ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۳۱۶۷۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۴۰۰/۶/۲۷ ۰۵:۵۵:۰۹ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ :ﺧﺪا ﻗﻮت .در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان در ﻣﻮرد آﯾﻪ  ۱۰۶ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ آﻣﺪه :دو ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺷﺮﻳﻒ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ .در اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻄﻴﻒ آﻣﺪه :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ از دﻋﺎء دارد ،ﺗﻌﺒﻴﺮ
»ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ و ﻻ ﻳﻀﺮك«  -ﻣﺎ :ﭼﻴﺰى ﻛﻪ  -را آورده و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از ﻋﺒﺎدت دارد ،ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺪون
ﻣﻦ دون اﷲ«  -اﻟﺬﻳﻦ  :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ  -را ﻣﻰ آورد ،و ﻟﻄﻒ اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اﻗﺘﻀﺎء دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد داراى ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺒﻮدى
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻟﺬﻳﻦ« آورده ﺷﻮد ،وﻟﻰ دﻋﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ،
ﻟﻴﻜﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﺪﻋﻮ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ »ﻻ ﻳﻨﻔﻊ و ﻻ ﻳﻀﺮ« دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ آورده ﺷﻮد،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﺳﺎزد ،و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻴﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ
ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎى آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﭼﻴﺰى« ﻛﻪ را آورد ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎﻳﺸﺎن
ﺑﺮ ﻣﻰ دارﻳﺪ ﺟﻤﺎدﻧﺪ ،و در ﺣﻖ ﺟﻤﺎدات ﻛﺴﻰ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ روزى اراده ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪن و ﻳﺎ
ﺿﺮر زدن ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺸﻪ ﻟﻄﻔﺎ واﺿﺢ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯾﻦ .در ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻢ و رﺟﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺘﻢ وﻟﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﻧﺸﺪم .ﺳﻮال  :۲اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻢ را از ﭘﻮﭼﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ و دﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ؟ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ..؟ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻮال  :۳ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻢ و دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﻢ و از
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوم و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻈﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻋﻤﻖ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ...ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ؟ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺳﻮال  :۴ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
وﻗﺎﯾﻊ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ.
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .۱ :ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺤﺚ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮک ،ﻧﻔﯽ
ﺷﻮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮک ،اﻧﺴﺎن را در زﻣﺮه ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آدﻣﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ وﻋﺪه داده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﻧﻔﻌﯽ را دارد و ﻧﻪ ﺗﻮان دﻓﻊ
ﺿﺮری را .۲ .ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺧﻮد را در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺷﻤﺎره  31672دﻧﺒﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

