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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١٧ می ١۶

  

  ٣۶ -تفسير احمد
  ١ - الناسۀتفسير سور ترجمه و

  

دادی از مفسرين اين سوره را مدنی می دانند در تع.  می باشدت آي۶نازل شده و داراى »  مکه« در الناس ۀ سور

  .حالی که برخی ديگر معتقد اند که اين سوره دوبار ھم در مکۀ معظمه و ھم در مدينۀ منوره نازل شده است

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

الَِّذی يَُوْسِوُس فِی ُصُدوِر  ﴾٤﴿ َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ ِمْن  ﴾٣﴿ إلَِه النَّاسِ  ﴾٢َملِِک النَّاس ِ﴿  ﴾١﴿ قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

 ﴾٦﴿ ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاسِ  ﴾٥﴿ النَّاسِ 

  

  :  آياتۀترجم

ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ

   مھربان ۀبه نام هللا بخشند

  بگو پناه مى برم به پروردگار مردم)  ١(» قل اعوذ برب الناس« 

  فرمانرواى مردم)  ٢(» الناس ملك  «

  معبود مردم)  ٣(» اله الناس  «

  از شر وسوسه گر نھانى) ۴(» من شر الوسواس الخناس «

  که در دل مردم وسوسه مى کند) ۵(» الذى يوسوس فى صدور الناس «

  .چه آنھا که از جنس جن ھستند و چه آنھا که از جنس انسانند) ۶(» من الجنه و الناس «

  

  :ٔوجـزمعلومات م

بيست کلمه ،  ) ٢٠(شش آيت ، و) ۶(يک رکوع ، و )١( سوره ھای مکی است و دارای ۀازجمل» سورٔه ناس « 

  .بيست وپنج نقطه است ) ٢۵( ھشتاد ويک حرف ، و ) ٨١(و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

»  فاتحه«ۀ  با سور  قرآن  و ترتيب  است  شريف  در مصحف  از نظر ترتيب  كريم قرآن  ۀ سور  آخرين» الناس«سورٔه  

   و پناه  جستن  آنھا نيز ياری موضوع  كه   آغاز و با معوذتين  از اوست  جستن  و ياری  تعالی  حق  و ثنای  سپاس  شامل كه

  .شود  می  ، ختم  است  تعالی  حق  به بردن

دو سوره ی  ھر اکه از فحو مسمی نموده اند، طوری» معوذتين«نام ه را ب) الناس والفلق(تعدادی از مفسرين سورٔه 

  .  درھر دو سوره پناه جستن به هللا تعالی  از شر استو آنھممعلوم می شود که ھر دو سوره، دارای يک بحث اند 

  يد، به وضاحت درخواھيم يافت که سورٔه آعمل ه ی سورٔه متذکره کمی دقت بااگر در فحو

ر عمل آمده و ده حث به ب» رعقد ھا دمندگان د« درمی يابيم درسورٔه الفلق از» الفلق«را شرح سورٔه » الناس«

  .بحث شده است » که در سينه ھای مردم وسوسه ايجاد می کنند  از کسی»« الناس « سورٔه 

نسبت به پناه جستن از آفات » الناس  « ۀپناه خواستن از آفات ومصايب دنيا ذکر گرديده ودر سور» فلق«  در سوره 

بيان گرديد که شامل آالم » فلق  « ۀدر سور» شر « که مفھوم لفظ عمل آمده است ، وھم چنان ه کيد بأاخروی ت

اس و الناس از شر چيزی،  پناه خواسته شد که سبب تمام گناھھا ست ، يعنی وسۀوموجبات آالم ھردوھست ، در سور

کرده کيد آن قران کريم به اين سوره ختم أ تایشيطان وآثار آن ، وچون ضرر آخرت شديد تر است ، بنابر اين، بر

  .شد 

  

