غريه مل يستجب يل دعايي 
كند  حاجتي بدون شفيع و واسطه حاجتي از او خواهم آن را برآورده مي

 در دعا نمي خوانم و اگر غير او را پاس خداي را كه غير او را در دعاو س
   .1»تجاب كندمس دعايم را بخوانم نمي تواند

آيا با اين همه  .)40 :نباء( ،)16 :ق(او نزديكتر از رگ گردن است 
نزديك بودن آيا نياز به واسطه اي دارد؟ آيا آن واسطه نزديكتر از اين 
حالت خداوند است كه بخواهد صداي ما را به گوش خداوند برساند يا 

خداوند را  خداوند از چنين واسطه هايي بي اطالع است و شما مي خواهيد
بخوانيد مرا تا  :فرمايد مي از اين واسطه ها مطلع نمائيد؟ درحاليكه خداوند

 .و حتي خواندن غير خدا را باطل مي داند .)60 :غافر(اجابت كنم شما را 
مي   نهي از واسطه گيري  نهج البالغه نيز علي  31در نامه  .)3 :زمر(

 .)40-43 :انعام(طان است بنابراين واسطه گيري حيله و مكر شي .2نمايد
من فقط از خداوند ياري مي طلبد و توفيق مؤبنابراين انسان موحد و 

. هدايت و رحمت و رسيدن به خواسته ها را فقط از وي مي خواهد
﴿$ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪﴾  آنجا كه بخشندگي نباشد آتش است و

رسد  به نظر مي .)51-70:امانع. (تواند شفاعت نمايد هيچ شفيعي نمي
كند وگرنه موردي كه  شفاعت در مورد گناهان قابل بخشش صدق مي

          نمايند و حتي  غير قابل بخشش باشد اوالً شافعين چنين شفاعتي نمي

                                                 
 . 378قمي، مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي، ص  -1
  . 2425، ص 5معاديخواه، عبدالحميد، فرهنگ آفتاب، ج  -2
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ثانياً اگر شفاعتي نمايند  ،ت بر چنين شفاعتي ندارندجرأ: شودگفت مي
دهيم حداقل از  انجام مي پس هر گناهي .)3 :يونس( .پذيرفته نمي شود

 چراكه تنها گناه غير قابل بخشش. شرك و مظاهر آن به شدت پرهيز كنيم
حتي اگر در چيزي ظن و گمان داريم كه شرك است يا  و. است )شرك(

ورع از جهت ترس از عذاب و غضب الهي از آن به اساس قاعده  نه بر
ما كاري انجام  چرا كه غير خداوند نمي توانند براي ،شدت پرهيز كنيم

شود با شيطان و  مي) خدا(آيا او را . دهند و دعايي را مستجاب نمايند
آيا لبيك به نداي خداوند مبني بر  ؟شيطانيان مقايسه كرد تا بشود گفت

عاقبت  ،توحيد بهتر است يا لبيك به نداي شيطان بر گمراهي و شرك
او كه اسوه هركدام حتي براساس احتمال يك درصد چيست؟ كسي 

پيرو طريق و روش او باشد و مانند او عمل  ملشود بايد در ع شخصي مي
مادر و  شخصي كه مسيحي است و اسوه او حضرت عيسي . نمايد

بزرگوارش هستند نبايد به جاي خداوند از اين دو كمك بخواهد زيرا اين 
در دعاي كميل . دو هرچند مقربند اما نمي توانند دعايي را مستجاب كنند

 ..ليك بربوبيتكيتوسل إ«: چنين مضاميني مي بينيم علي حضرت 
خدايا تو را وسيله به سويت گرفته و به « »نفسك ىلاستشفع بك إ

شفيع مي گيرم تو را به نزد خودت براي  ...پروردگاريت متوسل مي شوم
پس سيره و روش آنها روشن است فقط بايد از خداوند  »اجابت دعايم

و انابه و دعا نمود تا ان شاء اهللا به راه راست خواست و به نزد او توبه 
  . هدايتمان فرمايد
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و عرب هرچه براي  ،بيان و تعريف است »اهدنا«لمه ك حقيقت
هدي خواند و هرچه را فرا پيش داللت و بيان و تعريف و ارشاد بود همه 

هدايت يافتن بعد از هدايت به چه معني  :بود هادي خواند سئوال شده
هدايت اينجا به معني تثبيت و تقرير است  :ن است كهجواب اياست؟ 
ي و ايمان كه كرامت فرمودي پاينده بار خدايا ما را بر اسالم كه داد يعني

خواهند كه مقتضي  منان از اهللا بهشت را ميمؤ: گفته اند. دار و بر نگردان
حمد و عبادت و استعانت ايشان، آن است كه طلب ثواب كنند و ثواب 

ويل هدايت به معني تقديم بر اين تأ. جاويد است و نعيم مقيم ايشان بهشت
نقاش حكايت كرد از امام بوبكر . است و صراط مستقيم طريق بهشت

در كتاب شما آيتي است  :كه روزي جهودي مرا گفت  مسلمانان علي
كه مرا مشكل شده اگر كسي آن را تفسير كند تا اشكال من حل شود 

$﴿: آن چه آيت است؟ گفت :امام گفت. مسلمان مي شوم tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪﴾  به راه راستيم و دين روشن اگر چنين  :شما كه مي گوئيد
جوئيد و مي خواهيد؟ امام  است و بر شك نيستيد پس چرا آنچه داريد مي

قومي از پيغامبران و دوستان خدا پيش از ما به بهشت رفتند و به : پاسخ داد
خواهيم تا آن راه كه به ايشان نمود و  ت ابدي رسيدند و ما از اهللا ميسعاد

نشان داد به ما بنماياند و آن اطاعت كه ايشان بر آن داشت تا به بهشت 
پس . ما را بر آن دارد تا ما نيز به ايشان برسيم و در بهشت شويمرسيدند 

صراط مستقيم شريعت اسالم و . اشكال وي حل شده و مسلمان گشت
سفانه اي مستقيم نداريم كه متأه و ما چيزي به نام صراط ،حوي آن استف
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اي مستقيم ديده و ه برخي روشنفكر نماها راههاي نجات بخش و صراط
مختلف شاكله هاي  طريق و ما ،خه غلط و باطل پيچيده اندبراي بشر نس

≅@﴿اي مستقيم خير، ه در صراط مستقيم داريم اما صراط à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n?tã 

⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x©﴾ )راه راست هركسي براساس راه و روش خود به  .)84 :ءاسرا
اما به وهميات و گمانهاي باطل، به حق و  ،مي رسد به شرط هدايت الهي

و هدايت آن است كه از طرف . راه راست و نهايت لقاء اهللا نمي رسد
كنيم و به آن دل خوش و خشنود  خداوند عزوجل آيد نه آنچه ما فكر مي

<¥ .ä≅‘)﴿شويم  مي ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù﴾ )53 :منون، مؤ32 :روم(. 
نهايتاً راه راست آن است كه انسان از هرچه غير خداست دل كنده و به 

مانند حضرت . بيند مي خدا ختم نمايد و تمام امورش را در خداوند منقطع
جز اهللا قطع  او در قرآن ذكر شده يعني از همه چيز بودن ابراهيم كه الگو

اين هدايت براي كساني كه قبالً گمراه و مشرك بوده و . اميد كرده
خداوند عزوجل آنها را هدايت نمود، با نظارت و هدايت دائمي او 

چراكه اگر . باشد و آن شخص دائماً از خداوند طلب هدايت مي نمايد مي
و در معرض يك لحظه به حال خود واگذاشته شود خويش را گمراه 

 »بداًرب ال تكلين إيل نفسي طرفة عني أ«: راف مي بيند و دائماً مي گويدانح
و دائم  »خدايا مرا حتي به اندازه چشم به هم زدني به حال خود وامگذار«

šÞÚÈhθ﴿امرشان را به خدا واگذار مي كنند  sùé&uρ ü” ÌøΒ r& ’n< Î) «!$# 4 χ Î) ©!$# 

7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$$ Î/﴾ )وند از گمراهي پناه مي برد و بر او و به خدا .)44 :غافر
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ار خواهد و بر نعمتهايش شكرگذ او مي توكل مي كند و دائماً هدايت از
ß‰ôϑ﴿خصوصاً نعمت هدايت  ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# $ uΖ1 y‰yδ #x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζä. y“Ï‰tFöκs]Ï9 

Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰yδ ª!$#﴾ )كند زيرا شكر نعمت آن را افزون مي .)43 :اعراف. 

