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  شگفتاريپ

�Î﴿ ستايش پروردگار عزتمند و بسيار آمرزنده را كه فرموده است: óÇ yèø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) 

z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ 

Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ ﴾) .3 -1 :العصر.(  
مگـر كسـاني    به يقين انسانها همه در زيانند. سوگند به عصر (زمان و روزگار).«

ند و يكديگر را به حق سـفارش كـرده، و   ا كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده
  .»ندا توصيه نموده يكديگر را به شكيبايي و استقامت

 سالم و درود بر سرور و مواليمان سيد خلق و يگانه زمان محمد بن عبداهللا
�@DŠm×nØÜÇ@áó@jÛa@éČv�aîÛ@õbšî@bèÜ×ü@bç‰bèä@íŒíاند:  باد كه فرموده صüg@bèäÇ@Í
ÛbçÙC. »ام كه شب آن همانند روز  من شما را بر سر راهي روشن باقي گذاشته

همچنين بر خاندان ». شوند ك شوندگان از آن منحرف مي[روشن] است. تنها هال
  فرستيم. اش درود مي پاكش آن سروران نيكوكار و ياران بزرگوار و صالحان برجسته

را براي  ص خداوند بزرگ محبوب، دوست و برگزيده بندگانش محمد اما بعد:
و  كه پدر –انتشار و ترويج توحيد خالص در ميان مردم برگزيده است. ايشان 

اين امر را به بهترين شيوه به انجام رسانيده و توحيد را به  –مادرمان فدايش باد 
بزرگ و بلندمرتبه  –مردم ابالغ و با همه انواع و اشكال شرك مبارزه كرد. خداوند 

او را پس از انجام كامل رسالت پروردگارش به سوي خود دعوت نمود. آنگاه كه  –

›tΠöθu﴿را نازل فرمودند: آيه زير  –جلّ وعال  –خداوند  ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ 

öΝ ä3ø‹n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ ﴾) .3 :المائده.(  
و اسالم را  ;و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ;امروز، دين شما را كامل كردم«

  .»به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم
اين وظيفه را به بهترين شيوه به انجام  ن س از ايشان، ياران بزرگوارشانپ

رساندند. از جمله ياران بزرگوار پيامبر اهل بيت پاك آن سروران گرامي بودند كه 
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 عموي پيامبر ، آن عالم درياگونه و پرهيزگار و پاك، پسر؛ در رأس آنها علي
هاي بزرگوار  . همچنين نوهباشد مي ك ، همسر سرور زنان جهان فاطمه زهراص

 ، امام حسن و امام حسينانه او در اين دنيا و محبوبان آنو دو ريح صاهللا رسول 
نيز به تبليغ اين  م و درياي خروشان علم، مبلغ قرآن، عبداهللا بن عباس إ

  دعوت خجسته پرداختند.
ان يعني پس از آنها از ميان امامان اهل بيت بهترين جانشينان براي بهترين پيشيني

 ؛ و برادرش زيد ؛ ، فرزندش امام محمد باقر؛ امام علي بن حسين سجاد
كه بسيار فهميده و داراي ذهن صاف و روشني بود، همچنين پس از ايشان امام و 
پيشواي بزرگ، حسن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب، امام ابي عبداهللا جعفر 

و امامان ديگري كه پس از آنان كردند  كه همگان از او به نيكي ياد مي ؛ صادق
  كردند. حركت و از سنّت او پيروي مي ص آمدند، همگي بر روش جدشان، پيامبر

، هنگامي كه گروهي از »خار نيست هيچ گلي بي«اما چنانكه در مثل آمده است، 
مردم دريافتند كه سيره و زندگي آن بزرگواران در ميان مردم همانند انتشار نور در 

وال باطل ـتشر شده است، شروع به دروغ بستن بر آنان و نسبت دادن اقدم من سپيده
آن هم در  -كند  كند و گوش را كر مي ن انسان سيخ ميـكه مو را بر ت -و محال 

به آن  –شود  بزرگترين اركان دين و اموري كه به ذات اقدس الهي مربوط مي
 بزرگواران پرداختند.

دانستم كه سخنان ارزشمند ايشان را  آن برگزيدگان ارزشمند وظيفه خود مي
ها  دربارة توحيد پروردگار و بري بودن آنها از هر عيب و نقصي كه اهل بهتان بدان

  ادند، ذكر نمايم.د نسبت مي
 اهميت توحيد و انواع آن.: فصل اول

  .‡ز فرستادن پيامبران هدف ا: بخش اول
  : ارزش و اهميت توحيد و انواع آن.بخش دوم

  حيد ربوبيت.فصل دوم: تو
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  يت.تعريف توحيد ربوب: بخش اول
  ش دوم: اهميت ايمان به قضا و قدر.بخ

  تايج و ثمرات ايمان به قضا و قدر.الف) ن
  اند. يمان به قضا و قدر منحرف شدهب) كساني كه در ا

  شتن صبر در برابر قضا و قدر الهي.ج) دا
  فصل سوم: توحيد الوهيت.

  تعريف توحيد الوهيت.: بخش اول
  .ش دوم: سوال و جواب دربارة توحيد الوهيتبخ

  ز از خطر شرك ورزيدن به پروردگار.بخش سوم: پرهي
  هايي از وقوع شرك در ميان مردم. هبخش چهارم: نمون

  فصل چهارم: توحيد اسماء و صفات.
  هاي خداوند و اثبات آنها. اخت نامقواعدي دربارة فهميدن و شن: بخش اول

  .هميدن و شناخت صفات بلند مرتبه پروردگاربخش دوم: قواعدي دربارة ف
  ها و صفات پروردگار. رة داليل نامبخش سوم: اصول مشتركي دربا

  هايي از صفات خداوند. هارم: نمونهبخش چ
در پايان نام منابع و مصادري را كه در نگارش كتاب از آنها استفاده شده است، 

  ام.  ذكر نموده
اين كار را عملي خالصانه براي خود و خواهم كه  مي -عزوجل  –از خداوند 

و اهل بيت پاك و مطهرش قرار دهد و آنها  �اي براي رسيدن به محبت پيامبر وسيله
اي قرار دهد، و همچنان كه در اين كتاب از آنها  را در روز قيامت براي من ذخيره

فرزندان ام آنها را در روز قيامت شفيع من قرار دهد. روزي كه نه مال و نه  دفاع كرده
  . سودي نخواهد داشت مگر كسي كه با خود قلب سالم [و پاكي] آورده باشد

½bÈÛa@l‰@�†à§a@æc@bãaìÇ…@Š�e@ë´



 
 
 
 

 
 

  

  :فصل اول

  اهميت توحيد و انواع آن

  هاي زير است: شامل بخش
 ‡‡‡‡بخش اول: هدف از فرستادن پيامبران  ••••

  بخش دوم: ارزش و اهميت توحيد و انواع آن ••••



 

  : بخش اول

  هدف از فرستادن پيامبران

ها و جنيان) را آفريده است تا او را عبادت كنند. خداوند  خداوند ثقلين (انسان
tΒ$﴿در قرآن كريم اين هدف را بيان نموده و فرموده است:  uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ āωÎ) 

Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ ﴾) .56 :الذاريات.(  
  »ام. براي پرستش خودم آفريدهها را فقط  ها و انسان من پري«

%4|Ós﴿فرمايد:  همچنين مي uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) ﴾) .23 :اإلسراء.(  
  .»ان داده است كه جز او را نپرستيداي انسان] پروردگارت فرم«[

هاي آسماني را براي آنها نازل  همچنين پيامبران را در ميان آنها برانگيخت و كتاب
 به سوي توحيد رهنمون گردند. خداوند تعالي فرموده است: ابندگانش ر فرمود تا

﴿ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$#﴾) .36 :النحل.(  
و از طاغوت  ;خداى يكتا را بپرستيد«ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: «

  .»اجتناب كنيد!
دعوتشان را با  ص تا خاتم پيامبران محمد ؛ پس همة پيامبران از نوح

(ô‰s﴿ فرمايد: اند. خداوند مي فراخواندن مردم به توحيد پروردگار آغاز كرده s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& 

% �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çνç�ö� xî þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n= tæ z>#x‹ tã 

BΘöθtƒ 5ΟŠÏàtã ∩∈∪ ﴾) .59 :األعراف.(  
اى قوم من! (تنها) «او به آنان گفت:  ;ما نوح را به سوى قومش فرستاديم«

جز او براى شما نيست! (و اگر غير بحق خداوند يگانه را پرستش كنيد، كه معبودى 
  .»رسم!ت او را عبادت كنيد،) من بر شما از عذاب روز بزرگى مى

’﴿خداوند بزرگ همچنين فرموده است:  n<Î) uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# 

©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî 4 Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩∉∈∪ ﴾) .65 :األعراف.(  
اى قوم من! (تنها) «گفت:  ;را (فرستاديم)» هود«و به سوى قوم عاد، برادرشان «
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براى شما نيست! آيا پرهيزگارى پيشه بحق دا را پرستش كنيد، كه جز او معبودى خ
  .»كنيد؟! نمى

’4﴿ همچنين فرموده است: n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ%s{r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ 

Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç� ö� xî﴾) .73 :األعراف.(  
اى قوم من! «گفت:  ;ن صالح را (فرستاديم)و به سوى (قوم) ثمود، برادرشا«

  .»براى شما نيستبحق (تنها) خدا را بپرستيد، كه جز او، معبودى 
’﴿ همچنين فرموده است: n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ 

Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç� ö� xî﴾) .85 :األعراف.(  
اى قوم من! خدا را «گفت:  ;، برادرشان شعيب را (فرستاديم)و به سوى مدين«

  .»نداريد بحق بپرستيد، كه جز او معبودى
سال در مكه ماند و قومش را به سوي توحيد و  13خاتم پيامبران  ص محمد

≅ö﴿فرمايد:  پرهيز از شرك دعوت كرد. خداوند در اين باره مي è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ§� ym 

öΝ à6š/u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( āωr& (#θä.Î� ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ﴾) .151 :األنعام.(  
بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: اينكه «بگو: «

  .»چيزى را شريك خدا قرار ندهيد
در ابتدا از توحيد سخن  –سبحانه  –گويد: خداوند  حاج ميرسيدعلي حائري مي

سپس آنها را از شرك ورزيدن نهي كرده است.  ،ان دعوت نمودهگفته و مردم را بد
زيرا شرك در رأس همة محرّمات قرار دارد و خداوند هيچ عملي را به همراه شرك 

  .1نخواهد پذيرفت
كردند و هيچ چيزي را  خداوند را آنگونه كه الزم است عبادت مي ‡ پيامبران

 و ياران بزرگوار پيامبر ‡ هل بيتدادند. ائمة ا به عنوان شريك براي او قرار نمي
پير و جوان،  ن كردند. همة اصحاب از اين راه به طور كامل پيروي و تبعيت مي ن

                                                 

�− �����	
 ��� � �����4�284�� 
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تعالي تبارك و –زن و مرد، بنده و آزاده عقيده دعوت به سوي توحيد را كه خداوند 
در هر  ص دارد، پاسخ دادند، اين امري بود كه پيامبر را به شايستگي بزرگ مي –

تبارك  –نمود و محبت خداوند  ن و مكان يارانش را بر آن اساس تربيت ميزما
  هاي آنان جاي داده بود. و خوف از او را در دل –وتعالي 

بر مركب  ص روايت شده است: پشت سر رسول خدا �بن جبل از معاذ
داني حق خداوند بر بندگان  اي معاذ آيا مي«فرمود:  ص نشسته بودم. پيامبر

 دانند. پيامبر گفتم: خداوند و پيامبرش مي –سه بار آن را تكرار نمود و  –» چيست؟
  .»ت كه چيزي را شريك او قرار ندهندحق خداوند بر بندگان آن اس«فرمود:  ص

» داني اگر بندگان چنين كنند چه حقي بر پروردگار دارند؟ آيا مي«سپس فرمود: 
اينكه آنها را «فرمود:  ص امبردانند. پي گويد: گفتم: خداوند و پيامبرش مي معاذ مي

  .1»اينكه آنها را وارد آتش [دوزخ] ننمايد«يا فرمود: » عذاب ندهد
مخلوقات را فقط بدان علت آفريده است تا او  –عزّ وجل  –بينيد كه خداوند  مي

را عبادت كنند و براي او شريكي قرار ندهند و آنرا به اين كار دستور داده است. 
را برانگيخته و مبعوث كرده است تا مردم را به عبادت و  ‡ نخداوند همة پيامبرا

پرستش خداوند يكتا دعوت كنند. پس هر كسي كه از اوامر پروردگار اطاعت كند، 
و كسي كه از فرمان الهي سرپيچي كند سزايش آتش  ،پاداش او بهشت است

  بريم. [جهنم] است. از عذاب آتش به خداوند پناه مي

                                                 

  ).3/10)، بحاراألنوار (28التوحيد ( -1



 

:بخش دوم  

د و انواع آنيت توحياهمارزش و   

ها را براي انجام  ها و انسان در صفحات گذشته بيان نموديم كه خداوند، پري
عبادت خالصانه براي او آفريده است. دليل اين امر عظمت و فضيلت عبادت است. 

كند و تأييد  به نيكي ياد مي ؛ از ابراهيم –سبحانه  –به همين دليل خداوند 
حنيف اعتقاد داشته و جزو مشركين نبوده است. همچنين  نمايد كه او به دين مي

�βÎ) zΟŠÏδ≡t¨﴿خداوند فرموده است:  ö/Î) šχ% x. Zπ̈Β é& $\FÏΡ$s% °! $Z7ŠÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# 

  ).120 :النحل. (﴾ ∪⊂⊅⊆∩
و از  ;خالى از هر گونه انحراف ;ابراهيم (به تنهايى) امتى بود مطيع فرمان خدا«
  .»كان نبودمشر


��نويسد:  الدين طبرسي مي امين� ���يعني وي به علت داشتن كمال در زمينه  �
گويد: وي به تنهايي فرد مؤمن و  صفات خير، به تنهايي، يك امت بود. مجاهد مي

گويد: وي امامي  در تمام حياتش موحد بود، در حالي كه مردم كافر بودند. قتاده مي
يعني مطيع » قانت«شد. همچنين او  ه از او پيروي مياي بود ك هدايتگر و اسوه

يعني در راه پيروي بر مسير مستقيم » حنيف«پروردگار و همواره در حال عبادت و 
لم و«و از آن انحرافي نداشت. عبارت بود و به سوي اسالم گرايش و تمايل داشت 

د كه از كردن كند كه آنها گمان مي كفار قريش را تكذيب مي» يكن من المشركين
  .1هستند ؛ پيروان ابراهيم

كند و يكي از داليل  خداوند بزرگ و بلندمرتبه از اهل بهشت به نيكي ياد مي
داند. خداوند  دخول آنها در بهشت را شرك نورزيدن آنها به پروردگارشان مي

%tÏ﴿ فرمايد: مي ©!$# uρ Ο èδ öΝ Íκ Íh5t�Î/ Ÿω šχθä. Î�ô³ç„ ∩∈∪ ﴾) .59 :المؤمنون.(  
  .»ورزند ها كه به پروردگارشان شرك نمىو آن«

  گويد: آنها كساني هستند كه نسبت به پروردگار خود شرك فيض كاشاني مي
                                                 

�−  
�! ��� �  
�"#�2�312�� 
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  .1ورزند جلي و يا خفي نمي
و شرك خفي  ،پرستي پس بدانيم كه آنها نسبت به خداوند شرك جلي مانند بت

مر به روشني ورزند. اين ا مانند ريا و انجام اعمال با اهداف دنيوي و ... نمي
توجهي به مردمان را بيان  و بي –سبحانه  –ضرورت عبادت كامل براي پروردگار 

  كند. مي
  روايت شده است: ‡ هاي متعددي از ائمه اهل بيت در اين باره روايت

روايت  ؛از ابي حمزه روايت شده است كه از ابوجعفر [امام محمد باقر] -
@D�aشهادت  تر از كند كه فرمود: هيچ چيزي با ثواب مي �üg@ éÛg@ üC  نيست. زيرا

ارزش هيچ چيزي به اندازه بزرگي و عظمت خداوند نيست و هيچ كس با او در امر 
 .2[ادارة جهان] شريك نيست

فرمود:  ص روايت شده است: كه پيامبر ‡ از امام رضا به نقل از اجدادش -
DyìnÛaîČä¦a@Žåflàflq@†òZC »3»توحيد بهاي بهشت است. 

@DyìnÛaî@Žåflàflqفرمود:  ص روايت شده است: كه پيامبر ؛ ليعاز امام  - †
éČä¦aZC » پاداش كسى كه خداوند نعمت توحيد به او ارزاني داده جز بهست

 .4»نيست

 ص روايت شده است كه فرمود: از پيامبر ‡ از امام رضا از اجدادش -
@DČãg@ZÝuë@ČŒÇ@�a@ÞbÓï@bÏشنيدم كه فرمود: bãc@ �üg@éÛg@ü@�a@bãcãë†jÇï@õbu@åßë@L

åßک¿@Ý�…@˜ý�hi@�a@�üg@éÛg@ü@žæc@ñ…bè’i@â@�–y@¿@Ý�…@åßë@�–y@@flåčßOc
iaˆÇ@žåčßïCN 

                                                 

�− � &'�( ���3�402� *+
 ��� ,�2�908� ./�0���1�� ��� 2 �9�195�� 
4− � ��"56���783�3� ��9"��� ,�19� :;<6� =�"> 2 �3�� 
?− � ��"56���783�3�@5 ,�: � &B"C�� ,&��
6�569� E��2 �<"FG 2 �2�70�� 
I− � ��"56���783�5� ,J�K�LM� :�@5 ,�225� N2�K�� ,O�
6� 2 �386� &B"C�� ,&��
6� 2 �429 ,

569� :��9"��� 2 �22�� 
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 بحق ترديد من اهللا هستم و جز من خدايي  فرمود: بي –عزّ و جلّ  –خداوند «
نيست. پس مرا عبادت كنيد. هر كدام از شما كه شهادت ال إله إالّ اهللا را با اخالص 

و كسي كه وارد حريم امن  ،خود] بياورد، در حريم امن من داخل خواهد شد[با 
  .1»ود از عذاب من در امان خواهد بودمن ش

نمايد كه خداوند را به  در حديثي مردمان موحدي را وصف مي ص پيامبر
كنند و روز قيامت به علت عالقه و ارتباط شديد آنها با  يكتايي و يگانگي ياد مي

يكي دانستن خداوند، عدم فروتني در برابر غير او و توكل شديد آنها  پروردگارشان،
 شوند. پيامبر ها بدون حساب وارد بهشت مي بر خداوند در هنگام بالها و مصيبت

@DˆÛaفرمود:  ص áçíü@ å@í@ üë@ æìÓ��ØíÜÇë@ æëìnó@@ áèi‰íìn�×æìÜZC » آنها
شان را  يها جسم كساني هستند كه بخاطر دم و دعاخوانى نزد كسى نميروند و

  .2»نمايند د و بر خداوندشان توكل ميكنن يبخاطر تداوى داغ نم
خواننده گرامي! بنابراين خودتان بينديشيد و قضاوت كنيد آيا شما از جمله 
كساني هستيد كه آنچه را كه خداوند مبني بر پرستش او و پرهيز از شرك امر 

يد كه به مخلوقات تعلّق خاطر دهيد؟ يا از آن كساني هست فرموده است انجام مي
  ايد؟ خوانيد و بدانها اميدوار شده ايد و در مقابل خداوند آنها را مي پيدا كرده

دهيد، جايگاه خودتان را به خوبي  شما براساس جوابي كه به اين سؤال مي
شناسيد. آيا شما از جمله كساني هستيد كه خداوند توحيد خالص را به آنها  مي

يا جزو افرادي هستيد كه در برابر غير خداوند خضوع و فروتني  ،تارزاني داشته اس
كنند. هر كدام از اين  و به غير او اعم از انسانها و غيره توكل و اعتماد مي ،كنند مي

  دو دسته حساب و جزاي مخصوص به خود را دارند.

                                                 

�− � ��"56���783�5�@5 ,�: � J�K�LM�225� N2�( &��
6� ,�386� &B"P &��
6� ,�429  2
569� ��9"��� ,�22�� 

4− � ��"56���783�5�@5 ,�: � ��9"���24�"�< ,� � ��QL6�2�134� RFS�� TU� ,�2�135�� 
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  ديانواع توح
، آمده است ؛ براساس آنچه در قرآن كريم و نصوص وارده از سوي ائمه

توان توحيد و يكي دانستن خداوند شرايط شايسته آن را به سه نوع تقسيم كرد:  مي
  توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت و توحيد اسماء و صفات.

با توكل بر خداوند در صفحات آينده هر كدام از انواع توحيد را در جاي خود 
آيا او به همراه يابد كه  به تفصيل بيان خواهيم كرد. انسان با شناخت توحيد در مي

و  ؛ و همچنين پيروان راستين آنها يعني ائمه ؛ كاروان [پيروان] پيامبران
كند يا از راه و روش آنها منحرف شده است؟ هر  نيكوكاران پس از ايشان سير مي

  انساني قاضي و مسؤول اعمال خودش است.



 

  

  

   فصل دوم:

  توحيد ربوبيت

  شامل مباحث زير است:
 حيد ربوبيت: تعريف توبخش اول ••••

 بخش دوم: اهميت ايمان به قضا و قدر ••••

  الف) نتايج ايمان به قضا و قدر
  اند ب) كساني كه از ايمان به قضا و قدر منحرف شده

  ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الهي



 

:بخش اول  

تيد ربوبيف توحيتعر  

روزي آفريدن، : توحيد ربوبيت به معناي يكي دانستن خداوند در افعال از قبيل
  باشد. دادن، زنده كردن، گرفتن روح، باراندن باران و روياندن گياهان مي

وجلّ و اعتقاد  معناي آن عبارت است از ايمان فرد مؤمن به يگانگي خداوند عزّ
اي وجود  كننده يا تدبيركننده قطعي به اينكه جز او هيچ آفريننده، مالك، تصرف

عقيده همان فطرت الهي است كه مردم  ندارد و او هيچ شريك و نظيري ندارد. اين
را براساس آن خلق، نموده است و فقط افراد جاهل يا خودخواه آن را انكار 

گيرند. پس بنده بايد بداند كه آفرينش، حكومت كردن و  كنند. و يا ناديده مي مي
  تدبير و اداره جهان فقط از آن خداوند است.

راواني وجود دارد. در اين آيات در قرآن كريم در اين باره داليل و آيات ف
باشد.  وحدانيت او در آفرينش بيان شده است. از جمله اين آيات، آيه زير مي

≅öö﴿فرمايد:  خداوند مي yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Ν ä3è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4ÇÚö‘ F{$# uρ Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) 

(uθèδ﴾) .3 :فاطر.(  

هيچ  ه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟اى جز خدا هست ك آيا آفريننده«
  .»جز او نيستبحق معبودى 

 نمايد، آيه زير است: از جمله آياتي كه يگانگي او در حكومت كردن را بيان مي

﴿x8t�≈ t6s? “Ï% ©!$# ÍνÏ‰ u‹Î/ à7ù= ßϑ ø9 $# uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪ ﴾) .1 :الملك.(  
سي كه حكومت جهان هستي به دست اوست، پر بركت و زوال ناپذير است ك«

  .»و او بر هر چيز تواناست
آيه زير يكي از آياتي است كه وحدانيت او در اداره و تدبير امور جهان را روشن 

=Ÿωr& ã&s! ß,ù ﴿ نمايد: مي sƒø: $# â÷ ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6s? ª! $# �> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9   ).54 :األعراف. (﴾ #$
تدبير (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست! پر بركت  آگاه باشيد كه آفرينش و«
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  .»ناپذير) است خداوندى كه پروردگار جهانيان است (و زوال
كردند. آنها در  پرستي بودند به اين امر اعتراف مي كفار قريش كه خود سرآمد بت

دانستند كه خداوند عزّ و جل آفرينندة يكتاست و هيچ شريكي ندارد و  حقيقت مي
ميراند. هيچ  كند و مي فقط از سوي اوست. تنها اوست كه زنده ميروزي 

گانه و كساني كه  هاي هفت ها و زمين اي جز او وجود ندارد. همه آسمان تدبيركننده
  در آنها هستند همگي تحت تصرف و قهر و اراده او هستند.

È⌡s9﴿ فرمايد: مي - تعالي  –خداوند  uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ t� ¤‚y™uρ 

}§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9$# uρ £ä9θà)u‹ s9 (ª!$#﴾) .61 :العنكبوت.(  
چه كسى آسمانها و زمين را آفريده، و خورشيد و ماه «و هر گاه از آنان بپرسى: «

  .»اهللا«گويند:  مى» را مسخر كرده است؟

≅ö﴿ همچنين فرموده است: è% tΒ Ν ä3è% ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# 

t�≈ |Áö/ F{$#uρ tΒ uρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã� În/ y‰ãƒ z÷ ö∆F{$# 4 
tβθä9θà) uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ ä3Ï9≡x‹ sù ª!$# ÞΟä3š/ u‘ ‘,ptø: $# ( # sŒ$yϑ sù y‰ ÷èt/ Èd,ysø9 $# āωÎ) 

ã≅≈ n= āÒ9 $# ( 4’ ‾Τ r' sù šχθèùu� óÇè? ∩⊂⊄∪﴾) .32- 31 :يونس.(  
دهد؟ يا چه كسى مالك (و  چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى«بگو: «

خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون 
گويند:  بزودى (در پاسخ) مى» كند؟ آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى مى

ترسيد)؟! آن است خداوند،  كنيد (و از خدا نمى پيشه نمىپس چرا تقوا «، بگو: »خدا«
پروردگار حق شما (داراى همه اين صفات)! با اين حال، بعد از حق، چه چيزى جز 

  .»شويد؟! گمراهى وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روى گردان مى
è% Çyϑ≅﴿فرموده است:  –عزّ وجلّ  –همچنين خداوند  Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) 

óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& šχρã� ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
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Æìö7 ¡¡9$# �>u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏàyèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ 

ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 
ö≅ è% 4’ ‾Τr' sù šχρã� ysó¡è@ ﴾) .89-84 :مؤمنونال.(  

بزودى . »دانيد؟ ن كيست، اگر شما مىزمين و كسانى كه در آن هستند از آ«بگو: «
بگـو:  . »شـويد؟  آيا متذكر نمـى «بگو: » تهمه از آن خداس«گويند:  (در پاسخ تو) مى

بـزودى  . »، و پروردگار عرش عظـيم اسـت؟  چه كسى پروردگار آسمانهاى هفتگانه«
كنيـد (و از خـدا    آيا تقوا پيشه نمـى «بگو: » نها از آن خداستهمه اي«خواهند گفت: 

دانيد، چه كسى حكومـت   اگر مى«بگو: . »داريد)؟ دست از شرك برنمى ترسيد و نمى
دادن  نيـاز بـه پنـاه    دهـد، و  همه موجودات را در دست دارد، و به بى پناهان پناه مى

بـا ايـن حـال چگونـه     : «بگـو »  همه اينها) از آن خداست«(خواهند گفت: . »ندارد؟!
  .»ن سخنان سحر و افسون است)؟ايد (و اي گوييد سحر شده مى

جلّ در زمينه عزّ و بينيم كه با فطرت خداوند اما در دوران حاضر بسياري از مردم را مي
از جمله  ‡ كنند و معتقدند كه اوليا و نيكوكاران به ويژه اهل بيت آفرينش مخالفت مي

  تدبير در آفرينش و حكومت خداوند را دارند.حق دخل و تصرف و  ؛ علي
و معتقدند. او در  1دانند را پروردگار زمين مي ؛ آنها به ناحق و دروغ علي

وي داراي جزئيات الهي  2كند. دنيا و آخرت هرگونه كه بخواهد دخل و تصرف مي
  .3باشد آفرينش، روزي و زنده كردن مردگان مي

ار انجام هر امري از قبيل خواندن ابرها، و او اختي 4را زنده كرد ص و پيامبر

                                                 

  ).736اآليات ( )، نگا: تأويل7/326بحاراألنوار ( -1

  ).1/408الكافي ( -2

 مدينة :)، باب غرائب معجزاته و نگا56-42/50جوامع معجزاته، (  )، باب50-42/17بحاراألنوار ( :نگا -3

  هاشم بحراني. المعاجز سيد

  ).265ارشادالقلوب ( -4
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  .1باراندن باران و صداي رعد را دارد
تواند سوار ابر شود و بر  بلكه بر سخنان فوق اين امر را هم افزودند كه او مي

العاده با  آنان به امكان وقوع اين امور خارق 2خواهد برود روي آن به جايي كه مي
پندارند كه همه اين امور و  مچنين ميجديت و سماجت شديد اعتقاد دارند. ه

العاده به اذن خداوند به وسليه او انجام شده است. آنان پس از اينكه  اعمال خارق
اند براي توجيه اين ادعاها دليلي از قرآن يا سنت نبوي بياورند به چنين  نتوانسته

  اند. نظري روي آورده
د ربوبي پروردگار اين اعتقادات بسيار خطرناك و برخالف ايمان به توحي

öΝ﴿فرمايد:  مي –جلّ شأنه  –باشد. زيرا خداوند  مي s9r& öΝn= ÷ès? āχr& ©! $# …ã&s! à7 ù= ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 $tΒ uρ Νà6s9 ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ A��ÅÁtΡ ∩⊇⊃∠∪ ﴾) .107 :البقره.(  
ست؟! (و حق دارد هر دانستى كه حكومت آسمانها و زمين، از آن خدا آيا نمى«

گونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق مصالح بدهد؟!) و جز خدا، ولى و ياورى 
  .»كند) داند و تعيين مى براى شما نيست. (و اوست كه مصلحت شما را مى

%Ï“﴿ همچنين فرموده است: ©!$# … çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ óΟ s9 uρ õ‹Ï‚−G tƒ # Y‰s9 uρ öΝ s9 uρ 

ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9   ).2 :الفرقان. (﴾ #$
خداوندى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست، و فرزندى براى خود «

  .»انتخاب نكرد، و همتايى در حكومت و مالكيت ندارد
≅ö﴿همچنين فرموده است:  yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Ν ä3è% ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4ÇÚö‘ F{$# uρ﴾) .فاطر: 

3.(  
  .»اى جز خدا هست كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد آيا آفريننده«

!ª﴿ همچنين فرموده است: $# “Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# ç��ÏW çG sù $\/$ysy™ …çµäÜ Ý¡ö6u‹ sù ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

y# ø‹x. â !$t±o„ ﴾) .48 :ومرال.(  
                                                 

 ).327) و االختصاص (27/32بحاراألنوار ( -1
  ).199االختصاص ( -2
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برهايى را به حركت در آورند، فرستد تا ا خداوند همان كسى است كه بادها را مى«
  .»سازد گستراند و متراكم مى سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه كه بخواهد مى

%θèδ “Ï﴿ فرمايد: همچنين مي ©!$# ãΝà6ƒÌ� ãƒ šX ÷� y9 ø9$# $]ùöθyz $Yèyϑ sÛuρ à⋅Å´Ψ ãƒuρ šU$ys¡¡9 $# 

tΑ$s) ÏoW9$# ∩⊇⊄∪ ﴾) .12 :الرعد.(  
دهد، كه هم مايه ترس است و هم  شان مىاو كسى است كه برق را به شما ن«

  .»كند بار ايجاد مى و ابرهاى سنگين ;مايه اميد
هايي از مردم سخنان زشت و  كند كه گروه كشي در كتاب رجالش ذكر مي

 ‡ و اهل بيت پاكش ؛ بن محمد ناروايي را ذكر و به دروغ به امام جعفر
به همراه باد حركت بر روي ابر  ؛ كنند كه علي دهند و گمان مي نسبت مي

و او در هنگام غسل دادن حركت  ،كرد و او پس از مرگ صحبت مي ،دنك مي
و او خداوند آسمان و زمين است و او را به روي ناداني و گمراهي شريك  ،كرد مي

. به خدا قسم امام صادق هرگز چنين سخناني نگفته است. اند هخداوند قرار داد
تر از اين بودند كه اين سخنان را بر  هيزگارتر و متقيايشان در برابر خداوند بسيار پر

دانستند. اگر شما امام جعفر  زبان بياورد. مردم اين اقوال را شنيده و آن را ضعيف مي
  .1يافتيد كه او هم يكي از مردم است ديديد درمي مي ؛ صادق

در اينجا ممكن است انسان انديشمند و عاقل از خود سؤال كند كه چگونه 
ان ميان توحيد و يگانگي خداوند در آفرينش، حكومت كردن و اداره كردن تو مي

هاي فراوان  و معجزات و كرامت ،امور و اينكه او شريك و همتا و همانندي ندارد
زنده كردن مردگان، شفا دادن بيماران، تبديل كردن عصا به : پيامبران و اولياء از قبيل

. آيا اين امر شريك شدن در آفريدن و مار و ... هماهنگي و سازگاري ايجاد كرد
  حكومت خداوند نيست؟

  : هاي مختلفي دارد؛ از جمله جواب سؤال فوق جنبه
                                                 

�− � &UV�� :�!�324� ��"56���78 ,�25�302�� 
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و كرامات اولياء و صالحان  ‡ ها و معجزاتي را كه براي پيامبران ما نشانه: اوالً
كنيم. زيرا اين امر حقيقتي ثابت است كه در كتاب خداوند و  دهد انكار نمي روي مي

  و اجماع امت اسالمي ذكر شده است. ص پيامبرش محمدسنت 
ωr& āχ﴿خداوند بزرگ فرموده است:  Î) u !$uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪ ﴾) .63-62 :يونس.(  
شـوند!   ارنـد و نـه غمگـين مـى    آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا، نه ترسـى د «

  .»كردند همانها كه ايمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا) پرهيز مى
 –عزّ وجلّ  –هر فرد مؤمني به اندازه ميزان ايمان و تقوايش دوست خداوند 

شوند  العاده را كه كرامت ناميده مي است. گاهي خداوند به دست او اموري خارق
  نماياند. مي

سلمان بايد از صحت رواياتي كه دربارة كرامات اولياء و نيكوكاران فرد م: ثانياً
شود، اطمينان پيدا كند تا به ايشان امور نسبت داده نشود كه آن را انجام  روايت مي

دروغ  ؛ شود. همچنانكه بر اميرالمؤمنين علي اند كه اين امر شامل دروغ مي نداده
ن نسبت دادند كه آن را انجام نداده بود بستند و كرامات، اقوال و اعمالي را به ايشا

  كه در صفحات پيشين آن را ذكر كرديم.
افتد براي  ضرورتي ندارد كه كرامتي كه براي يك نفر از اوليا اتفاق مي: ثالثاً

اولياي ديگر نيز روي بدهد. همچنين انجام يا وقوع كرامت از سوي فردي دليل بر 
  برتر است. اين نيست كه وي از ديگر اولياي خداوند

بلكه عكس اين قضيه صحيح است. يعني عدم وقوع كرامت از سوي اوليا دليلي بر 
نقص آنها نيست. زيرا وقوع كرامت از سوي فردي به معناي تأييد، تثبيت و اعانه فرد 

بود.  ن ها در زمان تابعين بيش از دوران صحابه در دينش است. به همين دليل كرامت
در زمينه تثبيت، تأييد و امداد الهي موهبتي داشتند كه آنها  نو  ص زيرا ياران پيامبر
  در ميان ايشان بود. ص كرد و آن وجود مبارك پيامبر نياز مي را از كرامات بي

هاي قبل بود و اين امري است  وقوع كرامات بعد از عهد تابعين بيش از دوران
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هر ولي كرامت و  يابيم. بنابراين الزم نيست كه براي كه به وضوح آن را درمي
  اند.  العاده نبوده معجزه روي دهد. بلكه بسياري از اوليا داراي اعمال خارق

شوند و چنانچه  بعضي از كرامات به دروغ به بعضي از مردم نسبت داده مي: رابعاً
و به هدايت پيامبر جستجو كنيم هاي ايمان آن فرد و التزام ا ما دربارة نشانه

ورزيده است. نه  رمان بوده و در انجام عبادات كوتاهي مييابيم كه فردي ناف ميدر
داده است بلكه بر اداي نمازهاي واجب هم  هاي مؤّكده را انجام نمي تنها سنت

خوانده و  يابيم كه او غير خدا را مي كرده است. بلكه حتي درمي مواظبت نمي
ا كه خداوند او توان نام ولي مّتقي ر كرده است. پس چگونه مي مردگان را عبادت مي

  را دوست دارد بر چنين فردي گذاشت؟
به ما رسيده  ص همچنين بايد همواره به ياد داشته باشيم كه براساس آنچه از پيامبر

است و آن را براي ياران و خاندانش تشريح نموده است بزرگترين كرامتي كه براي فرد 
  باشد. صراط مستقيم مي افتند، هدايت او به سوي حق و ثبات او بر مسلمان اتفاق مي

پس از بيان اموري كه گذشت الزم است كمي دربارة يكي از جوانب توحيد 
ربوبي بيشتر تأمل كنيم و آن عقيدة وحدانيت و يكي دانستن خداوند در تدبير و 
ادارة امور است و اينكه حق خلق [آفرينش] و امر [فرمان دادن و اداره كردن] يا 

  ست.قضا و قدر از آن خداوند ا



 

  :بخش دوم

  مان به قضا و قدريت اياهم

فرد مسلمان به قضا و قدر الهي و حكمت و مشيت پروردگار اعتقاد دارد. 
همچنين معتقد است كه در جهان يا اعمال بندگان جز پس از علم و تقدير خداوند 

در قضا و قدرش عادل و در تدبير و  –تعالي  –افتد و خداوند  امري اتفاق نمي
است و حكمت او تابع مشيت و ارادة اوست. هر آنچه بخواهد و  تصرف حكيم

كس جز  و هر آنچه را كه اراده نكند روي نخواهد داد. هيچ ،افتد   اراده كند اتفاق مي
  با كمك او هيچ نيرو و تواني ندارد.