  : ناسۀ کلی سوریمحتوا

گاه وبيدار باشيد که انسان ھميشه در معرض آبه يک اصلی واقعی اشاره نموده می فرمايد که سوره ی کلی اين وامحت

خرچ می دھند که ، در قلب و روح ه وسوسه ھاى شيطانى قرار دارد ،  و شياطين جن و انس سعی دايمی شان را ب

ر که مقام انسان در علم باالتر رود و مـوقعيت او در اجتماع بيشتر گردد، وسوسه ھاى انسان  نفوذ کنند، ھر قد

  .شياطين شديدتر مى شود، تا او را از راه حق منحرف سازد

عالم بشريت  دستور مى  در اين سوره به پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به عنوان يک سرمشق و پيشوا و رھبراًء بن

  . گران به هللا پناه ببريددھد که از شر ھمه وسوسه

، به هللا  که ھم پروردگار مردم است ، ھم »الَِّذی يَوْسِوُس فِی ُصُدوِر النَّاِس «پناه ببرند  از شر وسوسه گران خناس 

  .  مردمپادشاه مردم ، وھم هللا

نجام ا ومکاری با مخفی کاریرا  فعاليت شيطان در اين مدت اينست که فعاليت ونقشه کاری خويش ۀپروگرام ونقش

 ذھن او هيد که شيطان در گوش انسان حضور می  يابد ومسايل را بآتر از اوقات طوری پيش می ددھد ، در زيا می

له باعث أدرون جانش جوشيده و ھمين مس  خود او است وازۀنظري دھد که انسان فکر می کند که پالن و خطور می

  .اغوا و گمراھی در پوشش ھدايت می شود

بايد انتظار داشته باشد که شياطين را در لباس خودشان ببيند؛ بلکه ھميشه آنھا قسمتی از حق را با قسمتی از  انسان ن

  .باطل می آميزند تا بر مردم مسلط شوند

موزاند که انسان ھميشه در معرض آموزش انسان است ، اين سوره به انسان می آ ناس تعليم وۀبحث کلی سورًء بنا

رار دارد  و شياطين جن و انس كوشش دارند در قلب و روح انسان  خانه  كـنـند، انسان بايد وسوسه ھاى شيطانى ق

  .وحتی در خواب ھم راه مبارزه به شيطان را نبايد فراموش کرد.در طول حيات خويش ھوشيار وبيدار باشد 

  .فرمايند ھدف کلی شيطان  خناس اينست تا انسان را از راه حق منحرف کند علماء می
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  : ناسۀفسير سورت

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

    به .  مردمان ) واقعی  (  حاکم  و  مالک  پروردگارمردم به  به برم  می پناه: بگو) ١(» قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ « 

   .  مردمان ) حقّ بـ  ( معبود

 و   در انسان  مضرات  بود و اين  خداوند از مضار بدنی  به  پناه بردن  قبلۀدر سور   جا كه از آن«: گويد  می بيضاوی

 بشر  شود و به  می  عارض  بشری  بر نفوس  كه  است  او از مضاری  به  بردن ، پناه  سوره  لذا در اين  است غير او عام

  .باشد  می مخصوص

  رقيب  بی ۀ و سلط  تام ئی، فرمانروا  كامل  ملك  دارای  كه  ذاتی به: نیيع»  مردم ملك «  به برم  می و پناه) ٢(»ملك الناس«

  .  است و اليتناھی

   معبود است گاھی) فرمانروا (  ملك  و از آنجا كه  معبود مردم به: يعنی»  مردم اله «  به برم  می و پناه) ٣(»اله الناس «

 با   و احدی  است  وی  مخصوص  و عبوديت الوھيت  كرد كه   روشنت آي  در اين  تعالی ، حق  بنابراين  نيست  ھم و گاھی

  . ندارد  مشاركت  در آن وی

  . است» خناس «  شيطان كه» گر از شر وسوسه« ذكر شد؛   آنچه  به برم  می پناه)۴(»من شر الوسواس الخناس «

