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 "جویا"مولوی غالم محمد                                                                                                                    اصالح نهایی گردید:

پس ازتوضیح وتشریح جایگاه اصلی دریافت کنندهی خویش، شرح کارهایی راکه ایشان برای انجام آنهافرستاده قرآن اینگونه
 شده بودندبیان میدارد. این کارهاعمدتاًبه دوبخش تقسیم میشوند. یکی بخش آموزشی ودیگری بخش عملی.

 :مسؤولیت های آموزشی آنحضرتشرح 
یهءنفوس وتعلیم ک -1 یات، تزک مت:تالوت آ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ   چ تاب وحک

 1٦٤آل عمران: چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

شانرا  ستادکه به آنان آیات او را میخواند. ای سولی فر شان ر )یقیناًخداوندبرمؤمنان منت نهاد، بدانگاه که درمیان آنان ازخود
 آموخت. هرچندکه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.(تزکیه میکرد و بدیشان کتاب و حکمت می 

و مراد ازتالوت آیات، رساندن عین ارشادات و فرامین جناب باری تعالی است. و مراد از تزکیه نیز این است که زندگی و اخالق 
ت و سالم پرورش یابد. مردم را از صفات بد و رسوم و روشهای زشت تطهیر، و درآنان اوصاف نیکو، اخالق پاکیزه و روشهای درس

تعلیم کتاب و حکمت این استتت که مراد و مفهوم صتتکیح کتاب اه تفهیم و درآنان بیتتیرتی ایجادشتتودکه به روح واقعی پیام 
برستتند. و به آنان آن حکمتی آموخته شتتودکه بتوانندتمام ابعادگوناگون گستتترش پدیر زندگی خویش را باکتاب اه  tاه

 همآهنگ نمایند.
 ٣المائدة: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ دین:  تکمیل -2

من دین شمارا کامل نمودم، برشما نعمتم را تمام کردم و برای شما اسالم را به عنوان روش زندگی « الوداعحجة خطبه ی »روز»
 «پسند نمودم

نکردکه ایشان آیاتش راتالوت کند، و به عبارت دیگر، فرستندهء قرآن صرفاً به اخد این خدمات از دریافت کنندهءآن بسنده 
نفوس راتزکیه نماید و به آموزش کتاب و حکمت بپردازد؛ بلکه او بوستتیلهء همان بنده صتتالح خویش کاردین رابه پایهءتکمیل 

همه  رساند. آیاتی راکه باید برای بشر فرستاده میشد بوسیلهء او فرستاد. انکرافاتی که اصالح زندگی بشر از آنها منظور نظر بود
 اش را به دست او انجام داد.

خوبی هایی که باشأن و شیوهء خاصی میبایستی در افراد و جامعه شکوفا میشد، بهترین نمونه اش را تکت راهنمایی او ارائه 
یود  سانرا طبق مق یار بعدی، زندگی ان شان اجرا کردکه بتوان در تمام اع سیلهء ای داد و تعلیم و آموزش را از کتاب و حکمت بو

 کتاب پایه ریزی و بنا کرد.
شته به وجود آمده  -3 صل دین در میان پیروان انبیای گد شریح ماهیت و حقیقت تمام اختالفاتی که در رابطه با ا ضیح و ت تو

ستی را که  شن راه را ضح و رو شها، از بین بردن تمام پیچیدگی ها و نمایان وا بود و کنار زدن همهءپرده ها، تکاندن همهءآمیز
 بوده است به ارمغان آورده. tهمواره تنهاراه رسیدن به رضای خداپیروییش 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   چ

 ٦٤ – ٦٣النحل:  چجت  حت  خت  مت  يبىب

ستادیم، ولی بعدازآن » سوی ملتهای مختلف پیش ازتو)پیغمبرانی( فر سوگند، مابه  شانرا در به خدا شت( ای شیطان اعمال)ز
شته اند. ماکتاب را برتو نازل  ستکق عداب دردناکی گ ست و آنان م شده ا شان  ست ای سرپر ست. چنانچه امروز او  شان آرا نظر
نکرده ایم مگربدان خاطرکه آن حقیقتی را برای مردمان بیان و روشتتن نمایی که درآن اختالف دارند. و برای اینکه این کتاب 

