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، خطاب خداوند بھ مقام نبوت.3 - 2ی  تفسیر دو آیھ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

، خطاب خداوند بھ 3 - 2ی  ): تفسیر دو آیھ60-02درس ( – 007ی اعراف  سوره –تفسیر مطول 
  مقام نبوت.

ی امانت دار. پروردگارا، ما را  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده

بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار الھا، آن چھ بھ سود ماست، علمی نیست جز آن چھ 

بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، حق را بھ ما حق 

 بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق اجتناب از آن را بھ

کنند و با  شنوند و از بھترینش پیروی می ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را می

ی بندگان نیکوکارت قرار ده، بار خدایا ما را از تاریکی نادانی و توھم بھ  رحمت خود ما را در زمره

  نور معرفت ودانش، و از شھوات بھ سوی بھشت بیرون ببر.

فرو فرستاده شده پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگى باشد تا بھ كتابى است كھ بھ سوى تو 

  وسیلھ آن ھشدار دھى و براى مؤمنان پندى باشد:

ی دوم در خدمت شما ھستیم کھ  ی اعراف با آیھ برادران گرامی با درس دوم از دروس سوره

  فرماید: می

  ٌج ِمْنھُ ِلتُْنِذَر بِِھ َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِیَن﴾﴿ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَْیَك فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحرَ 

﴿كتابى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده شده است پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگى باشد تا 

  بھ وسیلھ آن ھشدار دھى و براى مؤمنان پندى باشد.﴾

  ) 2(اعراف: 

  خداوند محبوب آفریدگان و نازل کردن کتاب ھا:

  برادران،

  ِكتَاٌب﴾﴿

  ﴿کتابی﴾

  یعنی قرآن کریم:

  ﴿أُنِزَل إِلَْیَك﴾

  ﴿بر تو نازل شد﴾

ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض﴾   ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ
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  ھا و زمین را آفرید﴾ ﴿ستایش خدایی راست کھ آسمان

  ) 1(انعام: 

  ھستی.

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب﴾   ﴿اْلَحْمُد ِ�َّ

  اش نازل فرمود.﴾ ﴿ستایش خدایی را است کھ کتاب را بر بنده

  ) 1(كھف: 

  قرآن.

  ھا باید بھ یک روش عمل کنند: انسان – 1

  

ی دیگر  ھستی در یک کفھ و قرآن در کفھ

ھا و زمین و نور آن دو  است. خداوند آسمان

  را با ھدایت آفریده است.

شود  برای مجسم کردن در ذھن: راه ایجاد می

الیم راھنمایی و رانندگی گذاشتھ سپس ع

شود. اینجا پیچ و آنجا تقاطع و آن جا  می

سرازیر و اینجا یک طرفھ و... نخست جاده 

ھا نھاده  شود و سپس شاخص کشیده می

  شود. می

  بنابراین:

ُ نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾ َّ�﴿  

  ھا و زمین است.) (خدا نور آسمان

  ) 35(نور: 

ھا و زمین است و در درس گذشتھ بیان نمودم  ین را آفرید و ھدایت خداوند؛ نور آسمانھا و زم آسمان

  کھ خداوند سبحان فرموده است:

ْنَساَن * َعلََّمھُ اْلبَیَاَن﴾ ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرآََن * َخلََق اْإلِ   ﴿الرَّ

  ([خداى] رحمان *قرآن را یاد داد *انسان را آفرید *بھ او بیان آموخت.)

  (رحمن )
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ترتیب زمانی نیست بلکھ ترتیب درجھ بندی است. بھ این معنا کھ بدون حرکت در مسیر یک منھج 

آورد و بدلیل  شود و بدبختی بھ بار می مشخص، وجود انسان بی معنا است و بدون برنامھ بدبخت می

اوت و آورند این حرکت بی برنامھ باعث بھ شق ھا بھ سوی انسان ھجوم می بی برنامگی؛ شھوت

  شود. ھا می بدبختی انسان

  ھای موضوعی زمینی: روش الھی آسمانی و نظام– 2

  

  بنابراین:

  ﴿ِكتَاٌب أُنِزَل﴾

  ( كتابى است كھ فرو فرستاده شده است.)

ی فرو فرستاد را شنیدید یعنی از  وقتی واژه

ھا، فلسفھ ھا،  باال... زمین اصول، گرایش

این ھایی دارد اما  ھا و سبک تصورات، مکتب

کتاب از باال فرستاده شده است. از نزد 

ی  ھا و زمین آمده است. واژه آفریدگار آسمان

ھای انسان و اختراع وی نیست  ی انسان نیست. از دانش و تصورات و داده فرو فرستاد یعنی ساختھ

  ھا و زمین است. بلکھ از سوی معبود بشر و آفریدگار آسمان

  ﴿ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْیَك﴾

  ى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده شده است.)(كتاب

  ای محمد.