رد، به اصطالح خستگی ناپذير  وسواس يعنی وسوسه گر، يعنی دائم در مقام وسوسه است، خستگی وماندگی   ندا

است و خناس يعنی آن دشمنی که مرتب ورود و خروج دارد به سرعت می آيد و شما وقتی دفعش می کنيد به ظاھر 

که شما يک کسی را از   وارد می شود مثل  اين پنھان می شود و زمانی که فکر می کنيد که ديگر پنھان است مجدداً 

چون اصل در معنای خناس به معنای جمع شدن و   در ديگر دوباره داخل می شود،يک در بيرون می کند ،  و او از

آوريد و تکيه بر هللا   شويد، اسم هللا  را می عقب رفتن است که کنايه از اين است که  شما زمانی که متوسل به  هللا می

شود   شيطان دوباره حاضر  میشويد و يک لحظه غفلت می کنيد کند زمانی که شما غافل می می کنيد شيطان فرار می

بنابراين . و اين مرتب در واقع غيبت و حضور دارد، ورود و خروج دارد، عقب نشينی می کند و تھاجم می ورزد

  وارد شده ء خناس به معنای اختفاۀم وجود دارد، معموالً کلمأ  و ظھور به صورت توءدر خناس بودن شيطان اختفا

گر شيطان صفتی که از نام هللا  می گريزد و پنھان می شود  گو من از شر وسوسهخواھد بگويد، ب است در واقع می

ھا استفاده  ھای انسان به خدا پناه می برم و اصوالً پروگرام  شياطين ھمين رقم  است، شياطين ھميشه از غفلت

نبه می شود و به خدا پناه که انسان مت شود آنھا حاضر می شوند، به مجرد اين که انسان غافل می کنند به مجرد اين می

  .می برد و متذکر می شود به آيات الھی آنھا غايب می شوند چون آنھا نمی توانند با  حضور الھی ديگر دوام بياورند

  :  بعد می فرمايد 

که می گويد  رغم اين علی» افگند  می  وسوسه  مردم ھای  در سينه  كه  كس آن«) ٠۵(»الذى يوسوس فى صدور الناس«

« ْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس وکد شده به الَِّذي يُوَ ؤَشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ، حکايت از عملکرد شيطان می کند ولی مِمن 

او مرتب به کار . فعل مضارع است، فعل مضارع حکايت از استمرار و ھميشگی آن عمل را دارد» يوسوس

 را نبينيد و کند يعنی ممکن است به ظاھر شما آن وذ میوسوسۀ انسان ھا مشغول است و در سينه ھای مردم نف

زيکی احساس نکنيد ولی او در درون انسان به وسوسه گری و انحراف افگنی خودش حضورش را به صورت ف

  . مشغول است
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  وسوسه   مردم ھا و دلھای در سينه)   گذشت كه چنان (  جن شيطان»  از انس  و چه  از جن چه«) ۶(» من الجنة و الناس «

   و لباس  در چھره  انسان  خود را برای  كه است گونه   بدين  مردم  در دلھای  انسی  شيطان  افگنی ۀافگند اما وسوس می

 انسان  شود، در دل  می  بيان  و نصيحت  خيرخواھی  در ھيأت  كه  وی ، از سخنان دھد پس  می  نشان گر مشفقی نصيحت

 انسان    در دلھای كه  چنان ابليس: قولی به. افگند  می  وی  خود در دلۀ با وسوس  جنی ن شيطا افتد كه  می  چيزی ھمان 

  .افگند  می  نيز وسوسه  جنيان افگند، در دلھای  می وسوسه

اين مطلب را اينجا اضافه می کنيم که از نظر آيات قرآن کريم ابليس از خاندان  جن است و جن موجودی است که 

  .  و پنھان استاز حواس ما پوشيده

 ۀلۀ طبيعی است در صورتی که در اين سورأ مسکه جنود شيطان از جنيان باشد يک بنابراين شيطاِن جنی و اين

ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس، : مبارکه خدای تبارک و تعالی از نوعی شيطان از تبار انسان ھا با ما سخن می گويد می فرمايد

 تبديل به شيطانی از  اين معنا است که اگر انسان سر سپردۀ شيطان بشود عمالً ی است؟ اين به ئاين به چه معنا

ھای به ظاھر خودش  کند که جنود او از ھم نوع ھا و از ھم جنس ديگر برای شيطان فرقی نمی. شياطين می گردد

ھا را در   ی از انسانباشد از جنس جنيان باشد چنان که او لشکری از جنيان را در اختيار دارد يا حتی بتواند عده ا

راه وروش  خودش بياورد و از آنھا به عنوان انحراف افگنی استفاده بکند و ما نيز بايد به هللا  پناه ببريم از عوامل 

ھای خودمان باشد و چه به ظاھر موجوداتی که ما آنھا را نمی بينيم  چه از ھم جنس. انحرافی که در اطراف ما است

  .وح و روان خود احساس می کنيماما وسوسۀ آنھا را در ر

  

  : در سورٔه ناس )ج(اوصاف سه گانٔه خداوند 

تـکـيـه شـده اسـت کـه ) ربوبيت و مالکيت و الوھـيـت(وند بر سه وصف از اوصاف بزرگ خدا» الناس«درسورٔه 

  . آنھا ارتباط مستقيمى به تربيت انسان، و نجات او از چنگال وسوسه گران داردۀھم

 از پناه بردن به خدا اين نيست که انسان تنھا با زبان اين جمله را بگويد، بـلکـه بـايد با فکر و عقيده و البته منظور

عمل نيز خود را در پناه خدا قرار دھد، از راه ھاى شيطانى، بـرنـامـه ھـاى شـيـطـانـى، افـکـار و تـبـليـغـات 

 و گرنه   و در مسير افکار و تبليغات رحمانى جاى دھد شدشـيـطـانـى، مـجـالس و محافل شيطانى ، خود را کنار ک

ه  قرار داده ، تنھا با خواندن اين سوره و گفتن اين الفاظ بانـسـانـى کـه خود را در معرض طوفان آن وسوسه ھا عمالً 

  .جائى نمى رسد

  .اعتراف به ربوبيت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربيت او قرار مى دھد) رب الناس(با گفتن 

  . سر بر فرمانش مى شودۀخود را ملک او مى داند، و بند» ملک الناس«با گفتن 

ى که ک کس و از عبادت غير او پرھيز مى کند، بدون ش در طريق عبوديت او گام مى نھد» اله الناس «و بـا گـفتن 

  .من باشد، و خود را با ھر سه ھماھنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواھد بودبه اين صفات سه گانه مؤ

 نـجـات از شـر ۀدر حـقـيـقت اين اوصاف سه گانه سه درس مھم تربيتى ، سه برنامه پيشگيرى ، و سه وسـيـل

  .وسـوسـه گـران اسـت و انـسـان را در مقابل آنھا بيمه مى کند

  

  :موضعات قابل بحث در اين سوره

  :موضعات قابل بحث  در اين سوره استعاذه وپناه بردن  به هللا است 
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  :تعريف استغاثه

  استغاثه  به معنای طلب کمک در حالت سختی وشدت است 

  

  :انواع  استغاثه

  :استغاثه بر  دو نوع می باشد

  : استغاثه در عالم اسباب: الف

 که توان یگيرد ، ودر اين حالت از مخلوقات  انسان در حالت سختی قرارمیينست که مثالً استغاثه درعالم اسباب ا

   .اين کمک خواستن در امور خيريه وامور شر ھر دو اتفاق می افتاد .گردد لب کمک میاوامکانات کمک دارند ، ط

در نيكوكارى و »:«تََعاَونُوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ َوتََعاَونُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ «:  هللا جل جالله فرموده است