﴿ø⎦È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{﴾ )و شكر هم به توفيق و ياري و  .)7 :ابراهيم
يادآوري الهي است پس در دعا از خداوند مي خواهند شكرگزاري نعمتها 

<zÉb﴿را به آنها ياد دهد  u‘ û©Í_ ôã Î—÷ρ r& ÷β r& tä3ô©r& štFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL ©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 

4’ n?tã uρ ” t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çμ8 |Ê ös?﴾ )15 :احقاف  ،19 :نمل(.   
خصوص صراط مستقيم بحث بسيار است اما نكته جالب اين است  در

 61اهدنا الصراط المستقيم آيه ششم سوره الحمد است و دقيقاً آيه  ،كه
Èβ﴿: سوره يس مي فرمايد r&uρ ’ ÎΤρ ß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∉⊇∪﴾  معني

جمله دعا  د در ابتداي كتاب آمد و معاني مختلفي براي آن ذكر شده ازعب
شود از من كمك بخواهيد و نزد من دعا  كردن، پس يك معني آن مي

و عبادت مجموعه اي از  ،اين صراط مستقيم و طريق سعادت است. كنيد
بوسيله ) ياري خواستن(تضرع، تذلل، خضوع، پرستش و استعانت 

  . دعاست
﴿xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# 

از آنجا كه راه براي شناخت حق خصوصاً در دنياي  .)7 :فاتحه( ﴾∪∠∩
د نيمنان كدام راه را بجويار جلوه گر نموده مؤمتالطم و طوفاني امروز بس



  
  
  
  
  
  

 

١٣٧

 

 آخرين فراخوان

انست كه اهللا، مصطفي و ء همراه نواختگان از پيامبران و صديقان و شهدا
خدا و اهل بيتش و  يعني كتاب خدا و سنت رسول ،منان را فرمودمؤ

منان را جاي ديگر مؤرا يك راه است كه اهللا تعالي منان مؤ. صحابه كرام
≈›βr&uρ #x¨﴿: با آن خواند و فرمود yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù﴾ )انعام: 

يني مفصلي آمده كه انجام آن امور را اين آيه پس از دستورات د) 153
را عمل نمايند  جزء راه راست معرفي كرده و پويندگان راه راست بايد آن

عالقمندان . كه اول آن عدم شرك به خداي واحد است از جميع جهات
. سوره انعام مراجعه كنند 153توانند براي اطالع بيشتر به آيات قبل  مي

يكي قرآن گفته، يكي  ،بسيار نموده اند مفسران براي صراط مستقيم تفسير
وجه ديگر آن است كه راههاي خدا بسيارند بعضي ... اسالم، يكي سنت و 

منان پيش تر از اين جاست كه قومي از مؤ. دورترراستر و نزديكتر و برخي 
شوند و قومي ديگر سالها ديرتر، از اينها چنانچه  از بقيه به بهشت وارد مي

منان از مؤ. ان از غيره به حق نزديكتر استدان و مقتصدراه سابقان از مقتص
و آن راه انبياء و صديقان و خدا نزديكتر  به خواهند كه خداوند آن را مي

و  »يل عليك كذا«: در معني الزام مانند »عليهم«. است صالحان و شهدا
 علىشرف أفالن «: و تقريب مانند »مرهأس أر ىفالن عل«: تمكن مانند

n?tã Å7’4)﴿: مانند) در(به معني في  »علي«قرآن  و در »املوت ù=ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™﴾ 

;öΝçλm﴿: مانند) نزد(و به معني عند ). 102: ةبقر( uρ ¥’n?tã Ò=/ΡsŒ﴾ )و ). 14: شعراء

θ#) (sŒÎ# ﴿ :مانند) از(به معني من  ä9$ tG ø.$# ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$#﴾ آمده است .  
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﴿Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ ﴾ مبتدعان كه خشم تو بر آنهاست  نه راه
جهودان  :و گفته شده .به سبب بدعت آوردن و گم شدن از راه و سنت

تكذيب  -1: و دو خشم بر جهودان به سبب يانمنظورند و از ضالين ترسا
 ،و ضالين براي ترسايان گفته شده صتكذيب محمد  - 2عيسي 

ر از يك انسان زيرا در كار عيسي بن مريم افراط كردند و او را باالت
ورده نيا صدانستد البته آن دسته از ترسايان و جهودان كه ايمان به محمد 

) مسيحيان(منين آنها خصوصاً ترسايان و مشرك و كافر شدند وگرنه مؤ
هركس كه كافر و : حسين بن فضل گويد. مورد ستايش و تصديق اسالمند

  . مشرك است داخل در اين آيه مي باشد
  

  :رآنقاعجاز عددي  -21
را ابتدا تعدادي از اعجاز عددي قرآن كه خداوند توفيق كشف آنها 

  .آورم آورم سپس تعدادي از كشفيات ديگران را مي مي نصيبم كرد
حروف الفبا آنطور كه در قرآن بكار رفته براساس حروف ابجدي 

كه ) ضظغ –ثخذ  –قرشت  –سعفص  –كلمن  –حطي  –هوز  –ابجد (
ز يك تا هزار، بدين شكل كه نه حرف اول يكي حرف بوده ا 28مجموعاً 

تا آخر ) ق(يكي نه حرف دوم ده تا ده تا و حروف باقي مانده يعني از 
  . صد تا صد تا شماره مي خورند
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مطمئناً اعداد اول را هم شنيده ايد يعني اعدادي كه فقط بر خود و 
 19 و 7مشهورند دو عدد ) prime(يك قابل تقسيم اند و به اعداد پريم 

در قرآن راجع به هفت و هفتاد در بيست و هفت جا . جزء اعداد اولند
صحبت شده مانند هفت گاو چاق، هفت سنبله، هفت آسمان، هفت در 

سوره  30فقط يك بار در آيه  19و درباره عدد ... جهنم، هفت دريا و 
  . مدثر سخن به ميان آمده است

ت آوردم چنين زي كه راجع به صراط بدسچي: و اما اعجاز عددي
اولين آيه اي كه صراط بار در قرآن آمده  45صراط با مشتقاتش : است كه

سوره ملك  22باشد و آخرين آن آيه  سوره الحمد مي 6در آن آمده آيه 
اولين و آخرين جايي كه در قرآن صراط بكار رفته يك كلمه . مي باشد

راط در آن سوره ملك آخرين جايي بود كه صمانده به آخر آيه مي باشد 
آخرين آيه كه كلمه  22وقتي ما عدد . قرآن است 67بكار رفته سوره 

بدست مي آيد  45صراط در آن بكار رفته را از عدد سوره كم كنيم عدد 
اولين آيه كه صراط . ه در قرآن مطابقت داردكه با تعداد صراط بكار رفت

≈›x#﴿سوره الحمد بود آيه  6در آن آمده آيه  yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠÉ)tG ó¡•Β﴾  پنج بار
در قرآن تكرار شده و در قبل اين كالم، پرستش و اطاعت خداوند به 

 :آل عمران: يگانگي به عنوان راه راست بيان شده و آن آيات عبارتند از
همانطور كه مي بينيد عدد ... و  61و  64 :، زخرف61 :، يس36 :، مريم51

مطلب . طابقت دارددر سمت چپ آن قرار دارد كه با پنج بار تكرار م 5
را مي توان ديد يا بدست  6به نوعي در شماره آيات عدد قابل توجه اينكه 

از طرف ديگر صراط مستقيم ... و  64، 61، 36، 51 � 5+1= 6: آورد مثالً
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و را بوسيله صاحب نعمت شدن بعد عبوديت خداوند به وحدانيت 
يت خالصانه از اين پنج آيه چهار آيه عبود. يگانگي معرفي كرده است

خداوند راه راست معرفي كرده و يك مورد اطاعت خداوند راه راست 
و آخرين است  67سوره ملك كه سوره  22آيه ) 61 :زخرف(معرفي شده 

ه و راه راست را عبادت خداوند آيه اي كه كلمه صراط در آن بكار رفت
آيه عبوديت  4حرف كلمه صراط و  4و مطابق  4ته جمع دو عددش دانس
سال پيش آن هم توسط پيامبر  1400آيا چنين نظمي در . صانه استخال

اسالم كه سواد نداشته ممكن مي باشد؟ يا اينكه اين كتاب حقيقتاً از جانب 
در بخش هاي آينده راجع به اعجاز عددي بيشتر بحث . خداي واحد است

  . ان شاء اهللا. خواهيم نمود
بسياري افراد به  باشد مي چنين مطلب بعد در خصوص صراط مستقيم

لذا . دنبال صراط مستقيم هستند اما نمي توانند آن راه را پيدا و عمل نمايند
ما را به راه راست : سوره حمد مي فرمايد 6همانطور كه مي دانيد آيه 

مرا عبادت كنيد : سوره يس مي فرمايد 61از طرفي آيه . هدايت فرما
ما به آياتي كه اشاره به  اين راه راست است، وقتي) عبادت در همه معني(

