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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                              

 

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

م و اايله و اسلام تملامي    ايمان به وحدانيت خدا روح اسلال      

اركان اسالم مي باشد و انحراف از آن انحراف از اسلالم محسل ب   

 "مي ش د . ايمان به وحدانيت خداوند متعال در معنلي و مهول م  

ال اله خالصه شده است و در بيان معني و مهو م  "ال اله اال اهلل

، مدبر هسلتي   ،رازق  ،بيان كرديم كه اله به معني خالق  اال اهلل

) شايسلته دعلا و ت جله     فرمانروا و قان نگذار ، فرياد رم ، معب د

( و  قلبي ، انجام شعاير عبادي براي او ، و اطاعلت و بنلد ي از او  

، جلب كننده منهعلت   رم، فرياد ) مالك و صاحب ، فرمانروارب 

 ال الـه اال ، و شايسته عبادت ( مي باشد  و  و دفع كننده مضرت

كسي خلالق و ملدبر هسلتي ، فرملانروا و      اهلل يعني : غير از  اهلل

قان نگذار ، فرياد رم ، معبل د و مسلتعان ، صلاحب و ماللك ، و     

 …جلب كننده منهعت و دفع كننده مضرت نيست 
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هم به ع ن الوي در باره زمينه هايي كه انسان  بخشدر اين       

دانسته يا ندانسته در آنوا دچار شرك شلده يلا ملي شل د بحل       

نم د تا با علم و آ اهي ، خ يشتن را از دچلار شلدن بله    خ اهيم 

 …آنوا برحذر داريم 

                

 

 و ما توفیقی اال باهلل علیه توكلت و الیه انیب .                  

 

 م سسه فرهنگي قرآن و سنت نب ي روانسر
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 توحید و شرك
اي ت حيد به معني ؛ علم و ايمان به يگانگي خداوند در زمينه ه  

ذات ، خلق ، امر و فعل و تاثير ، و شرك هم بلدين معنلي اسلت    

كسي را مشابه خلدا يلا   , كه در ذات يا خلق يا امر يا فعل و تاثير 

 …، مي باشد همچ ن او دانستن
 

 زمینه های ارتكاب شرك

انسان به بيان قرآن در ط ل تاريخ در دو زمينه مرتكب شرك     

 نشده است :

وند : اينكه انسان معتقد باشد ذات ديگري در زمينه ذات خدا -5

كسلي  ، همچ ن ذات اهلل وج د دارد ، در طل ل تلاريخ انسلانيت    

 چنين اعتقادي نداشته است .

در زمينه خللق : اينكله انسلان معتقلد باشلد كلي ديگلري         -2

، خالق هستي و يلا در آفريلدن جولان و انسلان      همچ ن خداوند

كسلي چنلين عقيلده اي    همكار خداوند ب ده ،  در طل ل تلاريخ   

 نداشته است . 
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     با ت جه به اينكه ايملان ب جل د و آفريننلد ي خداونلد و ذات         

بي همتاي او در وج د بشر فطري مي باشد ، بنابراين ايمان بدان 

، انسان را در دايره اهل ايمان و اسالم قرار نمي دهد و مست جب 

ه هايي كله انسلان   اجر و ااداشي نخ اهد ب د ، بلكه فقط در زمين

مرتكب شرك مي ش د ، ايمان به وحلدانيت خداونلد مسلت جب    

 اجر و ااداش است. 
 

 شرك انسان
 انسان در دو زمينه دچار شرك شده است :        

 در زمينه تاثير  -2در زمينه امر .    -5
 

 شرك انسان در زمینه امر 

ن امر به معني فرمان و دسلت ر خداونلد اسلت و املر و فرملا          

 خداوند هم بر دو قسم است :

 دو بَ منظ ر آن است كه خداوند در : ( امر تسخيري ) تك يني -5

م ج دات عالم هستي را برابر نظام و برنامه اي كه   خلقت ، همه

خ د خ استه ، از عدم و نيستي به عالم وج د آورده است و برابلر  
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رده خ است خ د مسير حركت و زند ي را برايشان جبراً مقدر كل 

اسللت و جمللادات و نباتللات و حي انللات و جنبلله هللايي از ابعللاد  

وج دي انسان ) همچ ن نژاد ، والدين ، شكل و قيافه ، استعداد ، 

طي مراحل مختلف زند ي و  نح ه فعاليت دسلتگاهواي بلدن و    

در  هريلك  ن از ايش تعيلين شلده بل ده ، و    اني( برابر ق مرگ او

راهنملايي شلده انلد و قلدرت     هدايت و   ، راستاي وظايف مح له

امر تسخير هم   ي خداوند را ندارند . در زمينه ي تخطي از برنامه

جز مادي ن ملحد ، كي ديگري دچلار شلرك نشلده اسلت ، در     

نتيجه اعتقاد به وحدانيت خداوند هم در امر تسلخير مسلت جب   

 …اجر و ااداش نمي باشد ، چ ن علم بدان فطري است 

 

 مر تشریعیشرك انسان در زمینه ا
مملكت خداوند و انسانوا هم در اين مملكت بنده و  ، جوان      

رعيت خداوند هستند و خداوند سرور و فرمانروا و حاكم اين 

مملكت است ، و تشريع و قان نگذاري و امر و نوي و حالل و 

مطلق و مختص خداوند است و بر  حق , حرام معين كردن 
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ب مي باشد و ا ر در اين رعيت هم شنيدن و اطاعت كردن واج

مملكت ، حاكميت و قان نگذاري و حق امر و نوي و تحليل و 

در حالي كه خداوند ،  تحريم به فرد يا افرادي ديگر وا ذار ش د

 چنين كاري نداده است ، شرك محس ب مي ش د . به آنوا اجازه

                              

                              ُ
يو ديان و  (0)

ترسايان عالوه از خدا ، علماء ديني و اارسايان خ د را هم 

بخدايي اذيرفته اند ، مسيح اسر مريم را نيز خدا مي شمارند در 

ه است كه : تنوا كه بديشان جز اين دست ر داده نشد حالي

…خداي يگانه را بپرستيد و بي 
 

عدي بن حاتم   يد : من ) قبل از اذيرش اسلالم مسليحي         

 هلتم : ملا كله آنولا را      )ص( ( در باره اين آيله بله ايلامبر    ب دم

نمي كرديم. ايامبر )ص( فرم د: آيا ايلن واقعيلت نيسلت     عبادت

ل قرار مي دادنلد  كه آنوا حالل خدا را حرام ، و حرام خدا را حال

                                                 
ُ          15ت به / -1
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و شما هم تبعيت مي كرديد ؟ عرض كردم  اين حقيقلت اسلت .   