  ».پرھيزگارى با يكديگر ھمكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار ھم نشويد

  : استغاثه در عالم مافوق اسباب: ب

را از هللا  من آنؤی نداشته باشد ، بنابراين انسان مئاستغاثه در عالم مافوق اسباب اينست که انسان در آن کار توانا

جل جالله درخواست می کند ، چنانچه رسول گرامی اسالم ، درعالم اسباب لشکری را تھيه نموده و به جنگ بدر 

که تعدادشان کم بود ، بنابراين به بارگاه الھی استغاثه نمود ، تا لشکرش را پيروزی ونصرت  آماده شد ، اما از اين

  .نمايد

َن اْلَمآلئَِكِة ُمْرِدفِينَ إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَ « ُكم بِأَْلٍف مِّ   ):٩/سوره انفال(» اْستََجاَب لَُكْم أَنِّی ُمِمدُّ

طلبيديد پس دعاى شما را اجابت كرد كه من شما را با  زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى ) به ياد آوريد(«  

  .»ھزار فرشته پياپى يارى خواھم كرد

صلی هللا عليه (كه در روز بدر رسول هللا : روايت می كند ) رضی هللا عنه(مربن خطاب صحيح مسلم از حضرت ع

صلی ( نفر بودند ، رسول هللا ٣١٣به مشرکين نظر نمود که تعداد شان به ھزار تن می رسيد ، واصحاب وی ) وسلم

اللَّھُمَّ أَْنِجْز لِى َما « : داد  ندا میرو به قبله نموده ، سپس دستانش را دراز نموده به پروردگار خويش ) هللا عليه وسلم

  4687حديث شماره (» َوَعْدتَنِى اللَّھُمَّ آِت َما َوَعْدتَنِى اللَّھُمَّ إِْن تَْھلِْك ھَِذِه اْلِعَصابَةُ ِمْن أَْھِل اإِلْسالَِم الَ تُْعبَْد فِى األَْرِض 

   )صحيح مسلم

) صلی هللا عليه وسلم(نبی اكرم ) روز بدر: (می گويد)  هللا عنھمارضی(امام بخاری روايت می کند که ابن عبـــاس 

اگر اين گروه از ! خدايا. از تو می خواھم كه به عھد و پيمانت، وفا كنی! خدايا« :كه زير سايبانی قرار داشت، فرمود

  ».ی نمی پرستدئمنان در اينجا به ھالکت برسند کسی ديگر در زمين تو را به يکتاؤم

  .نزد پرودگارت بسيار اصرار نمودی، بس است! ای رسول خدا: ابوبكر دستش را گرفت و گفتدر اينجا، 

  : آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم  كه زره بر تن داشت، بيرون آمد درحالی كه می گفت

اَعةُ أَْدھَى َوأَمَ «  اَعةُ َمْوِعُدھُْم َوالسَّ بَُر بَِل السَّ يعنی جمعيت ايشان بزودی شكست می » :رُّ َسيْھَزُم اْلَجْمُع َويَولُّوَن الدُّ

  .بلكه موعدشان، قيامت است و قيامت، مصيبتی عظيم تر و تلخ تر است. خورد و پشت می كنند و می گريزند

امام طبرانی روايت می کند که در زمان رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم منافقی بود که مردم را اذيت می کرد، 

به رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم  از اين منافق استغاثه کنيم ، نبی کريم  صلی هللا عليه بعضی ھا گفتند که برويم 

و روى الطبرانی بإسناده عن عبادة بن . (استغاثه به من جايز نيست ، بلکه به هللا استغاثه می شود : وسلم  فرمود 
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لمؤمنين ، فقال بعضھم فقوموا بنا نستغيث  منافق يؤذی ا- صلى هللا عليه وسلم  - الصامت أنه كان فی زمان النبی

إنه ال يستغاث بی ، و إنما : (  صلى هللا عليه وسلم  - من ھذا المنافق ، فقال النبی -  صلى هللا عليه وسلم -برسول هللا 