راه راست است و طريق آن مي نمايند توجه كنيم مي بينيم شماره آيات به 
  : شود مثالًختم مي  6نوعي به عدد 

 :نحل-161-126( :انعام) 5+1=6(ل عمران آ) 2+1+1+3=6( :بقره 213
 - 6 :سباء) 2+4( 24 :حج) 8+7=15=1+5=6( 87) 9-3=6( 39 :انعام -76

: نساء-16 :اعراف، 64: زخرف، 61: يس، 46: نور، 67: حج، 36: مريم
  . 6 :الحمد، 68
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جالبتر از اين مطالب اينكه آياتي كه به نوعي مباحث عبادت را 
تعريف مي نمايد يا بر نفي عقايد مخالفان اشاره مي نمايد همگي به 

براي عبادت  ق جن و انسخل: شوند چنانچه ختم مي 6نوعي در عدد 
تنها . 65آيه ) 39(زمر  ،اثر شرك نابودي عمل 56آيه ) 51(ذاريات 

پس از معرفي عيسي و . 36آيه ) 39(زمر  .داست، خكفايت كننده انسان
نزديكتر . 36آيه ) 19(مريم  .او خداي من و شماست :مادرش مي فرمايد

خداوند به حق اجابت . 16آيه ) 50(خداوند از رگ گردن ق بودن 
آنچه از غير خدا در ) 20+40( 60=20آيه ) 40(كند و غير او خير غافر  مي

 42آيه ) 29(يد خدا آن را مي داند و مي شنود عنكبوت دعا مي خوان
 خطاب .24آيه ) 8(خداوند بين شخص و قلب اوست انفال  .)2+4=6(

خطاب كلي  .64دعوت اديان الهي به توحيد و ال إله إال اهللا آل عمران 
 .26راكت احدي در حكم خدا كهف عدم ش .36براي دعوت توحيد نساء 

   .66خواندن غير خدا در دعا ظن است يونس 
بار در  110قرآن در مورد كلمه الحق كه يكي ديگر از اعجاز عددي 

آيه اولين جايي كه كلمه الحق بكار رفته  ،تكرار شده چنين است كهقرآن 
بينيد   م(ي باشد م نبأ هسور 39سوره بقره مي باشد و آخرين مورد آيه  26

بوده و منهاي آخرين  6كه عدد سمت راست اولين جايي كه الحق آمده 
را ) 26و  39(وقتي اين دو آيه ) 6مي شود  39تكرار كلمه الحق  يعني آيه 

بدست  65و  13يكبار از يكديگر كم كرده و يكبار جمع نمائيم دو عدد 
گاه كنيم مي شود و اگر به شماره سوره نباء ن 78مي آيد جمع اين دو عدد 
  . قرآن است 78مي بينيم اين سوره، سوره 
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آيه،  4همانطور كه قبالً آورديم حق فقط از جانب خداست و در 
حرف مي باشد جمع شماره  4كلمه الحق معني شده است و كلمه الحق 

 4بوده و جمع نهايي ارزش عددي كلمه الحق نيز  40حروف ابجدي الحق 
  . مي شود

 19عدد دهيم  و در آينده توضيح بيشتري مي ،همانطور كه قبالً گفتيم
جزء اعداد اول و نشانه وحدت است و اولين آيه قرآن يعني بسم اهللا 

و يگانگي باشد كه نشانه وحدت  حرف دارا مي 19الرحمن الرحيم 
بار در قرآن تكرار شده كه نشانه   19خداوند است و كلمه عيسي 

پرستي است و سوره مريم نيز هدف آن پيامبر يعني ترويج توحيد و يكتا
و كلمه السميع كه تنها به خداوند اطالق  نوزدهمين سوره قرآن مي باشد

مي شود  نوزده بار تكرار شده و از طرفي داراي شش حرف مي باشد كه 
اينها همه دليل بر وحدانيت  با صراط مستقيم داراي نوعي سنخيت است و

ه بخواهد بفهمد و براي خداوند و حق بودن قرآن است براي آن كسي ك
عني يكي از سه اقنوم عيسي ثالث ثالثه ي. آنكه بخواهد به حقيقت برسد

بلكه يك بنده منحصر به فرد و مخلص  ،نبوده و نعوذ باهللا پسر خدا نيست
 از بندگان خداست كه خلقت ايشان مانند خلقت پدر همه انسانها و پدر

ته جاي اين مطالب الب. بوده است نه چيز ديگر عيسي حضرت آدم 
اما خيلي مهم مي باشد آنطور كه در عقايد مسيحيت تحقيق اينجا نيست 

مسيح فدا شد و كشته شد تا  :خواهند بگويند كرده ام بعضي از آنها مي
كفاره گناهان امت خود باشد و هركس كه به او اعتقاد دارد و بر او 

رضايت و ذكر ال و بدين اغوا مي خواهند بگويند به دنب تدصلوات مي فرس
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و ياد او باشيد تا بر شما نزول كند و دردهاي شما را تسكين دهد و در 
ه پيامبر اسالم كه پيامبر تمام در حاليك ،آخرت شما را شفاعت كند

ي مردم بين ا«: منان است در يك خطبه پاياني خويش چنين مي گويدمؤ
كه يشاوندي نيست و هيچ رابطه ديگري هم خدا و هيچكس رابطه خو

بنگريد . ود وجود ندارد جز عملر شموجب جلب منفعت و دفع ضر
هيچكس ادعاي گزاف نكند، هيچكس آرزوي خام در دل نپرورد قسم به 
خدايي كه مرا به راستي برانگيخت چيزي جز عمل توام با رحمت خدا، 
سبب رستگاري و نجات نمي گردد من خودم اگر گناه كرده بودم سقوط 

آثاري از كدورت بر «: ي ديگري از ايشان است كهو در جا .1»مي كردم
قلبم ظاهر مي شود و من در هر روز هفتاد بار از خداوند مغفرت مي 

سوره اعراف پيامبر هيچ اختياري براي  188تا  198و ضمن آيات  .2»طلبم
بنابراين . خويش قائل نمي شود مگر آنچه كه خداوند براي او اراده نمايد

ي است و تحريفات برخي مسيحيان است كه مسيح سخن پيامبران همه يك
شفا مي دهد و شفاعت مي كند بي اذن الهي، وگرنه او هم بنده اي مانند 
ساير بندگان مخلص خداست و رحمت خداوند بر او و مادرش بسيار بوده 

    .آمين. و بسيار باد
  :اعجازي ديگر اما و

                                                 
 . 863، ص 2شرح ابن ابي الحديد، ج  -1
 .ذيل تفسير سوره حمد 18الميزان، ج  -2
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ω ﴿صافات  74آيه  Î) yŠ$ t6 Ïã «!$# š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∠⊆∪﴾  مي باشد كه
جزء اعداد اول و  19 ،حرف است و همانطور كه قبالً گفتيم 19داراي 

ل است كه همه گمراه مي شوند مگر كساني كه مضمون آيه بدين شك
) 7+4( 11جمع شماره آيه . خالص براي اهللا تعالي شدند در همه شئون

كه  تكرار شده 128و همين مضمون در آيه ) 1+1( 2شده و جمع نهايي 
بعد از اين . مي شود) 1+1( 2و جمع نهايي ) 1+2+8( 11باز هم جمع آن 

آيه همين مضمون تكرار  32آيه و بعد از آن با فاصله  54آيه با فاصله 
$yŠ﴿نكته اينكه  160گرديده يعني آيه  t6 Ïã «!$# š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$#﴾  16نيز 

) 74(يم حرف مي باشد و اگر آيه اولي را كه اين مضمون آمده نصف كن
آيه يعني آيه  9با فاصله  160بعد از آيه ) 37(شماره سوره بدست مي آيد 

$﴿ :با تفاوت كلمه اول همين مضمون تكرار گرديده 169 ¨Ψä3s9 yŠ$ t7Ïã «!$# 

t⎦⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊇∉®∪﴾  كه بيست حرف دارا مي باشد اگر عدد اول و سوم را
  . ي آيدبدست م 13كنار هم گذاشته از عدد وسط كم كنيم 

آيه به پايان مي رسد و سوره  13و اين سوره بعد ) 169( ،)6-19=13(
ω﴿نيز اين مضمون ) ص(بعد يعني  Î) x8yŠ$ t7Ïã ãΝßγ ÷ΨÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∇⊂∪﴾ 

حرف داشته و مفهوم يكساني با مضامين سوره قبل دارد آمده و  20كه 
قبل از هم كم  مي باشد و اگر اين دو را مانند سوره 83شماره آن آيه 