کنید کھ بی نظیر و بی  ھای خداوند این است کھ شما از مکتبی پیروی می برادران، از بزرگترین نعمت

ی انسانی مانند خودتان پیروی وی کنید این مکتب حافظ منافع، بھره  مانند است. وقتی از سبکی ساختھ

کند دیدگاھش کوتاه بینانھ است. از یک  وست. وقتی انسان قانونگذاری میھا و نیازھای خود ا مندی

  نگرد. زاویھ بھ آن می

  

  

  

  

  



4 

، خطاب خداوند بھ مقام نبوت.3 - 2ی  تفسیر دو آیھ   

  اصل ساختارھای زمینی نقص است: – 3

  

بنابراین ھر قانونگذار زمینی بارھا و بارھا  

شود... ھرگز...  کند سپس لغو می تغییر می

باشد.  ی قانونگذاری نمی زیرا انسان شایستھ

اندک است و ھواھا و تمایالتش  چون علم او

کند. قانونگذاری بازتابی از  وی را کنترل می

  ضعف دیدگاه و ضعف خود وی است.

ھای بزرگ خداوند نسبت بھ  بنابراین از نعمت

مسلمانان این است کھ قانونگذاری از طرف 

آفریدگار  ی گروھی از آنان نیست. ساخت طرف دیگر نیست بلکھ قانونگذاری از سوی آنان یا ساختھ

  گیرد. ھا و زمین صورت می آسمان

  ﴿ِکتَاٌب أُنِزَل إِلَْیَك﴾

   (كتابى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده شده است.)

  معنى: پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگى باشد

  ی دیگر، یک نکتھ

  ﴿فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنھُ﴾

  گى باشد.)(پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تن

کوتھ نظری، آشفتگی، ای محمد نگران نباش و از این کتاب احساس حرج و تنگنا مکن... معنایش 

  چیست؟

  نخستین معنای نھی ( نباشد...):

  

ی بسیار شگفت انگیزی در این آیھ وجود  نکتھ

دارد و آن این کھ نھی بھ پیامبر صلی هللا علیھ 

 وآلھ وسلم در راستای عدم تنگنا نیست بلکھ

نھی چنان کھ برخی از مفسران معتقدند بھ 

احساس تنگنا و نگرانی است کھ وارد دل 

  محمد نشود.
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  ((قلب العبد بین إصبعین من أصابع الرحمن))

  ((دل بنده در میان دو انگشت از انگشتان خدای رحمان است.))

  [روایت مسلم از حدیث عبد هللا بن عمرو ]

شود گاھی ھم آرامش ندارد و پر از ترس است و گاھی اسباب  گاھی دل انسان سرشار از آرامش می

  آرامش را دارد.

کند. الستیک زاپاس سالم نیست. طول مسیر را با نگرانی و ترس  برای توضیح: شخصی سفر می

ک زاپاس را شود. اگر پسرش در شب الستی رود. اگر یک الستیک ایراد پیدا کند سفر متوقف می می

کند و بھ گمان خودش  تعمیر کرده باشد و بھ او چیزی نگفتھ باشد این شخص کھ در روز رانندگی می

الستیک زاپاس ناسالمی دارد و پسرش آن را درست کرده باشد و بھ پدرش نگفتھ باشد دلش نگران 

ا راننده نداند با است در حالی کھ اسباب آرامش را بھ ھمراه دارد. اگر این الستیک خراب باشد ام

  وجود ھمراه داشتن اسباب نگرانی؛ آرامش دارد.

  شود. خداوند فرموده است: بنابراین: ترس و امنیت در دل انسان انداختھ می

ٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن َوھُْم لْ ﴿فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن *الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بِظُ 

  ُمْھتَُدوَن﴾

(پس اگر میدانید كدام یك از [ما] دو دستھ بھ ایمنى سزاوارتر است *كسانى كھ ایمان آورده و ایمان 

  یافتگانند.) اند آنان راست ایمنى و ایشان راه  خود را بھ شرك نیالوده

  ) 82(انعام:

گذارد نگرانی و ترس بھ دل مؤمن راه یابد. چنان  ، خداوند نمیزمانی کھ انسان بھ خداوند توجھ دارد

آرامشی در دل مؤمن وجود دارد کھ اگر بر اھالی یک سرزمین تقسیم شود آنان را بس است. این آیھ 

  بسیار روشن است:

ْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴿فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن﴾

(پس اگر میدانید كدام یك از [ما] دو دستھ بھ ایمنى سزاوارتر است * كسانى كھ ایمان آورده و ایمان 

  یافتگانند.) اند آنان راست ایمنى و ایشان راه  خود را بھ شرك نیالوده
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  انطباق فطرت با روش الھی:

ھای الھی این  بنابراین از بزرگترین نعمت

است کھ خداوند فطرت انسان را کامال مطابق 

با روش الھی قرار داده است و شما وقتی از 

کنید با خودتان آشتی  خداوند اطاعت می

کنید چنان  کنید. وقتی از خداوند اطاعت می می

اگر بر کند کھ  آرامشی در دلتان ایجاد می

اھالی یک کشور تقسیم شود آنان را بس است. 

کنید آرامش در دلتان  وقتی او را اطاعت می

  بخشد. اندازد و چون خداوند را اطاعت کنید حکمت بھ شما می می

  ﴿َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً﴾

  ده شده است.)، خیرى فراوان دا (و بھ ھر كس حكمت داده شود، بھ یقین

  ) 269(بقره: 

  شود. کنید بھ شما صبر و خشنودی داده می وقتی از خداوند اطاعت می

  برادران گرامی،

  ﴿ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْیَك فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنھُ﴾

  )(كتابى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده شده است پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگى باشد.