@Dفرمايد:  مي ص رسول خدا üíŽ†yc@ åßû×ny@ áó@í�@ ‰†ÔÛbi@ åßû�@êČŠ‘ë@ ê
êČŠßë@êìÜyëC: »ام از شما مؤمن نخواهيد بود مگر اينكه به قضا و قدر الهي هيچ كد

  .1»ن معتقد باشداعم از خير و شرّ و تلخ و شيرين آ
هر امتي مجوسياني دارد. مجوس اين امت كساني «فرمايد:  مي ؛ اميرالمؤمنين

  .2»ه معتقدند قضا و قدري وجود نداردهستند ك
قضا و قدر را به طور كامل بيان  براي يكي از پيروانش معناي ؛ امام موسي كاظم

افتد مگر اينكه خداوند آن را اراده، تقدير و تعيين  نمود و فرمود: هيچ امري اتفاق نمي
چيست؟ فرمود: شروع كردن فعل. » شاء«گويد از امام پرسيدم: معني  نمايد. آن فرد مي

اشد. ب گفتم: معني قدر چيست؟ فرمود: به معناي تعيين كردن طول و عرض شيء مي
يعني چه؟ فرمود: چنانچه حكمي را اراده كند آن را عملي كند. اين امري » قضا«گفتم: 

  .3است كه هيچ بازگشتي ندارد
امر است كه هيچ كدام از آنها قابل  4بدان كه ايمان به قضا و قدر الهي شامل 
  : تفكيك از ديگري نيست. اين امور عبارتند از

                                                 

  ).379التوحيد ( -1

  ).5/120بحاراألنوار ( -2

 ).1/244) و المحاسن (5/122)، بحاراألنوار (1/150الكافي ( -3
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جزئيات و كليات همه امور از ازل تا ابد كامالً عالم و  ايمان به اينكه خداوند به: اوالً
آگاه است. اين علم شامل اموري است كه به افعال خداوند و اعمال بندگان مربوط 

  شود. مي

≅¨ yìÅ™uρ﴿فرمايد:  خداوند مي à2 > óx« $Vϑ ù= Ïã ﴾) .98 :طه.(  
  .»و علم او همه چيز را فرا گرفته است«

وند مقادير خلق و آفرينش را در لوح محفوظ در نزد خودش ايمان به اينكه خدا: ثانياً
تعيين كرده است. افرادي كه در جستجوي خوشبختي و سعادت و پيروي درست از 

 –هستند به اين امر ايمان دارند كه خداوند  ‡ و اهل بيت گرانقدرش ص پيامبر
و روي خواهد داد  قبل از اينكه آفرينش را بيافريند همه آنچه را اتفاق افتاده –سبحانه 

 ،شود شود. در ملك او همه امور با علم او انجام مي و علم او شامل همه چيز مي ،داند مي
زند بر او پوشيده نيست. حتي خداوند قبل از اينكه آن  اي سر مي و هيچ عملي كه از بنده

م او بر اي بر احاطه كامل عل و اين امر نشانه ،بنده، عمل را انجام بدهد، از آن آگاه است
  همه چيز است.

هاي بلندمرتبه تدوين شده  اين علم ازلي در لوح محفوظ در نزد او در آسمان
  است.

óΟs9﴿ فرمايد: مي -سبحانه و تعالي  –خداوند  r& öΝ n=÷ès? āχr& ©! $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×��Å¡o„ ∩∠⊃∪ ﴾) .70 :الحج.(  
داند؟! همه اينها در  دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى آيا نمى«

و اين بر  ;پروردگار) (اللوح المحفوظ) پايان كتابى ثبت است (همان كتاب علم بى
  .»خداوند آسان است

بر آزار و در برا ص گويد: اين امر دلجويي از پيامبر الدين ابوعلي طبرسي مي امين
كرد. يعني چگونه ممكن است كه اعمال آنها  اذيتي بود كه از سوي مشركان دريافت مي

همه  –سبحانه  –داند كه خداوند  از ديد خداوند پنهان بماند. حال آنكه او با دليل مي
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داند و اين امور را قبل از انجام  دهد، مي ها و زمين روي مي اموري را كه در آسمان
حفوظ نوشته و ثبت كرده است و حفظ، اثبات و احاطه بر آن براي او شدن در لوح م

  .1آسان است

’ tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β$!﴿فرمايد:  مي –تعالي  –خداوند  Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝä3Å¡à7Ρ r& 

āωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×��Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ﴾) .22 :يدالحد.(  
و نه در  ها)، ه(مانند: قحط باران، ضعف گياهان، نقص ميو هيچ مصيبتى در زمين«

دهد مگر اينكه همه آنها  روى نمى(مانند: آفتها، بيماريها، رنجها، فقر) وجود شما 
و اين  ;را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است آن(زمين، مصيبت، مردم)قبل از آنكه 

  .»امر براى خدا آسان است
يعني هر مصيبتي  »ما أصاب من مصيبه«گويد:  الدين ابوعلي طبرسي مي امين

و » ال في أنفسكم«ها و  همانند نباريدن باران و كمبود باران و كم شدن ميوه
 »إالّ في كتابٍ«افتد،  ها و از دست دادن فرزندان در ميان شما اتفاق مي بيماري

قبل از آفرينش  »:من قبل أن نبرأها«ترديد در لوح محفوظ ثبت و ذكر شده است  بي
قبل از آفرينش  –تعالي  –خداوند : ها [اين امر به وقوع پيوسته است] يعني نفس
ها در لوح محفوظ ثبت كرده است تا فرشتگان براي اثبات عالم به ذات بودن  نفس

  .2و حقائق اشياء به آن استدالل كنند
‰ô﴿ فرمايد: مي –تعالي  –خداوند  s% Ÿ≅yèy_ ª! $# Èe≅ä3Ï9 & óx« # Y‘ô‰ s% ﴾) .3 :الطالق.(  

  »اي را قرار داده است. خداوند براي هر چيزي زمان و اندازه«
گويد: يعني خداوند براي هر چيزي ميزان و زماني را  الدين طبرسي مي امين

تعيين كرده است و اين آيه به واجب بودن توكل بر خداوند اشاره دارد. زيرا از 
داند، چيزي جز تسليم در برابر آن  د ميزان و زمان هر چيزي را ميآنجايي كه خداون

                                                 

  ).3/59تفسير جامع الجوامع ( -1

 ).1/540)، تفسير شبر (5/240البيان ( تفسير مجمع -2
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  .1ماند تفويض امور به او باقي نمي و
*ô!$tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ•Β āωÎ) ÈβøŒÎ﴿: كاشاني دربارة آيه Î/ «! نويسد:  مي ).11 :التغابن. (﴾ #$

  .2شود يعني هر امري فقط با تقدير و مشيت او انجام مي
  .3شود نويسد: يعني هر امري با قضا و علم او انجام مي ر ميعبداهللا شب سيد

تنها كسي است كه  –سبحانه  –گويد: خداوند  سيدمحمد حسيني شيرازي مي
كند و چنانچه تقدير او نبود هيچ امري در جهان روي  ميزان امور را تقدير مي

  .4داد نمي
ه اذن خداوند دهد همگي ب نويسد: حوادثي كه روي مي ناصر مكارم شيرازي مي

باشد و هرگز هيچ امري خارج از اراده او نيست اين همان معني توحيد افعالي  مي
است. علت اينكه در ابتدا از مصائب سخن به ميان آورده است اين است كه انسان 

سازد.  كند و فكر او را به خود مشغول مي همواره از اراده خداوند آن را دريافت مي
ويني ن امر به ارادة خداوند انجام شده است قصد ما اراده تكگوييم اي هنگامي كه مي

  .5خداوند است نه اراده تشريعي
نامه نوشتم و  ؛ از حمدان بن سلمان روايت شده است كه گفت: به امام رضا

در آن دربارة افعال بندگان سؤال نمودم كه آيا اعمال بندگان مخلوق است يا خير؟ 
اعمال بندگان دو هزار سال قبل از آفرينش در  امام در جواب من نوشت: افعال و

  .6علم خداوند بزرگ تعيين و مقدر شده است
فرمود:  ص روايت شده است كه گفت: پيامبر خدا ؛ از اميرالمؤمنين علي

                                                 

  ).7/178)، الجديد (10/33التبيان ( :)، نگا4/706الجوامع ( تفسير جامع -1

  ).3/1521)، تفسيرالمعين (5/184تفسير الصافي ( -2

  ).6/227تفسير الجوهر الثمين ( :)، نگا1/557تفسير شبر ( -3

  ).28/129تفسير تقريب القرآن ( -4

  ).18/355يراألمثل (تفس -5

  ).416)، التوحيد (5/29)، بحاراألنوار (18/135)، كنزالدقائق (1/136األخبار ( عيون -6
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D…bÔ½a@‰Ş†Ó@ ČÝuë@ČŒÇ@�a@ Şægíia†nÛa@ŠČi…ë@Š�@æc@ÝjÓ@±ÐÛdi@â…e@ÕÜï@â̂bÇZC » خداوند
عيين ش از آنكه آدم را خلق كند مقادير [امور و اشياء] را تدو هزار سال پي عزّوجلّ

  .1»و امور را تدبير فرموده است
روايت شده است كه فرمودند: اولين چيزي كه خداوند آفريد  ؛ از امام صادق

قلم بود سپس به او امر فرمود: بنويس. سپس [قلم] همه آنچه را كه بود و تا روز 
  .2قيامت خواهد بود، نوشت

بن عباس روايت شده است كه گفت: اولين چيزي كه خداوند آفريد، قلم بود از ا
سپس بدان امر فرمود تا همه آنچه را كه تا روز قيامت خواهد بود، بنويسد و 

çµ‾Ρ…﴿ [نوشته] و كتاب در نزد او بود. سپس خواند: Î) uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tGÅ3ø9 $# $uΖ ÷ƒt$ s! ;’ Í?yès9 íΟŠÅ3ym 

  .)4 :الزخرف. (﴾ ∪⊇∩
  .3»(لوح محفوظ) نزد ما بلندپايه و استوار است»  الكتاب ام«و آن در «

شب پس از  چهل و پنج(چهل يا  ص نويسد: پيامبر مير سيدعلي حائري مي
پرسند: آيا اين  شوند و مي استقرار يافتن نطفه در داخل رحم فرشتگان بر آن وارد مي

پرسد: خدايا آيا  ند. مينويس فرد خوشبخت است يا بدبخت؟ پس آن دو فرشته مي
روزي و اجل  ،نويسند و اعمال اين نطفه مرد خواهد بود يا زن؟ آن دو فرشته نيز مي

نويسند. سپس اوراق را جمع كرده و چيزي از آن كم يا بر آن  او را تعيين كرده و مي
پرسد خدايا اين نوشته را چه كار كنم؟  افزوده نخواهد شد. سپس آن فرشته مي

  فرمايد: او را بر گردنش تا زمان مرگش آويزان كن. خداوند مي
معتقدم كه اين امر با اختيار بنده در زمينه صالح و فساد تناقضي ندارد و به  4من

معناي جبر در زمينه خوشبختي يا بدبختي نيست. زيرا هدف از اين نوشته نماياندن 
                                                 

�− � ��9"���376� ��"56���78 ,�5�93�"�< ,� � ��QL6�1�140� ,�2�31�� 
4− � ��"56���7854�366� &F0 ��� ,�2�198�� 
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ن به انجام آن باشد. و اين نوشته به معناي مجبور كرد علم خود به آن فرشته مي
افعال نيست. بلكه هدف تنها بيان علم پيشين خداوند دربارة سرنوشت فرد است. 

دانيد  زنيم. شما با شناخت ضمير و نيت دروني پادشاه مي براي بيان مطلب مثالي مي
كه او فردا دستور مرگ زيد را كه يك سارق است صادر خواهد كرد. بنابراين به 

زيد كشته خواهد شد و چنين رخ خواهد داد و فرداي آن گوييد كه فردا  پسرتان مي
شود. آيا اينكه شما  كند و زيد كشته مي روز پادشاه دستور كشتن زيد را صادر مي

يا  ،ايد سبب مرگ زيد شده است خبر مرگ و كشته شدن او را به فرزندتان داده
ت و مثال نيز اطالع دادن امر به او از موجبات قتل زيد است؟ اين امر نيز چنين اس

دهد كه براساس  به فرشته دستور مي –تعالي  –با واقعيت همخواني دارد. خداوند 
نه اينكه براي او سعادت يا شقاوت اجباري را  ،علم پيشين و سبق او امور را بنويسد

بنويسد. بلكه در امور تكويني از جمله، مرد يا زن بودن، طول قامت و ... به علت 
بر وجود دارد. اما اعمال صادره از انسان براساس اراده او وجود حكمت الهي ج

اختياري است. بلكه تنها عامل اصلي و انگيزه به وجود آمدن آنها ميل و اراده انسان 
  .1باشد مي

ايمان به اينكه همه كائنات خواه در امور مربوط به افعال پروردگار يا اعمال : ثالثاً
  ند.مخلوقات تحت فرمان و مشيت الهي هست

tΒ$﴿ فرمايد: خداوند مي uρ tβρâ !$t±n@ HωÎ) βr& u !$t±o„ ª! $# �>u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ ﴾) .التكوير: 

29.(  
كنيد مگر اين كه خداوند ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند و  و شما اراده نمي«

  .»بخواهد
نويسد: ممكن است در نهادتان در خالل عناصر  اهللا مي سيدمحمدحسين فضل

تيار داراي حركت ارادة ذاتي باشيد. اما ارادة شما در تقدير نظام هستي كه اشياء اخ
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. پس بنده داراي استقالل مطلق از استپيرامون آن در حركتند تابع اراده الهي 
شيوه ديگري تابع اراده الهي  اش به باشد. حتي در چهارچوب آزادي خداوند نمي

  .1است

≅ã﴿ فرمايد: خداوند مي yèø7 tƒuρ ª! $# $tΒ â!$t±tƒ ﴾) .27 :إبراهيم.(  
  .»دهد خداوند هرچه بخواهد انجام ميو «

نويسد: يعني خداوند هر عملي را از جمله تأييد و تثبيت فرد  عبداهللا شبر مي سيد
  .2دهد مؤمن و رها كردن كافر به همراه كفرش انجام مي

ور مردم هر نويسد: يعني خداوند در زندگي انسان و ام اهللا مي محمدحسين فضل
دهد. زيرا اوست كه  نمايد، انجام مي عملي را كه حكمت آن را ايجاب و اقتضا مي

زي را اراده نمايد، انجام تواند اراده او را رد نمايد. هرگاه او چي هيچ چيزي نمي
  .3شود مي

öθs9﴿ فرمايد: خداوند مي uρ u !$x© ª! $# öΝ ßγsÜ ‾= |¡s9 ö/ä3ø‹ n= tæ ﴾) .90 :النساء.(  
  .»كند خداوند بخواهد، آنان را بر شما مسلط مى و اگر«

گويد: اين آيه نشان دهنده توانايي و قدرت الهي  شيخ محمد سبزواري نجفي مي
ترديد آن را انجام خواهد داد و آنها  است. پس چنانچه انجام امري را اراده نمايد، بي

آنها  د. بلكه در دلكرد با شما بجنگند ... اما خداوند چنين اراده نفرمو را مجبور مي
  .4ترس و بيم را به وجود آورد

اش در  ترديد خداوند به وسيله اراده تكويني نويسد: بي محمدجواد مغنيه مي
كند. اما خداوند آنها را به وسيله  هيچكدام از امور مردم و مسلمان دخالت نمي
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öθs9﴿شان از اين امر بازداشت. پس عبارت  طرفي بي uρ u !$x© ª!$# öΝ ßγsÜ ‾= |¡s9 ö/ ä3ø‹n= tæ ﴾ . بدين
داد و ترس از  كرد به آنها در برابر شما جرأت مي معناست كه اگر خداوند اراده مي
آورد تا آنها مجبور به فرار و ترك شما شوند. اين  شما را در دل آنها به وجود نمي

امر جزو اراده تكويني نيست بلكه اگر بتوان اين تعبير را صحيح دانست مشيت و 
  .1توفيقي است اراده

اند، همه  اعمال انسان گوناگون است و براساس آنچه اميرالمؤمنين بيان فرموده
  شوند. اين اعمال براساس علم و قضا و قدر الهي انجام مي

بن   روايت شده است كه فرمود: شنيدم پدرم امام علي ؛ از امام حسين
 ها)، و فريضه اند: فرايض (واجبات فرمايد: اعمال سه دسته مي ؛ طالب ابي

، شوند ميانجام رضايت، قضا و قدر و علم او  است، و با براساس دستور خداوند
براساس دستور خداوند نيست. اما شامل رضايت، قضا و قدر و علم او : فضائل

شوند بلكه جزو قضا و قدر و  براساس فرمان خدا انجام نمي: شوند. اما معاصي مي
  .2شود انجام آنها بازخواست ميعلم خداوند است و انسان به علت 

چنانچه فرد مسلمان معناي حقيقي قضا و قدر را بداند، اشكال و شبهه بزرگي در 
  شود. اين زمينه از ذهن او رفع مي

گويد كه امام فرمود: اي يونس به عقيده  مي ؛ يونس به روايت از امام رضا
به عقيدة اهل بهشت ها نه  ها و جبرگرايان اعتقاد نداشته باش. زيرا قدري قدري

گويند:  و نه به عقيده ابليس. بهشتيان مي ،و نه به عقيده اهل آتش ،اعتقاد دارند
سپاس خدايي كه ما را به سوي اين [راه] هدايت كرده است و اگر خدا ما را «

همچنين به عقيده اهل آتش و دوزخيان نيز ». شديم كرد هدايت نمي راهنمايي نمي
پروردگارا بدبختي و شقاوت بر ما غلبه كرده «گويند:  خيان ميمعتقد نيستند زيرا دوز
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پس گفتم: سرورم من » پروردگارا تو مرا گمراه كردي.«ابليس نيز گفته است: ». است
دهد كه خداوند  به عقيده آنان اعتقاد ندارم اما معتقدم كه فقط آن چيزي روي مي

فرمود: اي يونس! اين گونه اراده نمود و در قضا و قدرش مقدر نموده باشد. امام 
نيست. بلكه فقط آنچه كه خداند اراده، و در قضا و قدرش مقدر و براساس مشيت 

داني مشيت الهي چيست؟ گفتم: خير. امام  او باشد رخ خواهد داد. اي يونس آيا مي
داني اراده چيست؟ عرض  است. آيا مي» ال إله إالّ اهللا«فرمود: آن ذكر اول يعني 

امام فرمود: قصد انجام هر كاري كه بخواهد آن را انجام دهد. آيا كردم: خير. 
داني تقدير چيست؟ گفتم: خير. فرمود: تعيين حد و حدود اجل، رزق، بقا و  مي

داني قضا چيست؟ گفتم: خير. فرمود: آن به وقوع پيوستن همان  فناست. آيا مي
است كه خداوند در امري است كه خداوند اراده كرده است. اين امر فقط آن چيزي 

  .1ذكر اول آن را اراده نموده است
ايمان به اينكه خداوند همة ذات، صفات و حركات [اعمال] مخلوقات را : رابعاً

≈=ß,Î #$!﴿ فرمايد: آفريده است. خداوند تعالي مي yz Èe≅ à2 & óx« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« 

×≅‹Ï. uρ ∩∉⊄∪ ﴾) .62 :الزمر.(  
  .»همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است خداوند آفريدگار«

فرمايد كه خطاب به قومش گفت:  مي ؛ همچنين خداوند از زبان ابراهيم

﴿ª! $# uρ ö/ ä3s) n= s{ $tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ ﴾) .96 :الصافات.(  
  .»سازيد با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى«

=t,n﴿ فرمايد: خداوند همچنين مي yzuρ ¨≅à2 &óx« … çνu‘ £‰s) sù # \�ƒÏ‰ø) s? ﴾) .2 :الفرقان.(  
ه گيري و كامالً برآورد كرد و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه«

  .»است
از جمله اسالم خالص اين است كه «نويسد:  خطاب به مأمون مي ؛ امام رضا
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ازه و توان آن تكليف [اعتقاد داشته باشي] كه خداوند بر هيچ نفسي بيش از اند
تعيين ننموده است و افعال بندگان توسط خداوند به وسيلة اراده تكويني خلق 

  .1»به جبر و تفويض اعتقاد نداريم اند. خداوند آفريننده همه چيز است و ما شده

  الف) نتايج ايمان به قضا و قدر
تأثير ترديد ايمان به قضا و قدر در تصحيح عقيده و ايمان فرد مسلمان  بي

  فراواني دارد.
آرامش و اطمينان قلب، نداشتن دگرگوني و نگراني در اين : از جمله ثمرات آن

دنياست. زيرا فردي كه به قضا و قدر الهي اعتقاد دارد، از عوامل و مشتقاتي در 
پذيرد. زيرا ايمان دارد آنچه بدان مبتال و دچار  شود، تأثير نمي زندگي دچار آنها مي

تواند آن را  و هيچ چيزي نمي ،ي خداوند تعيين و مقدر شده استشود از سو مي
  بازگرداند.

‘tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö$!﴿ فرمايد: خداوند مي F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡à7Ρr& āωÎ) ’ Îû 

5=≈ tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# ×�� Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ﴾) .22 :الحديد.(  
و نه در  ها)، ه(مانند: قحط باران، ضعف گياهان، نقص ميو چ مصيبتى در زمينهي«

دهد مگر اينكه همه آنها  روى نمى(مانند: آفتها، بيماريها، رنجها، فقر) وجود شما 
و اين  ;را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است آن(زمين، مصيبت، مردم)قبل از آنكه 

  .»امر براى خدا آسان است
نمايد و  يل كسي كه به قضا و قدر ايمان دارد، احساس آرامش ميبه همين دل

هر «فرمود:  ؛ خطاب به علي ص آورد. پيامبر شكر پروردگار را به جاي مي
و هر آنچه تو را  ،كند يابي تو را دچار خطا نمي آنچه كه به وسيله آن هدايت مي

ف كسي كه به قضا و برخال» تواند تو را به راه راست بياورد. كند نمي دچار خطا مي
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شود تا جايي كه دنيا در نظر او تنگ  قدر معتقد نيست. زيرا او دچار غم و اندوه مي
  كند به هر شيوه حتي با خودكشي از آن رهايي يابد. كند و تالش مي جلوه مي

ها و  توان به توانايي مقابله با بحران از ثمرات ديگر ايمان به قضا و قدر مي
هاي زندگي اشاره كرد كه فرد با قلب ثابت و يقين  ختيمشكالت، مواجهه با س

كند. زيرا  تواند آن را به لرزه درآورد فرد آنها را تحمل مي راستيني كه مشكالت نمي
 –تعالي  –داند كه اين دنيا، محل امتحان و آزمايش است. چنانچه خداوند  او مي

%Ï“﴿فرموده است:  ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# nο4θu‹ ptø: $# uρ öΝä. uθè= ö7 u‹Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# 

â‘θà7 tóø9   ).2 :الملك. (﴾ ∪⊅∩ #$
آن كسي كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما بهتر «

  .»ناپذير و بخشنده است كنيد، و او شكست عمل مي

öΝä3‾Ρ﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي uθè= ö7 uΖ s9uρ 4®Lym zΟ n= ÷ètΡ tÏ‰ Îγ≈ yfßϑ ø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ 

(# uθè= ö7 tΡuρ ö/ä. u‘$t6÷zr& ∩⊂⊇∪ ﴾) .31 :محمد.(  
آزمائيم تا معلوم  مى) بر شما  جهاد مسلحانه  كردن  با فرض(ما همه شما را قطعا «

  .»شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند، و اخبار شما را بيازماييم
اند اما آنها با ايمان  ها و مصائب فراوان شده همين دليل پيامبران دچار محنتبه 

اند تا اينكه آنها را با موفقيت  راستين و عزم استوار خود به مقابله با آنها پرداخته
اند. علت اين امر آن بوده است كه آنها به قضا و قدر الهي اعتقاد  پشت سر گذاشته

≅﴿ اند: نموده اند و همواره اين آيه را تكرار مي نموده ياند و بدان يادآوري م داشته è% 

©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 uθèδ $uΖ9 s9 öθtΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ ā2uθtG uŠù= sù šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪﴾ .

  ).51 :التوبه(
قرر دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و م اى براى ما رخ نمى هيچ حادثه«بگو: «
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  .1»و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند ;او موال (و سرپرست) ماست ;داشته است
ها و  توان به تبديل شدن مصيبت از ديگر ثمرات ايمان به قضا و قدر الهي مي

 - تعالي  –ها به اجر و جزاي نيك اشاره كرد. خداوند  ها به پاداش و ناگواري رنج

*tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ•Β āωÎ) ÈβøŒÎ$﴿ فرمايد: مي Î/ «!$# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰öκ u‰ …çµt6ù= s% 4 ª! $# uρ Èe≅ ä3Î/ 

> óx« ÒΟŠÎ= tæ ∩⊇⊇∪ ﴾) .11 :التغابن.(  
دهد مگر به اذن خدا، و هركس به خدا ايمان آورد، خدا  هيچ مصيبتي رخ نمي«

  .»كند، و خداوند به هر چيز داناست قلبش را هدايت مي
شويد به وسيلة  نويسد: هر مصيبتي كه شما بدان دچار مي ميباقر ناصري  محمد

خواهد آن را انجام دهد  علم خداوند يا از بين بردن مانع ميان شما و كسي كه مي
تعالي  شويد. همچنين گفته شده است كه آن امر مخصوص افعال باري بدان دچار مي

داشته باشد و به قضا و باشد. كسي كه به خداوند ايمان  كند مي يا آنچه بدان امر مي
كند تا صبر پيشه كند و جزع و فزع  قدر او راضي باشد، خداوند قلبش را هدايت مي

شود: آيه بدين معني است كه خداوند قلب او  ننمايد تا به ثواب دست يابد. گفته مي
كند و در صورتي كه  كند چنانچه به مصيبتي دچار شود، صبر پيشه مي را هدايت مي

و چنانچه به او ظلم شود،  ،داده شود، شكر نعمت را بجا خواهد آورد به او نعمتي
  .2گذرد لم در مياز گناه ظا

توان توكل كردن بر پرودگار در هنگام انجام اسباب  از نتايج ديگر اين عقيده مي
نمايد. زيرا هر  اي كه فرد بر خود سبب اعتماد و توكل نمي به گونه ،را برشمرد

شود. همچنين فرد در صورت رسيدن به  ر الهي انجام ميچيزي براساس قضا و قد
شود. زيرا اين امر نعمتي از سوي پروردگار بزرگ است  هدفش مغرور و متكبر نمي

كه به وسيلة مقدر كردن اسباب خير و موفقيت آن را براي او فراهم نموده است. 
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  موش كند.شود فرد بجا آوردن شكر نعمت را فرا بيني باعث مي تكبر و خودبزرگ 

  اند ب) كساني كه از ايمان به قضا و قدر منحرف شده
اند، قدريه و  هايي كه دربارة ايمان به قضا و قدر دچار گمراهي شده از جمله فرقه

باشند. جبريه معتقدند: فرد در انجام اعمالش از سوي خدا مجبور است و  جبريه مي
آنان در نظر اهل ايمان كامالً هيچ اراده و قدرتي در انجام آن ندارد. بطالن عقيده 

دانند كه خداوند براي بندگان مشيت و اراده قرار  روشن و معلوم است زيرا آنان مي
Νà6Ψ﴿فرمايد:  داده و عمل را بدان افزوده است. خداوند مي ÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

Ν à6ΨÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ nοt� ÅzFψ$#﴾) .152 :آل عمران.(  
اي  خواهند و دسته هاي آن] را مي ستند كه دنيا و [نعمتاز ميان شما گروهي ه«

  »هاي] آخرت هستند. خواستار [نعمت
≅﴿خداوند همچنين فرموده است:  è% uρ ‘,ysø9 $# ÏΒ óΟä3În/ §‘ ( yϑ sù u !$x© ÏΒ ÷σã‹ ù= sù ∅tΒ uρ 

u !$x© ö� à7 õ3u‹ù= sù ﴾) .29 :الكهف.(  
خواهد ايمان بياورد (و  اين حق است از سوى پروردگارتان! هر كس مى«بگو: «

  .»اين حقيقت را پذيرا شود)، و هر كس ميخواهد كافر گردد!
≅ô̈Β Ÿ﴿ همچنين خداوند بزرگ فرموده است: ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ ÏµÅ¡ø7 uΖ Î= sù ( ôtΒ uρ u !$y™r& 

$yγøŠn= yèsù 3 $tΒ uρ y7 •/u‘ 5Ο≈ ‾= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ∩⊆∉∪ ﴾) .46 :فصلت.(  
كند و هر كس كه كار بد بكند به زيان  نفع خود مي هر كس كه كار نيك بكند به«

  .»كند و كمترين ستمي به بندگان نميكند و پروردگار ت خود مي
قدريه معتقد بودند كه اراده و قدرت فرد در انجام عملش مستقل است. مشيت و 
قدرت خداوند در آن اثري ندارد. پس خداوند فقط بعد از انجام فعل عبد از آن 

  .شود آگاه مي
بيان بطالن اعتقاد آنها همانند آراي جبريه كامالً واضح و بديهي است و آن اينكه 

اند.  خداوند آفرينندة همه چيز است و همه مخلوقات با اراده او آفريده شده
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اند كه افعال و اعمال بندگان با  همچنين خداوند در قرآن به اين امر اشاره فرموده
öθs9﴿ فرمايد: داوند ميشود. خ مشيت و اراده او انجام مي uρ u !$x© ª! $# $tΒ Ÿ≅ tG tG ø% $# tÏ% ©!$# .ÏΒ 

Ν ÏδÏ‰ ÷èt/ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ÞΟßγø? u !% ỳ àM≈ oΨÉi� t6ø9 $# ÇÅ3≈ s9 uρ (#θà7n= tG ÷z$# Νåκ ÷]Ïϑ sù ô̈Β ztΒ#u Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β t� x7x. 4 öθs9 uρ 

u !$x© ª! $# $tΒ (#θè= tG tG ø% $# £Å3≈ s9 uρ ©!$# ã≅ yèø7 tƒ $tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ﴾) .253 :البقره.(  

هاى  خواست، كسانى كه بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه و اگر خدا مى«
 ;(اما خدا مردم را مجبور نساخته ;كردند روشن كه براى آنها آمد، جنگ و ستيز نمى

) ولى اين امتها بودند كه با هم ;و آنها را در پيمودن راه سعادت، آزاد گذارده است
(و جنگ و خونريزى  ;بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند ;ف كردنداختال

ولى خداوند، آنچه را  ;كردند خواست، با هم پيكار نمى بروز كرد. و باز) اگر خدا مى
كس را به قبول چيزى مجبور  دهد (و هيچ خواهد، (از روى حكمت) انجام مى مى

  .»كند) نمى
ده تندروانه قرار دارد و همه مسلمانان اما عقيدة صحيح كه در وسط اين دو عقي

بر آن اجماع دارند عبارت است از  ص براساس فهمشان از قرآن و سنت پيامبر
دهد،  يا اعمالي كه بنده انجام مي ،شود اينكه وقايع ناگواري كه فرد بدان دچار مي

ه علم آن نزد خداوند از ازل و قبل از اينكه آسمان و زمين را بيافريند وجود داشت
است. سپس آن را نوشته و در لوح محفوظ نگهداري نموده است. خداوند اراده 
فرموده است كه بنده اين عمل را انجام دهد به همين دليل او را در اين دنيا آفريده 

خواهد انجام دهد براي او فراهم نموده است. به همين دليل است  و آنچه را كه مي

!ª﴿ كه خداوند فرموده است: $#uρ ö/ä3s) n= s{ $tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ ﴾) .96 :الصافات.(  
  ».سازيد با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى«

اين عقيده كليد خوشبختي و راهنماي انسان به سوي آن باور مبارك راستيني 
است كه بايد هر فرد مسلمان آن را در قلب خود به وجود آورد. پس كسي كه بداند 

و او در جهان تصرف مطلق  ،چيز در دنيا مطلقاً به دست خداوند استكه همه 
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نمايد،  و همچنين اوست كه امور جهان را پس از آفرينش اداره و تدبير مي ،نمايد مي
در خود فروتني و نيازي نسبت به او احساس خواهد كرد. بنابراين جز خداوند 

بر او توكل خواهد نمود  قوي و عزيز از كسي استمداد نخواهد كرد و همواره فقط
و هرگز به هيچكدام از مخلوقات ديگر كه خود ضعيف و نيازمند كمك و ياري 

  پروردگارند، پناه نخواهد برد.

  ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الهي
از جمله امور مهمي كه با عقيده قضا و قدر در ارتباط است، داشتن صبر و 

مقدر فرموده است. اين  –سبحانه  –وند رضايت در برابر آن چيزي است كه خدا
  ورزند.  امر مسأله بسيار مهمي است كه بسياري از مسلمانان از آن غفلت مي

خويشتنداري نفس در برابر جزع، حفظ زبان از خشم و شكايت نمودن،  :صبر
خويشتنداري و حفظ اعضا از زدن بر سر و صورت، گريبان دريدن و غيره در 

صيبت و داشتن رضايت در برابر آن چيزي است كه خداوند هنگام مبتال شدن به م
  مقدر فرموده است.

  صبر سه نوع است: 
  صبر در برابر آنچه خداوند بدان امر فرموده است.: نوع اول

  نوع دوم: صبر در برابر آنچه خداوند از آن نهي فرموده است.
ع مورد نوع سوم: صبر در برابر قضا و قدر الهي در هنگام مصايب كه اين نو

  بحث ماست.
تابي كردن در برابر قضا و قدر الهي  خواننده گرامي بدان كه نداشتن صبر و بي

شود و از آنجا كه در آن تسليم شدن و رضايت و ايمان به  باعث خشم پروردگار مي
  قضا و قدر الهي نهفته است با كمال توحيد در تناقض است.

شود صبر پيشه كند و بداند كه  ميپس فرد مؤمن بايد در برابر آنچه بدان دچار 
آن را براي او مقدر نموده است و خالصانه تسليم آن شود.  –عزّ وجلّ  –خداوند 
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كسي كه چنين نمايد، خداوند در دنيا به جاي آنچه از دست داده است، در دنيا و 
  فرمايد. آخرت به او امر ديگري را عنايت مي

Νä3‾Ρ﴿ فرموده است: –تعالي  –خداوند  uθè= ö7 oΨ s9 uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ zÏiΒ 

ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ä§à7ΡF{$# uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$#uρ 3 Ì� Ïe±o0uρ šÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©!$# !# sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθä9$s% $‾Ρ Î) 

¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝÍκ ö� n= tæ ÔN≡uθn= |¹ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ ( š�Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ 

tβρß‰ tG ôγßϑ ø9   ).157-155 :البقره. (﴾ ∪∠∋⊆∩ #$
قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و «
آنها كه هر گاه مصيبتى  كنندگان و بشارت ده به استقامت ;كنيم ها، آزمايش مى ميوه

اينها، » گرديم! و به سوى او بازمى ;ما از آن خدائيم«گويند:  رسد، مى به ايشان مى
و آنها هستند  ;كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده همانها هستند

  .»يافتگان هدايت
كرد او را از اين كار  زني را ديد كه در كنار قبر فرزندش گريه مي ص پيامبر

تحمل  نهي كرد و به او دستور داد كه صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه
1تر است لي و محتملمصيبت او.  

ايت شده است كه فرموده كسي به قضا و قدر راضي رو ؛ از امام صادق
گيرد. كسي كه به خاطر قضا و  شود و اجر و پاداش مي باشد، دچار قضا و قدر مي

شود در حالي كه خداوند اعمال نيك او را از بين  قدر خشمگين شود، دچار آن مي
  برد. مي

ايت همچنين از ايشان روايت شده است: در صدر عبادات خداوند صبر و رض
  است.

ترين فرد آن است كه  همچنين از ايشان روايت شده است كه فرمود: خداشناس
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  .1بيش از بقيه به قضاي خدا راضي باشد
كنيم بسياري از مسلمانان به برپايي سالروز وفات و  در دوران معاصر مشاهده مي

ف كنند و اعمال خال شهادت بعضي از اولياء و صالحين به عنوان يادبود اقدام مي
دهند. از جمله به زدن بر سر  انجام مي ‡ و ائمه ص شرع خداوند و سنت پيامبر

و صورت خود، دريدن گريبان، زدن به سر و صورت خود با شمشير و خنجر، طبل 
پردازند و معتقدند كه اين  زدن، سياه پوشيدن، آوردن شعراي زن و مرد و ... مي

 ‡ و اهل بيت پاكش ص را به پيامبردارد و آنها  اعمال ياد آنها را زنده نگه مي
  دهد. كند و آنها را وسيله شفاعتشان قرار مي نزديك مي

الذكر را در موارد زير  توان روش صحيح و راه حقيقت دربارة موضوع فوق مي
  خالصه كرد: 

 ص برپايي جشن ميالد يا مراسم يادبود وفات بزرگان جزو سنت پيامبر: اوالً
  ريعت اسالم است.نيست. بلكه روش مخالفين ش

بعضي از پيامبران شهيد و شكنجه شدند در حالي كه آنها براي دعوت و هدايت 
 حضرت زكريا: مردم از سوي خداوند عزّوجلّ فرستاده شده بودند. از جمله آنها

كه بسيار شكنجه شد و در پايان در اثر شكنجه درگذشت. سرش قطع و آتش  ؛
مانند حمزه بن  ص ي بعضي از صحابه پيامبرزده شد. اين واقعه بسيار ناگوار برا

 و ديگران اتفاق افتاد. تا جايي كه پيامبر ن طالب و حنظله عبدالمطلب، جعفربن ابي
گريست و بسيار اندوهگين شد. اما ايشان به اصحابشان دستور ندادند كه  ص

اتشان برايشان مراسم عزاداري و سوگواري بگيرند، يا اين ايام را به عنوان يادبود وف
  كنند. مراسم يا سالگرد قرار دهند. چنانكه بعضي از مردم اين دوران اين كار را مي

خواند.  خداوند عزّوجلّ در بسياري از آيات قرآن كريم ما را به صبر فرا مي: ثانياً
نيز در دسترس ما هستند. در همه  ‡ و سخنان ائمه ص همچنين عمل پيامبر

  به صابرين تأكيد دارد. آنها بر تعلق گرفتن اجر و پاداش
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دهند، از قبيل پوشيدن لباس سياه، زدن  اعمالي كه مردم اين دوران انجام مي: ثالثاً
 و همچنين اقوال ائمه ص شمشير به سر، زنجيرزني و ... مخالفت با فرمان پيامبر

  باشد. مي ‡
 ص روايت شده است كه فرمود: پيامبر ؛ طالب بن ابي از اميرالمؤمنين علي

�@D¿@ÞaŒm@ü@òÈi‰cده است: فرموČßc@µg@íÔÛa@âìî¿@Š‚ÐÛa@Zòßb@¿@åÈĐÛaë@lb�yþa@
lb�ãþa@äÛaëî@ òybZCNNN »ماند:  چهار چيز تا روز قيامت در ميان امت من باقي مي

زارى در هنگام ها و ناله و  افتخار كردن به اصل و نسب، تحقير و طعن در نسب
  .1»مصيبت و زاري ... 
اين امر عمل و مسلمانان را بدان سفارش نمودند. زماني كه در ايشان خود به 

بازگشت از صفين وارد كوفه شد و بر شاميان گذر كرد، گريه مردم بر كشتگان 
صفين را شنيد. به همين دليل به شرحبيل شامي گفت: آيا زنانتان در ايجاد اين سر 

  .2كنيد؟ ها نهي نمياند؟ آيا آنها را از اين صدا و صدا بر شما غلبه پيدا كرده
  اند.  براساس آن عمل و حركت كرده ص اين روشي است كه اهل بيت پيامبر

از امام صادق روايت شده است كه به روايت از پدرانش فرموده است كه رسول 
خواني و گوش دادن به  از شيون و ناله در هنگام مصيبت و رجز و نوحه ص خدا

  .3دندآن و آمدن زنان در پي جنازه نهي فرمو
از جمله مواردي كه در آخر حيات مباركش زنان را از آن نهي فرمودند، حديثي 
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روايت شده است كه در آن آمده است: زماني كه  ؛ است كه از طريق امام صادق
مكه را فتح نمودند با مردان بيعت نمودند. سپس زنان آمدند. ام حكيم  ص پيامبر

اي كه خداوند به ما دستور داده  نديدهگويد: اي رسول خدا آن امر معروف و پس مي
هرگز بر «است كه دربارة آن از فرمان شما سرپيچي نكنيم كدام است؟ پس گفت: 

سر و روي خود نزنيد و صورت خود را مخراشيد، موهاي خود را نكشيد و گريبان 
  .1»ا پاره نكنيد و لباس سياه نپوشيدخود ر

گر بدون سر و صدا و فقط در حتي ا -اين امر يعني اظهار حزن و عزاداري 
فرمود  به يارانش امر مي ؛ نارواست زيرا علي -پوشيدن لباس نشان داده شود 

  .2كه لباس سياه نپوشيد زيرا لباس فرعون است
 ؛ گويد: خدمت امام صادق بن احمد روايت شده است كه مي  از محسن

امام فرمودند: با پوشم.  خوانم كالهي سياه مي عرض كردم: من در حالي كه نماز مي
  .3آن كاله نماز نخوان. زيرا لباس اهل آتش است
و  ؛ هايي كه بر سر امام حسين ممكن است بسياري از مردم با مصيبت

خاندان پاكش آمد و خون آنان ريخته شد، همدردي نمايند. بنابراين ياد آنچه را كه 
لت زنجيرزني و گويند ما بدين ع دارند و مي بر سر آنان آمده است زنده نگه مي

 ؛ زنيم تا يادبود شهادت امام حسين كنيم و با شمشير به سر خود مي زني مي سينه
  را كه هيچ مسلماني به مصيبتي مانند آن گرفتار نشده است زنده نگه داريم.
و  ؛ ميان احساس همدردي و عواطف مثبت در برابر مصائب امام حسين

و را وادار به انجام اموري خالف شرع در اينكه عواطف بر فرد مسلمان غلبه پيدا و ا
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نمايد تفاوت وجود دارد. اين مسأله و دليلي را كه  ص تعامل با اهل بيت پيامبر
توان  نمايد، مي را توجيه مي ؛ عمل مسلمانان در برابر مصيبت امام حسين
  براساس دو امر زير به سوي حق رهنمود كرد:

تر و ناگوارتر  سالمي بسيار عظيمو فقدان او براي امت ا ص وفات رسول اكرم
باشد. و هيچكدام از آنان در  از شهادت و وفات پيامبران ديگر، اوليا و صالحان مي

  اين امر بر او برتري ندارند و از اين قاعده مستثني نيستند.
عرض  ؛ بن هالل روايت شده است كه خدمت امام صادق بن سعيد از عمر

كنم ... و چنانچه به  ا به رعايت تقوا سفارش ميكردم: مرا نصيحت كن. فرمود: تو ر
را به ياد بياور. زيرا مردم  ص مصيبتي مبتال شدي پس مصيبت وفات رسول خدا

  .1اند هرگز به چنين مصيبتي دچار نشده
هاي همه مردم ناگوارتر  از مصيبت ص عليرغم اينكه مصيبت فقدان رسول خدا

را به  ‘ ور زنان جهان، فاطمه زهرافرزند بزرگوارشان و سر ص است، اما پيامبر
  صبر و شكيبايي و در پيش گرفتن روش صحيح در هنگام وفاتش فرا خواند.

گويد:  مي ؛ باقر بن ابي مقداد روايت شده است كه شنيدم امام محمد عمر از
چيست؟ عرض كردم: نه. گفت:  D@üëí–ÈîäOÙ@¿@ñÒëŠÈßC دانيد، معناي آيه آيا مي«

@D’à¥@ýÏ@şoß@a‡gï@ÜÇŞï@�Šm@üë@jbèuëï@ÜÇŞïفرمود:  ‘ هبه فاطم ص پيامبر
…bäm@ üë@ jaŠÈfl‘ð@ìÛbiíÔm@üë@ ‰ìjrÛaë@Ýîàï@ÜÇŞï@òzöbãZC » هرگاه من از دنيا رفتم

و موهايت را به خاطر من پريشان نكن و [مرا] با شيون و  ،صورت خود را نخراش
اين همان » وگواري مكن.زاري مخوان [شيون و زاري سر مده] و بر من نوحه و س

  .2فرموده است - عزّ وجلّ  -معروفي است كه خداوند 
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دهند و در روز  نيز كه بسياري از مردم به او اموري را نسبت مي ؛ امام حسين
اين اعمال را حرام  ص كنند، با پيروي از سنت جدش پيامبر شهادت او گريه مي

  دانسته و از آن تبرّي جسته است.
 ؛ روايت شده است كه فرمود: زماني كه امام حسين ؛ قربا از امام محمد

خواست وارد مدينه شود، زنان بني عبدالمطلب به سوي او آمدند و خواستند شيون 
در ميان آنان راه رفت و فرمود: شما را به خاطر  ؛ و زاري سر دهند. امام حسين

دن آن نزد كنم كه اين امر [شيون و زاري] را به خاطر معصيت بو خدا سفارش مي
  .1خداوند و پيامبرش ظاهر نكنيد

به خواهرش  ؛ روايت شده است كه امام حسين ؛ بن حسين  از امام علي
دهم پس قسم مرا به جا بياور. هرگاه  فرمود: اي خواهرم! تو را قسم مي ك زينب

صورت خود را نخراش  ،من كشته شدم، براي [مرگ] من گريبان خود را پاره نكن
  .2ن و زاري سر مده و مرا مخوانو براي من شيو

 پرسند: چگونه پيامبر كنند و مي بسياري از مردم از شنيدن اين سخنان تعجب مي
در فقدان  ؛ كند. در حالي كه يعقوب [دخترش را] از گريه كردن نهي مي ص

پسرش آن قدر گريست تا بينايي چشمانش را از دست داد؟ آيا اين امر با صبر در 
  تناقض ندارد؟برابر قضا و قدر 

اند. بلكه  مردم را از گريه كردن نهي نفرموده ص گوييم: پيامبر ما در جواب مي
چنانكه گذشت، ايشان از امور ديگري كه ممكن است همراه گريه و حزن انجام 

زني، زنجيرزني، زدن با شمشير و خنجر بر سر، فغان،  شوند: از قبيل خود زني، سينه
وشيدن لباس سياه، آوردن زنان و مردان شاعر و اعمال شيون، زاري، داد و فرياد، پ

  اند. عجيب و نامشروع ديگر نهي فرموده
@D@bß×¿@æ̂Œy@åß@æbروزي كه فرزندش ابراهيم از دنيا رفت، فرمود:  ص پيامبر
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 ÈÛaë@kÜÔÛa´@ bßë@ ò»‰@ìç@ bàČãhÏ@×Ûbië@æb�ÜÛa@æŒy@åß@æbî’Ûa@åß@ìèÏ@ č†îæbĐCN 
باشد، رحمت است. اما اندوهي كه در زبان و دست اندوهي كه در قلب و چشم «

  .1»[جوارح] [ظاهر شود] از سوي شيطان است
را  ؛ بايد گفت كه ايشان هنگامي كه فرزندش يوسف ؛ اما دربارة يعقوب

از دست داد در برابر قضا و قدر الهي صبر پيشه كرد، زيرا خداوند از زبان او 

�×﴿فرمايد:  مي ö9 |Ásù ×≅ŠÏΗ sd ( ª! $# uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà7 ÅÁs? ﴾) .18 :يوسف.(  
كار من] صبر جميل است. [صبري كه جزع و فزع، زيبايي آن را نيااليد و «[

ناشكري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد] و تنها خداست كه 
  .»گوييد ياري خواست اي كه مي بايد از او در برابر ياوة رسواگرانه

هاي بندگان  قلب نويسد: مي ؛ ناصر مكارم شيرازي درباره شدت گريه يعقوب
محل عواطف است. پس جاي تعجب ندارد كه گريه آنها همواره سرازير باشد. اما 

و  ،تعادل [روحي] خود را از دست ندهند ،مهم آن است كه بر خود مسلط باشند
ه همين سؤال را از پيامبر سخني نگويند كه پروردگار را به خشم آورد. جالب اينك

كردند.  پرسيدند در حالي كه ايشان براي وفات فرزندشان ابراهيم گريه مي ص اسالم
كني؟ پيامبر  كني و خود گريه مي گفتند: اي رسول خدا آيا ما را از گريه كردن نهي مي

@DÈÛa@Éß†m´ë@°ë@kÜÔÛa@æŒدر جواب آنان فرمودند:  ص اكرم bß@ÞìÔã@üŽí@Á‚�
ŞlŠÛaZC@»شود اما آنچه را كه موجب خشم  ريزد، قلب غمگين مي چشم اشك مي

و در روايت ديگري آمده است كه ايشان فرمودند: » گوييم. شود، نمي پروردگار مي
DÛîi@ aˆç@�Øò»‰@ éČãg@ LĆõbZC »اين امر به اين ». اين گريه نيست بلكه رحمت است

و طبيعي است كه  ،نه سنگ ،مسأله اشاره دارد كه در سينه انسان قلب وجود دارد
جاري شدن  ،ترين راه متأثّر شدن انسان در برابر مسائل عاطفي متأثّر شود و ساده
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  .1اشك است
و اهل بيت و ياران او را دوست دارد، بايد براساس  ص بنابراين كسي كه پيامبر

و از شيوه آن بزرگواران كه مردم را به اطاعت از شريعت  ،روش آنان عمل نمايد
و با كتاب خداوند كه انسان را به در پيش گرفتن  ،خواندند تبعيت و پيروي كند مي

  خواند، مخالفت ننمايد. صبر در هنگام مشكالت فرا مي
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  :بخش اول

  تعريف توحيد الوهيت

هايي مانند: نماز،  توحيد الوهيت عبارتست از يكي دانستن خداوند در عبادت
ها را براي  اميد، كمك، پناه بردن و مدد جستن و ... . پس خداوند جنيان و انسان

خودش به تنهايي و بدون قرار دادن شريك آفريده است. سپس آن [عبادت] عبادت 
را در اين جهان فاني بر آنان واجب نموده است تا آنان را بيازمايد. زيرا تنها اوست 

  كه شايستگي آن را دارد كه اين عبادات به او تعلّق گيرد.
tΒ$﴿خداوند بزرگ فرموده است:  uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪﴾ .

  ).56 :الذاريات(
  .»ام ها را جز براي عبادت و پرستش خودم نيافريده ها و انسان من پري«

%4|Ós﴿ همچنين فرموده است: uρ y7 •/u‘ āωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) ﴾) .23 :اإلسراء.(  
  .»اي انسان] پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد«[

دهد و به پاداش  كه خداوند را به تنهايي عبادت كند خداوند او را رهايي ميكسي 
نمايد. اما كسي كه غير خدا را پرستش  عملي كه انجام داده است او را وارد بهشت مي

دهد خداوند او را با آتش جاويدان جهنم  نمايد يا براي پروردگار شريك يا مشابهي قرار
  نمود. مجازات خواهد
را براي [تبليغ] اين هدف بزرگ فرستاده است تا به مردم ‡مبران خداوند پيا

عبادات، معامالت، عقايد، شرايع، سياست و امور بشري ديگر را كه خداوند بدان 
امر فرموده و يا به علت حكمت، عدل و قضاي مطلقش از آن نهي نموده است 

  بدانها بياموزند كه امر و نهي [مطلق] فقط از آن پروردگار است.
 ؛ االنبياء به علت اهميت و عظمت اين هدف همه پيامبران از نوح تا خاتم

  اند. آغاز كرده –جلّ عزّ و –دعوتشان را با توحيد خداوند 
‰ô﴿فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي s) s9uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# 

©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9   ).36 :حلالن. (﴾ #$
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ايم [و محتواي دعوت همة  ترديد ما در ميان هر ملتي پيامبري را فرستاده و بي«
بتان، ستمگران و  پيامبران اين بوده است] كه خدا را بپرستيد و از طاغوت [شيطان،

  .»...] دوري كنيد

tΒ$!﴿همچنين فرموده است:  uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) 

HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪ ﴾) .25 :األنبياء.(  
: ايم كه ايم، مگر اينكه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«

  .»من نيست. پس فقط مرا پرستش كنيد جزبحق معبودي 
قط اوست. گويد: يعني زيرا در حقيقت معبود حقيقي ف ابوجعفر محمد طوسي مي

  .1كنيد او هتان را فقط توجهاي يعني عبادت» فاعبدونِ«
را فرستاده است تا توحيد  ‡نويسد: خداوند همه پيامبران  حاج سلطان جنابذي مي

را تبليغ و با ترويج شرك و نظير براي پروردگار و قرار دادن همانند و ... براي او مبارزه 
  .2نمايند

ند همه پيامبران را براي تبليغ توحيد و عبادت نويسد: خداو محمدجواد مغنيه مي
  .3نه براي پروردگار مبعوث كرده استخالصا

  چه معنايي دارد؟» ال إله إالّ اهللا«و شهادت  عبادت چيست؟: بنابراين
شود كه  عبادت: اسم جامعي است كه بر همه اقوال، اعمال ظاهري و باطني اطالق مي

ضايت اوست و داراي اركان و شرايطي دارد و مورد ر خداوند آن را دوست مي
  .4باشند مي
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اين » جز اهللا وجود ندارد 1هيچ معبود بر حقي«: يعني» ال إله إالّ اهللا«شهادت 
  .2شهادت نيز داراي اركان و شرايطي است

بدان كه عبادت داراي انواع فراواني است كه بايد همة آنها را به خداوند، بدون 
اد. از جمله اين عبادات: دعا [خواندن] خداوند شريك قرار دادن كسي اختصاص د

باشد. همچنين ذبح،  با همه انواع آن از قبيل استغاثه، كمك خواستن و پناه بردن مي
گيرد. كسي كه هر يك از  نذر، نماز، زكات، روزه، حج و قرائت قرآن را در بر مي

  است. اين عبادات را به غير خدا اختصاص دهد، در حقيقت به او شرك ورزيده

βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï7¨﴿ فرمايد: مي –تعالي  –خداوند  øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã�Ï7 øótƒuρ $tΒ šχρßŠ 

š�Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ ﴾) .116 :النساء.(  
تر  آمرزد و بلكه پايين ترديد خداوند شرك ورزيدن به خود را [از كسي] نمي بي«

  .»آمرزد يبخواهد [و صالح بداند] م از آن را از هر كسي كه

.Ÿωuρ (#θä﴿ فرمايد: همچنين مي Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ﴾) .36 :النساء.(  
  .»چيزي را شريك او [خداوند] مكنيد و هيچ«

نويسد: خداوند سبحانه بندگان خود  محمد سبزواري نجفي در تفسير اين آيه مي
قدس ا  را امر فرموده است تا او را عبادت كنند. زيرا عبادت منحصر و مختص ذات

                                                 

اما اين خدايان  ،پرستند را آورديم. زيرا بسياري از مردم خداياني را مي» حق«در تعريف شهادت، كلمه  −�

�š﴿فرمايد:  باطل هستند و هيچكدام از آنها حق الوهيت ندارند. خداوند تعالي مي Ï9≡sŒ �χ r'Î/ ©! $# uθ èδ 

‘, ysø9$# āχ r& uρ $tΒ šχθ ããô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# āχ r& uρ ©! $# uθ èδ ÷’Í?yè ø9$# ç�� Î6 x6ø9$# ∩∉⊄∪﴾ :اين  ).62. (الحج

و خداوند بلندمقام و  ;خوانند باطل است و آنچه را غير از او مى ;بخاطر آن است كه خداوند حق است

پرستند. همچنانكه  ردم او و غير او را بهم ميگويد: زيرا بعضي از م . مير سيدعلي طهراني ميبزرگ است

 ).3/99 :بعضي از مشركين خدايان متعددي داشتند اله آسمان، اله زمين، اله ... (مقتنيات الدرر
4− :2� ;�B� i(� 2l Y���l ��� �M� R�� M� �l��_:  R� &5�R�� M � R� ��Q>� :E2l ��B���� �M� � ��B�
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ها و زمين تعلق ندارد. زيرا در جهان هيچ  اوست و به هيچ كدام از كائنات در آسمان
ه موجودي وجود ندارد كه قابليت و لياقت مشاركت در الوهيت را داشته باشد. بلك

  .1همه جهان مخلوق و نيازمند اوست
و اين آيه بدين معناست كه خداوند را بزرگ «نويسد:  الدين طبرسي نيز مي امين

عظيم و باعظمت بدانيد و در عبادت كسي را شريك او قرار ندهيد. زيرا عبادت جز 
هاي اصلي  براي او جايز نيست. همچنين عبادت جز با انجام دادن و اعطاي نعمت

ند آن را انجام توا نمي -جل شأنه  –شود و كسي جز ذات احديت  واجب نمي
  .2»دهد

ين آيه يعني در عقيده، عمل، خواندن، ا«نويسد:  همچنين ناصر مكارم شيرازي مي
ندهيد و معبود ديگري را  مورد ندا قرار دادن و بندگي براي خداوند شريك قرار

  .»نخوانيد
  :يار زيانباري در وجود انسان استآثار بس سه شرك داراي«گويد:  همچنين مي

انجامد. حال آنكه توحيد اساس  شرك به ضعف، ناتواني و خواري مي .1
  و عزت است.حركت، جنبش 

شود. زيرا يك مسير و عقيده انحرافي  شرك موجب خواري و مالمت مي .2
هاي  است كه در برابر منطق عقل وجود دارد و به عنوان كفر آشكار به نعمت

 آيد. پروردگار به شمار مي

كند رها  شود خداوند بنده را به همراه آن اشيائي كه عبادت مي شرك سبب مي .3
توانند از هيچ  يد. اين معبودهاي مختلف و ساختگي نميسازد و از او حمايت ننما

اين گونه افراد يا مقدري را از او دور نمايند. زيرا خداوند از  ،انساني حمايت
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  .1»كند پشتيباني نمي

  فرق بين الوهيت و ربوبيت
مردماني كه پيامبران در ميان آنان برانگيخته شدند، براساس فطرتشان و نظر 

كننده و ميرانندة  دهنده، زنده يابند كه خداوند، آفريننده، روزي ميافكندن به جهان در
  آنان است.

È⌡s9﴿ فرمايد: دربارة آنان مي –تعالي  –خداوند  uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà) u‹ s9 £ßγs) n= yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩∪ ﴾) .9 :الزخرف.(  
ها و زمين را آفريده است،  كان] بپرسي كه چه كسي آسماناگر از آنان [مشر«

هاي آنان  دانند بت قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزت و بسيار آگاه ... [زيرا مي
  .»دهند] نمياند و آنان به معبودان خود حق خالقيت  هرگز چنين كاري را نكرده

Í.s!uρ ΟßγtFø9﴿ فرمايد: همچنين خداوند بزرگ مي r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ 

�∅ä9θà) u‹ s9 ª!   ).38 :الزمر. (﴾ #$
ها و زمين را آفريده است؟ حتماً  اگر از آنان [مشركان] بپرسي چه كسي آسمان«

  .»خواهند گفت: خدا ... 
در قرآن كريم آياتي با اين مضمون بسيار فراوانند. اما اين امر [عقيده به خداوند 

رساند. زيرا اين امر فقط  دادن براي او] به آنان سودي نميبه همراه شريك قرار 
و اقرار به ربوبيت خداوند به تنهايي كافي نيست.  ،اقرار به ربوبيت پروردگار است

زيرا مجرد شناخت بدون عمل است. اين امر زماني سودمند خواهد بود كه توحيد 
از پرستش خداوند به  الوهيت و اقرار به آن را هم به همراه داشته باشد كه عبارت

  تنهايي، عمل كردن براي او بدون قرار دادن شريك است.
به همين دليل دعوت پيامبران بر توحيد الوهيت و يكي دانستن خداوند در 
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  عبادت بدون قرار دادن شريك براي او همانند و واسطه متمركز شده است.
را خواند كه هايي ف قومش را به عبادت خداوند به تنهايي و ترك بت ؛ نوح

 950پرستيدند. وي  آنها را واسطه ميان خود و خداوند قرار داده بودند و آنها را مي
سال در ميان آنان زندگي كرد و آنان را به سوي توحيد دعوت كرد. اما چنانكه 

%θä9$s#﴿العمل آنان چنين بود:  خداوند فرموده است، عكس uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ 

¨βâ‘ x‹ s? #tŠuρ Ÿωuρ %Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Z�ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ﴾) .23 :نوح.(  
و گفتند: دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، بتهاي ود و سواع و يُغوث و «

  .»يعوق و نسر را هرگز رها نكنيد و دست از دامنشان نكشيد
نويسد: اين  ه و ميعبداهللا شبر معاني اسماء ذكر شده در آيه را بيان نمود سيد

 إ هاي گروهي از نيكوكاران بودند كه در فاصله زماني آدم و نوح اسماء، نام
اي ساختند.  كردند. زماني كه از دنيا رفتند، به عنوان تبرّك از آنان مجسمه زندگي مي

پرستي به ميان  با گذشت زمان مورد پرستش قرار گرفتند. سپس اين افكار و بت
  اعراب منتقل شد.

كردند  گويد: آنها گروهي از مؤمنان بودند كه قبل از نوح زندگي مي مي ميق
زماني كه از دنيا رفتند، مردم به خاطر مرگ آنها بسيار ناراحت شدند. پس شيطان 

آنها را برايشان ساخت تا به آن انس بگيرند. زماني كه  )مجسمةعكس (آمد و 
كردند. آن قرن گذشت. قرن بعد هايشان  ها را وارد خانه زمستان فرا رسيد مجسمه

شيطان دوباره آمد و به آنها گفت: اين افراد در حقيقت خداياني بودند كه پدرانتان 
ها را پرستيدند و به وسيلة آنها  پرستيدند. بدين ترتيب آن مردم نيز آن بت آنها را مي

را آنان را نفرين كرد. در نتيجه خداوند آنها  ؛ مردم بسياري گمراه شدند. نوح
نويسد: ود نام بت كليب، سواع بت هذَيل، يغوث بت قبيله  هالك نمود. همچنين مي
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  .1مراد و يعوق از آن همدان و نسر بت قوم حصين بود
آمد. از قومش و پدرش به علت عبادت و  ؛ ، ابراهيم؛ پس از نوح

و ها و ستارگان و واسطه قرار دادن آنها ميان خودشان و خداوند تبري  پرستش بت
كرد. ايشان همچنين در راه دعوت آنان آزار و اذيت فراواني را متحمل  دوري مي

را و فرزندش به علت تمسك به توحيد خالص  ؛ شد. خداوند ابراهيم خليل

(øŒÎ﴿فرمايد:  ستايد و مي مي uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿÏµÏΒ öθs% uρ Í_‾Ρ Î) Ö!# t� t/ $£ϑ ÏiΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ āωÎ) 

“Ï% ©!$# ’ ÎΤ t� sÜsù …çµ‾Ρ Î* sù ÈÏ‰ öκ u� y™ ∩⊄∠∪ ﴾) .27- 26 :الزخرف.(  
هنگامى را كه ابراهيم بـه پـدرش (آزر) و قـومش     (اى محمد) و به خاطر بياور«

مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هـدايتم   پرستيد بيزارم. گفت: من از آنچه شما مى
  .»خواهد كرد!

   گويد: تقي مدرسي مي محمد سيد
عليه تداوم امري بود كه در ميان قومش به وجود آمده بود  ؛ لت ابراهيمرسا

و آن عبادت پدران و تقديس آيين، اعتقادات و تاريخ آنها بود. به همين دليل به 
پرستيد، برائت  پدرش گفت: من از آنچه شما غير خداوند و در برابر او مي

ا از ميان پيامبران ديگر ر ؛ هايي است كه ابراهيم جويم. اين يكي از ويژگي مي
پرستيدند باعث قطع  كند. برائت جستن ابراهيم از آنچه پدرانش آن را مي متمايز مي

اي جديد و  اش و فرزندانش برنامه ارتباط او با آنان شد. وي براي خود و خانواده
  .2گذاري كرد كه همان توحيد بود آاليش پايه بي

رك به وجود آمده در ميان دربارة ش ؛ خداوند در خالل داستان موسي

tΡ$﴿فرمايد:  اسرائيل مي بني ø— uθ≈ y_uρ ûÍ_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) t�óst7 ø9 $# (# öθs? r' sù 4’ n?tã 7Θöθs% tβθà7 ä3÷ètƒ #’n?tã 

                                                 

�− � *F`��Za"#� ���6�290� &'�K�� :�@5 ,�5�232� ��a^�� ,�5�388� *[	`���"5 ,�5�425 ,�
� ./�0���1��13�458� �l�+��� ���8 ,�4�206�� 
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5Θ$oΨ ô¹r& öΝ çλ°; 4 (#θä9$s% y›θßϑ≈ tƒ ≅ yèô_$# !$uΖ ©9 $Yγ≈ s9 Î) $yϑ x. óΟ ßγs9 ×πyγÏ9# u 4 tΑ$s% öΝä3‾Ρ Î) ×Πöθs% tβθè= yγøgrB ∩⊇⊂∇∪﴾ .

  ).138 :األعراف(
(ناگاه) در راه خود به گروهى  ;و بنى اسرائيل را (سالم) از دريا عبور داديم«

رسيدند كه اطراف بتهايشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده بودند. (در اين هنگام، 
گونه كه آنها  بنى اسرائيل) به موسى گفتند: تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان

  .»گفت: شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد» ن (و خدايانى) دارند!معبودا
كردند كه عبادت غير خدا جايز است ...  فرمايد: آنها گمان مي ابوجعفر طوسي مي

دانند چه كسي سزاوار و  بدانها فرمود: شما كساني هستيد كه نمي ؛ موسي
  .1شود ميشايسته عبادت است و چه چيزي موجب تقرب و نزديكي به پروردگار 

گويد: آنان از موسي خواستند كه براي آنان  علي طهراني نيز مي مير سيد
اي را تعيين كند تا به وسيله عبادت آن به خداوند نزديك شوند. قرآن اين  مجسمه

tΒ öΝ$﴿گفتند:  كند كه مي پرستان نقل مي گفته را از زبان بت èδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «! $# 

#’ s∀ ø9ã— ﴾) .3 :الزمر.(  
ه ما را به خداوند نزديك كنيم مگر بدان خاطر ك ما آنان را پرستش نمي«

  .»گردانند
خواند. زماني كه آنان  اش را به توحيد فرا مي بندي در زندان دو هم ؛ يوسف

او قبل از اينكه به سؤال آنها پاسخ دهد، فرمود:  ،تعبير خوابشان را از او خواستند
﴿Ät<Ås9 |Á≈ tƒ ÇôfÅb¡9 $# Ò>$t/ ö‘ r&u šχθè% Ìh� x7 tG •Β î� ö� yz ÏΘr& ª!$# ß‰ Ïn≡uθø9 $# â‘$£γs) ø9 $# ∩⊂∪ $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) [!$yϑ ó™r& !$yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡ r& Νà2äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρr& ª! $# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ø9 $# āωÎ) 

¬! 4 t� tΒ r& āωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝÍh‹ s)ø9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊃∪ ﴾ .

  ).40- 39 :يوسف(
اى دوستان زندانى من! آيا خدايان پراكنده بهترند، يا خداوند يكتاى پيروز؟! اين «
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مسما) كه شما و  پرستيد، چيزى جز اسمهائى (بى معبودهايى كه غير از خدا مى
حكم  ;خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده ;ايد، نيست پدرانتان آنها را خدا ناميده

ولى  ;فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا ;استتنها از آن خد
  .»دانند بيشتر مردم نمى

كه قبل از بعثت در ميان اعراب به صادق امين شهرت  ص االنبياء، محمد خاتم
آنان را به سوي عبادت » ال إال إالّ اهللا«سال در ميان آنها ماند و با شعار  13داشت 

پرستيدند دعوت كرد. آنان معني اين شهادت را  پدرانشان ميخداوند و ترك آنچه 
تراشيدند و  دانستند. اما عذر و بهانه مي خواند مي كه وي مردم را به سوي آن فرا مي

پرستيم.  ها را با اين عقيده كه آنها خدايان مستقلي هستند نمي گفتند: ما اين بت مي
ي از اشخاصي هستند كه مقرب هاي پرستيم كه مجسمه بلكه بدين علت آنها را مي

پرستيم تا براي ما در پيشگاه خداوند شفاعت  درگاه خداوند هستند. ما آنها را مي
  .1كنند

آنان به علت گمراهي شديدشان، صداقت و امانت او را فراموش كردند و او را 
گفتند: آيا تو خدايي يگانه را  به سحر و دروغگويي متهم نمودند. آنان به او مي

اي. اين مسألة عجيبي  پرستي و خدايان پدرانمان را كنار گذاشته واسطه ميبدون 
  است.

#)﴿فرمايد:  خداوند مي þθç6Ågx”uρ βr& Μèδ u !% ỳ Ö‘ É‹Ζ •Β öΝåκ ÷]ÏiΒ ( tΑ$s% uρ tβρã� Ï7≈ s3ø9$# # x‹≈yδ Ö� Ås≈ y™ 

ë>#¤‹ x. ∩⊆∪ Ÿ≅ yèy_r& sπoλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) #́‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ íóý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪ ﴾) .5-4 :ص.(  
اي از خودشان به سويشان آمده است و كافران  دهنده در شگفتند از اينكه بيم«
گويند: اين جادوگر بسيار دروغگويي است. آيا او به جاي اين همه خدايان، به  مي

  »زند] چيز شگفتي است. اي معتقد است؟ واقعاً اين [حرفي كه مي خداي يگانه
öΝ﴿ :فرمايد خداوند همچنين مي åκ ¨ΞÎ) (#þθçΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ª! $# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ 
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tβθä9θà) tƒuρ $̈Ζ Í←r& (# þθä.Í‘$tG s9 $oΨ ÏG yγÏ9# u 9�Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖ øg¤Χ ∩⊂∉∪ ﴾) .36- 35 :الصافات.(  
، تكبر و »جز خدا وجود نداردبحق معبودى «شد:  چرا كه وقتى به آنها گفته مى«

آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى ديوانه «گفتند:  و پيوسته مى. كردند ىسركشى م
  .»رها كنيم؟

اند. ناصر مكارم  بعضي از علما علت به اشتباه افتادن كفار مكه را ذكر نموده
كنند هيچ  كنند. آنها در آنچه ادعا مي نويسد: مشركان به اوهام استناد مي شيرازي مي

مسك به خرافات و اساطيري كه هيچ پايه و اساس و دليلي ندارند. بلكه در ت
دليل  نمايند ... و بدون داشتن وار از پدرانشان تقليد مي صحتي ندارد، طوطي

  .1آورند صحيحي به شرك روي مي
در انجام اين دعوت مبارك و خجسته  ص عليرغم اين همه گمراهي، پيامبر

د. وي عمويش ابوطالب را كه مأيوس نشد. بلكه آن را ابتدا از نزديكانش شروع كر
كرد، در هنگام احتضار به اسالم دعوت نمود و  از او در مقابل مشركان حمايت مي

اي عمو سخني بگو كه به وسيله آن در روز قيامت براي تو شهادت و «به او فرمود: 
گفتند ابوطالب در هنگام مرگ شيون و  وي گفت: اگر اعراب نمي». گواهي دهم

كردم. همچنين روايت  گويي تكرار مي كم آورد] آنچه را كه تو ميزاري سر داد و [
شده است كه او گفت: من بر دين شيوخ و بزرگان هستم. همچنين گفته شده است 

هاي ديگري نيز نقل شده  كه گفت: من بر دين عبدالمطلب هستم. همچين روايت
  .2است

دين توحيد  –اسالم  به دعوتش ادامه داد تا اينكه بسياري از مردم به ص پيامبر
ايمان آوردند. قريش از مبارزه با اين دين جديد كه تعلق و وابستگي آنان به  –

داند، مأيوس شدند. خداياني كه منافع  لوحانه مي شان را ساده خدايان ساختگي
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آمدند در آنها  حجاجي كه به سوي مكه مي شخصي و كسب روزي و درآمد از
شدند تا در پيشگاه  باطل و دروغين متوسل مي نهفته بود. آنان به اين خدايان

خداوند بزرگ براي آنان شفاعت كنند. آنان به پيامبر پيشنهادهايي بسيار فريبنده 
آمدند تا دست از دعوتش بردارد. اما او هرگز  دادند. همه اعراب به سوي او مي

ركشي چنين نكرد. بلكه وي به همراه يارانش در راه دعوت توحيد آزار و اذيت، س
سال دعوت  13و نافرماني قريش را تحمل نمود تا اينكه به لطف خداوند بعد از 

  ايشان پيروز شدند.
بينيم كه براساس راه و روش جاهليت  اما در روزگار ما بسياري از مردم را مي

بينم كه  كنند، اما مي را بر زبان جاري مي» ال إله إالّ اهللا«كنند. عليرغم اينكه  سير مي
انواع عبادات از قبيل خواندن، خوف، نذر و تبرك اوليا و بندگان صالح  در همه

  دهند. خداوند را شفيع و واسطه بين خود و خداوند قرار مي
عليرغم اين توضيح مفصلي كه عرض شد گاهي از اين جهت شبهات و 

آيد كه ممكن است اين اصل  هايي در قلوب بعضي از مسلمانان به وجود مي وسوسه
  كان ايمان را ضعيف و نابود سازد.كن اساسي از اربزرگ و ر

  در بخش بعد دربارة اين موضوع به طور مفصل بحث خواهيم كرد.



 

  :بخش دوم

  سؤال و جواب درباره توحيد الوهيت

آيد به وسيلة  در اين بخش بعضي از سؤاالتي را كه دربارة عبادت به وجود مي
اي در  ل آشكار شود و هيچ شبههدهيم تا حق به صورت كام بيان و رد، جواب مي

ترين چيزي كه بنده در برابر خداوند  آن باقي نماند. به ويژه آنكه بزرگترين و مهم
  باشد. مي - عزّ و جلّ  –كند كمال عبودت خداوند  عرضه مي

بينيم كه به نزد افراد ثروتمند  بعضي از مردم ضعيف و نيازمند را مي: )1سؤال (
و رهبران براي رفع نيازشان، واسطه شوند. ما هم در  روند تا نزد حكام شهر مي

را  ص پيشگاه خداوند نيازهايي داريم. از آنجايي كه اوليا و به ويژه اهل بيت پيامبر
كنيم، زيرا اين عقيده به راه نجات  دوست داريم و از راه و روش آنها پيروي مي

ا را دوست دارند به شود، پس آنها به طريق اولي هرگز كساني را كه آنه منتهي مي
گذارند. بنابراين آنها در دنيا و آخرت واسطه بين ما و خداوند  حال خود وا نمي

  عزّوجلّ خواهند بود.
اين سخن اشتباه است و در آن نسبت به علم و رحمت خداوند نسبت : اوالً :جواب

ديده  هايش طعن وجود دارد. همچنين، در آن تشبيه خداوند (خالق) به مخلوق به آفريده
  شود. مي

گذرد و نياز آنان به كمك و  حكام و فرمانروايان از همه آنچه در ميان مردم مي
كنند و  ياري اطالع ندارند. حتي شايد حقوق همة افراد صاحب حق را ادا نمي

توانند همه احوال مردم و آنچه بدان نيازمندند بشنوند و ببينند. آيا اگر از  نمي
ان بنده و خداوند واسطه شود آيا او فقط سخن كسي را اي خواسته شود كه مي مرده
شنود كه در كنار قبر اوست يا دعاي كساني را كه دور از او هم قرار دارند  مي
خوانند  تواند در يك زمان سخن همه كساني را كه او را مي شنود؟ آيا او مي مي

  بشنود؟
پس چگونه پس از  او كه در اين دنيا و در حال حياتش قادر به چنين امري نيست،

  آيد؟ آيا كسي جز خداوند قادر به انجام اين كار است؟ مرگ از عهده اين كار برمي
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اما خداوند عزّوجلّ همه آنچه را كه روي داده و روي خواهد داد، آنچه بوده، 
داند و هرگز به  بود، مي داشت چگونه مي خواهد بود يا نبوده است و وجود مي

هاي مختلف، به هر  همه آن كساني را كه از مكان كند. سخن بندگانش ظلم نمي
  شنود. خوانند مي زباني و در هر زماني او را مي

 ‡ء در قرآن كريم چگونگي راه و روش انبيا –تبارك وتعالي  –خداوند : ثانياً
  در پناه بردن به او را بيان نموده است.

 . ابراهيمخدايش را خواند. خداوند او را از بالي بزرگ رهايي داد ؛ نوح
در ميان قومش عقيده و تعلق خويش به خداوند را آشكارا بيان فرمود.  ؛

�ŒÎ)uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t﴿فرمايد:  خداوند در قرآن مي ö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿÏµÏΒ öθs% uρ Í_‾Ρ Î) Ö !# t� t/ $£ϑ ÏiΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ 

āωÎ) “Ï% ©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù … çµ‾Ρ Î* sù ÈÏ‰ öκ u�y™ ∩⊄∠∪ $yγn= yè y_uρ Oπyϑ Î= x. Zπu‹ Ï%$t/ ’ Îû ÏµÎ7 É) tã öΝßγ‾= yès9 tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊄∇∪ ﴾ .

  ).28- 26 :الزخرف(
هنگامى را كه ابراهيم بـه پـدرش (آزر) و قـومش     (اى محمد) و به خاطر بياور«

مگـر آن كسـى كـه مـرا آفريـده، كـه او        پرستيد بيـزارم.  من از آنچه شما مى«گفت: 
اى در نسلهاى بعد از خود قـرار   ه پايندهاو كلمه توحيد را كلم. »هدايتم خواهد كرد!

  .»داد، شايد به سوى خدا باز گردند
در برابر آل فرعون تحدي كرد و آنان را به مبارزه طلبيد.  ؛ همچنين موسي

tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) zÉë﴿اسرائيل نزديك شد، فرمود:  وي هنگامي كه سپاه فرعون به بني tΒ 

’ În1u‘ ÈÏ‰ öκ u� y™ ∩∉⊄∪ ﴾) .62 :الشعراء.(  
چنين نيست! يقينا پروردگارم با من است، بزودى مرا هدايت «(موسى) گفت: «

  .»خواهد كرد!
دچار ضعف و عجز شد، به آرامي و مخفيانه  ؛ همچنين زماني كه زكريا

نيز زماني كه دچار زيان شد، خدايش را به تنهايي  ؛ خداوند را خواند. ايوب
!» sŒ$yètΒ﴿ ش را خواند و گفت:نيز در هنگام فتنه خداي ؛ خواند. يوسف $# ( … çµ‾Ρ Î) 
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þ’ În1u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ﴾) .23 :يوسف.(  
مقام مرا گرامى  ;برم به خدا! او ( عزيز مصر) صاحب نعمت من است پناه مى«

  .»(آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟!) ;داشته
  د.نيز در تاريكي [شكم ماهي] خداوند را به تنهايي خوان ؛ يونس

زماني كه به همراه دوستش در غار بود از او پرسيد: در  ص پيامبرمان محمد
 كني؟ خداوند فرمود: مورد دو نفري كه سومين نفرشان خداوند است، چه گمان مي

﴿øŒÎ) ãΑθà) tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yètΒ ﴾) .40 :التوبه.(  
  .»خدا با ماست: غم مخور كه خطاب به رفيقش گفت ص در اين هنگام پيامبر«

دهد، در حقيقت  به همين دليل كسي كه بين خودش و خداوند واسطه قرار مي
دهنده است و روش  نسبت به اينكه خداوند از بين برنده زيان، سود رساننده و روزي

پيامبران گمان نيك نداشته است. همچنين بايد دانست كه او انساني را به عنوان واسطه 
  ه است. بلكه خداوند (خالق) را به مخلوق تشبيه كرده است.قرار نداد
طلب و خواستن چيزي از خداوند از سوي بنده برخالف گمان بعضي از : ثالثاً

هاي خاص ديگر، مخصوص پروردگار و  مردم نيازي به واسطه ندارد. دعا و عبادت
امر و وظيفه خطاب به اوست و پيامبران و اوليا در آن نقش و دخالتي ندارند. بلكه 

آموزش شريعت خداوند به آنان  –تبارك وتعالي  –آنها فقط تبليغ رسالت خداوند 
  پس از درخواست مردم است.

=š�tΡθè﴿ خداوند عزّوجلّ در كتابش اين امر را بيان نموده و فرموده است: t↔ó¡o„ 

Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $# uρ ﴾) .189 :البقره.(  
آنها، بيان اوقات (و تقويم «بگو:  ;كنند از تو سؤال مى»  هاللهاى ماه«در باره «

  .» طبيعى) براى (نظام زندگى) مردم و (تعيين وقت) حج است

y7﴿ همچنين فرموده است: tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì�ôϑ y‚ø9 $# Î� Å£÷� yϑ ø9 $#uρ ( ö≅è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) ×�� Î7Ÿ2 
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ßìÏ7≈ oΨtΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ ç� t9 ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏèø7 ‾Ρ ﴾) .219 :البقره.(  
در آنها گناه و زيان بزرگى «كنند، بگو:  در باره شراب و قمار از تو سؤال مى«

(ولى) گناه آنها از نفعشان  ;و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بردارد ;است
  .»بيشتر است

y7﴿ فرمايد: همچنين مي tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# ( ö≅ è% ÓyŸξô¹Î) öΝçλ°; ×�ö� yz ( βÎ) uρ öΝ èδθäÜÏ9$sƒéB 

öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ* sù ﴾) .220 :البقره.(  
اصالح كار آنان بهتر است. و اگر «كنند، بگو:  و از تو در باره يتيمان سؤال مى«

) آنها برادر (دينى) شما ;زندگى خود را با زندگى آنان بياميزيد، (مانعى ندارد
  .»(و همچون يك برادر با آنها رفتار كنيد! »هستند.

  ).222 :البقره. š�tΡθè=t↔ó¡o„uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑø9$# ( ö≅è% uθèδ “]Œr&﴾)﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي
پرسند. بگو زيان و ضرر است  از تو درباره [آميزش با زنان به هنگام] حيض مي«

  .»نبال دارد]هايي نيز به د بيماري [و عالوه بر نافرماني خداوند،

=š�tΡθè﴿ فرمايد: همچنين مي t↔ó¡o„uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ 

ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ ﴾) .85 :اإلسراء.(  
روح چيزي است كه : پرسند [كه چيست]. بگو اي پيامبر] از تو دربارة روح مي«[

آن آگاه است [و خلقتي اسرارآميز و ساختماني مغاير با ساختمان تنها پروردگارم از 
ماده دارد و اعجوبه جهان آفرينش است. بنابراين جاي شگفت نيست اگر به 

  .»دانش اندكي به شما داده نشده استحقيقت روح پي نبريد] چرا كه جز 
 آمده» قل«و جواب تعليمي » يسألونك«در همه اين آيات به جز يك آيه لفظ 

است. كه اين يك آيه به شيوه و اسلوب ديگري آمده است. آيه موردنظر اين سخن 
#﴿ فرمايد: پروردگار است كه مي sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# 

# sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9uρ ’ Î1 öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ ﴾) .186 :ةالبقر.(  
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و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، (بگو:) من نزديكم! «
گويم! پس بايد دعوت مرا  خواند، پاسخ مى دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى

  .»بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند (و به مقصد برسند)
... را ذكر نكرده است. : يعني بگو D@ÝÓCNNNدر اين آيه عبارت بنابراين خداوند 

’﴿ بلكه مستقيماً فرموده است: ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ﴾Z  پس من نزديك هستم. زيرا درخواست
اي ميان بندگان و خداوند نيازي  كردن فقط بايد از خداوند انجام شود و به واسطه

ورت نياز به واسطه قرار دادن باشد. در اين ص ص نيست حتي اگر آن بنده، پيامبر
فرستاده خداوند و  ص صالحين و اوليا به طريق اولي باطل است. زيرا پيامبر

باشد. اما در زمينه  آور خداوند در ميان مردم براي تبليغ رسالت و شريعت مي پيام
اي وجود ندارد  دعا و عبادت بايد گفت كه ميان خداوند و بنده هيچ حجاب و پرده

Ü=‹Å_é& nοuθôã﴿ه واسطه وجود داشته باشد. اين امر مصداق آيه تا نيازي ب yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) 

Èβ$tã yŠ ﴾) .باشد. مي )186 :ةالبقر  
ها را از انبياء و  تواند مشكالت و سختي خداوند تنها كسي است كه مي: رابعاً

را  ؛ پيامبران دور نمايد. اوست كه آنها را حفظ نموده است. همچنانكه موسي
را  ؛ و همچنين يونس ،الي كه طفلي شيرخوار بود را در صندوقي در نيلدر ح

را از گزند دشمنان و  ‡ در داخل شكم ماهي حفظ نمود. همچنين ساير انبياء
  مصائب حفظ نموده است.

   سؤال اساسي اين است كه:
آيا زماني كه شما به مشكلي دچار شويد آيا خداوند قادر به حل و رفع آن 

  خير؟مشكل است يا 
شنود يا نه؟ آيا  آيا خداوند از احوال شما اطالعي دارد و صدايتان را مي -

 اش كافي نيست؟ خداوند براي [حفاظت و حمايت از] بنده

رسد و بال و گرفتاري را  آيا خداوند آن كسي نيست كه به فرياد درمانده مي -
 كند؟ برطرف مي
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و دلسوزتان هستند؟ يا آيا اوليا و صالحان بيشتر از خداوند به فكر حفظ شما  -
  بيشتر از خداوند به شما لطف دارند؟ يا بيش از پروردگار شما را دوست دارند؟

مطمئن هستيم كه در جواب خواهيد گفت: امر و فرمان و حكومت همه از آن 
  خداست.

  بريد؟ پس اي بندگان خداوند چرا مستقيماً و بدون واسطه به خداپناه نمي
هايتان بين خودتان و خداوند واسطه  م: چرا در عبادتگويي ما دوباره به شما مي

  دهيد؟ قرار مي
كنيد آن اولياء بيشتر از خداوند از احوال شما آگاهي دارند و در  آيا گمان مي

  برآورده كردن نيازهايتان تواناترند؟
 –عزّ وجلّ  –اگر در پاسخ بگوييد (بله) ... اين كالم كفر ورزيدن به خداوند 

پرسيم: چرا به جاي طلب كردن و  بگويي (نه) از شما مياست و چنانچه 
  كنيد؟ درخواست كردن از خداوند به سوي غير او دست نياز دراز مي

'yγ•ƒr$﴿ فرموده است: عزّوجلّ خداوند: )2سؤال ( ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# 

(# þθäótG ö/ $#uρ Ïµø‹ s9Î) s's#‹ Å™uθø9   ).35 :ةالمائد. (﴾ #$
و از اوامر او اطاعت كنيد و از نواهي او اجتناب (مؤمنان از خدا بترسيد اي «

عمال كه عبارت از اطاعت، عبادت، ا(و براي تقرب به خدا وسيله بجوييد  )ورزيد
  .»شايسته و بايسته است)

دانيم كه افراد صالح و نيكوكار و اولياي خداوند در  همچنين ما گناهكاران مي
رفيعي دارند. آنچه ما بدان اميدواريم اين است كه زماني كه  پيشگاه او جاه و منزلت

كنيم تا خداوند  كنيم به وسيله آنها خود را به خداوند نزديك مي ما بدانها توسل مي
خواهيم از جمله برطرف كردن نيازها، دفع زيان و كسب منفعت  آنچه را كه از او مي

  را به ما بدهد و دعاي ما را مستجاب نمايد.
   در اين آيه هيچ دليلي درباره آنچه ذكر كردند وجود ندارد. به چند دليل: جواب:

وسيله شرعي كه خداوند در قرآن كريم بدان امر كرده است عبادت خداوند : اوالً
آنچه او مقرّر فرموده است, نه اينكه تقرّب  ةو تقرّب به او به وسيل –عزّ وجلّ  –

اين  را با خداوند شريك قرار دهد وبدين صورت انجام شود كه در عبادتش كسي 
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در اموري اعم از دعا، توسل، شفاعت، خوف و رجا نسبت به يكي از اوليا و 
  صالحين انجام پذيرد.

y7﴿ فرموده است: خداوند Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝ åκš‰r& 

Ü> t� ø% r& tβθã_ö� tƒuρ … çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ…çµt/# x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øtxΧ ∩∈∠∪﴾) .اإلسراء: 
57.(  

اى (براى تقرب) به پروردگارشان  خوانند، خودشان وسيله كسانى را كه آنان مى«
و از عذاب او  ;و به رحمت او اميدوارند ;اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله مى
  .»وردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت استچرا كه عذاب پر ;ترسند مى

  نويسد: مير سيدعلي حائري طهراني مي
خوانند و به وسيله عبادت خداوند و  كساني كه خدا را مي» أولئك الذين يدعونَ«

ترند. خداوند اين امر را بدان  نمايند. آنان برتر و نزديك طلب قربت و وسيله مي
يروي از آنان بخواند و از در پيش گرفتن اين علت ذكر كرده است تا مردم را به پ

از  ،روش زشت و قبيح برحذر دارد. پس انسان بايد به رحمت پروردگار اميدوار
  .1بايد از عذاب پروردگار پرهيز كردعذاب او بيمناك باشد. زيرا 
خواهند قرب  يعني به وسيله انجام عبادات مي گويد: محمد باقر ناصري مي

آورند ... زيرا پيامبران با وجود مراتب عالي و جايگاه  پروردگار را به دست
ارزشمندشان غير خدا را پرستش نكردند. پس شما به طريق اولي نبايد غير خدا را 

  .2تش كنيدپرس
چنانچه انسان مرتكب گناه يا خطايي شود. بايد به سوي خداوند باز گردد : ثانياً

را به خداوند نزديك كند. همچنين  اي نياز ندارد تا او و توبه نمايد و به واسطه

̈Β﴿ فرمايد: خداوند مي r& Ü=‹ Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9   ).62 :النمل. (﴾ #$
كند و گرفتارى را  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مىها بهترند]  آيا بت«[

                                                 

�− � �� ���� �����	
 ���6�246�� 
4−  FG f�g � ���Q��2�225�� 
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  .»سازد برطرف مى
دهد و معتقد  اي قرار مي طهاما كسي كه در عبادتش ميان خود و خداوند واس

است كه او را به خدا نزديك و در پيشگاه خداوند براي او شفاعت خواهد كرد، 
را به  ‘ و مادرش، مريم ؛ترديد عبادت او همانند نصاري است كه عيسي  بي

دهند. همچنين همانند عبادت اعراب جاهلي  عنوان شفيع در نزد پروردگار قرار مي
پرستيدند و الت و عزّي را شفيع و  راد صالح و نيكوكار را ميخواهد بود كه آنان اف

  دادند. واسطه قرار مي

Β ßxŠÅ¡yϑ̈$﴿ فرمايد: اين در حالي است كه خداوند مي ø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% 

ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# … çµ•Β é&uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 ÈβŸξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 ÚÎit6çΡ 

ÞΟ ßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ$# 4†‾Τ r& šχθä3sù÷σ ãƒ ∩∠∈∪ ö≅ è% šχρß‰ ç7 ÷ès? r& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω à7 Î= ôϑ tƒ 

öΝ à6s9 # u�ŸÑ Ÿωuρ $Yèø7 tΡ 4 ª!$# uρ uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ãΛÎ= yèø9   ).76-75 :ةالمائد. (﴾ ∪∌∠∩ #$
از وى نيز، فرستادگان ديگرى  پيش ;مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده (خدا) بود«

(با اين حال،  ;خوردند هر دو، غذا مى ;بودند، مادرش، زن بسيار راستگويى بود
چگونه دعوى الوهيت مسيح و پرستش مريم را داريد؟!) بنگر چگونه نشانه را براى 

آيا جز «شوند! بگو:  سازيم! سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده مى آنها آشكار مى
نيست؟! و خداوند، شنوا و  پرستيد كه مالك سود و زيان شما را مى خدا چيزى

  .»داناست

%tΡ$﴿عبارت  Ÿ2 ÈβŸξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 حكمت بسيار عظيم و » خوردند غذا مي« :﴾#$
خوردند.  و مادرش غذا مي إ كند و آن اينكه عيسي بن مريم بزرگي را بيان مي

احتياج آنان به خداوند و اثبات اين  قصد و مراد خداوند در اين آيه بيان نيازمندي و
دو صفت براي آنان است و اينكه دو صفت نيازمندي و احتياج در ذات خداوند 
بزرگ وجود ندارد و آن دو بندگان مخلوقي هستند و قادر به جلب منفعت يا دفع 

فرمايد  ضرر از خود يا ديگران نيستند. به همين دليل در ادامه آن آيه خداوند بيان مي
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  عزّوجلّ است.  نفع و زيان به دست خداوند كه
  نويسد: نمايد و مي ناصر مكارم شيرازي نيز اين مطلب را تأييد مي

كسي كه از مادري متولد شده باشد كه او را در رحمش حمل كرده باشد و در 
تواند خدا باشد؟ عالوه بر اين با ايمان به  بسياري از امور نيازمند باشد، چگونه مي

 ؛رش صديقه است، اين امر بدان علت است كه او نيز به رسالت مسيحاينكه ماد
كرد. به همين دليل وي نيز يكي از  ايمان داشت و با او منسجم بود و از او دفاع مي

بندگان مقرّب خدا بود. پس نبايد آنگونه كه در ميان مسيحيان رواج يافته است كه 
  .1ادت شودشوند، عب در برابر مجسمه او تا حد عبادت خم مي

همه   p…bjÇ@‰…}D@ü@bß¹ÜÙ@ÛØjaČŠ™@á{C@مراد از (ما)  گويد: محمدجواد مغنيه مي
شوند و در آن عيسي و مريم  آن مخلوقاتي است كه به عنوان معبود قرار داده مي

گيرند. اما وجه استدالل اين آيه عليه نصاري اين است  ها قرار مي و ... و بت إ
است كه سود و زيان بندگان در دست اوست. كسي كه  كه خداوند معبود تنها كسي

 ها ذكر شده است كه عيسي عاجز باشد محال است بتواند خدايي كند. در انجيل
كنند، مورد اهانت واقع شد، به  كه مسيحيان ادعاي خدايي او را مطرح مي ؛

صليب كشيده و در پايان پس از اينكه تاج خاردار را بر سرش گذاشتند دفن شد. 
ي كه قادر به جلب منفعت و سود براي خود و دفع ضرر و زيان از خود نباشد، كس

تواند به ديگران نفعي يا ضرري برساند. فرد عاقل كسي را كه  به طريق اولي نمي

 %øzøŒÎ) tΑ$s﴿به پدرش گفت:  ؛ كند. ابراهيم چنين وضعيتي داشته باشد پرستش نمي

Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r' ‾≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç� ÅÇ ö7ãƒ Ÿωuρ Í_øóãƒ y7Ψtã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪ ﴾) .42 :مريم.(  
شر و باليي را بيند و اصالً  شنود و نمي پرستي كه نمي اي پدر! چرا چيزي را مي«

  .»كند از تو دور نمي

                                                 

�− � i`
6����4�105�� 



    

  69  توحيد الوهيت
  

كرد. روزي به سوي بتش  يك اعرابي بتي داشت كه آن را پرستش و تقديس مي
اش براي آن سجده كند. در نزديكي بت، روباهي را  يآمد تا همانند عادت هميشگ

ديد. گمان كرد كه روباه آمده است تا به آن تبرك جويد. هنگامي كه خواست براي 
بت سجده كند، مشاهده كرد كه بر روي سر بت نجاست روباه قرار دارد. ضميرش 

ه بر گفت: آيا چيزي كه روبا بيدار شد و شروع به كوبيدن و شكستن بت كرد و مي
  .1ترديد چنين موجودي خوار و پست است سر آن نجاست بريزد خداست. نه بي

پراني   نيز چنين اعتقادي داريم. قريش به سوي او سنگ ص ما در مورد پيامبر
ناميدند و بر سر مباركش شكمبه  كردند و او را كاهن، ساحر و ديوانه مي مي

ش شكست. فرقش شكافته ريختند، در جنگ احد شكست خورد. دندان حيوانات مي
شد از سرزمين و خاندانش رانده شد. دشمنانش خواستند او را به قتل برسانند [پس 

  تواند خدا باشد]. ترديد چنين كسي نمي بي
و ...  ‡ اند همانند ابراهيم، نوح، زكريا، يوسف پيامبراني كه قبل از ايشان آمده

ن هستند و بودند قادر به جلب نيز چنين بودند. آنها نيز در حالي كه در قبرهايشا
منفعت و دفع زيان از مردم نبوده و نيستند. بلكه آنها مأموريت داشتند آنچه را كه 
خداوند مقرر فرموده است از جمله توحيد و امور ديگري از عبادات و معامالت به 

كنند از آتش جهنم برحذر  مردم ابالغ نمايند و كساني را كه با آنها مخالفت مي
ها و  و پيروانشان را به بهشتي مژده دهند كه عرض آن به اندازه پهناي آسمان دارند

  زمين است.
شان در  آمد بر ضعف آنان و ناتواني ص هايي كه بر سر اهل بيت پيامبر مصيبت

دفع آنچه خداوند مقدر كرده بود از خودشان داللت دارد. زيرا آنها در زمان 
  شدن نبودند. حياتشان قادر به حفظ خودشان از كشته

اتفاق افتاد. پس چگونه در  إ همچنانكه اين امر براي امام علي و امام حسين
  زمان وفات و پس از مرگشان قادر به انجام عملي براي ديگران خواهند بود. 
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%zƒÏ﴿ فرمايد: مي –تعالي  –به همين دليل خداوند  ©!$# uρ tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω 
šχθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ öΝ à2u� óÇ tΡ Iωuρ öΝ åκ|¦à7Ρr& šχρç� ÝÇΨtƒ ∩⊇∠∪ ﴾) .197 :األعراف.(  

توانند ياريتان كنند، و نه (حتى) خودشان  خوانيد، نمى و آنهايى را كه جز او مى«
  .»را يارى دهند

≅﴿ فرمايد: مي ص همچنين از زبان پيامبر è% Hω à7 Î= øΒ r& Å¤ø7 uΖ Ï9 $Yèø7 tΡ Ÿωuρ # …�ŸÑ āωÎ) $tΒ 

u !$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖä. ãΝ n= ôã r& |=ø‹ tóø9 $# ßN÷� sYò6tG ó™]ω zÏΒ Î�ö� y‚ø9 $# $tΒ uρ zÍ_¡¡tΒ âþθ�¡9 $# 4 ÷βÎ) O$tΡ r& āωÎ) 

Ö�ƒÉ‹ tΡ ×�� Ï±o0uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪ ﴾) .188 :األعراف.(  
(و از  ;من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد«بگو: «

) و اگر از غيب ;خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كندغيب و اسرار نهان نيز 
كردم، و هيچ بدى (و زيانى) به من  باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

آورند! (و  ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده دهنده و بشارت من فقط بيم ;رسيد نمى
  .»آماده پذيرش حقند)

 ص اد مسلمانان دربارة پيامبرشان محمداين اعتق نويسد: محمدجواد مغنيه مي
باشد.  باشد كه او قادر به جلب خير يا دفع ضرر از خود نمي اشرف مخلوقات مي

چه رسد به اينكه آن را بتواند براي ديگري انجام دهد. داشتن اين عقيده دربارة 
در سه امر  ص نتيجه قطعي ايمان به توحيد است ... اما وظيفه پيامبر ص پيامبر

  گردد: منحصر مي زير
تبليغ رسالت پروردگار در ميان مردم، بيم دادن كساني كه از فرمان خداوند سرپيچي 

كند به پاداش خداوند. اما  و مژده دادن به كسي كه از او پيروي مي ،كنند به عذاب مي
  .1و ضرر فقط در اختيار خداوند است علم غيب و رساندن نفع

ورت مستقل از خداوند و بدون اذن او قدرت از اينكه به ص ص بلكه حتي پيامبر
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جست. خداوند از زبان  رساندن نفع يا ضرر يا هدايت مردم داشته باشد، تبرّي مي

  ).21 :الجن. (﴾ ∪⊆⊅∩ ‘ö≅è% ’ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒr& ö/ä3s9 #u�ŸÑ Ÿωuρ #Y‰x©u﴿ فرمايد: مي ص پيامبرش
  .»بگو: من مالك زيان و هدايتي براي شما نيستم«

امر فرموده است كه به بندگان  ص خداوند به پيامبر گويد: طوسي مي ابوجعفر
و منافع را براي شما جلب  ،توانم قدر را از شما دور خداوند بگويد: ... من نمي

توانم شما را به سوي  نمايم. فقط خداوند بزرگ قادر به انجام آن است. من فقط مي
ا قبول كنيد به ثواب دست خير دعوت و به راه راست هدايت كنم. چنانچه آن ر

و در صورتي كه آن را رد نماييد دچار عذاب و مجازات سنگيني خواهيد  ،يابيد مي
  .1شد

اين امر نهايت خلوص و توحيد  نويسد: سيدمحمد تقي الدين مدرسي مي
فقط به خداوند است. اين آيه به  ص خداوند و علت تعلق مساجد از سوي پيامبر

داوند تأكيد دارد. زيرا فقط اوست كه قادر به رساندن روي آوردن فقط به سوي خ
هاي    نفع و زيان به بندگان است. همچنين مردم را به تكيه بر مواهب و نعمت

خداوند براي بشريت و تالش نفس به عنوان يك روش صحيح و يكي از 
  .2هاي راه تأكيد دارد قسمت

ها را  بتآيات گذشته دربارة كساني نازل شده است كه : )3سؤال (
  دانيد؟ ها مي پرستيدند. چگونه شما پيامبران و صالحين را همانند بت مي

قبل از اينكه به اين شبهه پاسخ دهيم بهتر است آيات زير را باهم : اوالً :جواب
tΒ$﴿ بخوانيم: uρ “ÈθtG ó¡o„ â !$u‹ ômF{$# Ÿωuρ 4ÝV≡uθøΒ F{$# ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ (â!$t±o„ !$tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ 

̈Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9   ).22 :فاطر. (﴾ ∪⊅⊅∩ #$
و هرگز مردگان و زندگان يكسان نيستند! خداوند پيام خود را به گوش هر «
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توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور  رساند، و تو نمى كس بخواهد مى
  .»اند برسانى خفته

 šÏ%©!$#uρ tβθããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω tβθà)è=øƒs† $\↔ø‹x© öΝèδuρ﴿ فرمايد: خداوند همچنين مي

šχθà)n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒr& ç�ö�xî &!$uŠômr& ( $tΒuρ šχρã�ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèWyèö7ãƒ ∩⊄⊇∪ ﴾) .21- 20 :النحل.(  
بلكه خودشان  ;كنند خوانند، چيزى را خلق نمى معبودهايى را كه غير از خدا مى«

دانند  و نمى ;گز استعداد حيات ندارندآنها مردگانى هستند كه هر. هم مخلوقند
  .»شوند كنندگانشان) در چه زمانى محشور مى (عبادت

  كنند. ها مردگان را زنده مي بياييد از خودمان بپرسيم: آيا سنگ
هايي هستند كه به  ها فقط مجسمه اين بت ،جواب بديهي آن است كه بگوييم: نه

كلمه موصول (الذين) ذكر شده است  اند. در اين آيه شكل افراد نيكوكار ساخته شده
و هيچ ربطي به جمادات  ،كه همواره موصول خاص به جمع مذكر عاقل است

  ندارد.
اين آيات دربارة عبادت مشركين و همه كساني نازل شده است كه همانند : ثانياً

هايشان اشياء و كساني از جمله صالحان و اولياء را  كنند و در عبادت آنان عمل مي
دهند. حال اين واسطه قرار دادن به صورت  ميان خود و خداوند قرار ميواسطه 

ها،  هاي ديگر باشد و اين امر به وسيلة بت توسل، استغاثه، شفاعت يا عبادت
  ها و يا آثار آنان انجام شود. تصاوير، ضريح

جويند و آنها را شفيع خود  توسل مي إ مادرش مريم مسيحيان به عيسي و
مشركان دوران جاهليت به الت، عزي، منات و خدايان ديگري از دهند.  قرار مي

  دادند. جستند و آنها را شفيع قرار مي افراد صالح و نيكوكار توسل مي
گفتند: ما  آوردند و مي زماني كه مشركان بهانه مي نويسد: مير سيدعلي طهراني مي

رستيم. بلكه بدان پ ها را با اين اعتقاد كه آنها خدايان مستقلي هستند نمي اين بت
هايي از افرادي هستند كه در پيشگاه  كنيم كه آنها مجسمه علت آنها را پرستش مي
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  .1پرستيم ما آنها را براي شفاعت مياند بنابراين  خداوند مقرّب بوده
بينيم كه براساس روش اين  همچنانكه در دوران معاصر ما بسياري از مردم را مي

و اوليا و  ‡ و امامان اهل بيت ص ه پيامبراند آنها ب مخالفان حركت كرده
  شوند. حال آنكه مسأله يكي است. نيكوكاران ديگر متوسل مي

اولياء و نيكوكاران در قبرهايشان همانند جمادات نيستند بلكه آنها  :)4سؤال (
گذرد اطالع دارند.  شنوند و از آنچه در ميان مردم مي اند و سخنان ما را مي زنده

%ωuρ ¨t|¡øtrB tÏ﴿ فرمايد: عزّوجلّ مي چنانكه خداوند ©!$# (#θè= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ 

í !$uŠômr& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ ∩⊇∉∪ ﴾) .169 :آل عمران.(  
(اى پيامبر!) هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه «

  .»شوند گارشان روزى داده مىاند، و نزد پرورد آنان زنده
روايت شده است كه ايشان در حالي كه در قبرشان  ص همچنين از پيامبر

  دهند. كنند، مي هستند جواب سالم كساني را كه به او سالم مي
آوريم و از آنها ياري  به همين دليل ما به ضريح و قبور اولياء و صالحين روي مي

براي رفع  –تعالي  –ما را در پيشگاه خداوند طلبيم تا براي ما واسطه بشوند و  مي
  نيازهايمان در دنيا و آخرت از قبيل نفع، ضرر، روزي و شفا نزديك كنند.