 …حضرت فرم د: عبادت و ارستش آنوا همين است 

ُ  ُ   ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ

ديني  شايد آنان انبازها و معب دهايي دارند كه براي ايشان(  5) ...

 …را اديد آورده اند كه خدا بدان اجازه نداده است 
خداونللد متعللال اطاعللت از ايشلل ايان و رهبللران مللذهبي را       

( اطلالق   و آنوا را ارباب ) شلريكان خداونلد در عبلادت    ،عبادت 

نم ده و آن را شرك قرار داده است . بنابراين كسي كه مخلل قي  

ر نمل ده انلد هملراه بلا     را بر خالف آنچه كه خدا و رس لش مقلر 

، آن مخلل ق را رب و معبل د    خش ع و محبت قلبي اطاعت نمايد

خ د قرار داده است هرچند كله خل دش او را معبل د و رب يلاد     

  …نكند 

 ُ    ُ  ُ  ُُُ
ا راز ) ه ي ارستان   (2)

  اهيد ب د.و شيطان صهتان( اطاعت كنيد بيگمان شما مشرك خ

                                                 
1
ُ       525عام / ان  -2        25ش ري/  - 
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  ُ ُ   ُُ ُُ  ُ  ُُ

   ُُُُ ُ
       آنان با فرمان خداوند مخالهت  (5)

مي كنند ، بايد از اين بترسند كه باليي  ريبانگيرشان  ردد، يا 

 . داينكه عذاب دردناكي دچارشان ش 

بلر مبنلاي   نظاموايي كه  ي با ت جه به ت ضيحات ف ق كليه      

، حكم مي نمايند از ديلد اه   غير از آنچه خداوند نازل كرده است

اسالم نظامواي جاهلي محس ب مي ش ند و ايروي قلبي از آنولا  

با اعتقاد به ت حيد منافات  دارد و هيچيك از نظاموا بلر ديگلري   

يعني به سبب  ،مبناي دفع افسد به فساد مگر بر  ، ترجيح ندارند

ناچاري و عدم قدرت بر اجراي احكام خداوند ، از ميلان دو نظلام    

بد و بدتر ، ضرورتاً به منظ ر دفع بدتر از بد طرفداري كرده و بلر  

 .…بدتر ترجيح داد 

                                                 
1
ُ  31ن ر /  ُ-

ُ
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 ثیر ذاتی اشیاءأشرك انسان در زمینه ت
ن حاكم  ردانلده  هايي را بر جوا نظام خداوند متعال سنن و      

است كه تحقق و انجلام هلر كلاري در  لرو  اسلتهاده نمل دن از       

اسباب و وسايل متناسب با هر يك مي باشد و اثر بخشي اسلباب  

به اراده خداونلد بسلتگي دارد  و اصلل بلر ايلن اسلت كله اراده        

خداوند بر م ثر ب دن اشياء و اسباب تعللق دارد و لليكن ممكلن    

وقت كه بخ اهلد اراده اش بلر علدم    هر است  اهي از اوقات و يا 

ثير  ذاري اسباب باشد ، چ ن تاثير اسباب ذاتي نيست . ملالالً  أت

ا ر اراده خداوند بر س زاندن آتش تعلق نگيرد آتش هم نخ اهلد  

س زاند ، همچنانكه بر ابراهيم سرد و سالم شد. و يا بلا ت جله بله    

ثير دارو أم تل ا ر اراده اش بر علد  اينكه هر دردي را دوايي است ،

حال  …ثيري بر بوب د بيماري نخ اهد داشت أقرار  يرد ، دارو ت

ثير ذاتي بداند دچار شرك شده است، أا ر انسان اشياء را داراي ت

 …بلكه بايستي فقط خداوند را م ثر واقعي بداند 
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 ثیر ذاتی اشخاصأشرك انسان در زمینه ت
است كه شلخص  فرياد رم قرار دادن غير خدا به اين معني      

 و معتقد باشد ، عالوه بر خداوند كسلان ديگلري همچل ن انبيلاء    

اولياء و شودا و بند ان صالح خداوند هم در هنگلام حيلات و يلا    

ف ت آنان به طريق خلارق العلاده و بلدون اخلذ     از ارواحشان بعد 

اسباب ، در ص رت طللب از آنلان ملي ت اننلد منلافع را جللب و       

م اين ن ع عقيده و بيلنش  ايند . ابن قيّمضرات را از انسان دفع نم

 را عم مي ترين شرك در جوان ناميده است .

كساني كه چنين عقيده و بينشي دارند ، غالباً به وحلدانيت        

ثير أتل ي اما در زمينه  , خداوند در ذات و خلق و امر ايمان دارند

و يا فرياد رم ب دن ، علالوه بلر خداونلد كسلان ديگلري را هلم       

و با اين طرز تهكلر از صلرام مسلتقيم    . رم قرار مي دهند فرياد

 "ت حيد منحرف مي ش ند . ا ر از آنوا ارسيده ش د : آيلا اينولا   

الي   : هستند ؟ خ اهند  هت : خير . و ا ر ارسليده شل د   "اله 

مقام و منزلت و درجه آنوا چيسلت ؟ در ااسلخ خ اهنلد  هلت :     

ت اننلد ميلان ملا و     اينوا بند اني همچ ن خ د ما هستند اما مي
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پس فریـاد رس قـرار    … . خداوند شافع و واسطه واقع ش ند

 دادن غیر خدا دو معنی دارد : 

یاری خواسـنن از آناـا در بـرآوردن حاجـار و رفـع       -0

 مشكالر  

با ت جه به اينكه ياري خ استن از صاحبان ضلريع و مقلابر ،         

بنلا بله اتهلاق      استغاثه ب ده و دعا هم عبادت ملي باشلد، و   دعا و

در  و .همگان عبادت براي غير خدا شلرك محسل ب ملي شل د     

دعا هملان عبلادت    (5). « ةادَبَعِالْوَهُ اءُعَلدُّاَ »حدي  آمده است :

 است.