خداوند آشوب، نگرانی، دلتنگی، ترس و درد را از ورود بھ قلب ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم باز 

ھا و مشکالت  ھا و موانع و دشواری دارد. بنابراین گاھی دو شخص در یک شرایط و سختی می

ست کنند. اولی مؤمن است و دلش پر از آرامش، خشنودی، خوشبختی و خوشبینی ا یکسانی زندگی می

  و دومی سرشار از نگرانی، دلتنگی، ترس، کینھ و بدبینی است.

  سیستم ایمنی مھمترین سیستم در بدن:

بھ ھمین تناسب مھمترین سیستمی کھ در 

کند سیستم ایمنی بدن است.  ھای ما کار می بدن

این سیستم از سوی خداوند مأمور از بین 

ھای سرطانی و میکروبی  بردن بیشتر بیماری

احساس امنیت این سیستم را تقویت  باشد. می
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کند. وقتی  کند. ترس و نگرانی و کینھ آن را تضعیف می کند. عشق و محبت آن را تقویت می می

  یابد. ھای شما افزایش می کنید معنویت شناسید و با او ارتباط برقرار می خداوند را می

دورتر است، زیرا سیستم  ھا بنابراین بھ شکل علمی محض مؤمن نسبت بھ غیر مؤمن از بیماری

اش باالترین درجھ سالمت را دارد چراکھ عشق در دل او است و از امنیت برخوردار است و  ایمنی

  گیرد و از تعادل برخوردار است. آرامشی دارد کھ با آن آرام می

  بنابراین:

  ﴿فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنھُ﴾

  ى باشد.)(پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگ

اند: این نھی برای جلوگیری از تنگنا و نگرانی است کھ بھ دل پیامبر صلی  برخی از دانشمندان گفتھ

  هللا علیھ وآلھ وسلم وارد نشود. شما آرامش دارید بھ خدا قسم برادران برای این خوشبختی درونی نمی

  توان قیمت تعیین کرد.

  معنای دوم نھی ( نباشد...):

  

نیز وجود دارد. پیامبر یک  یک معنای دیگر

انسان است. اگر انسانی نبود کھ تمامی 

ھای انسان را داشتھ باشد سرور  ویژگی

  ھا نبود. انسان

  ﴿قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُم﴾

  (بگو من ھم مثل شما بشرى ھست. )

  ) 6(فصلت: 

  

، ولقد أتت علي ثالثون من بین (( لقد أوذیت في هللا، وما یؤذى أحد، وأخفت في هللا، وما یخاف أحد

  یوم ولیلة وما لي ولبالل طعام یأكلھ ذو كبد إال شيء یواریھ إبط بالل ))

((در راه خدا آزار دیدم درحالی کھ کسی آزار ندید، در راه خدا ترسانده شدم درحالی کھ کسی 

ان بخورد، ترسید سی شبانھ روز بر من گذشت در حالی کھ من و بالل غذایی کھ یک زنده ج نمی

  کرد.))) چھ را بازوی بالل پنھان می نداشتیم، جز آن

  [ روایت احمد، وترمذي وابن ماجة وابن حبان، از أنس ]
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ترسد و میل و آرزو دارد زیرا یک انسان است و چون بر انسان بودن خود  او یک انسان است. می

  ھا است. فائق آمده؛ سرور انسان

برادران، از آن جا کھ او انسان است اگر بھ جادوگری متھم شود و با این کھ جادوگر نیست، بھ شدت 

  کشد. شود. چون انسان است اگر بھ دیوانگی متھم شود بسیار رنج می ناراحت می

  ﴿َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن﴾

  ([كھ] تو بھ لطف پروردگارت دیوانھ نیستى.)

  ) 2(قلم: 

او یک انسان است و از آنجا کھ یک انسان است اگر بھ کاھن بودن متھم شود یا بھ جادوگری یا بھ 

  کشد. اما یک پرسش: دیوانگی درد می

  ای کھ پیامبر بھ آن متھم شد، را بیان فرموده است؟ چرا خداوند در قرآن اتھامات ظالمانھ

وست خداست. او سرور فرزندان آدم است. ای خدا این پیامبر تو است. او سرور آفریدگان است. او د

ای کھ بھ آن متھم شده است را بیان  ی تو است. پس چگونھ در قرآن کریم اتھامات ظالمانھ او برگزیده

ی انکاری در کتاب خداوند بیان نشود. کتاب  ھای ظالمانھ ای؟ ما انتظار داشتیم این تھمت فرموده

  کنیم. واندن آن خدا را عبادت میشود. با خ خداوند تا روز قیامت خوانده می

  

اند: حکمت این است کھ  برخی از علما گفتھ

ھر کس تا پایان زندگی بھ خدا دعوت کند با 

ھای زیادی بخورد خواھد کرد، زیرا  دشواری

نبرد حق و باطل یک نبرد ھمیشگی است. 

اگر پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم الگوی 

سرور مؤمنان و علما و داعیان خداست، 

آفریدگان و دوست خدا است درحالی کھ 

تکذیب شده، متھم گردید، دیوانھ فرض گردید، 

  جادوگر خوانده شد و کاھن نامیده شد در حالی کھ فراتر از این شبھات است:

  ﴿َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن﴾

  ([كھ] تو بھ لطف پروردگارت دیوانھ نیستى.)
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ھایی کھ خداوند در قرآن آورده و ما تا روز قیامت با خواندن آن عبادت  تبنابراین: گویا این تھم

خواھند در راه  کنیم یک نوع آرامش دادن، دلداری و آسودگی خاطر برای کسانی است کھ می می

ی خداوند خواستھ  شوند. فراموش نکنید کھ اراده خداوند جھاد دعوی نمایند و دچار مشکالتی می

را در این زمین با ھم گرد آورد و گردھمایی مؤمنان و غیر مؤمنان باعث نبرد مؤمنان وغیر مؤمنان 

گردد و مؤمن باید خودش را سازگار نماید بھ این کھ در یک نبرد  ھمیشگی میان حق و باطل می

  ھست، نبرد میان حق و باطل، خیر و شر، ظلم و عدل، مھربانی و سنگدلی است.