خواهند  و مي ،شود اين سؤال سخن حقي است كه باطل از آن اراده مي جواب:
و براي بيان دوري آن از اثبات حقيقت به امور زير  ،از آن برداشت غلطي بكنند

  ييد.توجه نما
شنوند و آنچه را كه در ميان  استدالل به اين آيه براي اثبات اينكه مردگان مي: اوالً

  دانند، باطل است و اصالً حقيقت ندارد. دهد، مي مردم روي مي
دانيم.  بلكه شهدا و صالحان زندگي برزخي غيبي دارند كه ما چگونگي آن را نمي

  آنها ارزاني داشته است.هايي هستند كه خداوند به  آنان در ميان نعمت
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منظور از زندگي در اين آيه  نويسد: ناصر مكارم شيرازي دربارة زندگي شهدا مي
همان زندگي برزخي در جهان پس از مرگ است نه زندگي جسماني. عليرغم اينكه 
زندگي برزخي فقط به شهدا اختصاص ندارد و بسياري از مردم نيز داراي زندگي 

  .1ي شهدا از نوع بسيار رفيع آن استبرزخ برزخي هستند، اما زندگي
تر،  زندگي شهدا از زندگي اين دنيا كامل نويسد: حاج سلطان جنابذي نيز مي

تر است و آنان در پيشگاه پروردگارشان در زندگي مناسب مقامشان   برتر و عالي
  .2شوند روزي داده مي

ني دربارة در حديثي طوال ص روايت شده است كه پيامبر ؛ از اميرالمؤمنين
Dë¯¿@éyë‰@�a@ÝÈ@�@åß@Ý•aìy�¿@�Š�m@Šš�@@ä¦aò@yî@sشهيد فرمودند: 

íë@ õb’íd×ëdmë@ bç‰b�@ åß@ Ýô@µg@…bäÔÛaí”ŠÈÛbi@ ñòÔ�ÜÈß@ ñkç‡@ åß@ ÝZC » خداوند
دهد كه به هر جا كه بخواهد پرواز  روح او را در سينه پرنده سبز رنگي قرار مي

آويزان شده هاي طاليي  خورد و در قنديل بهشت مي هاي كند. اين پرنده از ميوه مي
  .3»گزيند از عرش مسكن مي

شود و سرنوشت او در قبر  زماني كه انسان از دنيا برود و بميرد اعمال او قطع مي
يا در عذاب خواهد بود. پس او در هر دو حال نتيجه  ،يا نعمت داده شده است

 ص بيند يا همچنانكه پيامبر ياعمال اين دنيايش را به صورت نعمت يا عذاب م
  رسد. اند، به وسيلة ثواب اعمالي كه بدو مي بيان فرموده

�@D@�òÓ†•@Zñtýq@åßفرمايد:  مي ص پيامبرüg@éÜàÇ@éäÇ@ÉĐÔãa@æb�ã⁄a@pbß@a‡g
‰buí@ćá�ÜčÇ@ëc@L�ò×@éà�ÜÇ@æbÛ@�b•@†Ûë@ëc@Léi@aìÈÐnãbÏ@÷bäÜíéÛ@ìÇ†ZC » هرگاه انسان

صدقة جاريه، : شود به جز از سه راه او از وي جدا و قطع ميرود عمل  از دنيا مي
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زند يا فر ،علمي كه آن را به مردم آموخته باشد و از آن استفاده كرده باشند
  .1»نيكوكاري كه براي او دعا كند

شنود و اين امر جزو امور مختص به آن  ما را مي ص اينكه پيامبر: ثانياً
گي را ندارد. زيرا اين امر به وسيلة است و كسي جز ايشان اين ويژ صحضرت

  توان با ايشان مقايسه كرد. نصوص شرعي ثابت شده است كه كسي را نمي
D@aëˆ‚nm@üشنيدم كه فرمود:  ص روايت شده است: از پيامبر ؛ اميرالمؤمنين

�Óð@ßŽi@üë@ ja†v�Žîflmì�Øë@ ja‰ìjÓ@ žáÜÇ@ aì�Ü•Şï@yî@ bàr×Ï@ánäØmý•@ Şæhßý�ë@á@áØ
í�ÌÜjZC@»هايتان را به قبر تبديل ننماييد. در هر  قبر مرا تبديل به مسجد نكنيد و خانه

الم و درود شما به من ترديد س جا كه بوديد بر من درود و سالم بفرستيد كه بي
  .2»خواهد رسيد

روند  كنند كه با اين هدف به مرقد اوليا و صالحان مي اما اينكه آنها ادعا مي: ثالثاً
اهند در پيشگاه خداوند بر ايشان واسطه شوند تا نيازهايشان خو و از آنان مي

سخن  ‡ آيد. زيرا اهل بيت برطرف شود، اين امر شرك به خداوند به حساب مي
دهند. بلكه آنها همچنانكه گرگ از  و به طريق اولي پاسخ نمي ،شنوند آنان را نمي
جويند، اعالن  مي ، مبرا بود. از اين افراد و كساني كه بدانها توسل؛ خون يوسف

–كنند. چنانكه در نص صحيح آمده است، آنها و همچنين قبل از آنها  برائت مي

  بهترين الگو و اسوه براي ما هستند. – ص رسول اكرم

ôtΒ﴿ فرمايد: مي –تعالي  –چنانكه خداوند  uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θããô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ āω 
Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# öΝèδ uρ tã óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï7≈ xî ∩∈∪ ﴾) .5 :األحقاف.(  

خواند كه تا  چه كسى گمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى«
خود   كه  است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزي( گويد قيامت هم به او پاسخ نمى
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  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  به رسد  چهمانند: مردگان، بتها، درختان،  شنود نمي
  حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  فقط آنان  نه )نمايد  دفع  را از وي  يا ضرري  ،را جلب

  .»شنود!) (و صداى آنها را هيچ نمى خبرند بي (كامال)  دعايشان از
تر  اين امر انكار آن است كه فردي از مشركان گمراه نويسد: مولي محسن كاشاني مي

اند و  دهندة توانا و بسيار آگاه را رها كرده باشد. زيرا آنان عبادت خداوند شنوا، پاسخ
هاي آنان اطالعي ندارند و مصالح آنان را تا  كنند كه نه تنها از نهان كساني را عبادت مي

توانند آن را  بلكه حتي اگر دعاي آنها را بشنوند نمي ،توانند حفظ نمايند روز قيامت نمي
و آنان از دعاي آنان اطالعي ندارند. زيرا آنها يا جمادات هستند يا بندگاني  ،سخ دهندپا

  .1ند و به امور خودشان مشغول هستندا كه تسخير شده
بدين ترتيب آنها به عنوان شريك خداوند قرار  نويسد: سيدمحمدتقي مدرسي مي

ترديد پاسخ او را  شوند. چنانچه انسان تا روز قيامت آنها را بخواند بي داده مي
دهند. بلكه آنها از شنيدن دعاي او غافل هستند و به جاي توجه به امور كساني  نمي

خوانند به امور خاص خودشان مشغول هستند. حال خواه اين شريكان  كه آنها را مي
دادند و گمان  سنگي باشند يا مردگاني كه مشركان آنها را شريك خداوند قرار مي

هاي انساني كه در مقابل  يا بت ،كنند يامت براي آنها شفاعت ميكردند در روز ق مي
شوند. هر كدام از آنها به اموري مشغول هستند كه مانع  خداوند پرستش مي

ها اصالً جان و بيداري و  شود. سنگ پرداختن آنها به دعاوي دعاكنندگانشان مي
بدانها جزا و د هوشياري ندارند و مردگان هم براساس اعمالشان در پيشگاه خداون

  .2شوند پاداش داده مي
بايد به ياد داشته باشيم كه در روز قيامت ادعاهاي باطل از سخنان حقيقي 

  بيند. شود و آن زماني است كه هر مخلوقي آتش و حساب را مي مشخص مي
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�§&øŒÎ) r﴿ فرمايد: خداوند مي t7s? tÏ% ©!$# (#θãèÎ7›? $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θãèt7 ¨? $# (# ãρr&u‘ uρ z># x‹ yèø9$# 

ôM yè©Ü s)s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$t7ó™F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#θãèt7 ¨? $# öθs9 āχr& $oΨ s9 Zο§�x. r&§� t6oKoΨ sù öΝ åκ÷] ÏΒ $yϑ x. (#ρâ §� t7s? 

$̈Ζ ÏΒ 3 y7Ï9≡x‹ x. ÞΟÎγƒÌ� ãƒ ª!$# öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& BN≡u� y£ym öΝÍκ ö� n= tæ ( $tΒ uρ Νèδ tÅ_Ì�≈ y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# ∩⊇∉∠∪ ﴾ .

  ).167- 166 :ةالبقر(
و  ;جويند كننده) از پيروان خود، بيزارى مى در آن هنگام، رهبران (گمراه و گمراه«

شود. و (در اين  و دستشان از همه جا كوتاه مى ;كنند كيفر خدا را مشاهده مى
گشتيم، تا از آنها ( پيشوايان  كاش بار ديگر به دنيا برمى«گويند:  هنگام) پيروان مى

بيزارى جوييم، آن چنان كه آنان (امروز) از ما بيزارى جستند! (آرى،)  گمراه)
و  ;دهد زايى به آنان نشان مى خداوند اين چنين اعمال آنها را به صورت حسرت

  .»هرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شد
#﴿فرمايد:  مي –تعالي  –همچنين خداوند  sŒÎ) uρ # u u‘ šÏ% ©!$# (#θä.u� õ° r& öΝ èδ u!$Ÿ2u� à° 

(#θä9$s% $oΨ −/u‘ Ï Iωàσ‾≈ yδ $tΡ äτ !% Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# $̈Ζ ä. (#θãã ô‰ tΡ ÏΒ š�ÏΡρßŠ ( (#öθs) ø9 r' sù ÞΟ ÎγøŠs9 Î) tΑöθs) ø9 $# öΝä3‾Ρ Î) 

šχθç/ É‹≈x6s9 ∩∇∉∪ ﴾) .86 :النحل.(  
بينند،  و هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند مى«
خوانديم!  نها همتايانى هستند كه ما به جاى تو، آنها را مىپروردگارا! اي«گويند:  مى

شما دروغگو هستيد! (شما هواى نفس «گويند:  در اين هنگام، معبودان به آنها مى«
  شود. گويي بدانها پاسخ داده مي .»كرديد!) خود را پرستش مى

öΝèδ﴿ فرمايد: خداوند مي ö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθtƒ ÏπsùÎ— Fψ $# ÏŒÎ) Ü>θè= à) ø9$# “t$ s! Ì� Å_$uΖ ptø: $# 4tÏϑ Ïà≈ x. $tΒ 

tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗ xq Ÿωuρ 8ì‹ Ï7x© äí$sÜ ãƒ ∩⊇∇∪ ﴾) .18 :غافر.(  
و آنها را از روز نزديك بترسان، هنگامى كه از شدت وحشت دلها اي پيامبر]! «[

براى ستمكاران  ;گردد رسد و تمامى وجود آنها مملو از اندوه مى به گلوگاه مى
  .»اى كه شفاعتش پذيرفته شود ندارد، و نه شفاعت كننده دوستى وجود

(øŒÎ﴿ فرمايد: مي ؛ خداوند تعالي دربارة عيسي uρ tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ |MΡ r&u 
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|M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ 

}§øŠs9 ’Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) àMΖ ä. …çµçFù= è% ô‰s) sù … çµtG ôϑ Î= tæ 4 ãΝ n= ÷ès? $tΒ ’ Îû Å¤ø7 tΡ Iωuρ ÞΟ n= ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡ø7 tΡ 4 
y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ãΝ≈‾= tã É>θã‹ äóø9   ).116 :ةالمائد. (﴾ ∪∌⊆⊆∩ #$
و آيا تو به مردم گفتى كه من «گويد:  و آنگاه كه خداوند به عيسى بن مريم مى«

منزهى تو! من «گويد:  ، او مى»مادرم را بعنوان دو معبود غير از خدا انتخاب كنيد؟!
حق ندارم آنچه را كه شايسته من نيست، بگويم! اگر چنين سخنى را گفته باشم، تو 

و من از آنچه در ذات (پاك)  ;دانى! تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهى مى
  .»ز تمام اسرار و پنهانيها باخبرىتوست، آگاه نيستم! بيقين تو ا

tΒ àM$﴿ با اعالن برائت خود از اين سخن فرمود: ؛عيسي  ù= è% öΝçλm; āωÎ) !$tΒ Í_s? ó÷ s∆r& 

ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# ’ În1u‘ öΝ ä3−/u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ öΝ Íκö� n= tã #Y‰‹ Íκy− $̈Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ�Ïù ( $£ϑ n= sù Í_tG øŠ©ùuθs? |MΨ ä. 

|MΡ r& |=‹Ï% §�9$# öΝÍκ ö� n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ ﴾) .117 :ةالمائد.(  
(به آنها گفتم:)  ;من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چيزى به آنها نگفتم«

خداوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانى كه در ميان 
ولى هنگامى كه مرا از ميانشان برگرفتى، تو  ;آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم

  .»و تو بر هر چيز، گواهى ;خود مراقب آنها بودى
ام علمي ندارم و درباره  ام با آنان ديده يعني من جز آنچه را كه در مدت زندگي

  دانم؛ دهد چيزي نمي آنچه در غيبت من روي مي
βÎ) óΟ﴿ فرمايد: خداوند مي èδθãã ô‰ s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ ä. u!$tã ßŠ öθs9 uρ (#θãèÏÿxœ $tΒ (#θç/$yftG ó™$# (ö/ä3s9 

tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρã� à7 õ3tƒ 4öΝ ä3Å2÷� Å³Î0 Ÿωuρ y7ã∞ Îm;uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9��Î7 yz ∩⊇⊆∪ ﴾) .14 :فاطر.(  
شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ  اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى«
شوند، و هيچ كس  رستش) شما را منكر مىو روز قيامت، شرك (و پ ;گويند نمى

  .»سازد مانند (خداوند آگاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى
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چگونه ممكن است كه آنها نجوا يا سخنان  گويد: سيد محمدتقي مدرسي مي
ها باشند؟ با  سري و پنهاني شما را بشنوند يا قادر به شنيدن دعاي شما در تاريكي

ا بتوانند آن را بشنوند، هرگز قادر به پاسخ دادن به شما فرض محال اينكه آنه
توانند براي  نخواهند بود. زيرا آنها قادر به دفع ضرر از خود نيستند. پس چگونه مي

≈tΠöθtƒuρ Ïπyϑ﴿ شما كسب منفعت كنند؟ uŠÉ) ø9 $# tβρã� à7 õ3tƒ 4öΝ ä3Å2÷� Å³Î0﴾: » در روز قيامت
 ترديد فرشتگان و پيامبراني چون عيسي ييعني ب» كنند. ورزي شما را انكار مي شرك
Ÿωuρ y7﴿ نمايند. ورزي آنان را انكار مي و اولياي نيكوكار و صالح شرك ؛ ã∞ Îm;uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 

9��Î7 yz ﴾: » هيچ كس همانند [خداوند] آگاه [از احوال آخرت تو را از چنين اموري
كه به امر احاطه و خبير آن كسي است ». كند به شيوه يقيني و قطعي] تو را آگاه نمي

تر است؟ او كه  داند و چه كسي از خداوند آگاه اطالع كامل دارد و ابعاد مسأله را مي
   1گيرد؟ شود و در بر مي علمش همه چيز را شامل مي

βÎ) óΟèδθãã﴿ نويسد: محمدجواد مغنيه مي ô‰ s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ ä.u !$tã ßŠ﴾ :» يعني اگر آنچه
احساس و غيرعاقل باشند قادر به  نگ و درخت و ستاره بيخوانيد مانند س آنها را مي

öθs9﴿ شنيدن دعاي شما نيستند. uρ (#θãèÏÿxœ﴾ : يعني اگر آن چيزهايي كه آنها را در مقابل

tΒ (#θç/$yftG$﴿ خوانيد، انسان، جن يا فرشته باشند، خداوند و غير از او مي ó™$# (ö/ ä3s9 ﴾: 
نها قادر به جلب نفع يا دفع ضرر از خودشان توانند به شما پاسخ دهند. زيرا آ نمي

≈tΠöθtƒuρ Ïπyϑ﴿ توانند آن را دربارة ديگران انجام دهند؟ هم نيستند. پس چگونه مي uŠÉ) ø9$# 

tβρã� à7 õ3tƒ 4öΝ ä3Å2÷� Å³Î0﴾. :كنند. از شما  در روز قيامت شرك شما را انكار و تقبيح مي

 Ÿωuρ﴿ كنند. ن سرزنش ميتا جويند و شما را به علت شرك و گمراهي برائت مي

y7 ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9�� Î7yz ﴾:  مطلق تو را از امور جهان و و هيچ كسي همانند خداوند آگاه
دانستند و گردنكشان و  همچنين سرنوشت اين افرادي كه پيامبري تو را دروغ مي
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  .1كند افراد نافرمان ديگر، آگاه نمي

Πöθtƒuρ öΝ﴿فرمايد:  خداوند همچنين مي èδç� à³øtwΥ $YèŠÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ% ©# Ï9 (#θä. u�õ° r& öΝä3tΡ% s3tΒ 

óΟ çFΡ r& ö/ä. äτ !% x.u� à° uρ 4 $uΖ ù= −ƒt“ sù öΝ æη uΖ ÷� t/ ( tΑ$s% uρ Νèδ äτ !% x. u�à° $̈Β ÷ΛäΨ ä. $tΡ$−ƒÎ) tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∇∪ ﴾) .28 :يونس.(  
ن كنيم، سپس به مشركا (به خاطر بياوريد) روزى را كه همه آنها را جمع مى«
شما و معبودهايتان در جاى خودتان باشيد (تا به حسابتان رسيدگى «گوييم:  مى

كنيم). و  سازيم (و از هر يك جداگانه سؤال مى سپس آنها را از هم جدا مى» شود!)
  .»كرديد شما (هرگز) ما را عبادت نمى«گويند:  معبودهايشان (به آنها) مى

   نويسد: اهللا مي محمدحسين فضل

﴿Πöθtƒuρ öΝ èδ ç�à³øtwΥ $YèŠÏΗ sd﴾ :آوريم.  ها و مخلوقات را گرد هم مي روزي كه همه انسان

(ΝèO ãΑθà§﴿ كنند. پس هيچكدام از آنها از شركت تخلف نمي tΡ tÏ% ©# Ï9 (#θä. u� õ° r& öΝ ä3tΡ%s3tΒ 

óΟ çFΡ r& ö/ ä.äτ !% x. u�à° uρ﴾: گوييم شما و معبودهايتان  اند مي سپس به كساني كه شرك ورزيده
ن بايستيد ... حركت نكنيد هر كدام از شما بايد در سر جاي خود باقي سر جايتا

شدند نيز بايد در سر جاي  بماند. هر كدام از آن كساني كه شريك خدا خوانده مي
دهد و لرزه بر  خود بمانند و با حقيقت كشنده و تلخي كه همه اميدها را بر باد مي

ساني هستند كه در عبادت براي خداوند اندازد، روبرو شوند. آنها همان ك ها مي اندام
اند و اين شريكان را در مقابل پروردگار و غير از او پرستش  شريك قرار داده

 رسانند شناسند و نه بدانها سود و شفاعتي مي اند. آن شريكان نه آنها را مي كرده

﴿$uΖ ù= −ƒt“ sù öΝæη uΖ ÷� t/﴾ :يزي وجود هاي ميان آنها را از بين برديم پس هيچ چ يعني رابط
هاي  ندارد كه آنها را به هم مرتبط سازد. آنها را بنگر كه با حالت انكار و رد عبادت

شوند تا از مسؤوليت رهايي يابند و عبادتشان براي  آنان برايشان با هم روبرو مي
آنها را انكار كنند. تا مسؤوليت گمراهي و شرك آن مشركان بر دوش آنان نيفتد و 
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ب، گمراه كردن و نيرنگ متوجه آنان نباشد. آنان با آن مشركان اتهام تشويق و ترغي

%tΑ$s﴿كنند؟  چه كار مي uρ Νèδ äτ !% x. u�à° $̈Β ÷Λ äΨ ä. $tΡ$−ƒÎ) tβρß‰ ç7 ÷ès? ﴾: »گويند شما  شريكانشان مي
زيرا ما شما را بدان سفارش نكرده بوديم تا عمل شما به » كرديد ما را پرستش نمي

مان ما عبادت به شمار آيد. ممكن است اين امر به عنوان خضوع و پيروي از فر
صورت كنايه بدان علت بيان شده است كه آنها [شريكان] استحقاق عبادت را 

  .1اند تا با مسؤوليت اين امر در پيشگاه پروردگار روبرو نشوند نداشته
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  :بخش سوم

  خطر دچار شرك شدن

داده نشود. زيرا شرك توحيد خالص پروردگار آن است كه براي او شريكي قرار 
āχ﴿ فرمايد: ظلم و گناه بس بزرگ و امر خطرناكي است. همچنانكه خداوند مي Î) 

x8÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýàs9 ÒΟŠÏà tã ﴾) .ترديد شرك ستم بزرگي است بي« ).13 :لقمان«.  

!© (βÎ¨﴿ همچنين خداوند فرموده است: $# Ÿω ã� Ï7 øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã�Ï7 øótƒuρ $tΒ šχρßŠ 

š�Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ ﴾) .116 :النساء.(  
تر  آمرزد و بلكه پايين ترديد خداوند شرك ورزيدن به خود را [از كسي] نمي بي«

  »بخشد. از آن را از هر كسي كه بخواهد [و صالح بداند] مي
يعني خداوند بزرگ آمرزندة گناهان است. اما  نويسد: محمد سبزواري نجفي مي

دهد و حكم فرموده  طي گناه شرك را مورد عفو قرار نميمطلقاً و تحت هيچ شراي
است كسي كه شرك بورزد در آتش جاودان خواهد بود. زيرا اثر اين گناه هرگز از 

شود مگر آنكه فرد مشرك توبه نمايد و به اسالم باز  رود و شامل عفو نمي بين نمي
اين صورت  گردد و به ربوبيت و الوهيت خداوند به تنهايي ايمان بياورد. در

�ã﴿ورزيده است از بين برود.  شود گناه شركي كه قبالً مي اش باعث مي توبه Ï7øótƒuρ $tΒ 

šχρßŠ š�Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$t±o„ ﴾: تر از شرك را مورد عفو و  يعني هر گناهي پايين

yϑ﴿بخشد  دهد. و او بدون توبه اين گناهان را مي بخشش قرار مي Ï9 â !$t±o„ ﴾ :ن آ
خودش به فضل و كرم خود از آنها در گذرد و براي كساني است كه بخشش و عفو 

آنها را عفو نمايد. زيرا مقتضي اين حالت ماندن در وضعيت خوف و رجاست. 
  .1توان بدان چشم طمع دوخت بنابراين با توبه نكردن نمي

اين خطري است كه دربارة ايمان و عمل بندگان وجود دارد و هيچ كسي از اين 
ترديد از  نا نشده است و چنانچه كسي بدان گناه [شرك] گرفتار شود، بيقاعده استث
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  عذاب در امان نخواهد بود.
اين امري است كه در آيه زير بدان اشاره شده است كه خداوند خطاب به 

‰ô﴿ فرمايد: مي ص پيامبرش محمد s)s9 uρ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) ’ n< Î) uρ tÏ% ©!$# ÏΒ š�Î= ö6s% ÷È⌡s9 |Mø. u� õ° r& 

£sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:   ).65 :زمرال. (﴾ ∪∋∌∩ #$
به تو و به يكايك پيامبران، پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك ورزي «

شود و در اين صورت  گردد و] هيچ و نابود مي پاداش مي كردارت [باطل و بي
  .»ترديد از زيانكاران خواهي بود بي

   گويد: ني شيرازي ميسيدمحمد حسي
خداوند بر مسأله توحيد تأكيد فراواني كرده است تا جايي كه هر كسي كه شرك 

شود حتي اگر آن فرد پيامبر باشد ... اي پيامبر  ارزش و پوچ مي بورزد، اعمال او بي
اند وحي شده است چنانچه به خداوند شرك  به تو و پيامبراني كه پيش از تو آمده

ترديد اعمال  ا او كس ديگري را بخواني و مورد ندا قرار دهي، بيبورزي و همراه ب
ثواب بودن آن است.  رود. احباط عمل به معني باطل شدن و بي نيك تو از بين مي

و هرگاه كه  ،گيري يعني اگر شرك بورزي در مقابل اعمال نيكت هيچ پاداشي نمي
كساني كه  شرك بورزي از جمله كساني خواهي بود كه زيان خواهند ديد.

و  ص اند. اينكه رسول اكرم شان و دنيا و آخرت را از دست داده خودشان، خانواده
اند بدان علت است تا مردم آگاه  پيامبران ديگر اين گونه مورد خطاب قرار گرفته

شود و هيچ  شوند كه اين امر حتي در مورد برترين فرد از ميان مردم هم انجام مي
  .1ها وجود نداردگونه عفو و بخششي براي آن

داد. وي نگران بود مبادا خودش و  نيز اين امر را به مردم تذكر مي ؛ ابراهيم
. ﴾ #$}Í_ö7ãΨô_$#uρ ¢Í_t/uρ βr& y‰ç7÷è‾Ρ tΠ$oΨô¹F﴿ فرزندش دچار شرك شوند. خداوند فرموده است:

  .»و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار« ).35 :إبراهيم(
  نگران امتش بود كه مبادا به شرك مبتال شوند. ص همچنين محمد
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@D@bßفرمود:  ص كند كه پيامبر مجلسي در بحاراألنوار روايت مي flÒflìž�c@ Şæ�g
ØîÜÇ@ŽÒb�cŠ’Ûa@á�Ú@Ó@AŽŠflÌ•þaîŠ’Ûa@bßë@ZÝí@ŠÌ•þa@�ÚÞì�‰@b @ŠÛa@ZÞbÓ@_��aíŽõbZC 

باشد.  ك اصغر ميترسم شما بدان گرفتار شويد، شر ترين چيزي كه من مي ترسناك«
  .1»ه شد: شرك اصغر چيست؟ فرمود: رياگفت

Dæbnjuì½aZ@@åßفرمود:  ص رروايت شده است كه پيامب  �بن عبداهللا از جابر
@pbßíŠ‘@ü@ê†yë@��a@�üg@éÛg@ü@æc@†è’Ùí@@flpbß@åßë@Lòä¦a@flÝfl�fl…@éÛíŠ’Ú@@�bi

‘î@jb÷flífl‰bäÛa@�ÝŽ�ž†ZC@»دنيا برود در حالي كه شهادت  دو امر حتمي هستند: كسي كه از
شريك است، وارد بهشت  جز اهللا نيست و او تنها و بيبحق دهد كه هيچ خدايي  مي
ورزد از دنيا برود وارد آتش  و فردي در حالي كه به خداوند شرك مي ،شود مي

  .2»شود جهنم مي
روايت  ‡ به روايت از اجداد بزرگوارش ؛ الرضا بن موسي  از امام علي

�@D@�aفرمود:  ص كه فرمودند: پيامبر شده استüg@fléÛg@ü@Şæg×ÄÇ@�òàÜî@�òà×Š¹ÜÇ@�òó@
ČŒÇ@ @�a@@ b�bÓ@åßë@ òČä¦a@kuìn�a@ jb–čÜ«@ b�bÓ@åß@ ČÝuë×–Ç@ jbič‡bflàÛbß@ žo@Žéßfl…ë@ é

ë×–ß@ æb�µg@ ê@N‰bäÛaZC » ال اهللا در پيشگاه خداوند كالم عظيم و إعبارت ال إله
كسي كه خالصانه آن را بگويد، بهشت براي او واجب بسيار ارزشمندي است. 

شود. كسي كه به دروغ آن را بر زبان جاري كند، مال و جانش را (گفتن اين  مي
  .3»او به سوي آتش خواهد بودظ كرده و سرنوشت كلمه) حف

@Dëمجلسي در شرح عبارت  b�bÓ@ åß×jbi‡bC نويسد: يعني در خبر دادن از  مي
  .4»آن دروغ بگويد ...  اعتراف به آن و تصديق

اند كه گناه شرك را بدون توبه نخواهد  به همين دليل خداوند بيان فرموده
كند. اگر فردي در حالي كه از  بخشيد. اين امر ميزان خطرناك بودن آن را بيان مي
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دچار زيان شديد شده است. به همين  –پناه بر خدا  -رود مشرك باشد،  دنيا مي
اند و افتادن در دام آن را  داشته مردم را از آن برحذر مي ‡ هدليل پيامبران و ائم

اند كه چه بد سرنوشتي است. آنان مردم را  موجب وارد شدن در آتش جهنم دانسته
اند. اين همان راه كسب رضايت  به توحيد خالص براي پروردگار دستور داده

  پروردگار و دخول در بهشت است.
حتي  –ردم را از وقوع در شرك به پروردگار م ص از آنجا كه اهل بيت پيامبر

داشتند. اين  برحذر مي –اهميت جلوه كند  اگر در نظر عوام مردم كوچك و كم
از آن بيم داشت. همچنانكه از ايشان روايت  ؛ امري است كه اميرالمؤمنين علي

گرفت تا بر او آب  گرفت از كسي كمك نمي شده است كه زماني كه وضو مي
خواني تا بر شما آب بريزد؟  گفته شد: يا اميرالمؤمنين، چرا كسي را نمي بريزد. به او

  .1فرمود: دوست ندارم در نمازم كسي را شريك قرار دهم
به همين دليل پس از آنكه خطر وقوع شرك را بيان كرديم بعضي از اعتقادات و 

  ماييم. ن اند ذكر مي عباداتي را كه گروهي از مردم در انجام آن دچار انحراف شده
نه  ،خواهم اين كتاب هدايت و دليلي براي ما باشد از خداوند عزّوجلّ مي

  شاهدي عليه ما.
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  :بخش چهارم

  هايي از وقوع شرك در ميان مردم نمونه

  ها  تصاوير و مجسمه - 1
شود و به عنوان يكي از امور  هاي خطرناكي كه به شرك منتهي مي از جمله راه

(و آيد ساختن مجسمه ن نهي كرده است به شمار ميبسيار مهمي كه خداوند از آ
(و ساز  است. علت اين امر آن است كه عمل مجسمه عكسبردارى و نقاشي)

  شبيه آفرينش خداوند است.عكسبردار و نقاش)
گردني  ،كند: از ميان آتش نوري طبرسي از كتاب (لب األلباب) روايت مي

كه به خداوند دروغ بسته است؟ شود: كجاست آن كسي  شود. گفته مي برافراشته مي
كسي كه خداوند را خوار و كوچك شمرده است كجاست؟ آنكه با خداوند دشمني 

شود: اين سه دسته چه كساني هستند؟ در جواب  كرده است كجاست؟ سؤال مي
شود: كسي كه ساحري نموده است به خداوند دروغ بسته است. كسي كه  گفته مي

و كسي كه ريا نموده است،  ،مني كرده استمجسمه ساخته است با خداوند دش
  .1خداوند را خوار و كوچك دانسته است

اند،  مردم را از انجام آن نهي كرده ص منظور از مجسمه و تصويري كه پيامبر
مجسمه جانداران به ويژه افراد بزرگ بشريت مانند پيامبران، اوليا، دانشمندان و ... 