و اگر شماره اين  ،شود و اين سوره بعد پنج آيه تمام مي مي شود 5كنيم 
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گردد مانند سوره  مي 2و جمع نهايي ) 8+3(شده  11نيم آيه را جمع ك
  ). صافات(قبل 

كه فقط به خداوند اطالق دارد يعني فقط او شنواي  »السميع« :واژه
 6كرار شده است و داراي بار در قرآن ت 19دعاي بندگان است دقيقاً 

سوره محمد و  19آمده آيه  »ال اهللاإله إال «حرف مي باشد تنها جايي كه 
اول نشان قسمت دوم  2كه  29دقيقاً در سوره قبل يعني سوره فتح در آيه 

آمده و چيزي ديگر در سوره اي  »حممد رسول اهللا«شعار اسالم است جمله 
اسالم است كه به نسبت بسيار زيبا و اين شعار  ،ديگر بر آن افزوده نشده

اين  و .در دو سوره آمده كه اين نيز از اعجاز اسالم و قرآن است 29، 19
واژه . دقيقاً داراي هفت كلمه است )اهللا لال اهللا حممد رسوال إله إ(شعار 

نوزده بار در قرآن تكرار شده و دليل بر يگانگي شنيدن دعاي  »السميع«
وند واحد است و اين واژه در قرآن با كلمات خدابندگان تنها از سوي 

العليم و البصير آمده كه السميع پانزده و البصير چهار بار تكرار شده كه 
جمع اين دو نوزده مي شود و با تعداد السميع مطابقت دارد و باز دليل 

  .اعجاز قرآن
  :اما اعجاز ديگري از قرآن

ط هر آيه از اگر حرف اول و آخر هريك از كلمات مربو: 1 مطلب
براي هر آيه سوره فاتحه را بيرون بكشيم و ارزش عددي هريك از آنها را 

به صورت جداگانه مثل آيه اول و آيه چهارم و براي بعضي مشتركاً مانند 
آيات دو و سه با هم، آيات سه و پنج، آيات پنج و شش و هفت با هم، 

  . دمضربي از عدد هفت مي شون
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تعداد . مي باشند 7ند كه مضربي از عدد حرف 28حروف الفباي عربي 
است ارزش  7بكار رفته كه مضربي از عدد  هحرف در سوره فاتح 21

حرف مصرف نشده در  7و ارزش عددي  5995حرف عربي  28عددي 
است در جمع افقي اين دو ارزش عددي مثالً  2390سوره حمد 

ت مي بدست مي آيد كه مضربي از عدد هف 28و  14اعداد  0+9+3+2=14
اگر شماره سوره و تعداد آيات و شماره هر آيه و تعداد حروف . باشند

مصرف شده در هر آيه و ارزش عددي اين حروف را بدست آوريم 
از محاسبه باال بدست مي آيد . مي شود 7مجموع آنها مضربي از عدد 

مجموع ارزش عددي كليه حروف مصرف در سوره فاتحه يعني عدد 
  . 7از عدد  نيز مضربي است 10143

بسم اهللا الرحمن الرحيم در ابتداي تمام سوره ها به جز سوره : 2مطلب 
آمده كه در چهارده قرن گذشته جزء معماهاي الينحل قرآن ) توبه(نهم 

 بسم اهللا. 19×6است  19سوره تشكيل شده كه مضربي از  114از بود قرآن 
يعني  114اهللا به جبران شده و بدين ترتيب تعداد بسم  27سوره  30در آيه 

و شماره سوره را جمع رسانيده و وقتي شماره آيه  19مضرب عدد 
اگر از سوره نهم . 3×19كه مضربي است از عدد  57كنيم مي شود  مي

آن  30كه در آيه شماره  27سوره به سوره  19شروع به شمارش كنيم بعد 
ها به جز اگر به جاي بسم اهللا تمام سوره . بسم اهللا تكرار شده مي رسيم

سوره حمد كه جزء سوره مي باشد عدد صفر بدهيم و در سوره توبه كه 
يك بار به جاي بسم اهللا  27بسم اهللا ندارد هيچ عددي ندهيم و در سوره 

صفر مانند سوره هاي قبل بدهيم و به جاي بسم اهللا دوم يعني آيه  اول عدد
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ر بگذاريم يعني و به جاي بسم اهللا تمام سوره ها صف 2730سي ام بنويسيم 
يعني بسم اهللا سوره اول و به  11سوره اول كه جزء سوره است مي شود 

و الي آخر ) دوم(گذاشته و به جاي بسم اهللا اين سوره  2جاي سوره دوم 
صفر بگذاريم به جز سوره نهم كه اصالً عددي نمي گذاريم و اين اعداد 

است يعني  19آيد كه مضربي از  بدست مي 68191را جمع نمائيم عدد 
نكته قابل توجه ديگر اين است كه اگر اعداد تركيبي براي . 3589×19

شماره هاي فرد و زوج مربوط به هر سوره جداگانه محاسبه و جمع كنيم 
كه براي سوره هاي  19باز هم مجموع هريك از دو گروه مضربي است از 

و براي سوره هاي زوج مي شود  1849×19يعني  35131فرد مي شود 
   1740×19يعني  33060

شايد خداوند اين رموز را براي چهارده قرن مخفي نگه داشت تا زمان 
اعداد براي اثبات حقانيت قرآن ما و زمان كامپيوتر و توجه دادن مردم به 

سوره قرآن با حروف مقطعه شروع  29دانيد  همانطور كه مي. از اين طريق
تا چهل و شش ) منمؤ( چهل: در مورد هفت سورهشده در اينجا ما تنها 

اگر تعداد حروف . كه شروع سوره با حم است بحث مي نمائيم) احقاف(
بكار رفته در هر سوره را به طور افقي با هم جمع بزنيم مثالً  »م«و » ح«

بكار رفته كه جمع آن مي شود  »م« 380و  »ح« 64اول  در سوره
ت معادل عدد حاصله از مجموع تمام اين اعداد درس. 0+8+3+4+6=21

 و »ح«عالوه بر اين تعداد . مي شود 113خارج قسمت فوق يعني عدد 
مصرف شده و بكاررفته در اين هفت سوره به صورت زنجيري نيز به  »م«

هستند مثالً سوره هاي  19عدد  يكديگر متصل مي شوند كه مضربي از
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زخرف، جاثيه، (و ) فصلت، شوري، زخرف(و ) من، فصلت، شوريمؤ(
  ). دخان، جاثيه، احقاف(و ) فدخان، احقا

بكار » م«و» ح«از نظر تعداد  40و  41و  42در جمع افقي سوره هاي 
كه مي شود  »م« 380و  »ح« 64رفته يعني براي سوره اول مي شود 

و به همين ترتيب براي دو سوره بعد و جمع آنها كه مي  0+8+3+4+6=21
بكار  46تا  43هاي اگر همين جمع را براي سوره  59×19يعني  1121شود 

همين عمل . هستند مي رسيم 19ببريم به همين نتايج كه مضربي از عدد 
  . نيز صادق است 46تا  44و  40براي مجموع سوره هاي 

مي دانيم : گويد دكتر رشاد يكي از كاشفين اعجاز عددي قرآن مي
سوره در مكه نازل  86سوره دارد كه از ميان آنها  114قرآن مجيد 

سوره  29سوره در مدينه، و از ميان مجموع سوره هاي قرآن  28 گرديده و
  . آمده است »حروف مقطعة«است كه در آغاز آنها 

گانه الفباي  28جالب اينكه اين حروف مجموعاً درست نصف حروف 
ا، ح، ر، س، ص، ط، ق، ك، : (عربي را تشكيل مي دهد و آنها عبارتند از

  . نيز مي نامند »حروف نوراني«كه گاهي آنها را ) هـ، يل، م، ن، 
اكنون به نتايج جالبي كه از محاسبات حروف مقطعه به دست آمده 

  : توجه فرماييد
هاي قرآن بدون از تمام سوره  »ق«در سوره ) ق(نسبت  -1

سال، دوران نزول  23استثناء بيشتر است يعني آياتي كه در طي 
 سوره ديگر قرآن آمده آنچنان هست كه حرف 113قرآن، در 

قاف در آنها كمتر به كار رفته است، و اين راستي حيرت آور 
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است كه انساني بتواند مراقب تعداد هريك از حروف سخنان 
سال باشد، و در عين حال آزادانه مطالب خود را  23در طول 

مسلماً چنين كاري از عهده . بدون كمترين تكلفي بيان كند
رگترين يك انسان بيرون است، حتي محاسبه آن براي بز

  . رياضي دانان بدون كمك مغزهاي الكترونيكي ممكن نيست
ها و آيات قرآن بلكه  اينها همه نشان مي دهد كه نه تنها سوره

نيز روي حساب و نظام خاصي است كه فقط خداوند  »حروف قرآن«
  . قادر بر حفظ آن مي باشد