 .«حمتی باشد برای مؤمنانهدایت و ر
چ     چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

 1٦ – 1٥المائدة:  چگ  گ  گ  گ  ڳ
شن )ای اهل کتاب سیاری از چیزهایی رابرای تان رو ست. ب شماآمده ا سوی  سازد که ازکتاب)تورات و ! پیغمبرما)مکمد( به  می

ست.  شماآمده ا شنگری به پیش  سوی خدا نوری و کتاب رو صرف نظر میکند. از  سیاری چیز ها  انجیل( پنهان نموده اید و از ب
خداوندآن کسانی را به راه های امن و امان هدایت میکندکه جویای خوشنودی او باشند و بامشیت و فرمان خود، آنانرا از تاریکی 

 (و جهل( بیرون می آورد و به سوی نور)ایمان و علم( میبرد و ایشانرا به راه راست رهنمون میشود. های)کفر



ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    چنافرمانان، مژده دادن مؤمنان به رحمت الهی و گسترش دین خدا:  بیم دادن -4

 ٤٦ - ٤٥األحزاب:  چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ

مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم و به عنوان دعوت کننده به سوی خدا طبق فرمان اه و )ای پیغمبر! ماترا به عنوان گواه و 
 به عنوان چراغ تابان(.

 :مسؤولیت های عملی آنحضرت
 گداشته شده بود بدین شرح است: وظایفی که دررابطه به زندگی عملی و شئون آن، به عهدهءرسول اه

ضع کرده  اول: شرازقیودی که جزخدادیگران و امرکردن به نیکی، نهی نمودن ازبدی، تعیین مرزهای حالل وحرام، آزادکردن ب
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چبودند، وستتبن نمودن بارهای که آنان به دوش بشتترگداشتتته بودند.

ں  ں     ڱڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ      گڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

 1٥٧األعراف:  چڻ
)او)پیغمبر( آنانرابه کارنین دستتتورمیدهد، از کار زشتتت باز میدارد، پاکیزه هارا برایشتتان حالل مینماید و ناپاکیها را برآنان 

رش بودند، حرام میسازد، و فرو می اندازد از آنان بارهایی را که تکت فشارآن بودند، و بدر می آوردبند و زنجیر هایی را که گرفتا
پس کستتانیکه به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند و از نوری پیروی کنند که همراه او نازل شتتده استتت 

 بیگمان آنان رستگار اند(.
 10٥النساء:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ وئ  ۇئچ داد: دوم: داوری میان بندگان خدابه حق و

ارائه داده است میان مردم داوری tطبق قوانینی که خداوند نازل نمودیم، تاشما برتو مکمد(! ماهمراه حق این کتاب را))ای 
 مدافع خاینان مباش(. کنی و

دین خدا را چنان پیاده نمودندکه تمام شئون زندگی بشرتابع آن باشد. و تمام روشهای دیگردر مقابل آن مغلوب شوند!  سوم:
 ٢8الفتح:  چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ

را برای هدایت و رهنمائی مردم به راه راست و دین حق تا اینکه واضح آن ذاتی است که فرستادپیغمبر t)خداوند ترجمه:
 و روشن و پیروز گرداند دین اسالم را برتمام ادیان دیگر(.

اصالح، اخالق و تمدن و بنیانگداری فرهنگ صالح سالم و  تمام ابعاد)سیاست، قضاء(این بخش از مسؤولیت پیغمبر اینگونه
 سازنده بشریت را دربر میگیرد.