بندد. خواه اين تصوير بر روي  نقش ميباشد. يا تصويري كه بر روي لباس  مي
صفحه يا ورقه يا ديواري كشيده شده باشد. همه اينها حرام هستند. زيرا يكي از 

شونده به شرك و فساد عقيده در ميان مردم است. همچنين بايد گفت  هاي ختم راه
  روي داد.  و عكس كه اولين شركي كه در زمين به علت ساختن و نصب مجسمه

آمده است كه ايشان فرمودند: اولين كسي  ؛ به نقل از امام محمدباقردر روايتي 
را ساخت تا مردم را بدان فريب دهد و آنها را از عبادت خداوند  ؛ كه مجسمه آدم

منحرف سازد، ابليس بود. سپس مجسمه (ود)، (سواع)، (يغوث) و (يعوق) را ساخت. 
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پرستي  د. ايشان مردم را از بترا به پيامبري مبعوث كر ؛ تا اينكه خداوند ادريس
  .1برحذر داشت و آنها را از اين كار منع كرد

را لعن نموده و  و عكسبرداران سازان مجسمه ص به همين دليل، پيامبر
بينند و همچنين  اند كه آنها در روز قيامت بيش از همه مردم عذاب مي فرموده

محو كنند. همچنين از  ها را بشكنند و تصاوير را پاك و اند مجسمه دستور داده
شوند.  ايشان نقل شده است كه فرشتگان وارد منزلي كه در آن تصويري باشد، نمي

  علت همه اين امور فساد و خطر شديد آن براي اعتقادات مردم است. 
بينيم كه تصاوير پيامبران، اوليا، علما و  اما امروزه ما بسياري از مردم را مي

كنند. يا عكس  ها و اماكن ديگر آويزان مي كر و خانهديگران را در مساجد، مجالس ذ
و ... را نصب  ؛ و سليمان ؛ و اهل بيت پاكش و تصوير نوح ص پيامبر

نمايند و با اين كار ناآگاهانه از روش غيرمسلمانان از قبيل مشركان و مسيحيان  مي
  كنند. پيروي مي

فرمود:  ص پيامبرنويسد كه  نوري طبرسي به نقل از كتاب (عوالي الآللي) مي
Dg@ ‰Şì–Ûa@ êˆç@ flÝçc@ ŞæŽí@ flæìiŞ̂ ŽÈíÔÛa@ flâìî@ čòßbŽížyOc@ ZÞbÔŽîáŽn�ÔOÜfl�@ bflß@ aìZC » سازندگان اين

شود:  شوند. پس بدانها گفته مي ها و تصاوير در روز قيامت عذاب داده مي مجسمه
  .2»ايد زنده كنيد آنچه را كه آفريده

گفت: من اين  م فردي به ابن عباسكند كه  مجلسي در بحاراألنوار روايت مي
سازم. پس درباره اين امر براي من حكم صادر كن و فتوا  را ميو عكسها ها  مجسمه

D×¿@‰ğì–ß@şÝ@@L‰bäÛa شنيدم كه فرمود: صاهللا گفت: از رسول  م بده. ابن عباس
¯Û@ éÛ@ ÝÈØ¿@ éiğ̂ ÈnÏ@ jb�Ðã@ bç‰Čì•@ ññ‰ì•@ Ý@áČäèuZC@»و  ساز جاي هر مجسمه

سازد  كه ميو عكسى اي  در آتش است. خداوند در مقابل هر مجسمه دارعكسبر
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  .1»دهد دهد و آن را در جهنم عذاب مي براي او نفس [و روحي] قرار مي
D‡×@Ý̂º@Šبابي را تحت عنوان » من ال يحضره الفقيه«ابن بابويه قمي در كتاب 

çbäß@ žåčßï@ğ�äÛa@صC نويسد:  آورده است. سپس ميDèãëó@Ûa@åÇëb–níŠZC پيامبر 
سازي و رسم و كشيدن تصوير نهي فرمود. آنگاه در ذيل آن بخش  از مجسمه ص

@Dفرمود:  ص كند كه پيامبر اين حديث را ذكر مي Ćê‰ì•@‰Şì•@ žåflß×@ ��a@ ŽéÐ�Üí@âì
ÔÛaî@ žæc@ òßbíÏ@ flƒÐäîÛë@ bèîƒÏbäi@�ZC@»و تصويرى  اي را بسازد هر كسي كه مجمسه

هرگز كند كه در آن روح بدمد. اما او  وند او را وادار ميدر روز قيامت خدا بكشد
  .2»قادر به اين كار نخواهد بود

 ص روايت شده است كه فرمود: كساني كه خدا و پيامبر ؛ از امام محمدباقر
سازان و صورتگرانند كه در روز قيامت آنها مجبور  كنند همان مجسمه را اذيت مي

  .3مندها روح بد شوند كه در آن مجسمه مي
فرمايد: اميرالمؤمنين  روايت شده است كه به روايت از پدرانش مي ؛ از امام صادق

جداً پرهيز كنيد. زيرا در روز قيامت در برابر آن و تصوير فرمود: از ساختن مجسمه 
  .4شود مسؤول خواهيد بود و از شما به خاطر انجام آن بازخواست مي

فرمود: سه نفر  ؛ م جعفر صادقبن مروان روايت شده است كه اما از محمد
شوند: كسي كه مجسمه حيواني را بسازد، شكنجه  در روز قيامت عذاب داده مي

  .5شود تا روح در آن بدمد. اما او هرگز قادر به اين كار نخواهد بود مي
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را بدان سفارش  ؛ يارانش به ويژه امام علي ص اين امري است كه پيامبر
  كرد. مي

روايت شده است كه  ؛ به نقل از اميرالمؤمنين ؛ از امام جعفر صادق
اي را كه در  مجسمهتصوير و هر «مرا به مدينه فرستاد و فرمود:  ص فرمود: پيامبر

آن ديدي آن را از بين ببر. هر قبر [مرتفعي] را ديدي آن را با خاك يكسان كن و به 
  .1»ر سگي كه برخورد كردي، آن را بكشه

دربارة ساختن مجسمه است و  ص ريح پيامبرممكن است بگويند: اين نهي ص
بندد. پس چرا  شود كه بر روي ديوار يا پارچه نقش مي شامل تصاوير و عكس نمي

  گيريد؟ در اين باره بر مردم سخت مي
  كنيم. را ذكر مي ‡ جواب اين امر مواردي از نهي امامان اهل بيت

   از آن جمله:
روايت شده است كه  ؛ قاز جراح مدائني روايت شده است كه امام صاد
 ها تصاوير نكشيد. زيرا پيامبر فرمود: بر روي قبرها بنا نسازيد و روي سقف خانه

  .2دانست اين امر را ناپسند مي ص
ها را روي سقف خانه گذاشت يا از آن آويزان  توان مجسمه بديهي است كه نمي

  كرد. بلكه از كشيدن تصوير روي آن نهي شده است.
ها به صراحت نهي شده  ز تصوير كشيدن به ويژه بر روي پردهدر اخبار صحيح ا

ديد كه داراي  اي را مي پرده صاهللا است. روايت شده است كه هرگاه رسول 
  .3داد سر آن تصاوير قطع شود تصاويري بود دستور مي

بركت شدن خانه در اثر دوري  هاي فراوان و خطرناكي دارد و آن بي اين امر زيان
  وير است.فرشتگان از تصا

                                                 

�− i/�B2 +�U��� �3�562�� 
4− i/�B2 +�U��� �3�562�� 
?− mn �� � �ocQ��9�234�� 



    

  عقيدة اهل البيت        90
    

 

 

 ص كند كه پيامبر روايت مي» درر الآللي«اين امر را نوري طبرسي به نقل از 
@Döý½aفرمود:  ŽÝŽ�†m@ üØi@ òîÏ@ jbnî@ üë@ ñ‰ì•@ é×kŽäŽu@ üë@ ćkÜZC » فرشتگان وارد

  .1»تصوير، يا سگ و يا فرد جنبي باشدشوند كه در آن  اي نمي خانه
ت با تفسير دميري دربارة اس ص شايد كسي كه دوستدار اهل بيت پيامبر

علما دربارة وارد نشدن «گويد:  حديث فوق اطمينان بيشتري كسب كند وي مي
اي كه در آن سگ يا تصوير باشد، معتقدند كه علت دوري آنها از  فرشتگان خانه

اي كه در آن تصوير باشد اين است كه اين كار [كشيدن تصاوير] گناه بزرگي  خانه
اي  ن به آفرينش خداوند است و بعضي از آنها به گونهاست و در آن تشبيه كرد

  .2شوند است كه در مقابل خداوند پرستش مي
بر توحيد و خالصانه عمل كردن براي خداوند، ايشان از  ‡ به علت تأكيد ائمه

اند و اين  اي باشد نهي كرده نماز خواندن در جايي كه در آن تصاوير يا مجسمه
  است.  امردر فتاواي ايشان ذكر شده

امام برادرش  كند كه از عبداهللا بن حسن از پدربزرگش علي بن جعفر روايت مي
اي كه در آن تصوير ماهي يا  پرسيدم آيا نماز خواندن در خانه ؛ موسي كاظم

شوند جايز است؟  اي و يا مانند آن وجود دارد كه اهل خانه بدان مشغول مي پرنده
[تصوير] قطع نشود يا از بين نرود، جايز ايشان فرمودند: نه تا زماني كه سر آن 

نيست. و چنانچه در اين مكان نماز بخواند، نيازي به دوباره خواندن آن نيست. از 
اي باشد سؤال كردم.  اي كه در آن مجسمه ايشان دربارة نماز خواندن در اتاق يا خانه
در آن  ها در جلوي نمازگزار باشند نبايد ايشان فرمود: در صورتي كه آن مجسمه

اي نداشته باشد پس بايد سر آنها را قطع كند. در  اتاق نماز بخواند. مگر آنكه چاره
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  .1غير اين صورت نبايد در آنجا نماز بخواند
  امام موسيبرادرش علي بن جعفر آمده است كه از جدش از حسن به روايت از 

ر و دربارة اينكه آيا نماز خواندن در مسجدي كه در آن تصاوي ؛ بن جعفر
ها شكسته و سر  هايي وجود دارد صحيح است؟ فرمود: بايد سر مجسمه مجسمه

  .2تصاوير پاك شود. در اين صورت نماز خواندن در آن اشكالي ندارد
هايي  عرض كردم: ما بالش ؛ بصير روايت شده است كه به امام صادق از ابي

كنيم  ستفاده ميكنيم كه بر روي آن تصاويري وجود دارد و ما از آن ا را پهن مي
شوند اشكالي  شوند و لگدمال مي حكم آنها چيست؟ فرمود: از آنجا كه پهن مي

  .3ندارد. اما چنانچه بر روي ديوار يا تخت نصب شوند، اشكال دارد
پاداش فراوان بدهد. چه جواب زيبايي به اين  ؛ خداوند به امام جعفر صادق

اند كه  گيرد. ايشان بيان فرموده مي اند! جوابي كه از منبع نبوت سرچشمه سؤال داده
گيرد هيچ اشكالي ندارد. اما هرگاه  هر تصويري كه مورد اهانت و تحقير قرار مي

قصد تعظيم يا بزرگداشت آن تصاوير باشد مانند نصب آنها بر ديوار، اين كار حرام 
  و گناه بزرگي است.

 ؛ ام رضابن اسماعيل به نقل از پدرش روايت شده است كه از ام از سعد
هايي قرار دارد پرسيدم. آيا  دربارة نماز خواندن بر روي فرشي كه روي آن مجسمه

پندارم.  خواند يا نه؟ امام فرمود: به خدا قسم من آن را زشت مي بر روي آن نماز مي
روايت شده است كه فردي بر فرد ديگري وارد شد در حالي كه در كنار او فرشي 

سازي  ار داشت. آن مرد پرسيد: آيا در اينجا مجسمهاي قر بود كه روي آن مجسمه
  .4نماز نخوانشود؟ آن فرد در پاسخ گفت: نه در اينجا  يافت مي

درباره اين موضوع مهم فقط براي جلوگيري از نفوذ  ص همه احاديث پيامبر
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همانگونه كه براي  ،باشد ناآگاهانه شرك در ميان مسلمانان از طريق تعظيم و غلو مي
  ديگر اين اتفاق افتاد.هاي  امت

  غلو كردن دربارة افراد صالح و نيكوكار - 2
آيد، افراط  از جمله اموري كه از كوتاهي و سستي در زمينه توحيد به وجود مي

ترين  ترين و خطرناك باشد. اين امر يكي از زشت و غلو دربارة افراد نيكوكار مي
ست اين امر به هر نوع كوبد و ممكن ا اموري است كه بناي توحيد را در هم مي

  شرك و شري ختم شود.
به معناي از حد گذشتن است. گويي براي افراد صالح يكي از امور و : غلو

حقوق مخصوص به پروردگار را قرار دهد. از جمله اموري كه فقط مختص 
كس در آن شريك نيست و آن صفات را ندارد، كمال مطلق،  پروردگار است و هيچ

هاست و اينكه جز او هيچ كس شايسته  لق در همة جنبهغناي مطلق و تصرف مط
  عبادت و خدايي نيست.

كسي كه درباره يكي از مخلوقات خداوند غلو كند تا جايي كه در يكي از امور 
فوق سهمي براي او قائل باشد در حقيقت به وسيله آن امر، آن مخلوق را با خداوند 

  است. يكسان دانسته است و اين امر بزرگترين نوع شرك
كسي كه يكي از افراد نيكوكار را مدح و ستايش كند و مقام او را به بيش از 

ترديد دربارة آن فرد غلو كرده  آنچه خداوند بر آن دليل نازل فرموده باال ببرد، بي
  شود. است و اين امر به شرك و انهدام بنيان دين منتهي مي

@DãìÈÏŠm@üï@�Ôy@flÖìOÏïaفرمود:  ص پيامبر ŞæhÏ@LµbÈm@�@ãˆ‚Čmaï@@žæc@ flÝjÓ@ ja†jÇ
íãˆ‚Čnï@jãČîjbZC@» مقام مرا بيش از آنچه حق من است باال نبريد زيرا خداوند قبل از

  .1»آنكه مرا پيامبري قرار داده باشد، مرا بندة خود آفريده است
  اند: مردم در تعامل با افراد نيكوكار سه دسته
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كنند و آنها را آنگونه كه شايسته  كساني كه حقوق آنها را رعايت نمي: اهل جفا
  كنند. گذارند و تكريم نمي دارند و به دوستي و به آنها احترام نمي است دوست نمي

كساني كه آنها را داراي مقامي باالتر از آنچه خداوند براي آنها قرار : اهل غلو
  خوانند. داده مي

نند و حق واقعي ك كساني كه آنها را دوست دارند و با آنها دوستي مي: اهل حق
  كنند. آورند. اما دربارة آنها غلو و ادعاي عصمت نمي و شايسته آنها را به جا مي

صالحان كساني هستند كه از اينكه حقي از حقوق خاص پروردگار را به خود 
 ؛ از زبان عيسي –تعالي  –كنند. خداوند  اختصاص دهند خودداري مي

7﴿فرمايد:  مي oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ ﴾) .116 :المائده.(  
دانم كه داراي شريك باشي.  گفت: تو را از آن پاك و منزّه مي ؛عيسي] «[

  .»بخواهم كه وظيفه و] حقّ من نيست شايسته من نيست كه چيزي را بگويم [و
آن  بدان اعتقاد داشته و براساس �اين امري است كه اهل بيت گرامي پيامبر

  اند. عمل كرده
   اي در اين باره: نمونه

اند: گروهي از آنها  به سه دسته تقسيم شده ؛ مردم دربارة اميرالمؤمنين علي
  اند. دربارة او غلو كرده و منزلت او را با منزلت پروردگار جهانيان يكي دانسته

رد: توان به امور زير اشاره ك هاي غلو آنان دربارة آن حضرت مي از جمله نمونه
كنند كه خداوند واليت ايشان را بر پيامبران، عرضه كرد. گروهي آن را  گمان مي

پذيرفتند و گروهي ديگر از قبول آن سر باز زدند. آن كساني كه اين امر را انكار 
دچار معصيت  ؛ كردند بر مصائب و باليي مختلف گرفتار شدند. چنانكه آدم

به  ؛ آتش انداخته شد. يوسفبه  ؛ دچار طوفان شد. ابراهيم ؛ نوحشد، 
به اشتباه افتاد و  ؛ دچار بيماري شد. داود ؛ . ايوبداخل چاه انداخته شد



    

  عقيدة اهل البيت        94
    

 

 

  .1نيز در شكم ماهي افتاد ؛ يونس
كنند كه اميرالمؤمنين خود آنها را با اجازه  تر از همه اينها اينكه ادعا مي فريبنده

  .2خداوند نجات داد
يابد كه ذكر نام خداوند در  خوبي درمي خواند به كسي كه اين روايات را مي

عبادت فقط براي زيبا جلوه دادن آن عبارت قبيح و شنيع است. در غير اين صورت، 
كنند به اميرالمؤمنين حق تصرف مطلق كه از توانايي ذاتي  آنگونه كه آنان گمان مي

  گيرد داده شده است. او سرچشمه مي
اند از جمله آنها خوارج، نواصب  ردهگروهي نيز در بغض و تنفر از ايشان غلو ك

باشند. از جمله كساني كه حق و جايگاه ايشان را دربارة محبت و مواالتي  و ... مي
  باشند. اند، اهل حق مي اند و دربارة ايشان غلو نكرده كه اليق او باشد رعايت كرده

ار خودشان دربارة خطر غلو كردن به ويژه دربارة ايشان هشد ؛ اميرالمؤمنين
شوند:  اند: دو گروه دربارة من دچار هالك [و گمراهي] مي اند و فرموده داده

  .3و دشمني كه در عداوت من افراط نمايد ،كند دوستداري كه دربارة من غلو مي
اند: به سبب عقيده دربارة من دو گروه هالك  فرموده ؛ همچنين اميرالمؤمنين

عشق من او را به سوي غير حقيقت شوند: دوستدار و طرفدار افراطي كه حب و  مي
بكشاند. دشمن و مخالف افراطي كه كينه من او را از حق دور سازد. بهترين مردم 

گيرند. پس بدان تمسك  ش ميدرباره اعتقاد به من آناني هستند كه راه ميانه را در پي
  .4»جوييد
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DÏ@ČægÙî@rß@åß@jýمرا خواند و فرمود:  ص فرمايد: پيامبر مي ؛ اميرالمؤمنين
Çî�ó@énšÌic@Lí�@…ìèîny@�ó@‰b–äÛa@énČjycë@Léßc@aìnèiô@nyó@�Ûa@òÛŒä½a@êìÛŒãc@
Ûî@ éČãhÏ@ üc@ LéÛ@�íÜèÙ@Č¿@@ ÂŠÐß@ Čkª@ ZæbäqaŽíÛ@ b¶@ ÂŠÐîČ¿@�ë@ L@œÌjß°@éÜà

šÌiï@ÜÇó@@æcŽí�nèžjČãg@üc@Lï@¡�äi@Žo�Û@@üëŽíflyìó@ÛgŞïÛë@LØČäï@i@ÝàÇcØ@�a@lbn
jã@òä�ëČîß@émŠßc@bàÏ@LoÈĐn�a@bØÜÇ@ČÕzÏ@�a@òÇb�@åß@áîØîÏ@�Çb�@á@ëc@áŽnžjfljžyOc@bà

O×áŽnžç�ŠZC@»هستي. يهود خيبر از كينه به دل داشتند به همين  ؛ تو همانند عيسي
دليل به مادرش بهتان و اتهام زدند. مسيحيان او را دوست داشتند و او را به 

[امام علي فرمود:] بدان كه دربارة من جايگاهي رساندند كه حق و مناسب او نبود. 
شوند: دوستدار و طرفدار افراطي كه درباره آنچه در من وجود  دو گروه گمراه مي

توز افراطي كه بغض و كينه من او را بدان جهت  كند. و مخالف كينه ندارد افراط مي
ر من كشاند كه به من اتهام و تهمت وارد سازد. بدانيد كه من پيامبر نيستم و ب مي

توانم به كتاب خدا و سنت پيامبرش  اي كه مي شود. اما من به اندازه وحي نازل نمي
كنم. پس هر آنچه را كه از اطاعت پروردگار به شما دستور دادم، [عمل  عمل مي

  .1»را دوست داشته باشيد يا نپسنديد شود. خواه آن كردن بدان] بر شما واجب مي
كنند  ي كه در زمينه اعتقاد به ايشان غلو ميدربارة كسان ؛ اوبلكه حتي تهديد 

شود و  رسانند، شديدتر مي به جايگاهي باالتر از آنچه حق ايشان است مي و او را
نيز از  إ بن مريم فرمايد: خدايا من از غاليان مبرا هستم همچنانكه عيسي مي

ز جست. خدايا آنها را شكست بده و خوار گردان و هيچكدام ا مسيحيان برائت مي
  .2آنان را ياري مفرما

نسبت بدان هوشياري  ‡ اين امري است كه امامان ديگر از ائمه اهل بيت
  اند و سخنان ايشان در اين باره فراوان است. اند و دربارة آن تذكر داده داشته

فرمايد: بدترين مخلوقات خداوند غاليان هستند كه عظمت  مي ؛ امام صادق
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كنند. به  ادعاي خدايي بندگان خداوند را مي دهند و خداوند را كوچك جلوه مي
  .1خدا غاليان از يهوديان، مسيحيان، مجوسيان و مشركان بدترند

ما را به تحقيق و جستجو دربارة اساس غلو  ‡ اين هشدار جدي از سوي ائمه
  اند. اين امر را بيان فرموده ؛ كند كه امام صادق و منشأ آن وادار مي

شنيدم كه فرمود:  ؛ شده است كه از امام صادقاز ابان بن عثمان روايت 
كرد اميرالمؤمنين خداست. اما  خداوند عبداهللا بن سبأ را لعنت كند. زيرا او ادعا مي

اي فرمانبردار و مطيع بود. واي بر كسي كه بر ما  به خدا قسم اميرالمؤمنين، بنده
ربارة خودمان گويند كه ما د دروغ ببندد. گروهي از مردم دربارة ما سخناني مي

جوييم و به  بريم. ما از اعمال آنها برائت مي گوييم. ما از آنها به خداوند پناه مي نمي
  .2بريم خدا پناه مي

بديشان و افراط ناشي از آن, از  ‡ مسأله عالقه شديد بعضي از پيروان ائمه
  نظر و عنايت آن بزرگواران به دور نبوده است. 

كند كه امام  ذكر مي ؛ داهللا به نقل از امام صادقابن أبي نجران به روايت از عب
بندند و  ما اهل بيت بسيار راستگو هستيم. اما دروغگوياني بر ما دروغ مي«فرمود: 

  .3»رود هاي آنان به ما از بين مي وغصداقت ما به وسيلة نسبت يافتن در
دوارند بايد همواره به ياد داشته باشيم كه امامان اهل بيت به رحمت خداوند امي

گونه  خوانند. آنها بر ديگران هيچ و از عذاب او بيمناكند. آنان همواره خداوند را مي
فرمايد: به خدا قسم ما فقط بندگاني  مي ؛ برتري ندارند. امام جعفر صادق

توانيم كه نفع يا زيان  هستيم كه خداوند ما را آفريده و برگزيده است ما نمي
و چنانچه شكنجه شويم به  ،رم و رحمت اوستبرسانيم. چنانچه لطفي شود از ك

علت گناهانمان است. به خدا ما در برابر خداوند هيچ حجت و برهاني نداريم و در 
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ميريم و  ترديد مي برابر خداوند و در پيشگاه او هيچ مصونيت و برائتي نداريم. ما بي
يم و از ما ايست شويم و در محشر مي شويم و در روز قيامت زنده مي در قبر دفن مي
  شود. واي بر آنان! آنها را چه شده است؟ لعنت خداوند بر آنان باد. بازخواست مي

در قبرش، اميرالمؤمنين، فاطمه، امام حسن، امام حسين،  ص آنان خدا، پيامبر
را اذيت كردند. من در محضر شما  –صلوات اهللا عليهم  –امام سجاد و امام باقر 

ام. من از  به دنيا آمده صاهللا م كه از نسل رسول دهم كه من مردي هست شهادت مي
و  ،نمايد سوي خداوند هيچ برائتي ندارم. چنانچه از او اطاعت كنم به من رحم مي

در صورتي كه از فرمان او سرپيچي كنم، مرا به وسيلة عذاب شديدي شكنجه 
  .1خواهد كرد

  غلو دربارة قبرها - 3
افراد نيكوكار در بسياري از  از جمله مواردي كه در زمينه غلو دربارة

كاري و تبديل  بينيم، ساختن ضريح بر روي قبرها، گچ هاي اسالمي مي سرزمين
باشد كه به وسيلة نذر، ذبح كردن، توسل، طواف دور آن،  گاه مي كردن آنها به زيارت

طلب ياري و كمك و مساعدت از صاحب قبر، تقديم كردن قرباني، تاج گل، 
هاي ديگري كه همانند عقايد يهوديان و مسيحيان  بدعتعطرها و صرف اموال 

سبحانه  –كنند كه اين كارها آنها را به خداوند  و گمان مي ،شوند است عبادت مي
  كند. نزديك مي –وتعالي 

@D�Ó@aëˆ‚Čnm@üð@ÜjÓjò@Ûa@flåflÈOÛ@O�a@ČæhÏ@[ja†v�ß@üëîy@fl…ìèfĺ فرمايد: مي �پيامبر
jãc@‰ìjÓ@aëˆ‚Şmaî�ß@áèöb†ubZC » قبر مرا تبديل به قبله يا مسجد نكنيد. زيرا هنگامي

د كردند، خداوند آنان را لعن كه يهوديان قبرهاي پيامبرانشان را تبديل به مسج
  .2»كرد

عرض كردم: آيا نماز  ؛ از زراره روايت شده است كه به امام جعفر صادق
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و هيچكدام از  .1بخوان خواندن در ميان قبرها جايز است؟ فرمود: در ميان آنها نماز
D@üاند:  از اين كار نهي كرده و فرموده ص آنها را قبله قرار مده. زيرا رسول خدا

�Ó@ aëˆč‚Şnflmð@ë@ jòÜjÓ@ �a@ ŞæhÏ@ Lja†v�ß@ ü–@ë@ ČŒÇ@ ČÝu–@ˆÛa@ åÈÛí@‰ìjÓ@ aëˆ¥a@ å
jãcîfl†ub�ß@áèöbZC@»ه قبر مرا تبديل به قبله و مسجد نكنيد. زيرا خداوند كساني را ك

  .2»كنند لعن و نفرين كرده است قبر پيامبرانشان را به مسجد تبديل مي
 ص فرمايد: شنيدم كه پيامبر روايت شده است كه مي ؛ از اميرالمؤمنين

قبرهايتان را به مساجد و « DìjÓ@aëˆč‚Şnflm@ü‰×†ub�ß@á×Ži@üë@áŽîmì�Øja‰ìjÓ@áZCفرمود: 
هايتان را مانند قبرها نكنيد كه در آن  ي خانهيعن .3»هايتان را به قبر تبديل نكنيد نهخا

  نمازهاي مستحبي و نوافل خوانده نشود.
در صفحات پيشين نهي و هشدار نسبت به نماز خواندن در قبرستان و ساختن 

  بنا بر روي قبرها و تزئين آنها گذشت.
دربارة ساختن بنا بر  ؛ بن جعفر روايت شده است كه از امام موسي كاظم  از علي

وي قبرها و نشستن بر روي آنها سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است يا خير؟ امام ر
اندود كردن آنها جايز  كاري و گل فرمود: ساختن بر روي قبرها، نشستن بر روي آنها، گچ

  .4نيست
روايت شده است كه فرمود: بر روي قبرها بنا نسازيد و روي  ؛ از امام صادق

  .5از اين كار تنفر داشتند صاهللا . زيرا رسول ها تصاوير نكشيد سقف خانه
 به روايت از پدرانشان روايت شده است كه فرمود: پيامبر ؛ از امام صادق
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كاري قبرها، نماز خواندن در آنها نهي فرمودند. همچنين ايشان از  از گچ ص
ها، محل بستن شتران و روي  ها، آسياب ها، دره خواندن نماز در قبرستان، راه

  .1ام كعبه نهي فرمودندب پشت
از امام جعفر صادق به نقل از پدران بزرگوارشان روايت شده است كه 

از خوردن طعام با دست چپ، غذا خوردن فرد در حالي كه تكيه داده  صپيامبر
  .2اند كاري قبرها و نماز خواندن در آنها نهي فرموده است و گچ

 ص فرمودند: پيامبر ؛ منينروايت شده كه فرمودند: اميرالمؤ ؛ از امام صادق
  .3ها فرستاد مجسمهتصوير و مرا براي صاف كردن و تخريب قبرها و شكستن 

روايت شده است كه فرمود: هفت چيز زير جزو درآمدهاي  ؛ از امام صادق
آيند: رشوه گرفتن در قضاوت، پاداش كاهن، قيمت سگ و هزينه  حرام به شمار مي

  .4ساختن بنا بر روي قبر و ... 
  اند. كننده اين عمل را ذكر كرده در بعضي از روايات عوامل منع

روايت  ص نوري طبرسي به روايت از حلي در كتاب (النهايه) به نقل از پيامبر
كاري شوند يا بر روي آنها بنايي ساخته شود،  كند كه ايشان از اينكه قبرها گچ مي

فرمودند. زيرا اين امور نهي فرمودند. همچنين از نشستن و نوشتن روي قبرها نهي 
  .5هاي دنياست و مرده نيازي به آنها ندارد جزو زينت

فرمايد: همه آنچه غير از خاك روي قبر مرده قرار داده  مي ؛ امام صادق
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  .1شود شود، باعث سنگيني روي مرده مي مي
در خالل فتاوايشان بر توحيد  ؛ امامان اهل بيت كه: استاين واقعيت امر 

اي كه برخالف قرآن و هدايت آن  هاي ساخته شده ند نه بر دروغا تأكيد داشته
  شود. بزرگواران است و بديشان نسبت داده مي

اند و  كاري آن نهي فرموده از ساختن بنا روي قبرها و گچ ص ترتيب پيامبر بدين
 ترتيب ائمه خواندند. بدين واسطه و مستقيم خداوند فرا مي مردم را به عبادت بي

  دادند. كردند و نسبت بدان هشدار مي را از اين امور نهي مينيز مردم  ‡
عجيب اينكه گروهي از مردم براي مشروعيت دادن به طواف قبرها و سفر كردن 

شوند كه در  هاي عجيبي متوسل مي به قصد زيارت آنها به روايات دروغين و داستان
 امام حسين حقيقت وهم وسوسه شيطان است. كسي كه قبر عالم يا بزرگي همانند

هاي  دارد، به اين داستان و ديگران مانند عيدروس و بدوي و ... را بزرگ مي ؛
شود و كتاب  هاي عوام دربارة بركت افراد متوسل مي دروغين يا اوهام و خيال

‰βr&uρ y﴿گذارد. خداوند فرموده است:  خداوند را به كنار مي Éf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰s? yìtΒ 

«! $# # Y‰tnr& ∩⊇∇∪ ﴾) .18 :الجن.(  
  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

̈Β﴿ فرمايد: همچنين مي r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ 

u !$x7 n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ïr& yì̈Β «!   ).62 :النمل. (﴾ #$
كند و گرفتارى را  دعاى مضطر را اجابت مىيا كسى كه ها بهترند]  آيا بت«[

  ».آيا معبودى با خداست؟! ;دهد سازد، و شما را خلفاى زمين قرارمى برطرف مى
#﴿فرمايد:  همچنين مي sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ •�‘Ø9 $# ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ) ( $¬Η s>sù 

ö/ ä39‾gwΥ ’n< Î) Îh� y9 ø9$# ÷Λ äôÊz÷ ÷är& 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M}$# #�‘θà7 x. ∩∉∠∪ ﴾) .67 :اإلسراء.(  
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ها و  [و گرفتار طوفان به شما برسدها [و مصايب]  هنگامي كه در درياها ناراحتي«
، جز او، تمام كسانى را كه (براى حل مشكالت خود) شويد] امواج سهمگين مي

از [ اما هنگامى كه شما را به خشكى نجات دهد ;كنيد خوانيد، فراموش مى مى
جان را شريك  هاي بي هاي ناتوان و بت گردانيد [و انسان يكتاپرستي] روي مي

  .»و اصوالً انسان بسيار ناسپاس استدهيد]  خداوند قرار مي
هايي كه برخالف قرآن هستند دل ببنديم يا بر سر مسير هدايت  آيا به آن داستان

اس آن عمل براس ص مخلوقات محمد ةو راه روشني باشيم كه سرور و برگزيد
اند. اگر حق با آنها نباشد ... پس حق با چه  خوانده اند و اهل بيتش را بدان مي كرده

  كسي است؟! 

  دعا و انواع آن - 4
كند. اين  هايي است كه انسان را به خدايش نزديك مي ترين عبادت دعا از مهم

عزّ  – امر به هر نوعي كه باشد اعم از طلب ياري و كمك يا پناه بردن به خداوند
بيم از عذاب  ،و اميد به ثواب ،شود. زيرا اين امر طلب باعث قرب الهي مي –وجلّ 

و پناه بردن به پروردگار را در خود نهفته دارد. دعا وسيله مظلومان و  ،و نيازمندي
خوردگان و باعث سعادت در دو دنياست.  راهي براي اظهار عجز و ضعف شكست

خدا اختصاص دهد يعني غير او را بخواند، در  كسي كه مقداري از دعا را به غير
  حقيقت شرك ورزيده است.