 واسطه قرار دادن بین خدا و بندگان  -2

 انسانوا در هيچ عصري آنقدر جاهل نب ده انلد كله سلن  و          

شليده انلد داراي قلدرت خلارق     هايي را با دسلت خل د ترا   چ ب

العاده بپندارند ، بلكه تص ر آنوا بر اين ب ده است كه ارواح ااكلان  

 ها كه به يادب د آنوا سلاخته شلده انلد ، حضل ر      در كنار اين بت

مي يابند و واسطه بين خدا و بند ان مي ش ند . لذا مردمان هلم  

                                                 
       رواه ترمذي   -5
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تند بله اميلد   در كنار آنوا به دعا و استغاثه و راز و نياز مي ارداخ

رفع مشكالت ياور  اينكه نزد خداوند براي آنوا شهاعت كرده و در

 .آنوا باشند

 ُ  ُُ    ُ ُُ ُ... (5)  ما آنان را

ارستش نمي كنيم مگر بدان خاطر كه مارا به خداوند نزديك 

.       ردانند                    

                         
. اينان غير از (2)

مي ارستند كه نه بديشان زياني مي رسانند و   خدا چيزهايي را

و مي   يند اينان شهيعان ما نزد  نه س دي عائدشان مي سازند

…خداوند هستند
 

ه همراه با اعتقاد به آفرينند ي ، قرآن تمام كساني را ك      

ها  ، بتده كننده و ميراننده ب دن خداوندرازق و مدبر ب دن، و زن

ناميده  را نيز واسطه و شافع مي اندارند ، آنوا را مشرك و مطرود

                                                 
1
ُ     51ي ني /  -2    1زمر / ُ- 

    ُ
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واسطه  يكي خ د به بند ان و عدم نياز بهنزدي است و در باره 

مي فرمايد :  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ (5)  و ما از

 …شاهرگ  ردن بدو نزديكتريم

 ُُ  ُ  ُ ُ ُُُ  ُ ُ

ُ ُ... (2)  . من بپرسند ي و هنگامي بند انم از ت  درباره

 ااسخ ، بخ اند من نزديكم و دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا

  . مي   يم

 ايامبر)ص( هم در اين باره فرم ده است :  

 .. (1)« هِنِلَاحِرَ قِنُن عُم مِكُدِحَی اَلَاِ بُقرَاَ هُونَدعُی تَذِالَََّوَ …»

و آنكه ) خداوند( را كه به فرياد مي خ انيد از  ردن مركبتان بله  

 شما نزديكتر است .  

، با م ضل ع ت كلل در   با ت جه به اينكه بح  فرياد رسي و واسطه

 ارتبام است ، الزم است به اين م ض ع هم اشاره ش د .

                                                 
1
ُرواه الخمسه اال النِّسايي  -1    513بقره / -2      53ق/   - 
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 تـوكـل
ت كل ، بله معنلي فلراهم كلردن اسلباب تحقلق فعلل و در              

 …خ است از خداوند به منظ ر م ثر  رداندن اسباب مي باشد 

منظ ر از ت كل اين است كه ملا بايسلتي سلبب خلاص هلر            

بخل اهيم تلا    ونلد متعلال    رفته و از خداكاري را شناخته و بكار 

ثر  رداند و بخدا ت كلل كلرده و نتلايم امل ر را بله او      ؤسبب را م

و از طرف خ د براي انجام كارهلا سلبب نتراشليم .      .وا ذار كنيم

 درست را در قالب مالالي بيان مي نماييم :  اخذ سبب و ت كل 

 : سه شخص بيمار و م ضعگيريواي آنوا را در نظر بگيريد

ها ثر و شؤرد كه دارو ذاتاً و بط ر مستقل ميكي چنان مي اندا  -

 اي با مصرف دارو ، اميد به رفع بيماري و شها دارد.بخش است،

ديگري با وج د داروي درد مي   يد : ا ر چه دارو مهيد اسلت   -

 ، اما ا ر خدا خ د بخ اهد بدون دارو هم مرا شها مي دهد .

خداوند مي خ اهلد كله    كرده و از داروي درد را مصرفس مي  -

 ثر  رداند . ؤداروها را م
ثير ذاتلي مسلتقل دارو، بلدون دخاللت اراده     أفرد اول چ ن معتقد به ت

 خداوند است ، مشرك مي باشد.
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فرد دوم چ ن هم خدا و هم دارو  را ذاتاً شها دهنده مي اندارد ، 

دچلار شلرك شلده اسلت . ا للر چنلين فلردي دارو را هلم ذاتللاً        

ابخش نداند ، اما چ ن خداوند از او خ استه كه اسباب را اخذ شه

نمايد و او برخالف فرمان خداوند عمل نم ده ،  ملراه محسل ب   

 …مي ش د

  فرد س م چ ن دارو را در حد يك سبب م رد اسلتهاده قلرار         

مي دهد و خداوند را شها دهنده واقعي مي شناسد و اسلتهاده از  

دانلد كله خداونلد بله عنل ان سلبب رفلع        دارو را وظيهه اي مي 

بيماري بر او تكليف كرده ، استهاده مي نمايد ، و خداوند را شلها  

 دهنده بيماري مي داند ، اين فرد م حد واقعي است.

بنا براين م حد كسلي اسلت كله سلبب را بله عنل ان اداي             

وظيهه اخذ كرده و از خداوند درخ است ملي نمايلد كله شلها را     

   .ايدعنايت فرم

انحرافللاتي كلله در ارتبللام بللا ت كللل روي داده ؛ يكللي            

م ضعگيري نادرست درعدم اخذ سبب همچ ن فرد بيملار دوم ،  

و انحراف ديگر سبب تراشي يا فريادرم قرار دادن غيلر خداونلد   

 ب ده است .
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 فریادرس بودن غیر خداوند از دیدگاه قرآن
  به ايامبر )ص(س ره جن خطاب  22خداوند متعال در آيه     

ُ: مي فرمايد  ُ  ُ ُُ ُ ُُُ    

        اي ايامبر( بگ : من تنوا ارورد ارم را به فرياد مي طلبم و فرا  )

 ( كسي را شريكش نمي  ردانم . مي خ انم ) و در اين ارتبام

عنللي فراخ انللدن و بلله فريللاد و بلله م  ادَعَلل از    ادعُللاَي   واژه )

 . طلبيدن است(

 : ديد اه قرآن در باره فرياد رم ب دن غير خدا
 

 رد مشاركت آناا درآفرینش :   -0

ُ   ُ ُ ُُُُ ُ ُ  ُ

ُ  ُُ  ُ ُُ  ُُ  ُ ُُ

 ُ ُُ  ُُ  ُُ ُ  ُ
(5)  

                                                 
 4احقاف/  -5
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  بگ  : آيا دقت كرده ايد درباره چيزهايي كه بجز خدا به فرياد 

به من نشان دهيد چه چيزي از  مي ارستيد ؟ مي خ انيد و

) آفرينش( آسمانوا مشاركتي  زمين را آفريده اند ؟ يا اصالً در

، يا يك اثر علمي براي من بياوريد اين كتابي ايش از ؟ ته اندداش

 . مي   ييد ا ر راست
 

 عدم مالكیت:   -2

 ُ ُُُ ُ  ُ ُ ُُ

و كساني كه بجز اهلل به فرياد مي خ انيد حتِّي مالكيت و  (5)

 …دحاكميت ا سته نازك خرمايي را ندارن
 

 عدم قدرر بر شنیدن: -3

ُ ُُ  ُ    ُ ُ  ُ ُ   ُ

ُ
ا ر آنوا را به فرياد بخ انيد ، صداي شما را نمي شن ند  .( 2)  

 ، و به فرض ا ر هم بشن ند ت انايي ااسخگ يي به شما را ندارند.

