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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  

  يستيم نما مسؤل رفتن مردم به جنت 
 

  : الشان با زيبای خاصی ميفرمايد  در قرآن عظيم
  َوَمن َضلَّ َفإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَهافََمِن اْهتََدى َفِلَنْفِسِه إِنَّا أَنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس ِباْلَحّقِ « 

 ).41(زمر » َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبَوِكيٍل 
(ای محمد) ما اين کتاب را به حق برای هدايت مردم بر تو نازل کرديم پس هر کس که ، 
هدايت يافت به سود وفايده خودش است ، ، و هر که گمراه شد به زيان وضرر خود ش 

  تمام ميشود .وتو وکيل و مسئول آنها نيستی.
سند که اساسآ  قرآن عظيم الشان يسوره زمر ) مينو  41ين در تفسير آيه متبرکه ( رمفس

» (   ِإنَّا أَْنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِ .« برای هدايت ورهنمايی  بشريت  نازل شده 
ر جالل وپر معجزه ميباشد ، بدون اينکه در ان  باطل و اشيا بی پبطور يقين اين کتاب 

  .ستاديم) مفهوم باشد ، براى هدايت بشريت  بر تو فرو فر
دو ،ميتوان است  ذکر گرديده  که در آيه متذکره » حق«علما ء ميگويند در مورد کليمه 

 ازآن بعمل اورد . تفسير را 
  
به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،به  حق عظيم الشان اول اينکه نزول وارسا ل قرآن   - 1

 صورت پذيرفته است ، ودر آن هيچگونه چيزی باطلی ديده نميشود.
  
) است ، قرآن ُهًدى ِلّْلُمتَِّقينَ  فِيهِ  الَ َرْيبَ  َذِلَك اْلِكتَابُ دوم اينکه اين کتاب حق است ( - 2

  عظيم الشان کتاب بر حق ودر آن جای هيچگونه  شک وشبهه وجود نميتواند داشته باشد ،
  وبرای هديت متقيان نازل گرديده است .

همچنان در اين هم جای شک وشبهه باقی نمی ماند که اين کتاب : يعنی قرآن عظيم الشان 
بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم غرض رهنمايی وهدايت بشريت نازل گرديد ه است ، بنا 

تا در رهنموی وهدايت اين کتاب آنچه که حق است بدان عمل نمايند واز   بر انسانها است
انسانی ميگردد از آن بايد دوری واجتناب نمايد ، بايد به فهم آن چيزکه موجب ضاللت 

قرآن عمل کرد وزندگی خويش را در فهم ومنطق قرآن اعيار ساخت ، به سوى آنچه که 
و از  ،ساخت    عملیرابدان شتافت و آن  كند، بايد  تشويق و ترغيب مى اين کتاب مارا 

وه است ، بايد هشدار آنرا جدی گرفت داده ومنع نم هشدار را آنچه که از انجام آن ما 
 آن نگاه کرد.  وخود را از آنجام

  
خواند، آن را رشد و هدايت به حساب آورد  ـيـفرا م قرآن عظيم الشان مارا  نچه که آبه هر

  و از آنچه که نهی فرموده ، آن را باطل و ناروا شمرد وازآن دوری کرد.
راه هدايت  پس هركس وهر انسان   » اْهتََدى َفِلَنْفِسهِ فََمْن    :«ه شريفه می آيد ـدر ادامه آي

را قبول کرد ، راه هدايت را در پيش گرفت ، و با دليل و برهان به سوى حق شتافت به 
نتيجه حق پذيری به خود انسان باز  :  او خواهد بود ، زيرا که حکم علمی است که  نفع

  ميگردد .
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و هركس گمراه گرديد و از حق روشن کالم الهی » (  َلْيَهاَوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ عَ « 
سرپيچی و انحراف جويد، در نهايت امر به زيان وضرر خودش تمام خواهد گرديد ، در 

عمل انحرافی خويشرا خواهد  كيفر  ای خواهد بود ؛ وبه اصطالح  شخص گمراه  نتيجه 
  چشيد .