  )يستغاث با

  

  ):پناه جستن(استعاذه  

قل ) (قل اعوذ برب الفلق) (فاستعذ با(جويند ، به مسلمانان تعليم داده است که ھميشه به هللا پناه ب) جل جالله(هللا 

پيامبران  ( اعوذ با من الشيطان الرجيم: (بنابراين يک مسلمان در ھنگام پناه جستن می گويد ) اعوذ برب الناس

باشم جاھالن ۀ به هللا پناه می جويم که از جمل»  أعوذ با أن أكون من الجاھلين«بردند  الھی نيز به هللا پناه می

برم  و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى» َوإِنِّی ُعْذُت بَِربِّی َوَربُِّكْم أَن تَْرُجُمونِ  « ) ۶٧:  البقرة ۀسور(

  )٢٠:  الدخان ۀسور.( را سنگباران كنيد ن كه م از اين

  

  .... گفتند »  کونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لن« ) ٢٣:  يوسف ۀسور(معاذ هللا  

کند ، چرا؟ برای اينکه ما ھم اوالد آنان ھستيم بايد در وقت لغزش ھا به  وقرآن اين رجوع شان را برای ما بيان می

  .بارگاه الھی پناه بريم

بَّنَا َواْجَعْلنَا رَ « که پدر پيامبران است او نيز درھنگام ضرورت به بارگاه الھی رجوع می کند ، ) عليه السالم(ابراھيم 

  .»ُمْسلَِميِن لَكَ 

َن السََّماء تَُكوُن لَنَا « حضرت عيسی عليه السالم نيز دعا به بارگاه الھی نموده می گويد که  ربنا أَنِزْل َعلَينَا َمائَِدةً مِّ

اِزقِينَ  نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخيُر الرَّ لِنَا َوآِخِرنَا َوآيةً مِّ َوَّ   )١١۴/ المائدهۀورس(» ِعيداً ألِّ

إِنََّك َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا « موسی عليه السالم نيز مشکالت و درد ھای خود را به بارگاه الھی تقديم می نمايد   حضرت 

ْنيا َربَّنَا لِيِضلُّوْا َعن َسبِيلَِك َربَّنَا اْطِمسْ   َعلَى أَْمَوالِِھْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِھْم آتَيَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزينَةً َوأَْمَواالً فِی اْلَحياِة الدُّ

  )٨٨/سوره يونس( »فاَلَ يْؤِمنُوْا َحتَّى يَرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيمَ 

  

   :عادت مشرکين قريش در پناه جستن

 :کسانی بودند که) صلی هللا عليه وسلم( اسالم در عصر قبل از بعثت رسول گرامی 

َن اْلِجنِّ فََزاُدوھُْم َرھَقًاَوأَ «  به جنھا پناه می بردند -1 َن اإِلنِس يُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ  ) ٨/ الجنۀسور(» نَّهُ َكاَن ِرَجاٌل مِّ

  ).افزودند بردند و بر سركشى آنھا مى ومردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى(

 . ھبل وغيره بعضی از مشرکين به مجسمه ھای انسانھای خوب پناه می بردند مثل الت، منات،-٢

 .را سجده گاه خود ساخته بودند  بعضی از مشرکين حبشه به قبرھای شخصيت ھای نيک پناه برده آن-٣

خرجنا مع «: فعن أبی واقد الليثی قال «را مبارک می دانستند   بعضی از مشرکين به درختان پناه می بردند ، آن-۴

 )  .درخت خار دار را گويند(عھد بكفر ، وللمشركين سدرة إلى حنين ونحن حدثاء ) صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا 

يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يعكفون عندھا وينوطون بھا أسلحتھم ، يقال لھا ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا 

السنن ، قلتم والذی نفسی هللا أكبر ، إنھا : اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