                                                 
            54فاطر/ -2       51فاطر/  -5
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 و احوال اسنغاثه كنندگان:عدم آگاهی از اوضاع  -4

 ُ ُُ ُ  ُ ُ  ُُ  ُُ ُ ُ

ُ  ُ ُ ُ ُُ
آن روزي كه خداوند  (5)

مي آورد و بديشان مي   يد به ) دع ت ( شما  ايغمبران را  رد

مي   يند. ما را هيچگ نه آ اهي و  چه ااسخي داده شده است ؟

ُ…دانشي نيست ت  خ د از تمام خهايا آ اهي 
 

 عدم قدرر بر نفع و ضرر : -5

ُ  ُ ُ   ُُ ُ ُ  ُُ

ُ ُُ  ُُُ
) اي ايامبر به مشركان ( بگ :  (2)

ه بجز خدا ) شايسته ارستش( مي انداريد ) ب كساني را كه

ا آنوا نه ت انايي دفع زيان و رفع امّهنگام بال، به كمك ( بخ انيد، 

 …نمي ت انند آن را د ر  ن سازند  بال دارند و 

                                                 
1
ُ      13اسري/  -2    521مائده/ ُُ- 

ُ
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  ُ  ُُ ُُ  ُ  ُُ

   ُُُ ُ
زهايي را كه شما بجز خدا چي( 5)

فرياد مي داريد نه مي ت انند شما را ياري دهند و نه مي ت انند 

…خ يشتن را كمك كنند 
 

 اعالم تنفر از فریادرس قرار دهندگان : -6

 ُ ُُ ُ  ُ ُ ُ    ُ  ُ

ُ
مان  رد آورده مي ش ند ، ارستش و زماني كه مرد (2)

شد ان و به فرياد خ استه شد ان ، دشمنان ارستش  ران و به 

        فرياد خ اهند ان مي  ردند و عبادت ايشان را نهي مي كنند و 

 نمي اذيرند.  

 باطل بودن فریاد رس قرار دادن غیر اهلل : -1

                            
 اين   (1)

                                                 
1
ُ      12لقمان/  -1        3احقاف/ -2    519اعراف/ ُ- 
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دليل بر آن است كه خداوند حق است ، و آنچه را كه بجز او به 

 …فرياد مي خ انيد و عبادت مي نماييد باطل است 

  ُ ُ ُُُُ ُ ُ... (5 )      

ز خدا به فرياد مي خ انيد ( از شما و آنچه بج : ) ابراهيم  هت

            كناره  يري و دوري مي كنم و تنوا ارورد ارم را فرا

 …مي خ انم

همچنين اعتقاد به فريادرم ب دن غير اهلل و وجل د واسلطه         

 ميان خدا و انسان اقتضا مي نمايد معتقد باشيم كه :

 

بايلد   خداوند متعال از اوضاع و اح ال مردم بي اطالع باشلد و  -5

كساني همچ ن ارواح انبياء و اولياء و مالئك احل ال ملردم را بله    

بله   ياطالع او برسانند ، در حالي كه مي دانيم نسبت چنين نقص

ي در عالم هستي از او انولان  رِّخداوند سميع و بصير كه هيچ سِ

 نيست ، كهر محس ب مي ش د .  

 

                                                 
1
ُ   41مريم/ُ- 
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علاجز و   ت و دفع دشلمنان آنلان  خداوند متعال از تدبير رعيّ  -2

 ت نيازمند همكاري ديگران باشد.نات ان ، و براي اداره ام ر رعيّ
 

خداوند متعال اراده خيلر و نيكلي و دفلع بلدي از بنلد انش       -1

ترهيللب و ترغيللب و نصلليحت  مگللر اينكلله كسللاني او را ، نللدارد

 .نمايند
 

همچنانكه مي دانيم چنين اعتقاداتي م جب شلرك و كهلر         

م است خ يشتن را از اين اعتقادات خرافلي و  من الزؤو بر م شده

 …شرك آميز برحذر دارد

 

 اتخاذ وسیله
س ره مائلده مطلرح    11ممكن است سئ الي در ارتبام با آيه      

 ش د كه منظ ر از اتخاذ وسيله در اين آيه چيست كه مي فرمايد:

   ُ  ُ  ُ  ُُ    ُ  ُ   ُ

 ُ ُ  ُ   ُ ُُُمنان ! ؤاي م
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از خدا بترسيد و براي تقرب بخدا وسيله بج ئيد و در راه او جواد 

 كنيد تا اينكه رستگار ش يد. 

       واح آنوا يا ار منظ ر از اتخاذ وسيله بند ان صالح و      

 س ره اسري مي فرمايد : 13و  19 ر آيهنمي باشند ، چ ن د  

                        

                             

                                

               )اي ايغمبر ! به مشركان (

مي خ انيد نه ت انايي دفع  بگ : كساني را كه بجز خدا به فرياد

ت انند آن را د ر  ن  زيان و رفع بال را از شما دارند ، و نه مي

خ انيد ) و خدا   نه اشان  سازند . آن كساني كه به فرياد مي

( آنان كه از همه مقربترند براي تقرب به ارورد ارشان  مي دانيد

وسيله مي ج يند و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او 

هراسناكند چرا كه عذاب ارورد ارت ) چنان شديد است كه( 

 …بايد خ يشتن را از آن بر حذر داشت 
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 ) انبياء  نزديكترين بند ان خدا با ت جه به اينكه بزر ترين و      

خداوند هستند ه (  در جستج ي وسيله اي براي تقرب ب و اولياء

صلالح باشلد ، چل ن امكلان     ي قطعاً اين وسيله نمي ت اند بنلده  

ندارد انبياء با آن مقام و منزلت به بنده صالحي كه مقام و منزلت 

 كمتللري از خلل د آنوللا دارد مت سللل شلل ند . از طللرف ديگللر در 

ايشاايش آنوا هم شخص ديگري وج د ندارد . اي بايلد وسليله   

صالح باشلد . .. بلا مراجعله بله آيلات       ي چيز ديگري غير از بنده 

ي يابيم كه اين وسيله ايمان و عمل م در مخص صاً دعاهاي قرآن

  : صالح است

 ُُ ُ ُ ُُُُ
نه چنين نيست ) كه  (0)

 (  نزديك ش . جده ببر و) بخداوندمي اندارند ( س مشركان

  ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ

   ُُ  ُ   ُ ُ   ُ ُُ   ُ  ُ

                                                 
           511آل عمران/   -2          51علق/  -1
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ُ  ُُ
(2)