دعا داراي انواع مختلفي است. از انواع آن دعاي حرام و مشروع است، كه در 
  پردازيم: زير به بيان آن مي

  دعاي مشروع دو نوع است:
خواندن خداوند و طلب از او در اموري كه فقط او قادر به انجام آن : نوع اول

  ت.اس
را برانگيخته است تا به بشريت خواندن پروردگار به  ‡ خداوند پيامبران

تنهايي و اظهار عجز در برابر او را به مردم بياموزند. قبل از بعثت، اعراب خدايشان 
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هايي مانند پيامبران،  خواندند. در هنگام دعا ميان خودشان و خداوند واسطه را مي
د و معتقد بودند كه آنها برايشان شفاعت و آنها را به دادن اوليا، صالحان و ... قرار مي

  كنند. خداوند نزديك مي
به عنوان معلمي در ميان آنها برانگيخته شد و آنان را به خواندن  ص پيامبر

خداوند به تنهايي و بدون قرار دادن واسطه و شفيع فراخواند. حال اين دعا با هدف 

≈βr&uρ y‰Éf﴿ فرمايد: اشد. زيرا خداوند مياستغاثه، طلب كمك يا پناه بردن و ... ب |¡yϑ ø9 $# 

¬! Ÿξsù (#θãã ô‰s? yìtΒ «! $# # Y‰ tnr& ∩⊇∇∪ ﴾) .18 :الجن.(  
  ».مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

tΒ﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي uρ äíô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ … çµs9 ÏµÎ/ $yϑ ‾Ρ Î* sù 

… çµç/$|¡Ïm y‰ΖÏã ÿÏµÎn/ u‘ 4 …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø7ãƒ tβρã� Ï7≈ s3ø9$# ∩⊇⊇∠∪ ﴾) .117 :المؤمنون.(  
ترديد هيچ دليلي بر  هر كس كه با خدا، معبود ديگري را به فرياد خواند، بي«

ترديد كافران رستگار  حقانيت آن نخواهد داشت، حساب او با خداست بي
  .»شوند] ند [بلكه مؤمنان رستگار ميشو نمي

≅ö﴿ فرمايد: همچنين مي è% !$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ÷Šr& ’ În1 u‘ Iωuρ à8Î� õ° é& ÿÏµÎ/ # Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪ ﴾) .20 :الجن.(  
كنم) و هيچ كس  خوانم (و فقط او را عبادت مي بگو: من تنها پروردگارم را مي«

  .»دهم را شريك او قرار نمي

̈Β﴿ همچين فرموده است: r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9$# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9   ).62 :النمل. (﴾ #$
كند و گرفتارى را  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مىها بهترند]  آيا بت«[

  ».؟!سازد برطرف مى

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿همچنين خداوند فرموده است:  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ ﴾) .5 :الفاتحه.(  
  .»طلبيم اري ميستيم و تنها از تو يپر فقط تو را مي«

›øŒÎ) tβθèW﴿فرمايد:  همچنين خداوند دربارة استغاثه و طلب كمك و ياري مي ÉótG ó¡n@ 
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öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝ à6s9 ﴾) .9 :األنفال.(  
اي مؤمنان به ياد آوريد] زماني را كه [در ميدان جنگ بدر از شدت ناراحتي] «[

  ».نموديد درخواست كمك و ياري مي از پروردگار خود

≅ö﴿خداوند همچنين فرموده است:  è% èŒθãã r& Éb>t� Î/ È,n= x7ø9   ).1 :الفلق. (﴾ ∪⊆∩ #$
  .»دم برم به پروردگار سپيده اه ميبگو پن«

اصول توحيد را  –در حالي كه خردسال بود  م به عبداهللا بن عباس ص پيامبر
براي تو آيا به تو چيزي بياموزم كه در پيشگاه خداوند  ياد داد و فرمود: اي پسر

سودمند باشد؟ من گفتم: بله. فرمود: حق خداوند را رعايت كن تا تو را حفظ 
نمايد. حق خداوند را رعايت كن و به جا بياور تا همواره او را در كنار خود بيابي. 
در حالت خوشي و نعمت خداوند را همواره به ياد داشته باش تا خداوند در هنگام 

يزي خواستي [فقط] از خداوند طلب و درخواست مصائب از تو ياد كند. هرگاه چ
  .1و هرگاه درخواست كمك نمودي [فقط] از خداوند ياري و مساعدت بجوي ،كن

درخواست دعا كردن از فردي كه در حال حيات است دربارة اموري  نوع دوم:
  باشد. كه قادر به انجام آن مي

سلمانش كه در حال از جمله دعاهايي كه مباح است اين است كه فرد از برادر م
حيات است بخواهد درباره امور ديني يا دنيوي كاري انجام بدهد كه قادر به انجام 

يا او  ،آن باشد. مثالً از او بخواهد در نمازش يا هنگام رفتن به حج براي او دعا كند
يا غرق شدن نجات دهد. يا از او براي سوار شدن بر  ،اي را از شر جانور درنده

بخواهد، يا از شر آزار دشمنان به او پناه ببرد تا از او دفاع كند و  چهارپايش كمك
. ...  

   شرع مقدس اين امور را جايز دانسته است به چندين شرط كه از جمله عبارتند از:
  فرد دعاكننده در حال حيات باشد. )1

                                                 

�− � ��"56���7879�138� i/�B"�� h����
 2 �2�426�� 
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 فرد دعاكننده در آنجا حضور داشته باشد. )2

  در حد توان بشر باشد. وي قادر به انجام آن عمل باشد و آن كار نيز )3

θçΡ#)﴿فرموده است:  –تعالي  –خداوند  uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9$# 3“uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yè s? ’ n?tã 

ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ ﴾) .2 :المائده.(  
در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني كنيد و همديگر را در «

  .»اري و پشتيباني مكنيدو ستمگري ي راه تجاوز

≈çµsW﴿فرمايد:  مي ؛ خداوند در قصه موسي tótG ó™$$sù “Ï% ©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n?tã “Ï% ©!$# 

ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã ﴾) .15 :القصص.(  
] ؛ كسي كه از قبيله او بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود، از او [موسي«

  .»كمك خواست

  ممنوعدعاي 
اموري است كه فقط خداوند قادر به انجام آن است.  نمونه آن خواندن مخلوق در

خواند و  يا افراد زنده غايب را مي ،اند مثالً فردي كه اولياء و صالحاني را كه از دنيا رفته
كند و نيازهاي خود از قبيل شفاي بيماري، رهايي از  از آنها طلب كمك و مساعدت مي

  مل شرك اكبر است.خواهد. اين ع ها و دفع ضرر را از آنها مي مصيبت
اين امور ترك شده، محال، وهمي يا خيالي نيستند. زيرا ما بسياري از مردم را 

كنند و آنها را  كنيم كه به قصد زيارت قبور اولياء و صالحين سفر مي مشاهده مي
ها  و معتقدند كه آن اموات آنها را براي رفع نيازها، غم ،خوانند تا آنها را كمك كنند مي

كنند و با اين كار از اعراب جاهلي پيروي  ز ايشان به خداوند نزديك ميو احزان ا
شوند و  هاي فراواني مستمسك مي دانيد آنها در اين امر به داستان كنند. چنانچه مي مي

  هم در آيات زير تأمل كنيم:  نهد. بياييد با قرآن كالم خداوند را به كنار مي

%βÎ) tÏ¨﴿ فرمايد: ميخداوند تعالي  ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝ à6ä9$sWøΒ r& ( 
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öΝ èδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟ à6s9 βÎ) óΟçFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊆∪ ﴾) .194 :األعراف.(  
كنيد)، بندگانى همچون خود  خوانيد (و پرستش مى آنهايى را كه غير از خدا مى«

ييد بايد به شما پاسخ دهند (و گو آنها را بخوانيد، و اگر راست مى ;شما هستند
  .»تقاضايتان را برآورند)

%šÏ﴿ فرمايد: خداوند همچنين مي ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝ èδuρ 

šχθà) n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ﴾) .20 :النحل.(  
بلكه خودشان  ;كنند خوانند، چيزى را خلق نمى معبودهايى را كه غير از خدا مى«
  .»خلوقندهم م

yϑ$!﴿ فرمايد: مي –تعالي  –همچنين خداوند  sù ôM uΖ øîr& öΝ åκ ÷]tã ãΝåκ çJyγÏ9# u ÉL©9 $# tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ﴾) .101 :هود.(  
خواندند كمترين سودي  پرستيدند و به فرياد مي معبودهايي كه به غير از خدا مي«

  .»كنندونه كمكي نتوانستند بدانها ببه آنان نرساندند و هيچگ
دانستند و  زيرا آنها آن معبودها را آلهه مي گويد: ابوجعفر محمد طوسي مي

خواستند، همچنانكه موحدان نياز خود را از خداوند  نيازهايشان را از آنها مي
يعني كسي يا چيزي كه شأن و منزلت آن » من دون اهللا«و معناي  .خواهند مي

گرفته شده است كه به » األدون«يرا از لفظ تر از جايگاه عبادت خداوند باشد. ز پايين
  .1باشد معني نزديكتر از جهت پايين بودن مي

≅﴿ فرمايد: مي ص همچنين خداوند از زبان پيامبر è% ’ ÎoΤÎ) s9 ’ ÎΤ u��Ågä† zÏΒ «! $# Ó‰tnr& 

ôs9 uρ y‰ É r̀& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # ´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ﴾) .22 :الجن.(  
نش رفتار كنم) هيچ كس مرا در برابر او بگو: (اگر من نيز بر خالف فرما«

  .»يابم اهي جز او نميگكند، و پناه حمايت نمي

                                                 

�− � ���Q��� ���6�62� ��1������ ,�11�3�� 



    

  عقيدة اهل البيت        106
    

 

 

  گويد: محمدجواد مغنيه مي
كند كه اسالم  اي است كه به صراحت و وضوح بيان مي اين آيه يكي از دهها آيه

و انسان را مستقيماً در برابر پروردگار  ،كند گري ميان بندگان و خدا را رد مي واسطه
خواهد  و آنچه را كه مي ،دهد و بنده خداوند را مورد خطاب قرار مي ،دهد رار ميق

و به وسيله انجام دادن اعمال نيك و بدون شفيع و واسطه به خداوند  ،گويد بدو مي
  .1شود نزديك مي

‘ö﴿زماني كه خداوند آيه  É‹Ρ r&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ﴾) .را نازل ).214 :الشعراء 
را فراخواند و  ده و خويشانبر روي كوه صفا باال رفت و خانوا ص مود، پيامبرفر

هاشم، اي بني عبد مناف، اي بني قصي، خودتان  اي بني عبدالمطّلب، اي بني«فرمود: 
توانم براي شما كاري انجام بدهم.  را از خداوند بخريد كه من در مقابل خداوند نمي

هر  حمد، اي فاطمه دختر محمد، سپساي عباس عموي محمد، اي صفيه عمه م
  .2»مرد و زني را به نام صدا زد

 ،به خويشاوندان و امتش است كه مبادا بعد از وفات ص اين هشدار پيامبر
بدانند و او را شفيع قرار دهند. همچنانكه كفار قريش افراد صالح  معبودىايشان را 

واسطه ميان خودشان و را  ؛ دانند و مسيحيان، عيسي را واسطه و شفيع قرار مي
تأكيد فراواني بر نصيحت و آموزش  ‡ دانستند. به همين دليل ائمه خدا مي

  خواندن خداوند به يكتايي به مردم داشتند.
فرمايد:  مي ؛ از حسن بن مغيره روايت شده است كه شنيدم: امام صادق

ماز برتري دعاي پس از نماز واجب بر دعاي پس از نماز مستحب همانند برتري ن
باشد. سپس فرمود: خداوند را بخوانيد و دعا كنيد و  واجب بر نماز مستحب مي

 (t¨βÎ﴿فرمايد:  مگوييد كه كارمان تمام شد، زيرا دعا همان عبادت است. خداوند مي

                                                 

�− � T_�V�� ���7�441�� 
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šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪ ﴾) .60 :غافر.(  
  .»شوند ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى از عبادت من تكبر مىكسانى كه «

’þ﴿ فرمايد: همچنين مي ÎΤθãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™r& 4ö/ ä3s9 ﴾) .60 :غافر.(  
  .»مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم«

امام فرمود: هرگاه خواستي خداوند را بخواني، ابتدا او را ستايش كن، پاك و 
صلوات  � إله إال اهللا، الحمدهللا، سبحان اهللا و ... بگو. بر پيامبربزرگ و منزّه بدان، ال

  .1شود خواهي از خداوند بخواه به تو داده مي بفرست. سپس آنچه را مي
خواندند كه فقط خداوند را  علت اينكه ائمه دوستدارانشان را به اين فرا مي

گار بسيار عظيم و بخوانند اين است كه خواندن خداوند به وسيله دعا در نظر پرود
  بااهميت است.

@D@å̂ßûß@åßروايت شده است كه فرمود:  ص از پيامبر bßë@ ñ…bjÈÛa@ Čƒß@ õbÇ†Ûa
íìÇ†@@žæc@bČßg@LéÛ@fllbvn�a@�üg@�a¯¿@éÛ@ÝÈ@ã†Ûaî@ëc@bŽí¿@éÛ@flÝŞuflû@ñŠ�ŁaL@@æc@bČßgë
ŽíOØ�@bß@bÇ…@bß@�‰†Ôi@éiìã‡@åß@éäÇ@flŠ�Ð @íáqf¶@ŽÊ†ZC@  

خواند، دعاي او  مغز عبادت است. هر مؤمني كه خداوند را ميدعا كردن «
و يا اينكه به  ،كند يا در آخرت شود. خداوند يا در دنيا بدو عطا مي مستجاب مي

دهد. به  آمرزد و مورد عفو قرار مي اي كه دعا كرده است از گناهانش مي اندازه
  .2»ر گناه [و حرام] دعا ننموده باشدشرطي كه براي امو

@Dµgفرمايد:  مي ص مبرپيا aìÇŒÏa@¿@�a@vöaìyØÛg@ aëû¦aë@ áî¿@ é@mbČàÜßØ@á
Ûg@ aìÇŠšmëîñ…bjÈÛa@ Čƒß@ õbÇČ†Ûa@ ŞæhÏ@ LêìÇ…aë@ éZC » براي رفع نيازهايتان در پيشگاه

هايتان بدو پناه ببريد و به سوي او عجز و  و در سختي ،خداوند گريه و زاري كنيد
  .3»دعا مغز عبادت است . زيراالبه كنيد و او را بخوانيد
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دعا كردن « D@üë@ñ…bjÈÛa@ƒß@õbÇ†ÛaíÜèÙ@ć†yOc@õbÇ†Ûa@ÉßZCفرمايد:  مي ص پيامبر
شود(يعنى خداوند او  يمغز عبادت است و هيچ كس با دعا كردن هالك و نابود نم

  .1»كند) يهاى خطر و فنا كننده حفظ مجا را در
ميان بنده و موال و صاحب  پس دعا براي قضاي نيازها و رفع مصائب و ارتباط

اختيارش چه عمل آسان، راه نزديك و كوتاهي است. راهي كه نه به صرف اموال، 
  طي كردن مسافت و انتخاب واسطه نيازي ندارد.

  توسل - 5
مصدر َتوسلَ يَتوسلُ است كه به معناي انتخاب وسيله براي رسيدن به : توسل
  ه هدف موردنظر است.باشد. پس اصل آن قصد رسيدن ب هدف مي

  توسل دو گونه است: مشروع و ممنوع.
  نوع اول: توسل مشروع

دارد،  آن را براي بندگانش دوست مي –عزّ وجلّ  –از جمله اموري كه خداوند 
  امور زير است: 

 –جل عزّ و –نزديك شدن به او، دوست داشتن او، توسل به آنچه خداوند 
زه، مستحبات، ترك محرّمات، پرهيز از امور تعيين كرده است مانند نماز، زكات، رو

هاي مباركش، صفات وااليش و نزديك شدن به  نهي شده، توسل به او به وسيلة نام
  ايشان به وسيله اعمال نيك.

فرمايد: كسي كه  روايت شده است كه فرمود: خداوند مي ؛ از امام محمدباقر
نگ بپردازم. جام تا با او به  به يكي از اولياي من اهانت كند من در كمين او نشسته

ترديد  شود. بي ام به من نزديك نمي بنده با هيچ عملي بهتر از آنچه بر او واجب كرده
شود تا او را دوست بدارم. هرگاه  او به وسيله نوافل و مستحبات به من نزديك مي
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شنود، چشم او كه  او را دوست بدارم گوش او خواهم بود كه به وسيلة آن مي
كند و پاي او كه به وسيله آن راه  و دست او كه به وسيله آن حمله مي بيند مي
و اگر از من [چيزي] بخواهد،  ،كنم رود. و اگر مرا بخواند، دعاي او را اجابت مي مي

  .1[آن را] بدو خواهم داد ... 
شود و درخواست ولي دوستدار خداوند و  اين دعايي است كه مستجاب مي

  شود. اجابت ميكننده به فرمان او  عمل
اين توسل مشروع است كه از سوي خداوند به انجام آن تشويق و ترغيب 

'yγ•ƒr$﴿ داند: شود. زيرا خداوند مي مي ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®? $# ©!$# (#þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9 Î) s's#‹ Å™uθø9 $#﴾ .

  ).35 :المائده(
نيد و از  نواهي او اجتناب اي مؤمنان از خدا بترسيد [و از اوامر او اطاعت ك«

عمال ورزيد] و براي تقرب به خدا وسيله بجوييد [كه عبارت از اطاعت، عبادت، ا
  .»شايسته و بايسته است]

اي است كه شما را  وسيله ،منظور از توسل گويد: سيد محمد حسيني شيرازي مي
  .2كند از جمله انجام خيرات و اعمال نيك به خداوند نزديك مي

  .3رسيد اند: آن طاعات و عباداتي كه به وسيلة آنها به ثواب مي ر گفتهگروهي ديگ
بعضي از انواع توسل مشروع هستند كه بنده به وسيله آنها به سوي پروردگارش 

  جويد: توسل مي
  : الف) توسل به ايمان

 فرمايد: آن عبادت است از اينكه مؤمنان به ايمانشان متوسل شوند. خداوند مي

                                                 

� − h����
  � i/�B"��3�58� ]
��� ,�32� &���� &��"< ,�4�103��78 ,� � ��"56�84�31 &'�V�� ,�
�2�352�� 

4− �@5: � �\Z	�� |WZ	� ���6�83�� 
?− �@5: � ^_ ���1�112� 1�!"�� ��� ,�1�378�� 



    

  عقيدة اهل البيت        110
    

 

 

﴿!$oΨ −/ §‘ $oΨ ‾Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑ y™ $ZƒÏŠ$oΨ ãΒ “ÏŠ$oΨ ãƒ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ# u öΝä3În/ t� Î/ $̈Ψ tΒ$t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ ö� Ï7øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ 

ö� Ïe7Ÿ2uρ $̈Ψ tã $oΨ Ï?$t↔Íh‹ y™ $oΨ ©ùuθs? uρ yìtΒ Í‘# t�ö/ F{$# ∩⊇⊂∪ ﴾) .193 :آل عمران.(  
به «كرد كه:  مان دعوت مىپروردگارا! ما صداى منادى (تو) را شنيديم كه به اي«

پروردگارا! گناهان ما را ببخش!  ;و ما ايمان آورديم» پروردگار خود، ايمان بياوريد!
  .»و بديهاى ما را بپوشان! و ما را با نيكان (و در مسير آنها) بميران

  : ب) توسل به توحيد و يكي دانستن خداوند
ان داشتند. از جمله پيامبران در دعاهايشان بر اين نوع توسل تأكيد فراو

فرمايد:  پرداخت. خداوند مي در تاريكي شكم ماهي بدين نوع توسل مي ؛يونس

﴿“yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∇∠∪ 

$uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟtóø9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x.uρ Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ).88-87 :األنبياء. (﴾ ∪∇∇∩ #$
 .خداوندا!) جز تو معبودى نيست! منزهى تو! من از ستمكاران بودم«(صدا زد: «

و اين گونه  ;و از آن اندوه نجاتش بخشيديم ;ما دعاى او را به اجابت رسانديم
  .»دهيم مؤمنان را نجات مى
  :وردگارهاي مبارك و صفات واالي پر ج) توسل به نام

!¬﴿ فرمايد: مي –تعالي  –خداوند  uρ â !$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$sù $pκ Í5 ﴾) .180 :األعراف.(  
ترين صفات  [كه بر بهترين معاني و كامل ;و براى خدا، نامهاى نيك است«

خدا را ] كند. پس به هنگام ستايش خداوند و درخواست حاجات خويش داللت مي
  .»انيدبه آن (نامها) بخو

@Díyخوانيم:  همچنانكه در دعا مي bşï@íÓ@ bČîčnflàžyflŠči@ ŽâìOÙ@čÌflnž�cžîŽsZC » اي زنده و
  .1»برم به رحمت تو پناه مينگهدارنده جهان 

پروردگارا من به « Dğãg@ŞáŽèÜ�Ûaï@�ÛOdž�OcOÙ@čöbflàž�OdčiOÙ@fläž�Žz�ÛaóZCهمچنين گفته شده است: 
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  كنيد. ات را ذكر مي سپس خواسته .1»كنم مي هاي زيبايت از تو طلب ناموسيلة 
  :د) توسل به اعمال نيك

توسل كردن به اعمال نيك مانند نماز، نيكي به والدين، حفظ حقوق، رعايت 
  امانت و قرائت قرآن، و ... در محضر پروردگار جايز است.

 كمك به فقرا و نيازمندان، كمك به: مثالً فرد بگويد: خدايا من فالن كار مثالً
  كنيد. ام. سپس خواسته خود را ذكر مي مسلمانان و ... را به خاطر تو انجام داده

  :) توسل به طلب دعا از پيامبران و نيكوكاراني كه در حال حيات هستند  ه
روايت شده است كه فرمود: فرد نابينايي خدمت رسول  ؛ از امام محمدباقر

ات را به  كه خداوند بينايي به او فرمود: آيا دوست داري ص آمد. پيامبر ص خدا
تو بازگرداند؟ فرمود: بله. به او گفت: به طور كامل وضو بگير. سپس دو ركعت 

كنم و به وسيلة  خواهم و به سوي تو رو مي خدايا من از تو مي: نماز بخوان و بگو
اي محمد من به وسيلة  ،آورم پيامبرت كه پيامبر رحمت است به سوي تو روي مي

خواهم كه بينايي مرا بازگرداند.  كنم و از او مي ي تو رو ميتو به سوي خدا
شته از جاى خود بر نخواسته بود كه آن مرد برگ صگويند: هنوز آن حضرت  مي

  .2دانده بودگرآمد و در حالى كه خداوند بينايش را باز 
در حالي كه زنده بود براي آن فرد نابينا  ص كند كه پيامبر اين حديث بيان مي

به آن مرد دستور داد كه  ص . خداوند دعاي او را مستجاب نمود و پيامبردعا كرد
به خدا روي آورد. پس خداوند  ص براي خودش دعا كند و به وسيلة دعاي پيامبر

  دعاي او را قبول نمود.
اند و پس از وفات  در قيد حيات بوده ص اين دعا مخصوص زماني است كه پيامبر

اند و  اين كار را نكرده نو صحابه  ‡ زيرا اهل بيت ايشان اين نوع دعا جايز نيست.
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اند. پس در اين باره بايد بسيار  افراد نابينا پس از آن جريان از اين روش استفاده ننموده
دقت نمود. همچنين فرد نابينا اين كالم را مستقيماً و از طرف خود نگفت: بلكه آن را 

  مود.دريافت نمود و آن دعا را تكرار ن ص از پيامبر
  :نوع دوم: توسل ممنوع

مانند آنچه بعضي از افراد  ،توسل ممنوع آن نوعي است كه در دين هيچ اصلي ندارد
و به جاي آن به  ،كنند نادان مسلمان از انجام عمل صالح و توسل به آنها خودداري مي

 ص اهللاپردازند. گروهي از آنان به مقام رسول  توسل به پيامبران، اوليا و صالحان مي
اين امر » خدايا به خاطر محمد و آل محمد مرا عفو كن«گويند:  كنند و مي توسل مي

  اند. اين كار را نكرده ص زيرا اصحاب و اهل بيت پيامبر ،1بدعت است
عموي  – س بن عبدالمطلب  مسلمانان براي بارش باران به دعاي عباس

كه از دنيا رفته  ص در حالي كه زنده بود توسل جستند. اما به پيامبر – صپيامبر
  .2بود متوسل نشدند

افراد امري جديد و بدعت است. و  همچنين توسل جستن به جاه و منزلت،
بر آنان پوشيده نبود و به خوبي آن را  ص عليرغم اينكه جايگاه و شأن رسول اكرم

  جستند. اما با اين وجود هم به آن توسل نمي ،شناختند مي
پروردگار  –اي براي ارتباط با خالق  فريده شدهتوان به امر مخلوق و آ چگونه مي

و فقط كسي  ،توسل جست؟ قسم خوردن به مخلوقات نيز چنين است –جهانيان 
و از جواب صحيح غافل باشد اين اعمال را  ،كه از راه راست اطالعي نداشته باشد

ايت گويد. اين فرد از راه اشتباهي كه از مسير هد و اين سخنان را مي ،دهد انجام مي
دارد و  اي كه اهل بيت را دوست مي دور است پيروي كرده است. به همين دليل بنده
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كند، از آنچه در آثار و روايات صحيح ذكر شده، پيروي  پيروي مي ص از پيامبر
  نمايد. مي

  شفاعت - 6
كه عبارت از  ،باشد از انواع دعاهايي كه در روايات ذكر شده است شفاعت مي

  باشد. ديگر براي جلب منفعت يا دفع ضرر ميگري براي فرد  واسطه
براي كساني كه  ص شفاعت حقيقت دارد. فرد مسلمان عقيده دارد كه پيامبر

اعمال خير و شرشان برابر است و كساني كه شايسته دخول در آتشند شفاعت 
و شهدا  ،كند كه وارد بهشت شوند. همچنين مسلمان معتقد است كه فرشتگان مي

كنند. روزه، قرآن خواندن و ... براي صاحبانشان  هايشان شفاعت مي دربارة خانواده
  نمايند. شفاعت مي

بدان كه شفاعت دو شرط دارد كه بايد هر دو عملي شوند تا در روز قيامت آن 
  خواسته عملي گردد:

  : شرط اول: اذن پروردگار
›7﴿ فرمايد: خداوند مي Í×tΒ öθtƒ āω ßìx7Ζs? èπyè≈ x7 ¤±9 $# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9 $# zÅÌ u‘uρ … çµs9 Zωöθs% 

∩⊇⊃∪ ﴾) .109 :طه.(  
بخشد، مگر [شفاعت] كسي كه  در آن روز شفاعت [هيچ كسي] سودي نمي«

  .»خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد
  گويد: محمدباقر ناصري مي

از صداي منادي كند كه مردم  گونه وصف مي قيامت را بدين –سبحانه  –خداوند 
و دعاي  ،كنند دمد و همان اسرافيل است پيروي مي پروردگار كه در صور مي
كند. در آنجا همه صداها در  و كسي از آن عدول نمي ،دعاكننده هيچ انحرافي ندارد

افتند. پس جز نجوايي از آنان چيزي  برابر عظمت پروردگار به سكون و سكوت مي
هيچ كس فايده و نفعي ندارد مگر آن كسي كه آيد. و در آن روز شفاعت  برنمي
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خداوند به او اجازه شفاعت بدهد و از گفتار او راضي باشد مانند پيامبران، اوليا، 
  .1صديقان و شهدا

اينكه هيچ مخلوقي جز بعد از اذن به كند  نفي مي –سبحانه  –بلكه خداوند 
فرمايد:  اوند ميپروردگار كمترين و كوچكترين حق شفاعتي را داشته باشد. خد

﴿tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìx7ô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã āωÎ) ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ ﴾) .255 :البقره.(  
  .»كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«

هيچ كدام از كساني كه حق شفاعت دارند در روز  نويسد: ابوجعفر طوسي مي
دهد، شفاعت  ور ميقيامت جز پس از آنكه خداوند در آن امر بدانها اجازه و دست

چنانكه در دنيا  –كنند. اما اينكه كسي بدون اجازه اقدام به شفاعت نمايد  نمي
  .2در قيامت وجود ندارد –مرسوم است 

تواند بدون اذن پروردگار براي او  كند مخلوقي مي واحسرتا بر كسي كه گمان مي
  شفاعت يا او را ياري كند.

øŠs9 Ο§{﴿ خداوند فرموده است: ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ @’ Í< uρ Ÿωuρ Óì‹ Ï7x© öΝ ßγ‾= yè©9 tβθà) −G tƒ ﴾) .األنعام: 

51.(  
 ;اى جز او ( خدا) ندارند كننده (روزى كه در آن،) ياور و سرپرست و شفاعت«

  .»شايد پرهيزگارى پيشه كنند
  گويد: محمد سبزواري نجفي مي

شفاعت را  خداوند واليت را فقط از آن خود دانسته است. به عالوه در قرآن كه
با صيغه مبالغه آورده تا مردم بدان اهتمام بيشتري پيدا كنند، به خداوند اختصاص 

كنند  و اهل بيت بزرگوارش شفاعت مي ص پيدا كرده است. عليرغم اينكه پيامبر
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  .1پذيرد اما اين امر پس از اذن پروردگار انجام مي
  نويسد: سيد محمد حسيني شيرازي مي

كند. زيرا شفاعت او  نيست كه خداوند شفاعت ميمنظور از اين آيه آن 
معناست. بلكه مقصود آن است كه شفاعت در دست اوست. بنابراين هيچ كس  بي

  .2كند اجازة او شفاعت نمي جز با
  :شود كننده و فردي كه دربارة او شفاعت مي شرط دوم: رضايت از شفاعت

/﴿فرمايد:  خداوند مي x. uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω Í_øóè? öΝåκ çJyè≈ x7 x© $º↔ø‹ x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

βr& tβsŒù' tƒ ª! $# yϑ Ï9 â !$t±o„ #yÌö� tƒuρ ∩⊄∉∪ ﴾) .26 :النجم.(  
شفاعت آنها سودى (با آن مقام و منزلتشان) و چه بسيار فرشتگان آسمانها «

نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) 
  .»دهد!

  نويسد: سيد محمد طباطبايي مي
تفاوت ميان اذن و رضايت آن است كه اذن عبارت از عدم وجود مانع از سوي 

  اجازه دهنده است و رضايت همراهي نفس فرد با آن امر و نداشتن مخالفت است.
شايد درباره امري اذن بدون رضايت وجود داشته باشد. اما رضايت جز با وجود 

پذير نيست. در سياق آيه آمده است كه عقيده مشركان و  إذن امكان هوبالفعل يا بالق
 –پرستان اينكه فرشتگان از سوي خودشان و به صورت مستقل از خداوند  بت

 –امكان ندارد. پس اين امر مطلقاً به خداوند  ، و اينداراي شفاعت باشند –سبحانه 
خداوند بزرگ به آنها  كنند كه تعلق دارد. بلكه فقط كساني شفاعت مي –تعالي 

@Dو از اين امر راضي باشد. بنابراين منظور از  ،اجازه شفاعت داده باشد žåflàčÛflíŽõb’C 
ها  فرشتگان هستند و آيه بدين معني است كه شفاعت بسياري از فرشتگان آسمان
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و  ،اجازه بدهدد به هر كدام از آنها كه بخواهد تأثيري ندارد جز پس از آنكه خداون
  .1مر رضايت داشته باشداز آن ا

اين شفاعت ارزشمند براي هر مخلوقي نيست. بلكه فقط گروه معيني داراي اين 
  حق هستند. 

yϑ$﴿ فرمايد: خداوند تعالي مي sù óΟßγãèx7Ζ s? èπyè≈ x7 x© tÏèÏ7≈ ¤±9   ).48 :المدثر. (﴾ ∪∇⊇∩ #$
  .»بخشد كنندگان به حال آنها سودي نمي از اين رو شفاعت شفاعت«

حتي اگر همه پيامبران و فرشتگان  گويد: يدعلي حائري طهراني ميمير س
منظور اين  ،رساند كنند اين كار بديشان سودي نمي بخواهند براي آنها شفاعت 

كنند. زيرا شفاعت به اذن پروردگار و به جا  نيست كه آنها برايشان شفاعت نمي
ه شده براي كسي كه بودن آن بستگي دارد. چنانچه از سوي كسي كه بدو اجازه داد

شود. كفار شايستگي شفاعت  قابليت و شايستگي آن را دارد انجام شود، مقبول مي
و كسي هم براي آنان  ،را ندارند. بنابراين كسي اجازه شفاعت براي آنها را ندارد

  .2فايده است و در حقيقت چنانچه شفاعتي هم صورت بگيرد بي ،كند شفاعت نمي
شفاعت پيامبران و فرشتگان به كفار سودي  د:نويس محمدباقر ناصري مي

  .3بخشد. شفاعت فقط براي مؤمنان موحد است نمي
پذيرد كه  هر شفاعتي فقط در اختيار خداوند است و تنها در صورتي انجام مي

≅﴿ فرمايد: كند اجازه دهد. خداوند مي ايشان به كسي كه شفاعت مي è% °! èπyè≈ x7 ¤±9 $# 

$YèŠÏΗ sd ﴾) .تمام شفاعت از آن خداست«بگو: « ).44 :الزمر«.  
هيچ كس جز با اجازه و اذن او شفاعت  نويسد: محمد سبزواري نجفي مي
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و هيچ كس حق شفاعت ندارد بلكه همه شفاعت از آن اوست. كسي كه  ،كند نمي
تواند درباره امورش جز با اذن و رضايت او سخن بگويد. زيرا  اين گونه است، نمي

  .1اختيار اوستزمام همه امور در 
تواند با توكل بر آن  كند كه مي انسان گمان مي نويسد: سيد محمدتقي مدرسي مي

شفيعان از زير بار مسؤوليت شانه خالي كند و با اين كار مسؤوليت گمراهي و 
كنند. مثالً فردي مسؤوليت انحراف  اند متوجه آنها مي انحرافي را كه بدان دچار شده

و مادر يا حكومت يا جامعه نسبت دهد. اما خداوند انديشه اش را به پدر  و گمراهي
öθs9﴿ فرمايد: كند و مي شفاعت را به طور مطلق رد مي uρr& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3Î= ôϑ tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ 

šχθè= É) ÷ètƒ ﴾) .43 :الزمر.(  
طلبيد) هر چند مالك چيزى نباشند و درك و شعورى  آيا (از آنها شفاعت مى«

  .»؟!براى آنها نباشد
يعني آنها قادر به رساندن نفع يا ضرر نبوده و اختيار مرگ و زندگي يا امور بسيار 

 –تر از آن را در اختيار ندارند. زيرا همه حكومت و فرمانروايي از آن خداوند  كوچك
زيرا چنانچه عقلي ». و فهم و شعوري ندارند« :﴾ Ÿωuρ šχθè=É)÷ètƒ﴿ است؛ –جلّ وعال 

كردند. بنابراين آنها هيچ توان  الف رضايت پروردگار است امر نميداشتند به آنچه برخ
  و علمي ندارند و كسي كه چنين باشد هرگز شفيع نخواهد بود.

