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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۴

  

 .ل رفتن مردم به جنت نمی باشيم وما مسؤ
  

  

  :ی خاصی ميفرمايدئن با زيباأدر قرآن عظيم الش

زمر (» ٍل يِھم بَِوكِ يَوَما أَنَت َعلَ  ھَايِضلُّ َعلَ ي فََمِن اْھتََدى فَلِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َك اْلِكتَاَب لِلنَّاِس بِاْلَحقِّ ي أَنَزْلنَا َعلَ إِنَّا« 

۴١.(  

سود افت به يت يم پس ھر کس که ، ھدايت مردم بر تو نازل کرديما اين کتاب را به حق برای ھدا) ای محمد(«

  ».ول آنھا نيستیؤتو وکيل و مس و ش تمام ميشودان وضرر خوديکه گمراه شد به زوفايده خودش است و ھر 

ی  ئن برای ھدايت ورھنماأ قرآن عظيم الشاً نويسند که اساس می)  زمرۀ  سور۴١ (ۀ متبرکتمفسرين در تفسير آي

باشد،  بطور يقين اين کتاب پر جالل وپر معجزه می( »  نَّاِس بِاْلَحقِ َك اْلِكتَاَب لِليإِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ « .بشريت  نازل شده 

  .)ميت بشريت  بر تو فرو فرستادي بی مفھوم باشد، براى ھداءن  باطل و اشياآکه در  بدون اين

عمل ه توان دو تفسير را  ازآن ب می  متذکره  ذکر گرديده  است،تکه در آي» حق «ۀمگويند در مورد کل علماء می

  .رد وآ

 به  حق صورت پذيرفته است ، و ن به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،أل قرآن  عظيم الشکه نزول وارسا  اول اين -١

  .شود گونه چيزی باطلی ديده نمی در آن ھيچ

 حق  ودر هن کتاب بأاست ، قرآن عظيم الش) نَ يھًُدى لِّْلُمتَّقِ  هِ يفِ  بَ يالَ رَ  َذلَِك اْلِكتَابُ (که اين کتاب حق است  دوم اين -٢

  .تواند داشته باشد، وبرای ھديت متقيان نازل گرديده است  گونه  شک وشبھه وجود نمی آن جای  ھيچ

بر صلی هللا عليه ن بر پيامأيعنی قرآن عظيم الش: ھمچنان در اين ھم جای شک وشبھه باقی نمی ماند که اين کتاب

 وھدايت اين ودرھنمپرتو  تا در   بر انسانھا استءً ، بنای وھدايت بشريت نازل گرديد ه استئوسلم غرض رھنما

اجتناب  گردد از آن بايد دوری و کتاب آنچه که حق است بدان عمل نمايند واز آن چيزکه موجب ضاللت انسانی می

د، بايد به فھم قرآن عمل کرد وزندگی خويش را در فھم ومنطق قرآن عيار ساخت، به سوى آنچه که اين کتاب ننماي
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داده   ساخت  و از آنچه که از انجام آن ما را ھشدار  بدان شتافت و آن راعملی د يكند، با ب مىيق و ترغيتشو را ما

  . کردیدور آن  را جدی گرفت وخود را از آنجام د ھشدار آنيومنع نموه است ، با

ورد و از آنچه که نھی آت به حساب يخواند، آن را رشد و ھدای فرا مـ ن مارا أقرآن عظيم الش به ھرآنچه که 

  .، آن را باطل و ناروا شمرد وازآن دوری کردفرموده

  : شريفه می آيد تـي آۀدر ادام

ل و يت را قبول کرد ، راه ھدايت را در پيش گرفت ، و با دليراه ھدا  پس ھركس وھر انسان  » فََمْن اْھتََدى فَلِنَْفِسهِ «

ری به خود انسان باز ي حق پذۀجينت:  ، زيرا که حکم علمی است که  او خواھد بود  برھان به سوى حق شتافت به نفع

  .گردد  می

د، در يئو ھركس گمراه گرديد و از حق روشن کالم الھی سرپيچی و انحراف جو( » ھَايِضلُّ َعلَ يَوَمْن َضلَّ فَإِنََّما « 

فر يك د بود ؛ وبه اصطالح خواھی شخص گمراھ ان وضرر خودش تمام خواھد گرديد ، در نتيجه ينھايت امر به ز