( شنيديم   ارا ! ما از منادي ) ايامبراروردُ

كه ) مردم را ( به ايمان به ارورد ارشان مي خ اند و ما ايمان 

آورديم و ارورد ارا !  ناهان ما را بيامرز و بديوايمان را بپ شان و 

 …( بميران  ما را با نيكان ) و در مسير ايشان

  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُُ ُُُُ
(5 )

ارورد ارا ! ما ايمان آورده ايم اي  ناهان ما را ببخش و ما را از 

…عذاب آتش دور بدار 
 

اي وسيله تقرب بخداوند ايمان و عمل صالح مي باشد كله        

مقربي اعم از انبياء و اوليلاء و شلوداء و صللحا همله      ي هر بنده

   …بدان چن  مي زنند نه به اشياء و اشخاص ديگر 

ـ ذَاِ»  ايامبر )ص( خطاب بله ابلن عبلام فرمل د :            لتَاَا سَ

. هنگلامي كله   (2)«…  اهللِن بِعِنَاسْفَ نتَعَنَا اسْذَاِ وَ اهللَ لِساَفَ

                                                 
1
ُرواه ترمذي -2       53آل عمران/ُ- 
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مي كله كملك خ اسلتي    حاجتي داشتي از خداوند بخ اه وهنگلا 

 ازخداوند بخ اه.   

   راستي هدف از تكرار     ُ  ُ   ُ ُ

ُُُ  خداوندا فقط ت  را عبادت مي كنم و فقط از ت  كمك و

بار چيست ؟ آيا با  59در شبانه روز حداقل . ياري مي خ اهم 

يا از اهل از ديگران  اطاعت كنيم و , اين وج د شايسته است

 …قب ر ياري بخ اهيم 

 

 وظیفه پیامبران
 

در هيچ آيه اي از آيات قرآن اشاره نشده است كه ايلامبران        

و بند ان صالح خداوند بعد از ف تشان  ، فرياد رم و واسطه بين 

خدا و خلق مي باشند ، بلكه به صلراحت بيلان شلده اسلت كله      

 به ت حيد ب ده است :وظيهه آنوا انذار و تبشير و تبليغ و دع ت 
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                  ُ (5) ما ايغمبران را.

فرستاديم تا ) م منان را به ث اب( مژده رسان و ) كافران را به 

مبران حجت و و بعد از آمدن ايغ عقاب ( بيم دهنده باشند ،

 ...منان باقي نماندؤدليلي بر خدا براي م

 ُ  ُ   ُُ ُ  ُ...
ما رس الن را  (2)

…نمي فرستيم جز به عن ان بشارت دهند ان و بيم دهند ان 
 

ُ ُ ُُ   ُ ُُ
مگر بر ايغمبران  (2)

 وظيهه اي جز تبليغ آشكار هست .

 

 تــوســل
 : ت سل به اين معني است كه شخص هنگام دعا كردن بگ يد    

                                                 
         531نساء/  -5
2
11ُنحل/ -2            41انعام ُ- 
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. كار را براي من تحقق ببخش ، بخاطر فالن بنده ات اين خداوندا

ي اسلت ، چل ن   ا رچه شرك نيست وليكن عمل بيو ده ت سل 

ط خ د شخص اسباب تحقق دعا در ص رتي مشروع است كه ت س

فراهم و سپي تحقق آن از خداوند خ استه ش د . و  هلتن  ، امر 

نيك كارت فالن كار را برايم انجام بده ، ايلن  ي بخاطر فالن بنده 

ي بلراي  اند ، و نيك كاري فرد صالح زمينه دو با هم ارتباطي ندار

من از ديگلري  ؤاملا ا لر فلردي مل     …خ دش است نله ديگلري   

 ) رض (او دعاي خير كند همچنانكه حضرت عمربخ اهد در حق 

و همراهان از حضرت عبام كه اير مرد سالخ رده و صالحي ب د 

به منظ ر طلب باران از او خ اسلتند دعلا نمايلد، برابلر احاديل       

 (5).نب ي هيچگ نه ايراد و اشكالي ندارد

 لَكََّوَ الََّاِ ٍةعوَدَبِ یبِغَالْ ارِظَبِ یهِخِاَو لِدعُمٍ یَسلِبدٍ مُن عَا مِمَ» 

 هِبِ لِكِِّوَمُالْ كِلِمَالْ الَقَ ٍةعوَدَبِ یهِخِاَو لِدعُا یَمَلََّكاً كُلِمَ هِبِ اهللُ

                                                 
ذيرش و عدم ت سل جزو فروعات ب ده و م رد اختالف فقواء مي باشد . و ا  -5

 اذيرش آن م جب انحراف از عقيده ي ت حيدي محس ب نمي ش د .
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هر مسلماني كه انواني براي    (5).«  كَلِذَ ثلُمِ كَلَ ین وَآمِ

م ر مي كند أكند خداوند متعال فرشته اي را م برادر دينيش دعا

 از خداوند مالل  ين بگ يد وتا هر زمان كه دعا مي كند او آم

 .…همان را براي خ د او هم خ استار ش د 

 

 شفاعت
 

كه شخص با ديگري همراه ، شهاعت به اين معني است       

ش د تا در زمينه اي كه دچار عجز و ضعف مي باشد او را در 

برابر قدرتي باالتر از خ د تق يت كرده تا از عوده مقابله با او بر 

كار ه اي ام ر دني ي و هم براي ام ر اخروي بآيد . شهاعت هم بر

برده مي ش د . در دنيا با ت جه به اينكه قاضي انسان است و بشر 

هم  رفتار دو نقص بزرگِ جول و ه ي و ه م است ، و در 

، يا  ص رت جول قاضي ، مجرم مي ت اند در ص رت ت انايي  خ د

 ناه  و بي,  با استهاده از وكيل مدافعي ت انا ، خ يشتن را تبرئه

                                                 
 رواه مسلم    -2
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را مجرم معرفي كند . و يا از ه ي و ه م قاضي بوره برداري 

نمايد ، بدين معني با وج د محرز ب دن جرمش نزد قاضي ، با 

غير مجرم سازد و خ يشتن  تطميع او يا از طريق اارتي ، خ د را 

هاي  اما داد اه اخروي مالل داد اه …را از چن  قان ن برهاند

ر آنجا خبري از جول و ه ي و ه م دني ي نيست ، چ ن د

نيست ، لذا هر كي بنا به اعمال نيك و بد خ د برابر عدل و علم 

ُُُ . محيط خداوند ااداش و جزا داده مي ش د  ُ

  
 نمي كشد ديگري را به دوش  ناهِهيچ  ناهكاري بار (5)

                    

             (2)  و اينكه براي

انسان ااداش و بوره اي نيست جز آنچه خ دكرده است و براي 

آن تالش نم ده است.  و اينكه قطعاً سعي و ك شش او ديده 

                                                 
              11-45نجم/   -2    51فاطر/  -5
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 جزاي كافي داده و سزا (  كارشبرابر در )سپي خ اهد شد.