نيز  »ص«در سوره ) ص(همچنين محاسبات نشان داد كه حرف 
را دارد يعني مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره، از همين حال 

  . هر سوره ديگر قرآن بيشتر است
بزرگترين رقم نسبي را در  »القلمن و«در سوره ) ن(و نيز حرف 

سوره قرآن دارد تنها استثنايي كه در اين زمينه وجود دارد سوره  114
ن (در آن بيشتر از سوره ) ن(وف است كه تعداد نسبي حر »حجر«
است، اما جالب اين است كه سوره حجر يكي از سوره هايي ) ملالقو

مي باشد و بعداً خواهيم ديد اين سوره ها كه ) الر(است كه آغاز آن 
است بايد همگي در حكم يك سوره محسوب گردد، ) الر(آغاز آنها 

دست خواهد آمد يعني نسبت تعداد  و اگر چنين كنيم نتيجه مطلوب به
  ! كمتر خواهد شد) ملالقن و(ينها از سوره در مجموع ا) ن(

را در آغاز سوره اعراف در نظر بگيريد، ) المص(چهار حرف  -2
اگر الف ها، ميم ها و صادهايي كه در اين سوره وجود دارد با هم 
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جمع كنيم و نسبت آن را با حروف اين سوره بسنجيم، خواهيم ديد 
  ! بيشتر استكه از تعداد مجموع آن در هر سوره ديگر قرآن 

همين حال را  »رعد«در آغاز سوره ) المر(همچنين چهار حرف 
اگر روي هم  »مريم«در آغاز سوره ) كهيعص(دارد، و نيز پنج حرف 

حساب شوند، بر مجموع اين پنج حرف در هر سوره ديگر قرآن 
  ! فزوني دارند

كنيم كه نه تنها يك  تري از مسئله برخورد مي در اينجا به چهره تازه
حرف جداگانه در اين كتاب آسماني روي حساب و نظم خاص 
گسترده شده، بلكه حروف متعدد آن نيز چنين وضع حيرت آوري را 

  . دارد
تاكنون بحث درباره حروفي بود كه تنها در آغاز يك  -2

سوره قرآن قرار داشت، اما حروفي كه در آغاز چند سوره قرار 
ود ميگيرد؛ و آن شكل ديگري به خ) و الم المر: مانند(دارد 

اينكه بر طبق محاسبات مغز الكترونيكي مجموع اين سه حرف 
آغاز  »الم«اگر در مجموع سوره هايي كه با ) ا، ل، م(مثالً 
گردد حساب شود، و نسبت آن با مجموع اين سوره ها به  مي

دست آيد، از ميزان آن در هريك از سوره هاي ديگر قرآن 
  . بيشتر است
ه صورت جالبتري به خود گرفته و آن اينكه نه تنها دراينجا باز مسئل

حروف هر سوره قرآن تحت ضابطه و حساب معيني است، بلكه 
  . مجموع حروف سوره هاي مشابه نيز ضابطه و نظام واحدي دارند
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ضمناً نكته اين موضوع نيز روشن مي شود كه از چه رو چند 
اين يك  آغاز شده و »المر«يا با  »الم«سوره مختلف قرآن با 

  . موضوع تصادفي و بي دليل نيست
حرف دارد و كلمه واحد كه  19بسم اهللا الرحمن الرحيم : 3مطلب 

وقتي تعداد كل . است 19حاكي از خداوند يكتاست داراي ارزش عددي 
كلمات اين آيه كه در تمام آيات شماره دار قرآن بكار رفته جمع كنيم 

 2793بار عدد  36بار و الرحيم  57ن ، الرحمبار 2699بار، اهللا  3يعني بسم 
حال اگر جمع تكرار بسم و اهللا را بدست آوريم يعني  ،بدست مي آيد

و ارزش عددي بسم اهللا  386×7يعني است  7مي بينيم مضرب عدد  2702
. مي شود 24×7كه مساوي با  102+66=168است يعني  7هم مضرب عدد 

. است 13×7بار يعني  91ن تعداد كل الرحمن و الرحيم بكار رفته در قرآ
اما تعداد كل بسم، اهللا، الرحمن، الرحيم كه در آيات شماره دار قرآن بكار 

. 47×19يا  399×7. مي باشد 19و  7از عدد مضربي  2793رفته يعني عدد 
اگر شماره . 19+38+57+76+95+114=399خارج قسمت تقسيم عدد 

شماره رديف هر  حروف مصرف شده در هر كلمه اين آيه را به دنبال
آيد كه اين عدد  كلمه در آيه قرار دهيم، عددي هشت رقمي بدست مي

بسم اهللا الرحمن الرحيم است،  19مضربي از عدد 
19×697034=6،4،6،3،4،2،3،1 .  

اگر ترتيب قرار گرفتن باال را همانطور كه خود حروف و كلمات در 
جه حاصله باز هم عربي از راست به چپ قرار مي گيرند قرار دهيم از نتي

بسم اهللا الرحمن . 19عددي بدست مي آيد كه مضربي است از عدد 
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اگر به جاي تعداد حروف هر  13،4،2،6،3،6،4=2440127×19. الرحيم
رقمي حقيقت شماره دو بكار رفته مجموع ارزش  8كلمه كه در عدد 

آيد كه اين عدد  رقمي بدست مي 15عددي آن كلمه گذاشته شود عددي 
  : مي باشد 19بي از هم مضر

19×5817212281805= )289+6(295،4 ،
)329+6(335،3،)66+4(70،2)102+3(105،1.   

باز هم توجه كنيد به حقيقت شماره دو در حالت جديد بعد شماره 
رديف هر كلمه، جمع حروف بكار برده شده تا حروف مربوط به آن 

ه در چهار بطور مثال شماره حروف بكار رفت. كلمه قرار داده مي شود
 19( 3،7،13،19بودند كه جمع آنها مي شود   3،4،6،6كلمه آيه به ترتيب 
  . خواهد بود 19و عدد حاصله باز هم مضربي از ) براي كلمه چهارم

19×69858601 = )6+13(19،)6+7(4،13،)4+3(3،7،2،3،1   
اين حقيقت با يك استثناء مانند حقيقت قبل است يعني به جمع كلي 

ه جمع كلي ارزشهاي عددي حروف مربوط به هر كلمه را حروف هر كلم
 102،66،329،289بريم ارزش عددي چهار كلمه آيه به ترتيب  بكار مي

هستند و جمع اينها هم مانند قبل، هريك به بعدي افزوده مي شود در اينجا 
عدد مورد نظر ما عددي است كه بعد از شماره رديف مربوط به هريك از 

مي شود و اين عدد نيز      كلي آن كلمه قرار داده  كلمات، اعداد جمع
  . است 19مضربي از 

19×58011412367094 =786،4،497،3،168،2،102،1   
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در حالت جديد ابتدا ارزش عددي هر حرف را مي نويسيم و بعد 
را به  19تا  1شماره رديف كل حروف مصرف شده در آيه يعني از 

م بدست مي آيد كه مضربي است رق 62دنبال آن مي آوريم و عددي با 
   19از 

) بسم( -7،5،6،30،5،30،4،1) اهللا(-8،10،200،9،30،18
 - 19،40،18،10،17،68،1،200،15،30،14،1،)الرحيم= (3،40،2،60،1،2

  13،50،12،40،11) الرحمن(
19×113696858647647000  

ارزش عددي آنها يعني ) 4،3،2،1(اگر شماره رديف هر كلمه را 
رقم كه  73را قرار دهيد عددي بدست مي آيد با ) 102،66،329،289(

اعداد هر و اگر ارزش عددي هر كلمه كه در آخر . است 19مضربي از 
رقمي بدست  73كلمه قرار گرفته در ابتداي آن قرار دهيم باز هم عددي 

  . مي باشد 19مي آيد كه مضربي از 
حروف هر اگر به ترتيب براي هر كلمه از آيات سوره الحمد تعداد 

كلمه سپس ارزش عددي كلمه و درنهايت ارزش عددي هر حرف در اين 
و به  40،60،2،102،3مي شود ) بسم(كلمه به ترتيب بنويسيم يعني براي 

رقمي كه باز  48همين ترتيب براي ساير كلمات آيه عمل نموده عددي 
درحالت بعد كل ارزش عددي هر . است بدست مي آيد 19هم مضربي از 

ا به جاي اينكه بعد از تعداد حروف قرار دهيم در انتهاي آن عدد كلمه ر
كه عددي نه رقمي ) بسم(گذاريم مثالً در كلمه  چند رقمي مي
را برداشته در انتهاي عدد قرار  102بدست آمده بود عدد  40،60،2،102،3
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براي سه كلمه بعد هم اينطور  102،40،60،2،3مي دهيم كه مي شود 
رقم دارد مضربي از عدد  48د بدست آمده جديد كه عمل مي نمائيم عد