وكيل و مراقب گماشته  اى پيامبر! بر آنان به بحيث  و تو   »َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ِبَوِكيلٍ   «
برسانی ، وبه اصطالح  اى، و موّظف نيستى كه حق را به قلب ، جان ووجود آنان  نشده

توانى آنان را  تو نمى هميشه مراقب ومو اظب آنان باشی که آنان انحرف ننمايند .زير که 
وظيفه تو رساندن پيام آسمانی است ،  به اسالم و ايمان وادار به اجبار سازى. تنها وتنها

  اجبارشان به پذيرش حق. نه نگهبانى از دلهاى مردم ويا 
 آن را بايد  ايمان يک عقد، وپيمان والتزام قلبي ودروني است که انسان با اختيار خود  

باعظمت  قبول ندارد وپرورد\ار  ايمان اجباري را  بپذيرد. بدين اساس دين مقدس اسالم
  کند.  انتخاب  دين را  تحقيق  را آزاد گذاشته است تا با ما انسان

در منطق قرآن ،کسانيکه انتخاب کننده دين ناحق باشد آنرا کافروکسانيکه قبول کننده دين 
درين محاسبه کسې ميتواند مسلمان باشد و سرانقياد  می کند.   حق باشد آنرامؤمن مسمی

  آورده باشد اما مؤمن نباشد.  فروبه راه حق   وتسليم
هللا تعالی تعهد و صداقت آن فتيم مؤمن همان رابطه و تعهد داخلی است که ازآن گچنانچه 

  و خودشخص مسلمان و مؤمن خبر دارد.
قاعده وقانون راوضع نموده است که پايه وبنياد اين   دين مقدس اسالم برای انتخاب دين

  ظرافت خاص بيان يافته است : بقره) با ۀسور  ٢۵۶قانون در( آيه : 
» شد من الغی ... ال اکراه فی الدين قد تبين الرُ « پروردگار با عظمت ما می فرمايد : 

االيه( اجبار واکراهی در ( قبول دين ) نيست ،چراکه هدايت وکمال از گمراهی وضالل 
  مشخص شده است .

بقره بعد از هجرت به ۀ ربوده وسو  بقرهۀ در سور  اين آيهنزول آيه متبرکه :  أن ش 
مدينه آغاز گرديده است. وحی اين سوره زمان آغاز يافت که نظام اسالمی در حال شکل 

 واستحکام بود.  گيری
بنی سالم بن  ۀــميگويند : که اين سوره در باره مردی از اهل مدينه واز قبيل  مفسرين

  ، نازل شده است : » حصين« بنام  عوف ،در مورد شخص
 که خودش مسلمان شده بود، دوپسر داشت که نصرانی» حصين «ی است که:طور  قصه

  نشده بودند .  مشرف  بودند وتا هنوز بدين اسالم 
که يا رسول هللا !   عر ض داشتند  داستان رابحضورمحمد صلی هللا عليه و سلم  اين مرد

از   نيستند که غيردو را مجبور به قبولی دين اسالم کنم .چون آنان حاضر   آيا ميتوانيم آن
نازل » ال اکره فی الدين ... « نصرانيت دين ديگری را بپذيرند ؟! در جواب آيه شريفه 

  شد .
  انصار  فرموده اند که : مردی از  نزول اين آيه  شان  در  همچنان برخی از مفسرين

  دين اسالم به زور  ميخواستند اورا به» صبيح « بنام   پوست  سياه  غالمی داشت
  مجبور سازند .

بر پيامبر محمد صلی هللا عليه وسلم نازل شد » ال اکراه فی الدين « در همين اثنا آيه  
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تا درپذيرش دين کوچکترين اجبار   داد شد  هدايت  وتمام مسلمانان» صبيح «وبه 
وفرمود : که انسان ها از کمال اختيار وآزادی   واکرهی را برمردم روا ندارند

 ند .ميباش  برخوردار
 

عنه پيره زن نصرانی را به دين مقدس اسالم دعوت   حضرت عمر رضی هللا   همچنان
يعنی من پير زن » انا عجوز کبيرة والموت اقرب الی« او در جواب گفت :  کرد؛
رها   مذهبم را  خر عمر خودآشده است ؛ چرا در    که مرگم نزديک  هستم  سالی\بزر

آوردن   اورا بر ايمان  زن  صحبت  ز استماعکنم ؟ حضرت عمر رضی هللا عنه بعد ا
يعنی ،  »ال اکره فی الدين :« نمود که   را تالوت  اجبار نه نمود ؛ بلکه اين آيه شريفه