کند؛ آرامش  المانھ بھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم را بیان میھای ظ بنابراین این آیاتی کھ تھمت

  برای مؤمنان پس از ایشان است:

  ﴿َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن﴾

  ([كھ] تو بھ لطف پروردگارت دیوانھ نیستى.)
  معنای سوم نھی ( نباشد...):

  

معنای سومی نیز وجود دارد: این کھ خداوند 

پیامبرش را پاک گردانیده است با متعال قلب 

اند اما تو از  این کھ آنان تو را متھم کرده

مقربان ھستی و نگران نباش. با این کھ تو را 

اند تو از تمامی این اتھامات مبرا  متھم کرده

ھا ھستی، پیامبر نخست،  ھستی و فراتر از این

ی نخست و دوست نخست و فرد  فرستاده

ای فراتر  د بھ درجھمقربی ھستی کھ نزد خداون

  ات نرسیده است. ی مقربی نیز در سدره المنتھی بھ درجھ از تمام پیامبران نائل آمده است و ھیچ فرشتھ

  ﴿فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى﴾

  اش آن چھ را باید وحى كند وحى فرمود.)  (آنگاه بھ بنده

  ) 10(نجم: 
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  وند دو دستھ است: مؤمن و کافر:ھای خدا ھا در برابر رسالت موضعگیری انسان

  

  برادران،

﴿ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْیَك فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج 

  ِمْنھُ﴾

﴿كتابى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده 

شده است پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن 

  تنگى باشد.﴾

  

  

ھای آسمانی را برای  ران رسالتکند کھ وقتی پیامب ی اعراف اشاره می خداوند در این آیھ دوم سوره

ورزیدند.  آوردند و گروھی کفر می شدند گروھی ایمان می آوردند آنان بھ دو دستھ تقسیم می ھا می انسان

کردند. زندگی ھمین  پذیرفتند و گروھی با تکذیب بھ آن اعتراض می گروھی با خشنودی آن را می

د، خیر و شر، زیبایی و زشتی، عدالت و است. زندگی دو بعدی است در آن حق و ناحق وجود دار

ھای منفی از آن کفار و گمراھان  ستم، نیکی و بدی، مھربانی وسنگدلی موجود است. تمامی ِویژگی

  است و صفات مثبت از آن مؤمنان و مسلمانان است.

در شود و مردم  ای بزرگ ایجاد می بینید کھ چگونھ در رویدادھای اطراف ما گاھی مسالھ بنابراین می

شد بھ  ھای خداوند نزد آنان آورده می شوند و ھم چنین مردم، وقتی رسالت ھایی تقسیم می آن بھ گروه

  شدند و دلیل آن: دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می

  ﴿َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسالً﴾

  گویند تو فرستاده نیستى.)  (و كسانى كھ كافر شدند مى

  ) 43(رعد: 

کردند. زیرا طرف دیگر بدون ھیچ قید و بند و مکتبی، بدون آموزش و ارشاد و  تکذیب میاو را 

راند. یک چارپای افسار گسیختھ بود. در  کرد. شھوتش او را بھ پیش می ارزش و اصول حرکت می

پی ارضای شھوت خود از ھر راھی و بھ ھر قیمت و ھر روشی بود. بدون ھیچ ارزش، اصل، حیا 

انع آن شود. جھان امروز چنین است. بھ دو گروه کافر و مومن، عادل و ظالم تقسیم یا شرمی کھ م

  شود. جھان امروز چنین تقسیم بندی شده است. می
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کند اما غیر مؤمن  بنابراین مؤمن این رسالت را با خشنودی، ایمان و باور، گریھ و شادی دریافت می

  فرماید: کند. خداوند عزوجل می ریافت میآن را با تکذیب، مسخره کردن، مخالفت و رد کردن د

  ﴿ ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْیَك فََال یَكُْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنھُ ِلتُنِذَر بِِھ﴾

﴿ كتابى است كھ بھ سوى تو فرو فرستاده شده است پس نباید در سینھ تو از ناحیھ آن تنگى باشد تا 

  ی آن ھشدار دھی.﴾ بھ وسیلھ

  ی مسخره کننده و روی گرداننده را: یب کنندهچھ کسی ؟ کافران تکذ

  ﴿ِلتُنِذَر بِِھ َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِیَن﴾

  ﴿ تا بھ وسیلھ آن ھشدار دھى و براى مؤمنان پندى باشد.﴾

  معنای ذكرى:

  معنای ذكرى چیست؟

اگر بھ یکی از کشورھا سفر کنید مثال یک 

ی مشھوری در این  کشور ساحلی و صخره

کشور ببینید مثال کوه روشھ در بیروت باشد و 

شما با چشم خودتان آن را ببینید پس از چند 

گویید:  سال یک تصویر از این کوه ببینید می

آری در این مکان بودم. معنای ذکری چیست؟ 

شناسید. اما این تصویر  اید و می چیزی کھ دیده

شناسید.  اندازد. چیزی کھ می شما را یاد آن می

  اندازد. ین تصویر شما را یاد آن میاما ا

بنابراین خداوند وقتی جانداران را پیش از شکل دادنشان آفرید، آنان را در جھان ازل و در دنیای 

  ذرات آفرید؛ بھ آنان چھ گفت؟

یَّتَُھْم َوأَْشَھَدھُْم َعلَى أَْنفُِسھِ    ْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا بَلَى﴾﴿َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آََدَم ِمْن ظُُھوِرِھْم ذُّرِ

(و ھنگامى را كھ پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریھ آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان 

  گواه ساخت كھ آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا.)

  ) 172(اعراف:

  اند، ن بودهھایی جدا از شکلشا این جھان ازل و این دنیای ذرات است. ھمھ مخلوقات جان
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  ﴿أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا بَلَى﴾

  (آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا.)

  

ھای  این پیمان در عقل و فطرت و در رسالت

آسمانی آمده است پس شما در اصل خلقت 

خود و در اصل فطرت مؤمن ھستید. برحسب 

تان مؤمن  الھیھای  اصول عقالنی و ویژگی

ھستید. شما مؤمن ھستید و چون شما بھ خدا 

  آورید. دعوت شوید؛ بھ یاد می

ی  بنابراین در قرآن کریم ھر جا واژه

(وذکری) را خواندید و معنایش این است کھ 

اید؛ مؤمن  شما فطرتا و براساس اصول عقالنی مؤمن ھستید. با عھدی کھ در جھان ازل با خدا بستھ

سالت برایتان آورده شد یا ھدایت بھ شما پیشنھاد شد آن عھدی کھ در جھان ازل ھستید. وقتی ر

  آید. اید؛ بھ یادتان می بستھ

  بنابراین:

یَّتَُھْم َوأَْشَھَدھُْم َعلَى أَنفُِسِھْم أَلَْسُت بَِربِّكُمْ    قَالُوا بَلَى﴾ ﴿َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُھوِرِھْم ذُّرِ

گامى را كھ پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریھ آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان (و ھن

  گواه ساخت كھ آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا.)

  بنابراین:

  ﴿ِلتُنِذَر بِِھ﴾

  ﴿تا بھ وسیلھ آن ھشدار دھى﴾

ا برگزیدند و این ھای دنیایی ر دروغگویان و ولگردانی کھ شھوت را بر آخرت ترجیح دادند و بھره

  جایگاه:

  ﴿َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلیٍك ُمْقتَِدٍر﴾

  (در قرارگاه صدق نزد پادشاھى توانایند.)

  )55(قمر: 

را انتخاب نکردند؛ متاع زودگذر را انتخاب کردند و جاودان را رھا کردند و زندگی دنیا را برگزیدند 

شان بیم دھید در  وتاھی، و نافرمانی، و گمراھیو آخرت را رھا کردند. ایشان را از عاقبت کفر، ک
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اند؛ خاطر نشان سازیدو  حالی کھ طرف دیگر مؤمنان بودند و شما آنان را با آنچھ در عالم ازل دانستھ

  با عھدی کھ در جھان ذرات خداوند از آنان گرفتھ، یادآور شوید.

  بنابراین:

  ﴿ِلتُنِذَر بِِھ َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِیَن﴾

  وسیلھ آن ھشدار دھى و براى مؤمنان پندى باش.د﴾﴿تا بھ 

  معنى رسالت:

ی رسالت بھ چھ معناست؟  برادران، واژه

یعنی یک فرستنده وجود دارد کھ خداست و 

یک فرستاده وجود دارد کھ پیامبر صلی هللا 

علیھ وآلھ وسلم است. گروھی ھستند کھ بھ 

ھا ھستند.  سوی آنان فرستاده شده و آنان انسان

ضوع رسالت قرآن است. یک فرستنده و مو

یک فرستاده وجود دارد. و گروھی کھ این 

شود. موضوع  فرستاده نزد آنان فرستاده می

ھا، قانون زندگی، روش سالمتی و راه  رسالت این قرآن یعنی روش الھی است. پایان بخش کتاب

  خوشبختی ما است. بنابراین چنین بیان شده است:

َّبِعُوا ِمْن ُدونِِھ أَْوِلیَاَء قَِلیالً َما تَذَكَُّروَن﴾﴿اتَّبِعُوا َما أُنْ    ِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم َوَال تَت

(آن چھ را از جانب پروردگارتان بھ سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید و جز او از 

  گیري. )  معبودان [دیگر] پیروى مكنید چھ اندك پند مى

   ) 3(اعراف: 
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  قرآنی بھ پیروان برنامھ قرآنی: یک دعوت

  

  این یک مثال از واقعیت است پس بیندیشید و مثال واال از آن خداست: – 1

  

  خیلی ساده:

ی بسیار گران دارید. بسیار  شما یک وسیلھ

ای دارد. شما  سودمند است و ساختار پیچیده

ای دارید کھ روش استفاده و نگھداری  دفترچھ

ی  ا انگیزهدر آن بیان شده است و شما ب

مراقبت از این وسیلھ و حفظ آن و بازدھی 

خوانید و ھر چھ  بیشتر آن این دفترچھ را می

دھید. شما  در آن بیان شده انجام می

ی  ی دانا دارد. این سازنده ی بسیار پیچیده یک آفریننده ترین وسیلھ در جھان ھستید. این وسیلھ پیچیده

ی خود دوستی، سالمت  بیان کرده است و شما با انگیزهھای استفاده و نگھداری را  دانا آموزش

کنید.  ھای سازنده را اجرا می ی زندگی آموزش خواھی، دوست داشتن کمال وجودتان و تمایل بھ ادامھ

خوانید کھ چگونھ ترمز را استفاده کنید؟  بھ رفتارتان بنگرید. اگر یک خودرو جدید انتخاب کنید می

کنید؟ بھ  کنید؟ چگونھ باک بنزین را پر می ده کنید؟ چگونھ استفاده میھا را استفا چگونھ برف پاکن

خرید و نسبت بھ سالم بودن آن و کارکرد خوبش حساس  ای را می طور فطری و طبیعی وقتی وسیلھ

  کنید. ھستید؛ از دستورالعمل سازنده پیروی می

  آید: ای مؤمنان: بنابراین این ارشاد الھی می

  ﴿اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم﴾

  (آنچھ را از جانب پروردگارتان بھ سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید.)

  اجرا کنید.

ٍة﴾   ﴿ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

  (كتاب [خدا] را بھ جد و جھد بگیر.)

  ) 12(مریم: 

  این گفتھ خدای دانا است.
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  ُل َخبِیٍر﴾﴿َوَال یُنَبِّئَُك ِمثْ 

  كند) (و [ھیچ كس] چون [خداى] آگاه تو را خبردار نمى 

  )14(فاطر: 

  اوامر و نواھی الھی ضمانت کننده سالمتی است و مانع آزادی نیستند: – 2

  

روید ناگھان  شما وقتی در یک مزرعھ راه می

میدان مین، عبور «بینید کھ:  یک تابلو می

شم ی تابلو خ نسبت بھ نصب کننده» ممنوع

گیرید بلکھ احساس تشکر از وی در شما  نمی

وجود دارد زیرا این تابلو مانع آزادی شما 

  باشد. نیست بلکھ ضامن سالمتی شما می

  

  

َّبِعُوا ِمْن ُدونِِھ أَْوِلیَاَء قَِلیًال َما تَذَكَُّروَن﴾   ﴿اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم َوَال تَت

پروردگارتان بھ سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید و جز او از (آن چھ را از جانب 

  گیرید.)  معبودان [دیگر] پیروى مكنید چھ اندك پند مى

  بنابراین پروردگارمان ما را آفریده است.

  ﴿لَھُ اْلَخْلُق﴾

  (كھ [عالم] خلق از آن اوست.)

  دقت کنید:

  ﴿ َواْألَْمُر﴾

  (و امر)

  ) 54(اعراف: 

  ْلُق َواْألَْمُر﴾﴿لَھُ اْلخَ 

  (كھ [عالم] خلق و امر از آن اوست.)

  ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم﴾

  (اى مردم پروردگارتان را كھ شما را آفریده است عبادت کنید.)

  ) 21(بقره: 
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تنھا کسی کھ سزاوار اطاعت است کیست؟ 

  نابراین:خداوند. تنھا معبود راستین او است ب

  ﴿ اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم﴾

(آن چھ را از جانب پروردگارتان بھ سوى 

  شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید.)

برای سالمتی، خوشبختی، امنیت، رشد، 

  تان، موفقیت و پیروزی

  

  ﴿اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم﴾

  (آنچھ را از جانب پروردگارتان بھ سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید.)

  اما عاقالنھ نیست کھ خداوند آفریننده باشد و روش زمینیان پیروی شود.

((إني والجن واإلنس في نبأ عظیم: أخلق ویعبد غیري وأرزق ویشكر غیري، خیري إلى العباد نازل، 

نعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم ب

إلي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري، أھل 

مودتي، أھل شكري، أھل زیادتي، أھل معصیتي ال أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم 

یھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتل

  وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من األم بولدھا ))

  من پرستند،  مرا مي  غیر   آنھا و   آفریدگار آنھایم  من ،  دارم  شگفتي  داستان  و انس  جن  با   ((من

شود و  كنند. خیر من بر بندگان نازل می مي  سپاسگزاری  دیگری  از   آنھا و   دھم می  شان روزی

ھا مرا بھ  نیازم. با نافرمانی کنم و از آنان بی ھایم بھ آنان محبت می آید. با نعمت شرشان نزد من می

آورند در حالی کھ از ھمھ بیشتر بھ من نیازمندند. اگر از آنان کسی بھ من روی آورد از  خشم می

خوانم. آنان کھ  گیرم و اگر کسی از آنان از من روی گرداند از نزدیک او را فرا می را بر میدور او 

دھم و آنان کھ  کنند بھ آنان فزونی نعمت می اند و آنان کھ سپاسم می کنند محبوب من یادم می

شوم و  می کنم. اگر توبھ کنند دوست و درمانگر آنان کنند را از رحمت خود ناامید نمی ام می نافرمانی

ھایشان را بزدایم. نیکی نزد من ده برابر و بیشتر  آزمایم تا گناھان و عیب ھا می آنان را با سختی

ام از مادرش  بخشم و من نسبت بھ بنده ی بدی است و آن را می است و بدی تنھا بھ ھمان اندازه

  مھربان ترم.))