  . مي باشد 19
 123) بسم(اگر به ترتيب شماره قرار گرفتن حروف آيه مثالً براي 

و بعد آنها را جمع نمائيم عددي دوازده رقمي كه  4567) اهللا( براي
  . است بدست مي آيد 19مضربي از 

م قرار دهيم و شماره اعداد را كنار ه 123اگر بعد از اين اعداد مثالً 
رديف هر آيه را بعد از شماره مربوط به رديف حروف كلمات آن آيه 

مي . است 19رقمي به دست مي آيد كه مضربي از  33بگذاريم عددي 
درست شده اگر  786حرف و با ارزش عددي  19كلمه،  4دانيم آيه اول 

 است 19رقمي كه مضربي از  6اينها را پشت سر هم بگذاريم عددي 
  . بدست مي آيد

حرف دارد و در  3،4،6،6حرف و هر كلمه آن به ترتيب  19آيه اول 
است  19رقمي كه مضربي از  7صورت در كنار هم قرار دادن، عددي 

  . بدست مي آيد
ميزان تصادفي بودن اين حاالت آنقدر كم و ضعيف مي باشد و مثل 

گهان فرهنگ اين است كه بمبي را در ميان حروف الفبا قرار دهيم و نا
دهخدا درست شود و نظم طبيعت الهي و حتي بدن انسان از اين نيز دقيق 
تر مي باشد و براي همين است كه خداوند از ما مي خواهد در خلق 

جود يك آسمان ها و زمين و در خلق خودمان دقت و نظاره كنيم تا به و
ان و تقليد خالق قدرتمند كه نياز به مددكار و همدمي ندارد پي ببريم و ايم
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كه تدبر در آيات الهي را از جمله قرآن كوركورانه را از ما نمي خواهد بل
خواهيم توفيق درك و  از خداوند مهربان مي. خواهد را از ما هميشه مي

ميزان تصادفي بودن اين . فهم بيشتر همه چيز از جمله قرآن را به ما بدهد
ماري شيمل  نوشته خانم آن »اسالمدرآمدي بر «اعجاز در كتاب 

اگر جن و انس  :فرمايد حال وقتي خداوند مي. به بعد آمده 284صفحات 
با هم شوند نمي توانند حتي يك آيه مثل قرآن بياورند اينجا بوسيله اعجاز 

وشن ، رعددي كه تنها يك نمونه از غرايب كشف شده قرآن است
كه مي بينيم كه هيچ خلل و تصادفي در كار نيست و خداوندي . شود مي

است از ما مي خواهد به او شرك  چنين نظمي قرار داده و او قادر مطلق
  . نورزيم و الزمه اين كار اين است كه بدانيم شرك و محدوده آن چيست

در تحقيقي كه توسط آقاي كورش جم صورت گرفته عالوه : 4مطلب 
دهد كه تعداد سوره ها و ترتيب قرار  بر اعجاز بي شمار عددي، نشان مي

رست بايد همين طور باشد كه هست ن آنها و تعداد آيات هر سوره دگرفت
خوانده مي شود  »مالك«سوره حمد  4در آيه  »ملك«مثالً ) عثمان طه(

  . اما ملك نوشته مي شود
بدست مي آيد  6236سوره را جمع كنيم  114اگر تعداد آيات كلي 

اعداد آيد حال اگر  بدست مي 6555اگر شماره سوره ها را جمع كنيم 
مربوط به هر سوره را با اعداد مربوط به آياتش را با هم جمع كنيم و پس 
از حاصل جمع شماره سوره با تعداد آياتش، برحسب عدد بدست آمده، 

به همين ترتيب سوره هايي كه حاصل ) 7+1(مي شود  8يعني سوره حمد 
جمعشان زوج است جدا و سوره هايي كه حاصل جمعشان فرد است جدا 
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كه عدد تعداد آيات قرآن  6236سيم حاصل جمع سوره هاي زوج بنوي
است بدست مي آيد و جمع كل سوره ها به عالوه شماره سوره هاي فرد 

نكته جالب . كه معادل جمع شماره سوره هاي قرآن است 6555مي شود 
اينكه در جدول سوره هاي زوج قرآن و در جدول سوره هاي فرد قرآن 

سوره با تعداد آيات زوج  30شده اند كه دقيقاً سوره درست  57هريك از 
  . سوره با تعداد آيات فرد شركت كرده اند 27و 

مطلب مهم بعد اين است اگر شماره سوره هاي قرآن و تك : 5مطلب 
سوره قرآن را پشت سر هم  114تك شماره آيات مربوط به هر سوره از 

   1،1234567،2،123000286،123000 قرار دهيم
تا  1آيد مابين  رقم بدست مي 12705سوره عددي با  114در پايان 

عدد اول داريم اگر اين عدد طويل را در يكايك اين  9592صدهزار 
قابل  7و  2تقسيم كنيم مي بينيم كه اين عدد طويل تنها و تنها بر عدد 

 رقمي انجام داديم با 12705تقسيم است اگر همان كاري كه براي عدد 
شماره سوره انجام دهيم مثالً براي الحمد بنويسيم حذف اعداد مربوط به 

و بعد از آن بي درنگ شماره يك يك آيات سوره بعد را ) 1234567(
رقم بدست مي آيد كه اين موضوع را آقاي  12471بنويسيم عددي با 

قابل  19و  2فقط به  12471تصديقي بدست آورده و اين عدد داريوش 
  . تقسيم است

وضوع ديگري نيز كشف كرد و آن اينكه عدد ربياني مآقاي احمد ش
كه عدد اول است بر هفت عدد دوتايي  7رقمي عالوه بر  12705طويل 

يعني دو به توان صفر، به توان يك الي شش يعني اعداد 
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نيز قابل تقسيم است و شايد منظور خداوند از آيه ) 1،2،4،8،16،32،64(
ت دوتايي و قرآن را به فهيقيناً ما «: كه مي فرمايد) 15(سوره حجر   87

اخيراً دكتر مهرزاد موثقي در ونكور كانادا ضمن . همين باشد »تو داديم
آزمايش كليه اكتشافات ياد شده و تائيد مطالب حاصله در مورد مختصات 

رقمي به كشف تازه اي توفيق يافته و آن اينكه نه تنها اين  12705عدد 
قابل تقسيم است بلكه ) prime(  )7-19(رقمي به اعداد اول  12705عدد 

يكصد هزار قابل تقسيم اعداد اول ديگر بين يك تا  9590با هيچكدام از 
مي دهد كه تعداد سوره هاي قرآن  كشف اين اعجاز بزرگ نشان .نيست

و تعداد آيات مربوط به هر سوره و محل قرار گرفتن هر سوره با اين تعداد 
ر حتي يك آيه تغيير مي آيات همگي صحيح و دست نخورده است و اگ

بايد به منكران . قابل تقسيم نبودند 19و  7يافت اين دو عدد بزرگ به 
اگر مدعي غير حق بودن قرآن هستند عددي ولو تصادفي با  :قرآن گفت

قابل تقسيم باشد بگذريم از اينكه  19،7،2اين طول و رقم بسازند كه بر 
ي دار و مفهوم خاصي رقمي داراي ترتيب معن 12471،12705اين اعداد 

هستند و اعدادي نيستند كه تصادفاً در كنار هم قرار گرفته باشند باز هم اهللا 
                                                             .اكبر

  :و اما اعجازي ديگر
بار در قرآن شريف آمده كه  365) بامشتقاتش) (روز( يومواژه 

بار به عدد ماههاي  12) ماه( شهرواژه  .هماهنگ با روزهاي سال است
سي بار بكار برده شده به تعداد تثنيه و جمع يوم واژه . سال آمده است

  . روزهاي ماه
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بار،  180نيز ) كار( فعلبار ذكر شده، واژه  180) مزد(اجر واژه 
 102ايش ه صبر و هم خانوادهبار و واژه  102) سختي(شدت  واژه

. بار آمده است 88هركدام  الئكه و شياطينمبار ذكر شده است، واژه 
 شجربار ذكر شده است، واژه  115هركدام دنيا و آخرت واژه 

آمده و تكرار شده، ) گياه(نبات  بار و به همين اندازه واژه 26) درخت(
 16باب لْاَبار، واژه  29هم عدل و قسط بار ياد شده و  29 حسابواژه 

بار  50هركدام  نفع و فساد، واژه بار 16هم  ةاد و افئدفؤ بار و واژه
صالحات بار و واژه  168) كارهاي ناشايست(سيئات  ذكر گرديده، واژه