 !جاودانه بودن دعوت حضرت رسول گرامی جهان شمول و

شد:  دعوت و این کار شر و تمام زمان هامیبا صی نبوده بلکه برای عموم ب ۀہ   چ مکمدی ویژه قوم، منطقه ویازمان خا

 ٢8سبأ:  چے  ۓہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہ   
ڻ   ڻ   چ))ای مکمد(! ماترابه عنوان مژده رستتان و بیم دهند هبرای تمام مردمان فرستتتادیم ولی اکدرمردم بی خبراند( و 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے

 1٥8 األعراف: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ
))ای پیغمبر(! بگو: من فرستادهءخدابه سوی جملگی شماهستم، خدایی که آسمانهاوزمین ازآن اوست، جزاومعبودی نیست: 
به  مان  که ای نده ای  تاده اش، آن پیغمبردرس نخوا خداوفرستت به  ید یاور مان ب ند، پس ای نده میگردا ندوز که می میرا اوستتت 

 بید(.خداوسخنهایش دارد، ازاوپیروی کنیدتاهدایت یا

 1٩األنعام: چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

 )وای پیغمبربگو: این قرآن بسوی من وحی شده است تابوسیلهءآن شمارامتنبّه سازیم وآن شخص راکه این)قرآن( بدوبرسد(.
 ٢8 – ٢٧التكویر:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ەئچ

سانی که  ست، برای ک ست رادرپیش بگیرند( وختم نبوّت یکی دیگرازویژه )این قرآن جزپندواندرزجهانیان نی بخواهندراه در
سالت بااوخاتمه پیدانموده وبعدازوی  سلهءنبوّت ور سل ست که  ست آنطوریکه قرآن بمامیگوید، این ا گی های نبوّت مکمدی ا

 ٤0األحزاب: چۆئې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ میفرماید: tجهان نیازبه پیغمبردیگری ندارد: خداوند
صل این امرنتیجه ای حتمی و گریز  ست( درا ستادهءخداوآخرین پیغمبرا شمانبوده، بلکه فر )و مکمد پدر هیچ ین از مردان 
ناپدیر جاودانگی، جهانشمول بودن و تکمیل دین است، چراکه بنابر ارشادات قرآن که شرح آن گدشت، نبوّت و رسالت مکمدی 

ژهءقومی وبرای همیشه است نه زمان خاص، و نیز به وسیله ای ایشان کار و هدفی که دلیل وعلت برای همهء جهانیان است نه وی
ست. این  شان کامالً معقول، منقول و منطقی ا سلهء نبوّت باای سل سیدن  سید، لدا به پایان ر آمدن انبیاء بود به پایهء اکمال ر



یارروشن بیان کرده است ومیفرماید: مدال من وپیامبران درحدیدی بابهترین اسلوب، بس موضوع راخودحضرت مکمدرسول اه
به شتخیتی میماندکه ستاختمان بستیارزیبایی بناکرده استت وتمام کارهای ستاختمانی آنرابه اتمام رستانده وفقک جای ین 

فتنداگراین آجرراخالی گداشته است، وتمام کسانیکه دراطراف آن به گشت وگدارمیپرداختند، آنجای خالی آنان راآزارمیدادومیگ
آخرین آجرنیزنهاده میشتتدستتاختمان کامالًبه پایان میرستتید. پس آن آخرین آجرکه جایش درکات نبوّت خالی بودمن هستتتم. 
اکنون پس ازمن پیامبری نخواهدآمد. این مدال بانهایت وضتتوع دلیل ختم نبوّت راروشتتن میکندومی فهماندچون پس ازاینکه 

سید، آیات الهی سیاست  دین به پایه تکمیل ر سایل اجتماعی،  صول تمدن وم شدنداوامرونواهی، عبادات، ا شنی بیان  باکمال رو
یان شتتده، کالم خداوند  tونکوه ای حکومت خالصتته دررابطه باتمام ابعادزندگی بشتتردستتتورات ورهنمودهای کاملی ب

ست ودره سی پاک ا شده که ازهرگونه تکریف وتلبی ضه  سول اه به گونه ای عر سنه ای ر سوهءح رزمانی میتوان ازآن هدایت وا
وراهنمایی حاصتتل نموده ودیگرنیازی به نبوّت باقی نماند، صتترفاًنیازتجدیدوتزکیه نفس باقی میماندکه برای آن حمایت علمای 
سلمان  سان وم ست. درنتیجه کالم، ای ان صادقین راه تأمین حق وتطبیق عدالت کافی ا یین و حق خواه وحقجوومؤمنین ومخل