  [ ورد في األثر القدسي ]
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  بنابراین:

َّبِعُوا ِمْن ُدونِِھ أَْوِلیَاَء قَِلیًال﴾   ﴿اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم َوَال تَت

(آنچھ را از جانب پروردگارتان بھ سوى شما فرو فرستاده شده است پیروى كنید و جز او از 

  معبودان [دیگر] پیروى مكنید.)
  را بکار بگیریم؟این روش الھی است پس چرا روش آفریدگان  – 3

  

ھا را از جاھای دیگر، از  نباید منھج

ھای مادی گرا و  ھای دیگر، فرھنگ فرھنگ

فراواقعگرا، ملحد و منفعت گرا و زمینی بی 

ھا باطل است بھ  ی این شمار استفاده کنید، ھمھ

  جز روش الھی،

  ﴿َوَال تَتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِھ أَْوِلیَاَء قَِلیًال َما تَذَكَُّروَن﴾

(و جز او از معبودان [دیگر] پیروى مكنید 

  گیرید.)  چھ اندك پند مى

  یعنی پیمانی را کھ میان شما و پروردگارتان در جھان ازل است، را اندکی بھ یاد آورید.

ا یَأْتِیَنَّكُْم ِمنِّي ُھًدى فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى﴾   ﴿فَِإمَّ

شود و  جانب من رھنمودى رسد ھر كس از ھدایتم پیروى كند نھ گمراه مى  (پس اگر براى شما از

  بخت.)  نھ تیره

  )123(طھ: 

  در پیروی از روش الھی نھ بدبختی و نھ گمراھی وجود ندارد:– 4

شود و نھ خودش بدبخت  نھ عقلش گمراه می

  گردد. می

﴿فََمْن تَبَِع ُھَداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم 

  ْحَزنُوَن﴾یَ 

(آنان كھ ھدایتم را پیروى كنند بر ایشان 

  بیمى نیست و غمگین نخواھند ش. )

  )38(بقره: 
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شود و نھ خودش  کنم. کسی کھ ھدایت الھی را در پیش گیرد نھ عقلش گمراه می دو آیھ را جمع می

چیست؟ نھ  ھراسد پس خوشبختی بھ جز این شود، از آینده نمی شود. بر گذشتھ پشیمان نمی بدبخت می

  ھراسد. شود و از آینده نمی شود، بر گذشتھ پشیمان نمی شود و نھ خودش بدبخت می عقلش گمراه می

برادران، حقیقت این است کھ آدم علیھ السالم را خداوند در بھشت یک درس خوب داد. شما وقتی 

توجھ کنید. باید بھ دھید باید درس خوبی بھ او بدھید. نباید فقط بھ جسم او  فرزندتان را پرورش می

جسم و جان و عقل و ایمان و ھدف وجودش بھا دھید و راز وجودش و ھدف از وجودش را برایش 

  بیان کنید.

ا یَأْتِیَنَّكُْم ِمنِّي ُھًدى فََمْن اتَّبََع ھَُداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى﴾   ﴿فَِإمَّ

شود و  تم پیروى كند نھ گمراه مى (پس اگر براى شما از جانب من رھنمودى رسد ھر كس از ھدای

  بخت.)  نھ تیره
  روش الھی آسمانی و واال است و نھ شرقی است و نھ غربی: – 5

  

اند کھ اگر  ای ھا بھ گونھ برادران، اما انسان

قدرت داشتھ باشند دیگران را ملزم بھ پیروی 

کنند و این ھمان چیزی است کھ  از خود می

وش مبنی بینید. شرق ر در شرق و غرب می

کند و دیگری بھ  بر تقدس گروه را تحمیل می

اصلی مبتنی بر تقدس فرد تاکید دارد اما 

خداوند ما نھ روش شرقی دارد و نھ روش 

غربی بلکھ روش او واالست. نباید گفتھ شود 

اسالم با روش فالنی یا فالن روش منطبق است. اسالم خودش یک بافت است. اسالم از نزد آفریدگار 

  ھا و زمین آمده است. واالست. آسمان

برادران، با این کھ خداوند در انسان فطرتی نھاده است کھ با روش الھی کامال منطبق است و با این 

ھای آسمانی را گاه گاھی نیز در اختیار او قرار داده است. ھرگاه اعتماد مردم  وجود خداوند رسالت

رسید اما آن چھ باید کامال روشن باشد این است  شد؛ رسالت جدیدی می بھ ھدایت با روش الھی کم می

  ھای ھدایت را بھ نسل بعدی منتقل نمایند. کھ ھر نسلی باید نشانھ

اند مبتنی  ھای تربیت بر اساس وحی آسمانی و ھدایتی کھ پیامبران آورده بنابراین تا زمانی کھ روش

  ی و فساد و تیره بختی.نباشد یک خطر بزرگ وجود دارد. خطر فساد در روی زمین، خطر بدبخت
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ھا باید ھدایت را از نسلی بھ نسل دیگر مانند  اما برخی از حقایق بھ این مورد اشاره دارند کھ نسل

    ای در جسم انسان بھ ارث نھند: نمونھ

  ھای آفرینش انسان: از شگفتی

  