  ندارد.  زور واکراه امکان   ايمان  ودر حقيقت بر پذيرش» اجباری نيست  در دين
وعدم ايمان   لکه ايمانظاهری نداسته ، ب  ارتباط ايمان را با اعضای  اسالم  دين مقدس

ورضايت   اساسی به خواست خود انسان وميل  قرار داده است که ارتباط  را از اموری
وقل الحق من ربکم فمن شا ءفليؤمن « او دارد . طوريکه خداوند متعال ميفرمايد:  درونی

(بکو : حق ( همان چيزی است که ) از سوی پروردگار تان ( آمده )    »ومن شا ءفليکفر
وهمه مؤمنان است ) پس هرکس که   است ( ومن آن را با خود آورده ام وبرنامه من

 ) ٢٩ميخواهد ( بدان ) ايمان بياورد وهرکس می خواهد ( بدان ) کافر شود .) ( الکهف : 
است که   متوجه ساخته  حقيقت  عظيم الشان محمد صلی هللا عليه وسلم را به اين  قرآن

اجبار   به اسالم  به گرويدن  وتو نميتوانی بر مردم اجب استو دعوت  بر تو فقط تبليغ
آيا تو ( ای ) «  ٩٩يونس : آيه » ( افأ نت تکره الناس حتی يکونو ا مؤمنين .« کنی 

را مجبور سازی که ايمان بياورند ؟ ( اين کار نه صحيح   مردمان  پيغمبر ! ) می خواهی
  ). وباز در سوره ( الغاشيه :  دست تو ساخته است  ونه سودمند است ونه از

  تو بر آنان چيره ومسلط نيستی )»( لست عليهم بمسيطر « ميفرمايد :   ٢٢آيه : 
فان اعرضوا فمأ :« ميفرمايد   ۴٨همچنان قرآن عظيم الشان در سوره الشوری آيه : 

(اگر ( مشرگان از پذيرش دعوت تو ) روی » ارسالنک عليهم حفيظآ إن عليک إال البالغ 
ومواظب ايشان  به عنوان مراقب باک مداروغمگين مشو) چراکه ماتوگردان شدند (

 )نفرستاديم .بر تو پيام باشد وبس .
  

فمن شا ء اتخذ الی « ) ميفرمايد : ١٩عظيم الشان در( سوره مزمل آيه :   همچنان قرآن
ذ به سوی پروردگارش اتخا  پس هر کس که بخواهد ( ميتواند ) راهی» «  ربه سبيال

دليل بر اختيار وآزادی انسان در انتخاب » من شا ء « در اين آيه متبرکه جمله  »نمايد 
  را به انسان  ما راه«  »انا هديناه السبيل إما شاکرا وإما کفورا « کفر وايمان است . 

» نشان داديم ، خواه شکر گذار باشد ( وپذيرا شود ) ،يا (مخالفت کند و ) کفران نمايد . 
هريک به    وانتخاب  شده است  مشخص  وباطل از يکديگر  راه حق  متذکره در آيات

را   از اين راه  هر کدام  ودر عمل ميتواند  خو د انسان است ، او مجبور نيست  دست
که بخواهد انتخاب کند ،لکن اگر راه حق وحققيت را انتخاب کرد ، به جنت وسعادت 

انتخاب کرد ، به عذاب دردناک ، وجهنم را   باطل  واگر راه  دست می يابد  ابدی
  وبدبختی عظيمی گرفتار خواهد شد .
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رضايت   کيد نموده است که اسالم بر اساسأ) آيه ت ١٢٠قرآن عظيم الشان در بيش از ( 
بر ای   بر مردم ،  اسالم  از عرضه شدن  انتشار يافته است وبعد  محض  قلبی وآموزش

  همين  آزاد باشند . بنابر  است تا در پذيرش ورد دينصالحيت عام تام داده شده   آنها
اهل مکه   بعد از فتح مکه  منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی هللا عليه وسلم

برويد ، شما آزاديد وبعد » : فأ نتم الطلقا ء    اذهبوا«وفرمود :   رها کرد  را به حال خود
  اسالم مجبور نکرد.  کسی را بهبر آنا ن،   ساز  از اين فتح عظيم وسرنوشت

  ختم                                                                                                            
  