 .دشخ اهد 

 ي با ت جه به ت ضيحات ف ق آنچه كه در ذهن ما در باره      

معني و مهو م شهاعت نقش مي بندد عبارت است از: اارتي 

بازي و وكيل مدافع شدن و زير اا نوادن احكام و ق انين كه 

مستلزم اعتقاد به جول و ه ي و ه م قاضي است . قرآن اين 

را به شدت رد مي نمايد و در باره چنين شهاعتي  ن ع شهاعت

 :مي فرمايد                              

ُ
ياد  براي شما هيچ ياوري و هيچ شهيعي وج د ندارد. آيا (5)

 و اند مي اذيريد .آور مي ش يد؟ 

                               

           ... (2)  با آن  چيزهايي كه در قرآن آمده (

( كساني را بترسان كه مي ترسند از اينكه در ايشگاه  است

                                                 
1
15ُانعام/  -1              4سجده/ - ُ- 
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، براي آنان جز خدا ياور و  ارورد ارشان  رد آورده مي ش ند

 شهاعت كننده اي وج د ندارد.
      ت ف ق شهاعتي كه اهلل دنيلا بلراي خل د تصل ير      بنا به آيا      

و در روز قياملت هلر   . در قيامت خبري از آن نيسلت  , مي كنند 

 فرد بدون وكيل و شهيع و به تنوايي در داد اه حاضر مي ش د .

   ُ ُ ُ   ُ ُُُ
و همه آنوا روز قيامت  (5)

 خداوند حاضر مي ش ند.تك و تنوا در محضر 

                                 

                                

                                

        ُ
) در روز رستاخيز( شما تك و تنوا به  (2)

س ي ما بر شته ايد ، همانگ نه كه روز نخست شما را آفريديم و 

هر چه به شما داده ب ديم ، از خ د بجاي  ذاشته ايد و شهيعاني 

                                                 
 14انعام/ -2              11مريم/ -5
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 را با شما نمي بينيم كه  مان مي برديد آنان شريك خدا هستند

، ديگر اي ند شما  سيخته شده است و چيزهايي كه شما  مان 

مي برديد ) كه از آنوا كاري ساخته است( از شما  م و نااديد 

 … شته است 

بعد از اايان محاكمه و معل م شدن درجلات هلر فلرد بلراي           

در بوشلت و دركلات دوز، ، آنگلاه خداونلد بله بعضلي از        دخ ل

( خ د اجازه ملي دهلد ،    وداء و اولياءِبند ان ) انبياء، صديقان،ش

براي عده اي كه استحقاق شهاعت را دارا ملي باشلند ، شلهاعت    

و اين شهاعت دعاي خيري است كه به بنده صلالح خلدا    .نمايند 

و بنلده صلالح    .اجابه آن داده شده است  ي اجازه آن دعا و وعده

ايش ( كه بر جز در محدوده اي ) براي افراد معين و در حد مقرر

 …مشخص شده است ، بيش از آن قدرت سخن  هتن ندارد 

 ُُ  ُ   ُُ
 بگ : هر   نه شهاعت و ميانجيگري (5)

 از آن  خدا است .  

                       ُ
(2)  

                                                 
 521طه.  -2                44زمر / -5
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(  ) شهاعت( س د نمي بخشد مگريچ كسيهدر آن روز شهاعت ) 

 . كسي كه خداوند موربان به او اجازه دهد و  هتارش را بپسندد

     منان در آيهؤ( فرشتگان براي م درباره شهاعت ) دعاي خير      

 غافر مي فرمايد : 1-9                 

                              

                       

                                  

                                 

              ُ آنان كه بر دارند ان عرش

خدايند و آنان كه  ردا  رد آنند به سپام و ستايش 

منان طلب ؤرمند و بدو ايمان دارند و براي مارورد ارشان سر 

( ارورد ارا ! مورباني و دانش  :  يندآمرزش مي كنند ) و مي  

   ت  همه چيز را فرا  رفته است اي در  ذر از كساني كه بر 

مي  ردند و راه ت  را در ايش مي  يرند ، و آنان را از عذاب 
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دوز، مص ن و محه ظ فرما . ارورد ارا ! آنان را به باغواي 

هميشه ماند ار بوشتي داخل  ردان كه بديشان وعده داده اي ، 

مراه با ادران خ ب و همسران شايسته و فرزندان بايسته ايشان ه

( داراي فلسهه و  ، قطعاً ت  بر هر چيزي ت انا و ) در هر كاري

  …حكمت هستي 

  ) دعاي خير( فرشتگان مي بينيم كه آنوا زمينله  در شهاعتِ      

( را كه ايمان و عمل صلالح اسلت    استحقاق شهاعت ) دعاي خير

 …براي هركسي شهاعت نمي كنند مد نظر دارند و

 منان هم با وج د استحقاق است .ؤشهاعت ) دعاي خير( م

                             

                               

          ُ ُ
كساني كه اي از مواجرين و  (5)

انصار بدنيا مي آيند ، مي   يند : ارورد ارا ! ما و برادران ما را 

كه در ايمان آوردن بر ما ايشي  رفته اند بيامرز، و كينه اي 

                                                 
                   52حشر/ -5
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ارورد ارا ! ت  داراي منان در دلوايمان جاي مده ؤبه منسبت 

…اواني هستي فت و رحمت فرأر
 

   در قيامت هم شهاعت ) دعاي خير( شهاعت كنند ان با اجازه    

خداوند و براي افراد مشخص و در حد مقرر و مشخص و براي 

   ( را دارا  ) ايمان و عمل صالح كساني است كه استحقاق شهاعت

ُ مي باشند . ُُ ُ   ُ ُُ

  ُ ُُ
       هر ز براي كسي شهاعت  (5)

كه خدا از او خشن د است و  نمي كنند مگر براي آن كساني

…هميشه ازخ ف خدا ترسان و هراسانند
 

   بنا براين شهاعت شامل كساني كه استحقاق آن را ندارند    

ُ. ش د نمي  ُُ ُُ ُ ُُ
(1 )

ستمگران نه داراي دوست دلس زند ، و نه داراي شهيعي كه 

  …شهاعت و ميانجي او اذيرفته ش د

                                                 
1
51ُغافر/ -1              21انبياء/ - 
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 جعل فریاد رسان
انسان هنگامي كه با مشكل مومي م اجه مي ش د و از رفلع        

آن ب سيله اخذ اسباب نااميد مي  ردد ، براي رفع مشكل دسلت  

رتبام بله دو  لروه   به دامان هر چيزي خ اهد شد .مردم در اين ا

 تقسيم مي ش ند :

 منكرين ع امل و اسباب معن ي . -5

 معتقدين به ع امل و اسباب معن ي. -2

منكرين ع امل معن ي ، چ ن از رفع مشلكل ب سليله اسلباب     - 

مادي نااميد مي شل ند بله منظل ر كلاهش درد و رنلم و علذاب       

ستي وجدان و اضطراب و اريشاني خ د ، به عالم مي و شراب و م

و م اد مخدر و در نوايت در اثلر علدم تحملل مشلكل اقلدام بله       

 خ دكشي خ اهند كرد.