  دانید! ی نظامی وجود دارد درحالی کھ شما نمی در بدن شما یک مدرسھ – 1

  

سیار ریز کوچکتر از دانھ عدس در ھای ب غده

ھای پزشکی از  کنار قلب وجود دارند. کتاب

ھا ھیچ  صد سال پیش بر این بودند کھ این غده

کارایی ندارند. چراکھ پس از دو سال پنھان 

ھایی در یک  روند. پژوھش شده و از بین می

دھد کھ این غده بھ طور  ی اخیر نشان می دھھ

ی نظامی  مدرسھکلی مھترین غده است و یک 

شوند  ھای سفید مبارز وارد آن می است. گلبول

اند. گروه شناسایی، گروه ساخت  ھای سفید پنج دستھ شناسند. گلبول و در آن دوست را از دشمن باز می

باشند. سخن از گروه سوم است  ھا و گروه خدمات و گروه گارد ویژه می اسلحھ و گروه پیاده نظام

ھای مبارز یک اسلحھ نابودگر دارند. اما آگاھی ندارند. دانشمندان آن را  ولگروه مبارزان. این گلب

شود و این دانشگاه  ی نظامی می اند. این سلول وارد این دانشکده ھای سرگردان بیسواد نامیده سلول

ھای سرگردان بیسواد بر روی  ھزار بار بزرگ شده گویی مانند یک آمفی تئاتر شده است و این سلول

شناسند  ھای سرگردان بیسواد چگونھ دوست را از دشمن باز می نشینند اما این سلول ھای آن می صندلی

  داند. این را فقط خدا می

گیرند دوست کدام است و دشمن  مانند. یاد می ی نظامی باقی می ھا دو سال در این مدرسھ این گلبول

نخست بھ سلولی کھ ناآگاه بود و شود. امتحان  کیست. سپس دو سال تحصیلی با دو امتحان تمام می

شود و فارغ التحصیل  شود اگر آن را کشت قبول می حال آگاھی پیدا کرده یک عنصر دشمن داده می

شود  شود. در امتحان دیگر یک عنصر دوست داده می است اما اگر آن را نکشت مردود و کشتھ می

گردد.  بول و فارغ التحصیل میشود و اگر آن را نکشت ق اگر او را کشت مردود شده و کشتھ می

اند و  ھای سفید رزمنده پس از دو سال از این دانشکده فارغ التحصیل شده اکنون مجموعھ ای از گلبول
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گردد. اکنون نسل فارغ التحصیل از این دانشکده  شود و ھمھ چیز نابود می ھای دانشکده بستھ می درب

  دھد. گیرند. ھر نسلی نسل بعدی را آموزش می میھای بعدی را تا پایان زندگی بر عھده  آموزش نسل

  انتقال علم از ساختار بدنتان را بیاموزید: – 2

  

این حقیقت علمی مرا بھ یاد این انداخت کھ 

انسان باید این گونھ باشد. ھدایت الھی را بھ 

ھای بعدی انتقال دھد و تربیتی مناسب با  نسل

  این ھدایت بھ آنان دھد.

پس از شصت سال آموزش در بدن، انسان 

نھد و انسان بھ چیزی بھ نام  رو بھ ضعف می

شود. آموزش ضعیف است.  آلزایمر دچار می

یک سرباز یک اسلحھ نابودگر دارد و نادان 

است بنابراین ممکن است دوستی را بزند و گاھی دوستان را بکشد بنابراین پس از شصت سالگی در 

ھای این جنگ داخلی این است: التھاب مفاصل  گیرد و از ویژگی شکل میبدن انسان جنگ داخلی 

تر در جسم عناصر مفاصل را  شود. عناصر قوی آرتروز کھ با التھاب مفاصل جنگ داخلی شروع می

ھای سراپا مسلح و نادان  برند. ھفت بیماری خطرناک در نتیجھ این جنگ داخلی میان گروه از بین می

  شود. آموزش ضعیف بوده است. این مورد بھ نام آلزایمر نامیده می آید زیرا بھ وجود می

  ھای بعد منتقل نماید. بنابراین امت مسئول است کھ رساالت آسمانی را بھ نسل

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق* اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم* الَِّذي َعلََّم بِ  ْنَساَن ﴿اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اْإلِ اْلقَلَِم * َعلََّم اْإلِ

  َما لَْم یَْعلَْم﴾

(بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید *انسان را از علق آفرید *بخوان و پروردگار تو كریمترین 

دانست [بتدریج بھ او]   [كریمان] است *ھمان كس كھ بھ وسیلھ قلم آموخت *آنچھ را كھ انسان نمى

  آموخت.)

  (علق )

  پیامبران است:آموزش؛ کار  – 3

  برادران باید افتخار کرد کھ آموزش کار پیامبران بوده است.
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، خطاب خداوند بھ مقام نبوت.3 - 2ی  تفسیر دو آیھ   

  ((وإنما بعثت معلما))

  ام.)) ((من فقط یک معلم برانگیختھ شده

  [ بھ روایت ابن ماجھ از ابن عمر ]

  ((إنما بعثت ألتمم صالح األخالق))

  ام تا اخالق نیک را کامل کنم.)) ((من فقط برانگیختھ شده

  ابن سعد البخاري، والحاكم، والبیھقي، از أبي ھریرة ][ روایت 

  بھ امید دیدار در درسی دیگر ان شاء هللا.

   

 