  .را خواھد چشيد  عمل انحرافی خويش 

ستى كه ياى، و موظّف ن ل و مراقب گماشته نشدهيوك بر آنان به بحيث ! امبري و تو اى پ  »لٍ يِھْم بَِوكِ يَوَما أَْنَت َعلَ   «

انحرف ی که آنان برسانی ، وبه اصطالح ھميشه مراقب ومواظب آنان باش وجود آنان  حق را به قلب ، جان و

ام ي تو رساندن پۀفيتنھا وتنھا وظ. وادار سازىبه اجبار مان يتوانى آنان را به اسالم و ا تو نمى  که ازير .ننمايند

 .رش حقياجبارشان به پذ آسمانی است ، نه نگھبانى از دلھاى مردم ويا 

ن مقدس ين اساس ديبد. آن را بايد بپذيرد  دار خوي است که انسان با اختی ودرونیمان والتزام قلبيک عقد، وپيمان يا

    دين را تحقيق  باعظمت ما انسان را آزاد گذاشته است تا با  قبول ندارد وپروردګار  رایمان اجباري ا اسالم

  . کند انتخاب

مؤمن  را  دين حق باشد آنۀکه قبول کنند وکسانی را کافر  دين ناحق باشد آنۀکه انتخاب کنند یکسان در منطق قرآن،

آورده باشد اما مؤمن  فروبه راه حق   تسليم تواند مسلمان باشد و سرانقياد و ين محاسبه کسې میادر.  می کند مسمی

  . نباشد

هللا تعالی و خودشخص مسلمان و  ،تعھد و صداقت آنآن  فتيم مؤمن ھمان رابطه و تعھد داخلی است که ازگچنانچه 

  .مؤمن خبر دارد

   ٢۵۶ : تآي(  قاعده وقانون راوضع نموده است که پايه وبنياد اين قانون در نتخاب ديندين مقدس اسالم برای ا

  :با ظرافت خاص بيان يافته است ) بقرهۀ سور

) قبول دين(اجبار واکراھی در (»  ... ال اکراه فی الدين قد تبين الُرشد من الغی« : پروردگار با عظمت ما می فرمايد

  .ز گمراھی وضالل مشخص شده است چراکه ھدايت وکمال ا نيست ،

وحی . بقره بعد از ھجرت به مدينه آغاز گرديده استۀ  بوده وسور بقرهۀ  در سور تاين آي:   متبرکه تشأن نزول آي

  . واستحکام بود  آغاز يافت که نظام اسالمی در حال شکل گيرییاين سوره زمان

 نامه ب بنی سالم بن عوف ،در مورد شخصۀ  مردی از اھل مدينه واز قبيلــۀکه اين سوره در بار: گويند   می مفسرين

  : ، نازل شده است » حصين« 

پسر داشت که نصرانی بودند وتا ھنوز بدين  که خودش مسلمان شده بود، دو» حصين«: طوری است که  قصه

  . نشده بودند   مشرف اسالم
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 دو را  توانيم آن آيا می!  که يا رسول هللا ض داشتند عر سلمحضورمحمد صلی هللا عليه و ه  داستان راب اين مرد

در جواب !  از نصرانيت دين ديگری را بپذيرند ؟ چون آنان حاضر نيستند که غير .مجبور به قبولی دين اسالم کنم 

  .نازل شد »  ... ال اکره فی الدين « ۀ شريفتآي

ه  ب  پوست  سياه  غالمی داشت  انصار مردی از: ه اند  فرمودت نزول اين آي نأ ش  در ھمچنان برخی از مفسرين

  . مجبور سازند  دين اسالم به زور خواستند اورا به می» صبيح«نام 

  تمام مسلمانان و» صبيح« عليه وسلم نازل شد وبه بر پيامبر محمد صلی هللا» ال اکراه فی الدين «تدر ھمين اثنا آي

که انسان ھا از کمال :  وفرمود رين اجبار واکرھی را برمردم روا ندارند تا درپذيرش دين کوچکت  شده داد ھدايت

 .باشند   می اختيار وآزادی برخوردار

:  عنه پيره زن نصرانی را به دين مقدس اسالم دعوت کرد؛ او در جواب گفت  حضرت عمر رضی هللا  ھمچنان

 شده است ؛ چرا در آخر   که مرگم نزديک تم ھس يعنی من پير زن بزرګسالی» انا عجوز کبيرة والموت اقرب الی«

 آوردن   اورا بر ايمان  زن  صحبت  رھا کنم ؟ حضرت عمر رضی هللا عنه بعد از استماع  مذھبم را عمر خود