،  )  ١٣٨:  األعراف ۀسور(» اْجَعْل لَنَا إِلَھًا َكَما لَھُْم آلِھَةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجھَلُوَن « : بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 

 ) ..باشد وگفته است که حديث صحيح می ) ٢١٨٠(سنن الترمذی تحت شماره (» لتركبن سنن من كان قبلكم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 بعضی ھا به مھره ھا ، چوب ھا ، سنگ ھا ، تار وغيره پناه برده ، برای بند نمودن نظر از اين چيزھا استفاده -۵

  .می نمودند

اين ھمه درس ھا برای اينست که انسان در ھنگام مشکالت به هللا جل جالله پناه ببرد ، بی بی مريم که يک دختر 

قَالَْت إِنِّی أَُعوُذ «گويد  مالئکه که او را در نخست نمی شناسد میموحد ويکتا پرست بود در ھنگام مالقات با 

ْحَمن ِمنَك إِن ُكنَت تَقِيا گفت اگر پرھيزگارى من از تو به خداى رحمان پناه می ) مريم ( « ١٨/ مريم ۀسور(» بِالرَّ

 .»برم

 برند، ه الھی به کسان ديگری پناهشود که آيا کسانی ھستند که به غير از پناه جستن به بارگا ال مطرح میؤاکنون س

 نگرفته است ، از طرفی ديگر خود قرآن در مورد یقرآنی ندارند، توحيد در قلب شان جاۀ بلی کسانی ھستند که عقيد

آيات قرآن از زبان جن ھا برای ما  .... مشرکان چنين می گويد که به غير از هللا به کسان ديگری پناه می جستند

َن اْلِجنِّ فََزاُدوھُْم َرھَقًا « :  ھا گفتند چنين می گويد که جن َن اإِلنِس يُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ  ۀسور( » َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل مِّ

وخود شان بيان کردند »« افزودند بردند و بر سركشى آنھا مى و مردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى«  )الجن

 .جز اين که برای شان تشويش ايجاد کند کاری ديگری نمی کردنده بردند ، بکه اين اشخاصی که به جنھا پناه می 

ران گکه اين جادو در عصر امروزی ھم کسانی ھستند که به نزد فال بين ھا رفته و به آنان پناه می برند، و يا اين

جن ھا را می نويسند ، و  ديگری مثل جن ھا پناه می دھند ، در تعويذ ھای شان نام ھای وفال بين ھا آنان را به کسان

بنابراين آنان به اسلوب جديدی ) ٢٩/ کھفۀسور(» إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِّهِ «شيطان ھم از جن بود 

 .کارھای ھمان کسانی را که قرآن آنان را به بدی ياد نموده است تکرار می کنند ، منتھی به اشکال و انواع ديگر

 قرآن ھم نيست که ۀسانی ھم ھستند که به اشخاص پناه می برند ، شما در تمامی قرآن بخوانيد دريک صفحامروز ک

  تکه پيامبری  به پيامبر قبلی خود پناه برده باشد ، و يا يک آي يک پيامبری به مالئکه ای پناه برده باشد، ويا اين

سفانه امروز بسياری از اشخاص ھستند که أيد ولی متقرآنی امر نموده باشد که در مشکالت تان به شخصی پناه ببر

به اشخاص بزرگوار پناه می برند ، اين اشخاص درست است که شخصيت ھای عالی ھستند ، ولی پناه بردن به آنان 

در ھنگام مشکالت ، مخالف دعاھای تمامی پيامبر ان است ، مخالف اعوذ با است ، ما اگر از شيطان پناه می بريم 

ن پناه می بريم ، ھمان گونه که پيامبران ھميشه به بارگاه الھی پناه می بردند ، ما اگر از درد و رنج پناه امبه رح

  .يمئمی گو )ربنا(گاھی می خواھيم  فقط به بارگاه الھی رجوع کرده مانند پيامبران 

  ادامه دارد

 