 معتقدين به ع امل معن ي هم به دو  روه تقسيم مي ش ند :  -

 الف: م حدين .        ب: مشركين .

هنگام شدايد با اناه بردن به اهلل از شدت ناراحتي در م حدين    

ُُُخ د مي كاهند  ُ ُُُُرعد 
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ا هان آ اه باش كه دلوا با ياد خداوند آرام مي  يرند . امّ

در اثر جول خ د ، خداوند را دور مي اندارند ، لذا به  مشركين

( كه به تص ر خ د از مقربان خداوند  كساني) خ اه زنده يا مرده

وا استمداد هستند اناه برده و حاجات خ د را بيان داشته و از آن

 براي اين افراد چند حالت قابل تص ر است : …مي ج يند

فرد با وج د نا اميدي ، همچنان از اسباب بوره ملي ج يلد و    -5

      مشكلش بر طلرف   , به اراده ي خداوند ,در اثر استهاده از اسباب 

   مي ش د ، اما او حل مشكل را به فرياد رم خيالي خل د نسلبت   

 مي دهد.

، ظاهراً از اسباب استهاده نمي نمايد اما مشكل او  اميد فرد نا -2

با اسبابي ) مادي يا معن ي همچ ن تعلق اراده خداونلد بلر رفلع    

( كه از ديد او انوان مي باشند ، بر طرف مي ش د وليكن  مشكل

 او هم رفع مشكلش را به فريادرم خيالي خ د نسبت مي دهد . 

   حي برطرف مي ش د، مشكل فرد ط ري است كه با تق يت رو -1

ي ) همللان روشللي كلله روانكللاوان و روانشناسللان بللراي معالجلله 

با مراجعه به مزب ر فرد با اين تهاوت (  بيماران خ د بكار مي برند

در اثلر  اشخاص يا مقابر  افلراد مقلرب و اسلتمداد از ارواح آنولا ،     
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  تق يلت روحلي شلده و مشلكلش برطلرف      تلقين به نهي خ د , 

 شلكل خل د را بله شلخص يلا روح فريلادرم      مي ش د  و حل م

   خيالي خ د نسبت مي دهد .

تبليغات اين   نه افراد و نسبت دادن حل مشاكل خل د بله         

فرياد رسان خيالي سبب رواج و شي ع خرافلات و اعملال شلرك    

م از آميز در ميان مردمان شده و به ميزان دوري افراد ع ام و عالِ

    رافلات  سلترش بيشلتري    خي دايلره  , فوم درسلت ديلن خلدا    

 …مي يابد
 

 فواید توحید
بر مبناي ت حيد در خلق و امر خداوند متعال نظام هستي را       

ثير بنيان نواده است كه زنلد ي بلر آن مبنلا هلم سرشلار از      أو ت

 رحمت بسيار خ اهد ب د كه از جمله آثار آن :

 

      آزادی انسان از بند بندگی  -5

ن با خل ي عب ديلت و بنلد ي سرشلته     طبيعت و فطرت انسا    

 شده است . ا ر انسان در برابلر خداونلد سلر تسلليم و بنلد ي و     
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خض ع فرود نياورد ، قطعاً در بند ه ي نهي ، زن و شو ت، مقام 

و منزلت، ا ل و ثروت، اوهام و خرافلات، و الله هلاي دروغلين و     

باطل  رفتار خ اهلد شلد و از آزادي بيلنش و تصل ر، محلروم و      

ا با اعتقاد به يكتلا ارسلتي   د . امّ رديذلت و خ اري خ اهد  دچار

 بند ي انسان و اشياء نجات خ اهد يافت.   از بندِ
 

 رشد و تكامل شخصیت -2

اوهام و خرافات و بنلد ي   رهايي از بندِ عقل انسان در سايه      

بند ي خداوند   رشد و تكاملش در سايه اشياء و اشخاص ، زمينه

كه خرافات و  در حالي, و شخصيتش تك ين مي يابد  فراهم شده

     بنللد ي اشللياء و اشللخاص در او جملل د فكللري و حركللي ايجللاد 

 …مي نمايند
 

 احساس آرامش روحی و روانی -3

ت حيد تمام درهاي ترم و خ ف را بر انسان مي بندد و       

م حد يقين حاصل مي كند كه هيچ كي و هيچ چيز غير از  فردِ

اند به انسان نهع يا ضرر برساند . لذا وقتي كه خداوند نمي ت 

مردم در ترم و اضطرابند ، م حد در كمال آرامش و اطمينان 
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 است و مي داند كه ترم از اجل ، رزق و روزي ، و ترم از جن

باطل و بيو ده است و هر آنچه كه خدا بخ اهد  …و انسان و

 كسي نمي ت اند مانع آن ش د .

 ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ

 ُ  ُُ ُ  ُ...
ا ر خداوند به ت  زياني  (5)

برساند ، هيچكي جز او نمي ت اند آن را برطرف كند ، و ا ر 

بخ اهد خيري به ت  برساند ، هيچكي نمي ت اند فضل و لطف او 

 ...را از ت  بر رداند

 

 س و نا امیدی أدم یع -4

اعتقاد به ت حيد م جلب اعتملاد و اطمينلان و اميلدواري و           

خداوند مي ش د و در برابر ح ادث تكان دهنده و ه ت كل انسان ب

    باليا و مصائب از خل د بردبلاري نشلان داده و بلر خداونلد تكيله      

مي نمايد . و آنچه كه برايش اهميت دارد اداي وظيهه و تكليلف  

                                                 
           529ي ني / -5
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م و نا اميدي نمي ش د و فقط بله  أاثر مصائب دچار ياست و در 

 مي نمايد. خداوند ت كل 

 ُ   ُ ُ ُُ  ُُُُ ُُ ُُ

    ُ...
من و  من بر خدا تكيه كرده ام كه ارورد ار( 5)

ز انسان و غير ارورد ار شما است ، هيچ جنبنده اي ) اعم ا

…( نيست مگر اينكه خدا بر او تسلط دارد انسان
 

ُ   ُ  ُُ ُ  ُ...ُ
هركي به خدا ت كل  (2)