  : نمود   را تالوت  شريفهتنمود ؛ بلکه اين آياجبار ن

 . ندارد  زور واکراه امکان  ايمان ودر حقيقت بر پذيرش»  اجباری نيست يعنی ، در دين » ال اکره فی الدين« 

 قرار داده است   وعدم ايمان را از اموری  ظاھری نداسته، بلکه ايمان  ارتباط ايمان را با اعضای اسالم  دين مقدس

  :فرمايد که خداوند متعال می طوری.  او دارد   ورضايت درونی  اساسی به خواست خود انسان وميل که ارتباط

از سوی پروردگار تان ) کهھمان چيزی است (حق : و گب(   »فليکفر ءفليؤمن ومن شا ءفمن شاالحق من ربکم وقل «

ايمان ) بدان(خواھد  پس ھرکس که می) وھمه مؤمنان است   منۀومن آن را با خود آورده ام وبرنام(است ) دهآم(

  )٢٩: الکھف ) (کافر شود) بدان( خواھد بياورد وھرکس می

   است که بر تو فقط تبليغ  متوجه ساخته  حقيقت صلی هللا عليه وسلم را به اينن محمد أعظيم الش  قرآن

افأ نت تکره الناس حتی يکونوا « . اجبار کنی   به اسالم  به گرويدن توانی بر مردم وتو نمی واجب است دعوت

اين (  ايمان بياورند ؟  را مجبور سازی که  مردمان می خواھی) !ای پيغمبر (آيا تو « ) ٩٩ تآي: يونس ( » مؤمنين

  :فرمايد  می  ٢٢ : تآي:الغاشيه  ( ۀوباز در سور).  دست تو ساخته است د است ونه ازکار نه صحيح ونه سودمن

  )تو بر آنان چيره ومسلط نيستی( »لست عليھم بمسيطر« 

  :فرمايد  می  ۴٨ : ت الشوری آيۀن در سورأھمچنان قرآن عظيم الش

روی گردان ) مشرگان از پذيرش دعوت تو(اگر ( » ک عليھم حفيظآ إن عليک إال البالغفان اعرضوا فمأ ارسالن« 

  )بر تو پيام باشد وبس ومواظب ايشان نفرستاديم به عنوان مراقبرا  تو که ما چرا) غمگين مشو و باک مدار(شدند 

پس ھر کس » «  ربه سبيالء اتخذ الیفمن شا« : فرمايد  می) ١٩:  مزمل آيه ۀسور(ن درأعظيم الش  ھمچنان قرآن

  » به سوی پروردگارش اتخاذ نمايد یراھ) تواند می(ه بخواھد ک

انا ھديناه « . دليل بر اختيار وآزادی انسان در انتخاب کفر وايمان است  » من شا ء « ۀ متبرکه جملتدر اين آي

مخالفت (ا ي ،) ودوپذيرا ش(ر گذار باشد ان داديم ، خواه شک نش  را به انسان ما راه«  »السبيل إما شاکرا وإما کفورا 

    ھريک به دست  وانتخاب ه است شد  مشخص  وباطل از يکديگر  راه حق در آيات متذکره» .کفران نمايد) کند و 

لکن اگر  را که بخواھد انتخاب کند،ھا    از اين راه  ھر کدام تواند  ودر عمل می ، او مجبور نيستخود انسان است

 را انتخاب کرد ، به عذاب   باطل  واگر راه  دست می يابد  را انتخاب کرد، به جنت وسعادت ابدیراه حق وحققيت

  .دردناک ، وجھنم وبدبختی عظيمی گرفتار خواھد شد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   محض رضايت قلبی وآموزش   اساسهکيد نموده است که اسالم بأ تتآي) ١٢٠(ن در بيش از أقرآن عظيم الش

تام داده شده است تا در و  صالحيت عام   برای آنھا  بر مردم ،  اسالم عرضه شدن از  انتشار يافته است وبعد

 بعد از فتح   منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی هللا عليه وسلم  ھمين بنابر.  آزاد باشند  پذيرش ورد دين

 برويد ، شما آزاديد وبعد از اين فتح : »  فأ نتم الطلقا ء اذھبوا«:  وفرمود   رھا کرد  اھل مکه را به حال خود مکه

  . اسالم مجبور نکرد  بر آنا ن، کسی را به  ساز عظيم وسرنوشت

                                                                                                              ختم

  ما مسول رفتن مردم به جنت نمی باشيم  : نام مقاله

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

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان ومسؤ

  

  

 