 بار و واژه 8رغبت با تمام مشتقاتش بار آمده، واژه  168با مشتقاتش 
  . هفت بار نام برده شده آسمانهاي هفت گانه بار، و از 8نيز رهبت 

د برخي واژه هاست نسبت يكي از اعجاز عددي قرآن چند برابري عد
بار يعني نصف آن و  117 جزابار ولي  234مغفرت به برخي ديگر مثل 

  . اين نشان از بخشش بيشتر خداوند رحمن و بخشنده دارد
 382 آيات بار ياد شده و از 191و هم خانواده هايش ضاللت از 

و  بار يعني دو برابر، يعني خداوند ابتدا آياتش را به وضوح نشان مي دهد
  . كمتر بوسيله عذاب بشر را راهنمايي و ارشاد مي كند

بار يعني سه برابر،  36) آساني( يسربار و واژه  12) سختي(عسر واژه 
پس خداوند آساني را براي ما مي خواهد نه سختي و اگر آنان كه مي 

دنيا سخت است سختي را نچشيده يا خيلي به دنبال خوش گذراني  :گويند
   ).76: قصص( ﴾βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏmÌxø9$#¨﴿. اند
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ليسبا:  ليسببار آمده و عيناً به همين تعداد يعني  11در قرآن لفظ ا
  . تكرار شده است) پناه بردن به خدا(مرتبه فرمان به استعاذه  11

بار در قرآن آمده كه با لفظ رِضا  73انْفاقْ و مشتقاتش  ةواژ :انْفاقْ
  . قات آن برابر استو مشت) خشنودي(

ناماَص : نامبتها(الفاظ اَص ( ْرو خَم)نْزيرْ ) شراب مست كنندهو خ
پاره سنگ ا ست كه به مردم (و حصب ) دشمني شديد(و بغْضاء ) خوك(
و تَنْكيلْ ) كند و بدين وسيله عذاب مي شوند اصابت مي) گناهكاران(
 –ناكامي (و خيبت ) رشك(و حسد ) عذاب كردن شديد –تعذيب (

ته، با وجود آنكه به گونه بار در قرآن مجيد به كار رف 5هركدام ) نوميدي
  . نده و دور از يكديگر در سوره هاي قرآن واقع شده اندگاي پرا

ةبار در قرآن آمده و با توجه به اينكه واژ 382آيات  ةواژ: آيات 
 مردم(النّاس (كَه  241الئبار و اَلْم)جهانيان(بار و عالَمين  86) فرشتگان (

مجموع واژه  ةبه انداز) نشانه ها(آيات     بار در قرآن به كار رفته، كلمه 73
  . هاي ناس و مالئكه و عالمين به كار رفته است

بار در قرآن به كار رفته و لفظ علْم و  811ايمان و مشتقات آن : ايمانْ
مرتبه  29فَت با مشتقاتش و مترادف علم يعني كلمه معرِ 782مشتقات آن 

درنتيجه علم و معرفت و مشتقات آن دو . در قران كريم آمده است
  . بار تكرار شده اند كه مساوي با لفظ ايمان به كار رفته اند 811مجموعاً 

بار در قرآن آمده  368كلمه اَلنّاس و مشتقات و مترادفات آن : اَلنّاس
بار در قرآن به  368ه با مشتقاتش رسول مي باشد ك ةو اين مساوي با واژ

  . كار رفته است
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مرتبه آمده كه با لفظ حسرت  12كلمه بخل در قرآن كريم : بخْلْ
  . برابر است) انكار ورزيدن(و طَمع و جحود ) اندوه –دريغ (

مرتبه  148ياد شده ) ةبصرْ و بصيرَ(تعداد مواردي كه در قرآن از : بصرْ
  . سخن رفته برابر است) ادؤقَلْب و فُـ(د مواردي كه از مي شود، كه با تعدا

 45و مشتقات و مترادفات آن ) زنده كردن مردگان(لفظ بعثْ : بعثْ
  . بار در قرآن كريم آمده، و درست به اندازه لفظ صراط است

بار در قرآن آمده، كه با واژه  20و تمام مشتقاتش ) نيكي(لفظ برّ : بِرّ
  . برابر است ثَواب و مشتقاتش

تبار آمده و  62در قرآن ) پيروي كردن ،خواندن(كلمه تالوت : تَالو
  . صالحات برابر است ةبا موارد به كار رفته واژ

بار در قرآن تكرار شده، كه برابر با  26) دوزخ(كلمه جحيم : جحيم
  . مي باشد) كيفر(لفظ عقاب 
ياتحيات انسان است  ةكلمه حيات و مشتقاتش در آنجا كه ويژ: ح

بار در قرآن كريم آمده است و درست به همين  145به شمار مي رود 
  . اندازه واژه مرگ و مشتقاتش در قرآن به كار رفته است

بار در قرآن آمده، و به همين اندازه  14) كشت(واژه حرث : حرْثْ
) ميوه(به كار رفته، و جالب است كه لفظ فاكهه ) كشاورزي(زِراعت  ةواژ

  . نيز به همين اندازه آمده است
رْببار در قرآن آمده، و جالب  6و مشتقاتش ) جنگ(كلمه حرب : ح

  . نيز به همين اندازه به كار رفته است) اسيران(اينكه تعداد واژه اسري 



  
  
  
  
  
  

 

١٦١

 

 آخرين فراخوان

يانَتبار در قرآن آمده كه درست مساوي لفظ  16كلمه خيانت : خ
  . مي باشد) ناپاك(خُبثْ 

بار در قرآن به كار رفته است كه با  92ين و مشتقات آن كلمه د: دينْ
  . واژه مساجد و مشتقاتش كه در قرآن آمده برابر است

بار  18بار و بشير  75نبي  ةبار تكرار شده و واژ 368رسل  ةواژ: رسل
مرتبه است، جاي شگفتي  518بار كه مجموع ارقام مذكور  57و نَذير 

ردي كه اسامي پيامبران آمده، يعني اسامي است كه اين عدد با تعداد موا
بار در قرآن به كار رفته  518نيز ...) آدم، نوح، ابراهيم و (پيامبران الهي 

  . است
بار در  114لفظ رحيم كه از اسماء حسني براي خداوند است : رحيم

بار آمده كه درست نصف لفظ رحيم  57قرآن آمده، در حالي كه رحمان 
همان عددي است كه سوره هاي قرآن كريم  114رقم  به عالوه. مي باشد

  . به تعداد آن نازل شده است
بار در قرآن آمده و به همين اندازه  50واژه سالم و مشتقاتش : سالم

  . به كار رفته است) پاكيزه ها(واژه طيبات 
زمستان و (و اَلشّتاء و اَلْبرْد ) تابستان و گرما(واژه صيف و اَلْحرّ : صيف

با . بار آمده است 5در قرآن كريم با يكديگر برابرند و هركدام ) سرما
در جاي ديگر از قرآن با يكديگر به  3و  2آنكه جز در سوره قريش آيه 

  . كار نرفته اند
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و درجات و شَفَقَت ) شكيبايي(و صبر ) روزه(واژه صيام : صيام
با هم به طور بار در قرآن آمده و  14هركدام ) مهرباني –بيمناكي (

  . مساوي به كار رفته اند
بار در قرآن به كار رفته، كه با واژه  67) دعا –نماز ( ةواژه صلو: ةصلو

  . نَجات و مالئكَه و قُرآن برابر است
بار در قرآن كريم آمده  31و تمام مشتقاتش ) پاكي(واژه طهر : طُهر

  . شتقاتش برابر استاست كه با موارد به كار رفته واژه اخْالص و تمام م
است و اين حقيقت را  7عدد آسمانها : فرمايد قرآن مي: عدد هفت

هفت بار در آيات تكرار كرده است و نيز وقتي قرآن كريم از آفرينش 
بار در آيات  7كند اين حقيقت را نيز  آسمانها و زمين در شش روز ياد مي

بار ذكر  7ز آورد و همچنين عرضه شدن آفريدگان بر خداوند را ني مي
كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق : كرده است و نيز فرموده است

  . مي كنند عمل آنها به اين مي ماند كه دانه اي هفت خوشه برآورد
اگر هفت دريا مركب آن شوند پايان  :و در مورد كلمات خداوند كه

باب  7 دوزخ: نمي پذيرد، عدد هفت آمده و در مورد دوزخ نيز مي فرمايد
  . دارد) در(

رد و عدد و باز نخستين سوره قرآن سوره فاتحه است كه هفت آيه دا
  . است 7لّا اللّه، محمد رسولُ اهللا نيز كلمات شهادتين يعني ال إِله إِ