صراحت بیان آگاه باش که درد شدچنانچه قرآن به  سانهااثبات خواهد شواهدغیرقابل انکار، اعمال ماان ادگاه آخرت بامدارک و
ست که خداوند شته ا ضاوت وداوری نخواهدفرمود. بلکه ازاعمال  tدا ساس علم وآگاهی خویش ق صرفاًبرا ستاخیز درروزر

ردادگاه الهی برای اثبات اعمال انسانهاشواهدومدارکی هرشخص یادداشت برداری بی نهایت دقیق، مفیل وکامل انجام میدهد. ود
 tارائه خواهدشتتدکه انکارکردن شتتان به هیچ وجه ممکن نخواهدبود. زیراآنچه انستتان دراین آزمونگاه انجام میدهدخداوند

خواهدداشت مستقیماًازآن آگاه حتی افکارونیات قلبی اوازخداوندمتعال نهان نیست لدادرروزحسابرسی انسان باخدایی سروکار
 1٣الملك:  چپ پ پ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻچ کته ازکلّ کارنامه ای حیات متان بتاخبراست.

)چه سخنان خودراآهسته گوییدوزمزمه کنیدوچه بلندگویید و آشکارا سازید برای خدایکسان و عیان است()چراکه او کامالً 
ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چآگاه، از اسرار و خفایای سینه هاست(. و همچنین شواهد و مدارکی ارائه میشود: 

 18 – ٧1ق:  چڦ    ڦ  ڦ  ڦ

)دو فرشته نویسنده به سمت راست و چپ او حضور دارند هرچیزی را ثبت و ضبک میکنند انسان هیچ سخنی را برزبان نمی 
سواه ست( یعنی ازین  سخن ا شته ای مراقب و آماده)برای دریافت و نگارش( آن  ستقیماً ازحرکات و  tراند مگر آنکه فر م

شده  شته هم گمارده  سانی دو فر سوی دیگر بر هر ان سکنات و حتّی افکار و اقوال ظاهری و نیات باطنی مان آگاهی دارد. و از 
سان دریغ نمی ورزند. پس هنگامیکه ای  ضبک هیچ قول و فعل ان شت میکنند و از ثبت و ست. و آنهاتن تن اعمالمانرا یاد دا ا

مستقیماً آگاه و علم میداردکه چه کسی  tمعتقد در دادگاه الهی، در روز رستاخیز احضار میشوی و خداوندانسان مسلمان و 
و با چه عملی بکضورآمده ای وبرای شهادت و اکتشافاتی که در این عیر رشد و تکامل تکنالوژی به ظهور رسیده است. تقریباً 

ندوبه فعالیت میپردازد، صداهای او، تیاویراوونقوش همه ای حرکات و به یقین میتوان گفت: فضایی که انسان درآن زندگی میک
سکنات اوذره ذره در این فضاثبت و ضبک میشوند، به نکویکه ارائه ای مجدد همه ای آنها بعینه به همان شکل قبلی، به گونه ای 

سانها  شد. ممکن بوده و امروز ان شته با صالً تفاوتی وجود ندا صل و نقل ا سیع به کمن که در میان ا سیار و سطح ب این کار را در
نه به این ابزار و آالت نیاز دارند و نه مکدودیتی دارند. جستتم خود انستتان و  tآالت و ابزار انجام میدهند. امافرشتتتگان خدا

شتگان قرارگیرند که  یویر برداری این فر ضبک کننده و ت صدا و هرچیزی که در اطراف او قراردارند. میتوانند به عنوان ابزار  هر
تیویر انسانرا باحساس ترین جزئیات آن بعینه روی آن ثبت و ضبک کننده آنان خواهندتوانست روز قیامت سخنان انسان را در 
دنیا باگوش های خودش و باصدای خودش به سمع او برسانند. و میتوانند باچشمهای خودش تیاویر زنده ای از همه ای کار های 

 ه نکویکه انکار کردن صکت آنها برایش اصالً ممکن نباشد.انسان به نکوی ارائه دهند ب
 