 ( خدا او را بسنده است .  وكارو بار خ د را بدو وا ذارد كند )

 

 احساس مساوار و برادری  -5

 و فرمانروا ، و از طرفايمان و اعتقاد به ت حيد و يگانگي رب       

اين واقعيلت را در وجل د انسلان     ، ديگر احسام بند ي همگاني

اولياء و بنلد ان صلالح ،    ،حقق مي سازد كه انبياء و صديقين مت
                                                 

1
ُ             1طالق /  -2       13ه د/  -ُ- 

 



 43 

خداوند هستند و هيچيلك بلر ديگلري برتلري      همه و همه بنده

برتلري باشلند و    ي ، بلكه برتري آنوا در آن است كه بنده ندارند

همگللان باشللند ، نلله در امللارت و    دن سللرآمدِدر بنللد ي كللر 

 …فرمانروايي و بزرگ منشي 

ُ  ُُُ  ُ
ترين شما   مان  رامي بي  (5)

 نزد خدا متقي ترين شما است .

م حد احسام مي نمايد كه كامالً با ديگران مساوي است و       

ر اثلر سسلتي و علدم    ا ر از كاروان اهل تق ي بجا مانده اسلت د 

اهتمللام خلل د او بلل ده اسللت نلله اايمللال شللدن حقللش ت سللط  

واحد و دوري از ارباب متهرق در انسلان   وعب ديت رب ِّ…ديگري

احسام اخ ت و برادري ايجاد ملي نمايلد . همچنانكله اصلحاب     

 …ايامبر)ص( با اين احسام زيستند 

  ُ   ُ ُ ...(2)  رادران همديگرندمنان بؤفقط م . 

                                                 
1
ُ               52حجرات/51ُُُُُُُُُحجرات/ ُ- 
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                ... (5) ن آنان كه ايش از آمد

مواجران خانه و كاشانه را آماده كرده اند و ايمان را ) در دل 

( كساني را دوست مي دارند كه به ايش  خ د است ار داشتند

ايشان مواجرت كرده اند ، و در درون احسام رغبت و نيازي 

نمي كنند به چيزهايي كه به مواجران داده شده است ، و ايشان 

 …را بر خ د ترجيح مي دهند 

 

 

 

 

 

                                                 
1
1ُحشر/ - 
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 ار سوء شركآث
 

 تحقیر انسانیت -0

خداوند انسان را مقام و منزلت خالفت و جانشيني بخشيده       

 او را و, است و آنچه در آسمانوا و زمين است مسخر او  ردانده 

 است ولي انسان در اثر جول و شرك،نم ده  آقا و سرور طبيعت

 بعضي از اديده هاي طبيعي و اشياء بي جان را معب د خ د قرار

در حالي كه بر همگي آنوا برتري , داده و عبادتشان مي نمايد 

 دارد . ُ  ُ  ُ ُُ ُ ُ ُ...
خدا (5)

آن كسي است كه همه م ج دات و اديده هاي روي زمين را 

…براي شما آفريد 
 

 

   گسنرش خرافار -2

 ا ر كسي بجاي خداوند رئ ف و رحيم اديده هايي همچل ن       
ره، جن ، انبيلاء و ارواح را در طبيعلت مل ثر بدانلد در واقلع      ستا

                                                 
   21بقره /  -5
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ي عقلللش را بللراي اللذيرش خرافللات مسللتعد سللاخته و زمينلله 

 سترش خرافات و  رمي بازار كاهنان و ساحران و افسل نگران و  

و جامعه را بس ي جولل و خرافلات    را فراهم ساختهع ام فريبان 

 …س ق داده و از تعقل درست باز مي دارد
 

 ظلم بزرگ -3

، وحدانيت اهلل در خلق و كه بزر ترين حقيقت ها  از آنجائي      

. انسان  "ال اله اال اهلل وحده ال شریك له "ثير است : أامر و ت

با قرار دادن شلريك بلراي خلدا در واقلع نسلبت بله بزر تلرين        

حقيقت ، بزر ترين ظلم را مرتكب شده است ، چ ن حقي را بله  

اسلتحقاق آن را  بله هليچ وجله    كله  كسي يا چيلزي ملي دهلد    

 …ندارد
 

 ترس و وحشت -4

اطمينان است و م حد مي دانلد كله   ت حيد منشاء امنيت و       

ثر واقعي خداوند است و هر آنچه خداوند هلم انجلام دهلد بلر     ؤم

مبناي رحمت و حكمت است و حزن و اندوه بيو ده اسلت . املا   
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زدن، شل م  كسي كه  رفتار جول و شرك است در اثلر فلال بلد    

انداشتن بعضي ح ادث و ام ر، اشتغال ذهن به خيلاالت و افكلار   

 …ش م افس نگران و كاهنان ، ترم و وحشت او را فرا مي  يرد 

                           ُ
(5) 

در دل هاي كافران ترم و وحشت مي اندازيم , به سبب آنكه 

 براي خداوند شريك و انبازهايي قايل شده اند .... 

 

 از دست دادن اعنماد به نفس -5

به اميد اينكه شافعان و واسلطه هلا در ايشلگاه      فرد مشرك      

خداوند برايش شهاعت مي نمايند، نسبت به انجام نيكيوا سستي 

ورزيده و بله آسلاني از خ اسلته هلاي نهسلاني تبعيلت كلرده و        

ناروا مي ش د و در اثر تكرار  ناه اعتماد بله نهلي   مرتكب اعمال 

 …خ د را  از دست مي دهد

                                                 
                      515آل عمران/ -5
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 محروم شدن از باشت -6

    شرك  ناهي است كه خداوند متعال تحلت هليچ شلرايطي         

( مرتكلب آن را نملي بخشلد و     ت بله از شلرك  ر صل رت  د) جز 

 را براو حرام و جايگاهش را دوز، قرار داده است .   بوشت

                                

...
نمي بخشد ولي    مان خداوند ) هر ز( شرك به خ د را بي (5)

… ناهان جز آن را از هر كي كه خ د بخ اهد مي بخشد 
 

                               

        ُ
بيگمان هر كي انبازي براي خدا ( 2)

قرار دهد ، خدا بوشت را بر او حرام كرده است و ستمكاران يار و 

 ياوري ندارند . 

 ارَالنََّ لَخَئاً دَیْشَ هِك بِشرَیُ اهللَ یَقِن لَمَ» :  ايامبر )ص( فرم د

الي مالقات كند كله چيلزي را بلا او    كسي كه خداوند را در ح . «

 …انباز كرده باشد وارد آتش مي ش د

                                                 
      92مائده/   -2                    41نساء /  -5
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