بار در قرآن آمده و با موارد به كار  49كلمه عقل و مشتقاتش : عقل
  . نور در قرآن برابر است ةرفته واژ
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بار در قرآن آمده، در حالي كه لفظ  3) بدكاران(فجار  ةواژ: ارفُج
  . مرتبه، يعني دو برابر فجار آمده است 6) نيكوكاران(اَبرار 

بار در قرآن آمده كه با تعداد مواردي كه  25) زبان(كلمه لسان : لسان
  . آمده برابر است) پند و اندرز(وعظَه م ةواژ

بار در قرآن  4) محمد(يعني  صسالم نام شريف پيامبر ا: محمد
) چراغ(آمده و به لحاظ تعداد با واژه هاي روح القُدس و ملَكوت و سراج 

  . برابر است
شَريعت  ةبه همان تعدادي به كار رفته كه واژ صو نيز نام محمد 

  . در قرآن آمده است) طريقه، آئين(
سراج و شريعت  با روح القدس و ملكوت و صبنابراين نام محمد 

  . برابر آمده است
بار در  75و مشتقات آن ) پيش آمد ناگوار(لفظ مصيبت : مصيبت

  . شُكر مي باشد ةقرآن آمده كه درست مساوي با تعداد به كار رفته واژ
بار در قرآن آمده، كه با  83محبت و تمام مشتقاتش  ةواژ: محبت

  . برابر است) فرمانبرداري(طاعت  ةواژ
بار در قرآن آمده است كه به همين  28) بازگشت(واژه مصير : يرْمص
  . آمده است) هميشه(اَبد  ةبار واژ 28تعداد 

بار در قرآن آمده و جاي شگفتي است  41كلمه مسلمين : مسلمينْ
  .كه مساوي لفظ جهاد مي باشد كه در قرآن به كار رفته است

اشاره نموده كه به ي ملسال پيش به اعجاز ع 1400قرآن در در  
  . مواردي از آن اشاره مي نمائيم
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1- ﴿‘≅ à2 uρ >™ó©x« …çνy‰Ψ Ïã A‘#y‰ø)Ïϑ Î/﴾ )و هر چيزى به نزد « ).8: رعد
  .»او به اندازه است

اين آيه اشاره است به اينكه هر چيزي هم از لحاظ كميت و مقدار و 
  . هم از نظر كيفيت داراي اندازه و قطع است

2- ﴿ uθèδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& )7: هود.( 
  .»و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد«

در واژه تنها به معناي يك روز دوازده ساعته ) يوم(با توجه به اينكه 
نيست بلكه به قسمتي از زمان گفته مي شود مي تواند اشاره به دورانهاي 

  . تكامل باشد
3- ﴿ u™!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r'Î/ $ ¯ΡÎ)uρ tβθ ãèÅ™θ ßϑ s9 ∩⊆∠∪﴾ )47: ذاريات(. 

  .»و آسمان را با توانمندى بنا نهاديم و بى گمان ما تواناييم«
به اينكه در سوره انبياء  اين آيه اشاره به توسعه جهان دارد، و با توجه

آنها را از هم جدا بودند و ما ) رتق(زمين و آسمان : مي فرمايد 30آيه 
نمايد كه موضوع  ، به انفجار بزرگ آغاز جهان اشاره مي)فَتْق(كرديم 

  . مورد بحث علما و دانشمندان امروز جهان است
4- ﴿ ª!$# “Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îötó Î/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts?﴾ )2: رعد(. 

را ببينيد،  ستونهايى كه آنها]  هيچ[خداوند كسى است كه آسمانها را بى «
  .»برافراشت
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اينكه كرات آسماني به وسيله ) عموميه بجاذ(اين آيه اشاره دارد به 
همان نيروي عظيم جاذبه است كه . ستوني غير مرئي نگه داشته شده اند

  . ندي سال پيش به آن اشاره نموده استچهارصد و ا قرآن هزار و
5- ﴿ ⎯ÏΒ uρ Èe≅à2 >™ó©x« $ oΨ ø)n= yz È⎦÷⎫ỳ ÷ρ y—﴾ )و از هر « .)49: تذاريا

  .»چيزى دو نوع آفريديم
اين آيه اشاره دارد به زوجيت تمام چيزهاي جهان از ريز و درشت، نه 

وچكتر از اتم از تنها گياهان و حيوانات و انسان كه اتم ها و حتي ذرات ك
  . مي نمايند اين قانون پيروي

6- ﴿ u|³÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ÈβÎ) öΝçF÷è sÜtG ó™ $# βr& (#ρä‹àΖs? ô⎯ÏΒ Í‘$ sÜø% r& 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (#ρ ä‹àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρ ä‹àΖs? ω Î) 9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪﴾ )رحمن :
هاى آسمانها و زمين  توانيد از كناره اى گروه جنّ و انس، اگر مى« .)33

  .»توانيد بگذريد نمى] شگرف از آنها[جز به توانى . بگذريد، پس بگذريد
قرار  ار و چهارصد و اندي پيش انسانها را مورد خطاباين آيه در هز

) سلْطان(داده كه نفوذ در آسمان تنها از طريق علم و عقل و قدرت فكري 
  . ميسر است

7- ﴿ ßxÎm6 |¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ £⎯Íκ Ïù ﴾ )44: اسراء.( 
و را به پاكى ياد آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست ا«

  .»كنند مى
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بيشتر براي موجودات باشعور استعمال مي ) منْ(با توجه به اينكه لفظ 
ديگر اعم از شود، آيه اشاره دارد به وجود موجودات باشعور در كرات 

  . فرشتگان و مانند انسانها
8- ﴿ $ uΖù= y™ ö‘ r&uρ yx≈ tƒ Ìh9$# yx Ï%≡uθ s9 $ uΖø9t“Ρr'sù z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ çνθ ßϑ ä3≈ oΨøŠs)ó™ r'sù 

!$ tΒ uρ óΟçFΡr& …çμ s9 t⎦⎫ÏΡÌ“≈ sƒ¿2 ∩⊄⊄∪﴾ )ابرها[و بادها را بارور كننده « .)22: حجر [
فرستاديم، آن گاه از آسمان آبى بارانديم، و آن را به شما نوشانيديم و 

  .»شما خازن آن نيستيد
 كند در فرو ريختن بارانها، و نقش در اين آيه اشاره به نقش بادها مي

بادها در تخليه فضاي الكتريكي ميان ابرهاي حامل باران، و نقش آن در 
  . عمل لقاح نباتات

9- ﴿ 4’ n?t/ t⎦⎪Í‘Ï‰≈ s% #’ n?tã β r& y“Èhθ |¡Σ …çμ tΡ$ uΖt/ ∩⊆∪﴾ )آرى« ).4: مةقيا .
سرانگشتانش را ]  حتّى[در حالى كه تواناييم بر آنكه ] چنين خواهيم كرد[
  .»يكسان سازيم]  هم[

كند كه در تمام دنيا يك  اين حقيقت را بازگو مي آيه مذكور
سرانگشت از لحاظ خطوطي كه دارد با انگشت ديگر اصالً شباهت ندارد 
و اين يكي از بارزترين نشانه هاي عظمت خداوند و قرآن كريم است كه 
در هزار و چهارصد و اندي سال پيش به اين حقيقت اشاره نموده و 

ه اين موضوع پي برده و در كشف جرم از ادارات جنايي در قرن حاضر ب
  . آن بهره مي گيرند
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سال پيش آن هم توسط شخصي فاقد  1400اين ترتيب در  :نتيجه
تواند نوشته شخصي زميني باشد بلكه كالم خداست و  سواد آنچنان نمي

  .يقيناً حق است
ندگان و اجابت كنندگان دعوت بنده سپاسگزار و ندر پايان از قبول ك

ا بهشتي پر از نعمت همراه رضاي الهي آرزو دارم و از خدا براي آنه
خواهم ايشان را به آرزوهايشان برساند و تمام هم غم آنها را دنيا قرار  مي

ندهد و آنها را به كفايت و رضا، عطا فرمايد و دلي غني و قانع نصيبشان 
 خواهم اين دعوت را به گوش همه برسانند و در اين فرمايد و از آنان مي

  . راه بسيار صبور و متوكل و معتمد بر خدا باشند
خواهم كه ما را با ساير مسلمين به آنچه  از خداوند تبارك و تعالي مي

آموزاند نفع ببخشد و در برپا داشتن حق، در آنچه تكليفمان كرده  مي
ياريمان نمايد و خداوند تعالي عاقبت بخيرمان نمايد و به آرزوهايمان 

óÈβ﴿: ي مابرساند و آخر دعا r& ß‰ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#﴾ )10: يونس .(    
 20مصادف با  صجرت رسول اعظم ازه1427ول جمادي األ23
JUN  2006  از ميالد پيامبر خدا عيسي .  

   .محمد ابراهيم شمسي                        
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