كننده حقيقي فقط خداوند است كه اراده و اختيار همه چيز در اختيار  شفاعت
ترديد با  بي ،كنند  و چنانچه گروه ديگري وجود داشته باشند كه شفاعت ،اوست

كنند. چنانچه انسان بخواهد از عذاب الهي بگريزد بايد فقط به  اجازه او شفاعت مي
او هيچ پناهگاه ديگري وجود ندارد. همه ما از خداوند  خدا پناه ببرد. زيرا جز

ن نخواهيم يافت. انسان اي براي گناهان ما و هرگز جز خداوند آمرزنده ،ترسيم مي
يا براي  ،كند تراشي مي راي توجيه آن بهانههرگاه مرتكب گناهي شد، ب عادت دارد
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كند كه او را از گناهش نجات خواهد داد. خداوند  و گمان مي ،سازد خود شفيعي مي
روي؟ به سوي من بيا. حتي اگر گناهكار  گويد: چرا به اين سو و آن سو مي به او مي

آن  نه ،دهم هستي بيا. پس فقط من آن كسي هستم كه تو را از گناهت نجات مي
ها. پس در حقيقت فقط خداوند شفيع  تراشي كنندگان و آن توجيهات و دليل شفاعت

ها و زمين است. اوست كه امور جهان را اداره  است. زيرا او حاكم مطلق آسمان
و بازگشت به سوي اوست، آنجا كه حساب دقيق و پاداش كامل در نزد  ،كند مي

  .1اوست
كنيم كه به مرقد و بارگاه اوليا و  شاهده ميبا اين وجود ما بسياري از مردم را م

طلبند و به وسيله  كنند و از آنها نيازهايشان را مي افراد صالح و نيكوكار سفر مي
گمان خودشان) به شوند و( شفاعت و محبت آن افراد نيكوكار به خداوند نزديك مي

د و بندگان هيچ اند كه ميان خداون كنند. آنان فراموش كرده نيازهايشان را برآورده مي
اي وجود ندارد. بلكه بايد خداوند را مستقيماً و بدون واسطه خواند تا  واسطه

و نيازشان را  ،و به سخن افراد درمانده پاسخ دهد ،مشكالت را از پيش رو بر دارد
يا به علت وجود حكمتي از جانب ذات اقدس الهي، اجابت آن دعا  ،برآوره نمايد

اجابت آن را به روز قيامت واگذارد. يا اينكه بال و شري را  به تأخير افتد. يا اينكه
  از او دفع نمايد. ،نموده است مانند آنچه براي دفع آن دعا مي

هاي فوق، عبادت است. خداوند  دعا كردن و خواندن خداوند در همه حالت
%þtΑ$s﴿ فرمايد: مي uρ ãΝ à6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó= ÉftG ó™r& 4ö/ ä3s9 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã 

tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪ ﴾) .60 :غافر.(  
مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم! كسانى كه از «پروردگار شما گفته است: «

  .»شوند! ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى عبادت من تكبر مى
است. پس وضعيت آناني كه به سوي مزار و خداوند در اين آيه دعا را عبادت ناميده 
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 ؛ كنند دقيقاً مانند مسيحياني است كه عيسي قبور مردگان، اوليا، صالحان و ... سفر مي
پرستند و اعراب جاهلي كه به وسيلة ضريح و  دهند و او را مي را شفيع خود قرار مي

  دادند. قرار مي جستند و آنها را شفيع خود مجسمة افراد نيكوكار به خداوند تقرب مي
‰χρß﴿ خداوند اين گروه از مردم را چنين وصف نموده است: ç7 ÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ 

«! $# $tΒ Ÿω öΝ èδ•� ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx7Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ Ï Iωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ‾≈ yèx7 ä© y‰ΨÏã «!   ).18 :يونس. (﴾ #$
ند، و نه رسا پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى «

  .»گويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند! و مى ;بخشد سودى مى
≅ö﴿ خداوند اين عقيده آنان را اشتباه دانسته و فرموده است: è% šχθä↔Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ 

Ÿω ãΝn= ÷ètƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä.Î� ô³ç„ ∩⊇∇∪ ﴾) .ونسي: 

18.(  
» دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟! آيا خدا را به چيزى خبر مى«بگو: «

  .»دهند منزه است او، و برتر است از آن همتايانى كه قرار مى
نيازهاي مردم را به سوي تا يعني خداوند به واسطه و شفاعت كننده نياز ندارد 

ماند. بلكه خداوند  م او مخفي نمياو ببرند. زيرا هيچ امري از امور بندگان از عل
داند.  واسطه قراردادن اوليا و صالحين و ... را از سوي بندگان اشتباه و حرام مي

باشند. بلكه آنان از  يا دفع ضرر از خود نمي ،هايي كه خود قادر به جلب نفع واسطه
جستند.  خوف و بيم عذاب خداوند و اميد به وسيلة اعمال نيكشان بدو تقرب مي

≅È﴿ فرمايد: داوند ميخ è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# Ο çFôϑ tã y— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh�‘Ø9$# 

öΝ ä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøtrB ∩∈∉∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝ åκš‰r& Ü> t� ø% r& 

tβθã_ö� tƒ uρ …çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ… çµt/#x‹ tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. #Y‘ρä‹ øtxΧ ∩∈∠∪ ﴾) .56 :اإلسراء-

57.(  
پنداريد،  كسانى را كه غير از خدا (معبود خود) مى«بگو: اي پيامبر به مشركان] «[

توانند مشكلى را از شما برطرف سازند، و نه تغييرى در آن  بخوانيد! آنها نه مى
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اى (براى تقرب) به  خوانند، خودشان وسيله نان مىكسانى را كه آ ايجاد كنند.
و از  ;و به رحمت او اميدوارند ;اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله پروردگارشان مى

چرا كه عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت  ;ترسند عذاب او مى
  .»است

  نويسد: حاج سلطان جنابذي مي
انند هيچ سود يا زياني به آنها برسانند، تو ها و ستارگاني را كه نمي آنان بت

ها و آرا و شيطان به طور تقليدي  پرستند. همچنين آنان از انديشه همانند بندگان مي
كنند. همچنين از كساني كه خداوند آنها را به رهبري دنيوي و اخروي  پيروي مي

منظور دانند كه اطاعت كردن عبادت است و  آنان منصوب ننموده است. آناني كه مي
پندارند از آنچه بدون  از نفي نفع و ضرر نفي آن چيزي است كه نفع و ضررش مي

شود. در غير اين صورت  شان مربوط مي هايشان به امور دنيايي توجه به عبادت

Ï﴿گويند:  رساند. آنها مي پرستش آن كامالً بدانها زيان مي Iωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yèx7 ä© y‰ΨÏã «! $# ﴾ .

 .»ان شفيعان ما نزد پروردگار هستنداين« ).18 :يونس(

گويند: بتها در پيشگاه خداوند براي ما شفاعت  پرستان نيز مي همچنين بت
گويند: ستارگان شفيعان ما در پيشگاه پروردگار  كنند. همچنين بيشتر صائبين مي مي

هستند. گروهي از آنان نيز معتقدند كه شفاعت از گذشته در ميان خدايان بوده 
كند. كساني كه  گويند: آتش براي ما در پيشگاه خدا، شفاعت مي شتيان مياست. زرت

كنند معتقدند آنها واسطه ميان ما و پروردگار و  از رهبران ساختگي ديني پيروي مي
وسيله تقرب و نزديكي ما به خداوند هستند. حال آنكه آنها وسيله و واسطه شيطان 

  .1و سبب نزديك شدن به جهنم و آتش هستند
  گويد: مد سبزواري نجفي ميمح

ها و ... به خداوند نزديك  كنند كه به وسيله عبادت كردن آن بت آنها ادعا مي
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و اينكه خداوند  ،كنند ها در پيشگاه خداوند برايشان شفاعت مي و آن بت ،شوند مي
كند.  و روز قيامت شفاعت آنها را قبول مي ،به آنان اجازه عبادت آنها را داده است

كنند كه عبادت خداوند از طريق آن  آن عقيده باطل و زشتشان گمان مي آنان با
شود. بنابراين زشتي عقيده و عمل در  ها باعث تكريم و تعظيم بيشتر خداوند مي بت

  .1آنها جمع شده است
ي بود كه بايد دربارة عقيده صحيح پيرامون مسأله آنچه بيان شد، همه آن سخن

خواهيم كه ما را شايسته آن قرار بدهد تا ما را از  مياز خداوند  .شد شفاعت بيان مي
و اهل بيت بزرگوارش هستي آيا  ص آتش دوزخ برهاند. اي كسي كه دوستدار پيامبر

يا از كساني كه توانايي  ،خواهي شفاعت را از خداوند كه همه چيز در اختيار اوست مي
  انجام هيچ عملي را حتي براي خودشان ندارند؟

  به روزگار، باد و ... . دشنام دادن7
اند و آن امر باعث  از اموري كه بعضي از مردم براساس عادت بدان دچار شده

شود، ناسزا گفتن به روزگار، باد و اين  نقص توحيد و زيان رساندن به عقيده مي
گونه اشياء و امور است. كه اين امر مذمت كردن مخلوقاتي است كه، هيچ تصرفي 

و در حقيقت اين مذمت و نكوهش به خداوند  عزّوجلّ در اداره جهان ندارند 
كننده در جهان و فرمان دهنده و اداره كننده  گردد. زيرا فقط او آفريننده، تصرف برمي

آن است. گروهي از مردم به علت پي در پي آمدن شب و روزها هالك شدن را به 
  دهند. روزگار نسبت مي

%θä9$s#﴿فرمايد:  خداوند بزرگ مي uρ $tΒ }‘Ïδ āωÎ) $uΖ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $u‹ øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ 

āωÎ) ã� ÷δ ¤$!$# 4 $tΒ uρ Μçλm; y7 Ï9≡x‹ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ ( ÷βÎ) öΛèε āωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩⊄⊆∪ # sŒÎ)uρ ﴾) .24 :الجاثيه.(  
گويند: حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سر  منكران رستاخيز] مي«[

گيرند و فقط  ميرند و گروهي جاي آنها را مي وجود ندارد. گروهي از ما ميبريم،  مي
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كند آنان از روي آگاهي و يقين چنين سخني را  طبيعت و روزگار ما را هالك مي
 »زنند. كنند و تخمين مي گويند. بلكه تنها گمان مي نمي

كه ما گويند  اين آيه بدين معني است كه آنان مي گويد: الدين طبرسي مي امين
دهند يا اينكه گروهي از  آيند و به زندگي ادامه مي ميريم و فرزندان ما به دنيا مي مي

شود:  مانند. يا اينكه يكي از دو امر تلخ ما را شامل مي ميريم و گروهي زنده مي ما مي
باشد و معتقدند كه  مرگ و زندگي. منظورشان زندگي در دنيا و پس از آن مرگ مي

�Za �اتي وجود ندارد و مرگ پايان راه است. پس از مرگ هيچ حي ���� �M� ��V[  �
 2:� 
يعني فقط روزگار، شب و روز » برد. كند و از بين مي فقط روزگار ما را هالك مي«

دادند و  داد به روزگار نسبت مي دارد. آنان هر امري را كه رخ مي ما را زنده نگه مي
  1انستند.د ها مؤثّر مي آن را در از بين رفتن جان

كردند.  دادند و يا لعن و نفرين مي گروهي از آنان روزگار و زمانه را دشنام مي
علت اين امر ضعف دين و جهل شديد آنها بود. زيرا در روزگار هيچ توان نيرويي 
نيست. آن تدبير شونده و در حال تغيير است. و تغييرات به وجود آمده در آن به 

با حكمت است. پس دشنام دادن و نفرين كردن آن در  اراده و تدبير خداوند توانا و
  كننده و تغييردهنده آن خواهد بود. واقع متوجه اداره

D@ŽéČãhÏ@[æbĐÜ�Ûa@aìşj�m@üë@L��a@flìŽç@flŠçŞ†Ûa@ŞæhÏ@flŠç†Ûa@aìşj�flm@üفرمود:  صاهللا رسول 
OÏï¿@�a@ Žõ@yþa@ aë‡ûnÏ@paìßþa@ aìşj�m@üë@ Lé™‰cîìČj�m@üë@ flõb@†Ó@áèãhÏ@paìßþa@ a

µg@aìšÏc@aìßČ†Ó@bßZC » .روزگار و زمانه را دشنام ندهيد كه روزگار همان خداوند است
پادشاه و حاكم را دشنام ندهيد زيرا سايه خدا در زمين است. مردگان را ناسزا نگوييد 

[ثواب و كنيد. به مردگان دشنام ندهيد زيرا آنها به  ها را اذيت مي زيرا [با اين كار] زنده
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  .1»اند اند، رسيده آنچه پيش فرستادهجزاي] 
اعراب جاهلي حوادث ناگوار و بالهاي طبيعي را به  نويسد: الدين طبرسي مي امين

و روزگار را هم  ،گويند: روزگار اين بال را بر سر ما آورد د و مينده روزگار نسبت مي
ين امور خداوند است. پس دهنده ا ترديد انجام فرمود: بي ص دادند. پيامبر دشنام مي

شود: اين سخن بدين معني است كه خداوند  فاعل آن اعمال را دشنام ندهيد. گفته مي
كننده و فرمانرواي روزگار است. اما نظر اول بهتر است. زيرا سخنان آنان پر از اين  اداره

  .2دهند گونه عبارات است كه افعال پروردگار را به روزگار نسبت مي
هرگاه وزيدن بادها را به زيان خود ببينند، لب به دشنام آن  بعضي از مردم

از دشنام دادن به باد و ساير مخلوقات پروردگار نهي  ص گشايند. پيامبر مي
@DŠÛaاند و فرموده است:  كرده aìČj�m@ üí@üë@ Þbj¦a@ aìČj�m@ üë@ ñ‰ìßdß@ bèČãhÏ@ Lfl�b

þa@üë@ čpbÇb�ÛaíÜÛa@üë@âbîÛbï@Ûg@ÉuŠmë@ aì�bnÏØîáZC » بادها را فحش ندهيد كه
ها را دشنام ندهيد كه در اين صورت  ها، روزها و شب ها، ساعت آنها مأمورند. كوه

  .3»گردد آن دشنام] به خودتان باز ميمرتكب گناه خواهيد شد و [
ها،  مجلسي در ذيل اين حديث دربارة نهي از ناسزا گفتن به بادها، اماكن، كوه

ها تحت قدرت و اراده الهي و در تسخير اوست.  : ايننويسد ها مي روزها و ساعت
و به آنچه آنها  ،كند دوري كنند توانند از آنچه آنها را به خداوند نزديك مي آنها نمي

كند، نزديك شوند. پس دشنام دادن به آنها، ناسزا گفتن به  را از خداوند دور مي
ي كه سزاوار لعن و لعن و نفرين كردن كس ،كسي است كه شايستگي آن را ندارد

كننده خواهد شد. بلكه حتي گمان  نيست باعث رجوع و برگشتن لعن به فرد نفرين
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گردد آگاه بودند، احتمال كفر و شرك  رود چنانچه از آنچه آن لعن بدان باز مي مي
روزگار و « D�a@ìç@Šç†Ûa@ČæhÏ@Šç†Ûa@aìČj�m@üZCرفت. در روايت آمده است:  آنان مي

يعني فاعل آن افعالي كه آنها » ندهيد كه زمانه همان پروردگار است. زمانه را دشنام
گوييد، خداوند  دهيد و به علت آن افعال زمانه را ناسزا مي را به روزگار نسبت مي

  .1است
DÜÛa@aìČj�m@üî@üë@ŠàÔÛa@üë@�à’Ûa@üë@‰bèäÛaë@Ýفرمايد:  مي ص رسول اكرم

ŠÛaíÜÇ@jbiaˆÇ@ŽsÈjŽm@bèČãhÏ@[|ó@ë@â̂ìÓÜÇ@jò»‰ó@Š�eíåZC » شب، روز، خورشيد، ماه و
گروهي و رحمت گروهي ديگر باد را دشنام ندهيد زيرا اينها باعث عذاب و سختي 

  .2»شوند مي
@D�ŠÛaفرموده است:  ص همچنين پيامبر aìşjŽ�flm@üíë@ ŠŽ’Ži@ bèŞãhÏ@ fl|ë@ ‰Ž̂ Žã@ bèČãg@bèČãg

�@åß@�a@ aìÛd�bÏ@|ÓaìÛ�bçČŠ‘@åß@ éi@ aë‡ìÈmë@ bçCZ » بادها را دشنام ندهيد زيرا
دهنده و برخي  گروهي از آنها مژده دهنده به بارش باران هستند. گروهي ديگر بيم

از شر آنها به خداوند كننده. پس از خداوند خير و بركت آنها را بخواهيد و  نيز لقاح
  .3»پناه ببريد

يله قضا و قدر به همين دليل بايد فرد مسلمان بداند كه تغييرات همه امور به وس
شود. پس بر امري كه خداوند آن را به وجود آورده و  و حكمت الهي انجام مي
دهد و به امر او  گيرد. بلكه به تدبير خداوند رضايت مي آفريده است، خرده نمي

  شود. شود بدين ترتيب توحيد و اطمينان او كامل مي راضي مي

  :. قسم خوردن به غير خداوند8
دهندة ايمان و تعلق بنده به  بسيار عظيم و مهم و نشان سوگند خوردن كالمي
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باشد. زيرا قسم تأكيد امري به وسيله ذكر شي يا امر باارزشي است كه  پروردگار مي
شود. اين امر يا به وسيلة حرف باء يا تاء يا واو  به وسيلة صيغه مخصوصي انجام مي
  گردد. و ... مانند باهللا، تاهللا يا واهللا انجام مي

ها و صفات پروردگار مانند: خداي كعبه، خداوند عزيز يا  م خوردن به نامقس
  آفريننده تو و ... جايز است. زيرا صفت تابع موصوف است.

يا در قسم خوردن كسي را مساوي يا همانند  ،كسي كه به غير خدا قسم ياد كند
و  ،خداوند بداند، در حقيقت در تعظيم پروردگار كسي را شريك قرار داده است

اين كار شرك اكبر است. اما اگر فرد به غير خدا قسم ياد كند اما معتقد باشد كه 
تر است، در حقيقت مرتكب شرك  خورد از خداوند پايين شأن آنچه بدان قسم مي

  اصغر شده است.
به غير امروزه در ميان مردم قسم به دروغ خوردن به خداوند و يا سوگند خوردن 

يا اهل  ص ثالً به امانت، شرف، والدين، فرزندان يا روح پيامبراو بسيار فراوان است. م
اند يا از  كنند. گروهي نيز براي اوليا و صالحاني كه زنده قسم ياد مي ؛ بيت ايشان

خورند چنانچه از آن فرد  اند و يا خوف از بازخواست آنان بديشان، قسم مي دنيا رفته
دروغ بگويد بدون ترديد به خدا قسم خواسته شود به خداوند قسم ياد كند حتي اگر 

خورد. اما چنانچه از او بخواهند كه به پيامبر يا اهل بيت او يا به فالن ولي يا فرد  مي
كند و فقط در صورتي قسم  بينيم كه در كالم درنگ و تأخير مي نيكوكار قسم بخورد مي

  خورد كه راست بگويد. مي
@DÌi@ÑÜy@åß�@†ÔÏ@�a مود:فر ص نوري طبرسي روايت كرده است كه پيامبر

×Š‘cë@ŠÐÚZC »در حقيقت كفر و شرك ورزيده كسي كه به غير خدا قسم ياد كند ،
  .1»است

به غير  كسي« D�Ìi@ÑÜy@åßŠ‘c@†ÔÏ@�a@ÚCNاست كه همچنين روايت كرده 
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 .1»ياد كند در حقيقت شرك ورزيده استخداوند قسم 

�@Döbifi@aìÐÜ¤@üØ@á@üg@�biفرموده است:  ص پيامبرüg@aìÐÜ¤@üë@…a†ãþbi@üë
æìÓ…b•@ ánãcëC@ Z» به پدرانتان و شريكان و همانندان [مزعوم پروردگار] قسم

  .2»و در صورتي قسم بخوريد كه راستگو باشيد ،نخوريد بلكه فقط به خدا
در حديث  ص از امام صادق به روايت از پدرانش به روايت از رسول اكرم

يشان از اينكه فرد مسلمان به غير خدا قسم بخورد، نهي كرده مناهي آمده است كه ا
كسي كه به غير « DÌi@flÑOÜfly@åß�ÜÏ@�a@î¿@�a@åß@�@‘ïñõZCاست و فرموده است: 

و از اينكه فرد بگويد: (نه به » خدا قسم بخورد، ديگر هيچ ارتباطي با خدا ندارد.
  .3اند جانت و ...) نهي فرموده

هاي زيباي  هيچ قسمي جز به خدا و نام ص هل بيت پيامبرااز گويد:  مفيد مي
هاي خداوند قسم ياد كند، در  ايشان وجود ندارد. كسي كه به چيزي غير از نام
به كفاره نيازي  وباطل است  شحقيقت بر خالف سنت عمل كرده است. و قسم

قسم  ندارد. نبايد براي نافرماني از خداوند به او قسم خورد. كسي كه به خداوند
قسم او  ةبخورد كه از او نافرماني كند، در واقع، مرتكب گناه شده است و كفار

و بايد به علت  ،انجام ندادن آن عمل است كه براي انجام آن سوگند خورده است
  .4قسم خوردن براي امر باطل توبه و استغفار نمايد

  گويد:  سيد محمد حسين فضل اهللا مي
اين امر  ،خورند ديگران به هر چيزي بسيار قسم ميگروهي از اين افراد در مقابل 
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اي ديني يا  يا با آنان دربارة مسأله ،دربارة امري تحريككه پيوندد  زماني به وقوع مي
 ،يا مسائل پيرامونشان دچار اختالف شوند. خواه اين قسم حق باشد يا باطل ،دنيوي

ردم به خودشان اطمينان كنند. يا از اعتماد م زيرا آنها احساس اعتماد به نفس نمي
ندارند. به همين دليل آنان براي كسب اطمينان بيشتر از روش قسم خوردن استفاده 

خورند.  كنند. حتي اگر اين امر به زيان مقدساتشان باشد كه بدان سوگند مي مي
چنانكه اين امر در قسم خوردن به خداوند وجود دارد. به طوري كه آنان با قرار 

خورند در يك داستان دروغين، در حقيقت به آن  بدان قسم ميدادن آن شيء كه 
كنند. چنانچه در ميدان واقعيت در زمينه امور اخالقي دچار تنگنا شوند،  اهانت مي

به هر نوع سقوط و انحطاط  شوند كه منجر دچار حقارت روحي و علمي مي
  .1شود مي

دون داشتن قصد و چنانچه كسي بر ما خرده بگيرد و بگويد: بسياري اوقات ما ب
خوريم مانند قسم خوردن براي نپوشيدن نوعي لباس يا  نيت خاصي قسم مي

آري به خدا و ... آيا  ،نه به خدا :خوريم خوردن يك نوع غذا و ... كه مثالً قسم مي
  شود؟ به عنوان قسم دروغ محسوب مياين امر 

 فرموده است: گوييم: اين نوع قسم اشكالي ندارد. زيرا خداوند ما در جواب مي
﴿Ÿω ãΝä. ä‹Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθøó‾=9 $$Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒr& ﴾) .89 :المائده.(  

  .»كند خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمى«
  گويد:  ري نجفي دربارة اين آيه ميمحمد سبزوا

زيرا بدون نيت  هدف و بدون داشتن قصد كه اهميتي ندارد. يعني كالم بي: لغو
هاي بيهوده آن سوگندهايي است كه بسياري از  شود قسم قلبي بر زبان جاري مي

آري به خدا، نه : برند از قبيل مردم با گمان وقوع فعلي در كالمشان آن را به كار مي
هاي  به خدا ... خداوند با فضل و رحمت خويش، بندگان را به خاطر چنين قسم

كند و به آنها  كنند، مؤاخذه نمي ان بر زبان جاري مياي، كه در گفتارش بيهوده
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≈Å3﴿گويد:  مي s9uρ Νà2ä‹ Ï{# xσ ãƒ $yϑ Î/ ãΝ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ ÷ƒF{$# ﴾) .89 :مائدهال.( 

  .»نمايد ايد، مؤاخذه مى ولى در برابر سوگندهايى كه(از روى اراده) محكم كرده«
قلبي صادر  يعني خداوند شما را در برابر سوگندهاي هدفداري كه با نيت

 .1كند شديداً باز خواست مي شوند، مي

Ÿω ãΝ﴿دربارة آيه زير سؤال كرد:  ؛ ابوبصير از امام صادق ä.ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθøó‾=9 $$Î/ þ’ Îû 

öΝ ä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒr& ﴾) .89 :المائده.(  
 .2و ... است» آري به خدا قسم«و » نه به خدا«امام فرمود: منظور آيه 

فرمود: منظور از آيه  ؛ ت شده است كه امام صادقاز مسعده بن صدَقه رواي
﴿Ÿω ãΝ ä.ä‹ Ï{# xσãƒ ª! $# Èθøó‾=9 $$Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒr& ﴾) .سخن مردم است كه در كالمشان  ).89 :المائده

  .3و ....» نه به خدا.» «آري به خدا.«گويد:  بيهوده مي
مجبور به  و چنانچه ،بنابراين مسلمان بايد سعي كند حتي االمكان قسم نخورد

  كردن فقط به خدا سوگند ياد كند. اين كار شد، در هنگام قسم خوردن و تعظيم

  تبرّك جستن:  - 9
شود، مسأله  از جمله اموري كه شامل غلو و تعظيم بيش از حد اوليا و امامان مي

  اند.  تبرك جستن است كه علما دربارة آن شرح و توضيح فراواني داده
هايي كه هنگامي كه بندگان  نعمت است. نعمتتبرك به معني طلب بركت و 

براي طلب خير براساس آنچه در قرآن و سنت آمده از درگاه پروردگار آن را طلب 
  دارد.  خداوند بر آنها ارزاني مي ،كنند

  تبرك داراي انواع فراواني است: 
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مانند قرائت قرآن كريم، دعاها و اذكار به دست تبرك جستن به گفتار و سخنها: 
  . ص ده و انتخاب شده از پيامبررسي

  : ها تبرك جستن به مكان
و ، جاهايي هستند كه خداوند تبارك و تعالي با لطف خود آنها را برتري داد

بركت آنها را افزون نموده است. مانند مكه و مسجد الحرام، مدينه منوره و مسجد 
  النبي، مسجد األقصي مسجد قبا و ساير مساجد... 

  : قات معينتبرك جستن به او
در آنها بركت و فضيلت فراواني قرار  -  تعالي -هايي كه خداوند  از جمله زمان

  داده است. ماه رمضان، شب قدر، روز جمعه ثلث آخر شب و ..
 پيروي از سنت پيامبر ،اما كامالً بديهي است كه بزرگترين بركت و خير و اجر

دن بر آنچه وي آن را و نيفزو ،و ترك آنچه ايشان از آن نهي فرموده است ص
ها را جزو  پرهيز از بدعت ص تعيين و مقرر فرموده است. به همين دليل پيامبر

اي را بر روي منبر اعالم  سنت خود قرار داده است و در آغاز هر سخني و خطبه
فرموده و آن را به عنوان سنتي قرار داده است كه افراد نيكوكار و با استقامت آن را 

است كه بارها فرمودند:  ص اند. آن هشدار اين سخن پيامبر دادهسرمشق خود قرار 
D×@ şÝ�òÇ†i@ ñòq†ªL@ë×�òOÛý™@ ñòflÇ†či@ şÝL@�åfläş�Ûa@ â†flç@ �Êfl†fljÛbiëZC » هر امري كه تازه به

بين  و عامل ويراني و از ،و هر بدعتي گمراهي است ،آيد، بدعت است وجود مي
  .1»ها هستند ها، بدعت رفتن سنت

DÜÇØî@áفرمود:  شنيدم كه مي ص فرمايد: از رسول خدا مي ؛ امام علي
�Čä�iÜÓ@ÝàÈÏ@Lî¿@Ý@òä�L@��@Ý̂àÇ@åß@×r�¿@@òÇ†iZC@»از سنت من پيروي كنيد، 

  .2»ر از بسيار عمل كردن به بدعت استبهت ،پس كمي عمل كردن به سنت
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دم شني ؛ گويد از امام صادق از منصور بن ابي يحيي روايت شده است كه مي
اش تغيير كرد و سپس رو  بر منبر باال رفت آنگاه رنگ چهره ص كه فرمود: پيامبر

@DíàÜ�½aبه مردم كرد و فرمود:  Š’Èß@ b´@ òÇb�Ûaë@ bãc@ ŽorÈi@ bàČãg@ L×mbè´ZC » اي
 .»ايم [نزديك به هم] برانگيخته شدهمسلمانان من و قيامت همانند اين دو انگشت 

@DíàÜ�½a@Š’Èß@b´@Şægرا به هم چسبانيد و فرمود: گويد: آنگاه دو انگشت  امام مي
č†�a@ÝšÏc�ð@†flçŽð@ñ†àªL@ë��†§a@í@čs×�a@lbnL@ë@üc@LbèŽmbq†ª@‰ìßþa@ČŠ‘ë×@şÝ

ë@üc@LOòÛOýfl™@ñòÇ†i×čÐOÏ@ñòÛý™@şÝ�ï@‰bäÛa@ZC 
است،  ص ترديد بهترين هدايت، راهنمايي و هدايت محمد اي مسلمانان بي«

و  ،آيند ، كتاب خداست، بدترين امور اموري است كه اخيراً پديد ميبهترين سخن
  .1»و هر نوع گمراهي جايش در آتش است ،آگاه باشيد كه هر بدعتي گمراهي است

  قبل از شهادتش فرمود:  ؛ امير المومنين علي
شود.  رو مي كند در گريزش با آن روبه اي مردم هر كسي كه از امري فرار مي

نفس است. فرار از آن به معني از دست دادن آن است. چه بسيار اجل، سرانجام 
روزهايي كه در پي نهان اين امر سپري كردم. اما خداوند اراده نمود كه آن را پنهان 

اي است. اما وصيت من به شما اين است كه هرگز به  دارد. هيهات علم انباشته شده
و سنت  ،ر ندهيدو كسي را شريك و همتاي او قرا ،خداوند شرك نورزيد

و از آن پيروي كنيد. اين دو ستون و عمود را بر پا  ،را ضايع نگردانيد صپيامبر
  .2داريد

يابيم كه بسياري از ما بر خالف آنچه  چنانچه به امور خودمان نظر كنيم در مي
نماييم و از هدايت او منحرف شده و سنت او را  تعيين فرموده عمل مي ص پيامبر
بينيم كه در  ايم، ما بسياري از مردم را مي يگري را ابداع نمودهو روشهاي د ،ترك
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  برند.  طلب بركت به غير خدا پناه مي
هاي باطلي كه امروزه مردم بدان اعتقاد دارند اين است كه آنها در  از جمله بركت

و اوليا  ص شان همانند روز ميالد و وفات پيامبر ها و مراسم ادعايي اسالمي جشن
فتح مكه و ... را بزرگ  ،هجرت پيامبر ،همچنين شب قدر، معراجو صالحان و 

  دارند.  مي
اين روز را به عنوان  ص آيا حتي يك دليل وجود دارد مبني بر اينكه پيامبر

جشن قرار داده است؟ يا از سوي ايشان دليلي مبني بر اهميت اين مناسبت و لزوم 
  يادآوري آن براي ما وجود دارد؟ 

ت كه كساني كه بعد از ايشان آمدند و مانند امير المومنين، آيا ثابت شده اس
 در دوران خالفتش روزي را براي ياد بود وفات يا ميالد يا معراج پيامبر ؛علي
  اختصاص داده باشد؟  ص

اگر آن مناسبات با هيچ دليل مقبولي ثابت نشده است، پس چرا امري را كه ما 
آورد انجام  را به همراه مي ‡ كنيم، عشق و نزديكي به اهل بيت گمان مي

ترين  دهيم. حال آنكه آنان داناترين مردم نسبت به ذات پروردگار و خداشناس مي
  آنها بودند. آيا ما علمي داريم كه آنها نداشتند؟ 

هستيم؟ آيا ما  صو بيشتر از آنان دوستدار پيامبر تر  يا آيا ما از آنان خداشناس
   ايم؟ در علم از آنان پيشي گرفته

خطر بسيار بزرگي است. اين امر به حدي گسترش پيدا كرد، كه مردم به بعضي 
بوسند و دست  جويند. مثالً ديوارهاي كعبه را مي از اماكن تقدس و تبرك مي

كشند. براي دعا و طلب  دست مي ؛ كشند. همچنين بر مقام ابراهيم مي
... صالحان اقدام به نيازهايشان، تبرك و مسح قبور و آوردن پارچه و خاك آنها و 

. به همين دليل در غزوه حنين زماني كه گروهي 1كنند ها و مراقد مي سفر به زيارتگاه
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از ايشان چيزي خواستند تا بدان تبرك جويند. آنان كه تازه  ص از ياران پيامبر
كردند اين  ايمان آورده بودند و هنوز تحت تاثير افكار دوران جاهلي بودند گمان مي

  كالي ندارد. اعمال اش
  نويسد:  الدين نباطي در كتاب (الصراط المستقيم) مي زين

هايشان را بر آن  ناميدند كه اسلحه مشركان درختي داشتند كه آن را ذات انواط مي
 .DÂaìãa@pa‡C1گفتند: براي ما نيز يك  ص كردند. مسلمانان به پيامبر آويزان مي

 فته قوم موسي است كه گفتند:فرمود: اين سخن مانند گ ص تعيين كن. پيامبر

﴿≅ yèô_$# !$uΖ ©9 $Yγ≈ s9 Î) $yϑ x. óΟßγs9 ×πyγÏ9# u ﴾) .138 :األعراف(�  
ترديد شما از  ، بي»براي ما خدايي تعيين كن همچنان كه آنها خداياني دارند«

  .2»اند پيروي خواهيد كرد ز شما بودههاي كساني كه پيش ا آداب و سنت
  نويسد:  البالغه مي شارح نهج

@×DŠflnOÛOفرمود:  ص در اسنادهاي صحيح آمده است كه پيامبر åflß@ flåfläŽ�@ ŞåŽj×@flæb
ÜjÓØë@ ÝÈäÛbi@ ÝÈäÛa@ ëˆy@ áÔÛany@ LñˆÔÛbi@ čñŞ̂ó@ìÛ@@LêìànÜ�†Û@ ¡k™@ Švy@ aìÜ�…
ÔÏî@ZÝí�a@Þì�‰@bA@Ûaîë@…ìè‰b–äÛaôÛ‡@åàÏ@ZÞbÓ@_Ù_ZC   

پا به پاي و مو به مو  اند هاي كساني كه پيش از شما بوده ترديد از سنت شما بي«
ترديد شما نيز  پيروي خواهيد كرد. حتي اگر وارد سوراخ سوسماري شوند، بي

نصارى داخل خواهيد شد. گفته شد: اي پيامبر خدا [آيا منظورتان] يهوديان و 
  .31»است؟ فرمود: پس چه كساني
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بسياري از از بهترين هدايت و راه راست پيروي كن و عمل  ،پس اي مسلمان
  ام تو را فريب ندهد.عو

  شرك خوف: -10
ظاهر و باطن فرد مسلمان متعلق به خداست زيرا قصد او به وجود آوردن 
عبادت به وسيله اميد و خوف، دوست داشتن و ترسيدن در همه امورش حتي 

  احساسات و فكرش است. 
تاثيري است كه در صورت داشتن انتظار وقوع امري كه در آن هالك يا : خوف

  آيد.  اذيت است به وجود ميزيان و 
و بديشان  ،عزوجل از اينكه مردم از غير او بترسند نهي فرموده است خداوند

دستور داده است كه فقط از او بترسند. اين امر اخالصي است كه خداوند بندگان 
مومنش را بدان خوانده است. چنانچه بندگان در داشتن خوف و انجام عبادات 

دهد و آنها را از   ها مي خواهند به آن وند آنچه را كه ميمخلصانه عمل كنند، خدا
  دارد. ت ايمن ميهاي دنيا و آخر ترس

كسي كه از خداوند «روايت شده است كه فرمود:  ؛ از امام جعفر صادق
و كسي كه از خداوند ترسي نداشته  ،ترساند بترسد خداوند همه چيز را از او مي
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  .1»هد ترساندد او را از همه چيز خواباشد، خداون
روايت شده است كه كسي كه خداشناس باشد،  ؛ همچنين از امام صادق

و كسي كه خوف از خداوند داشته باشد،  ،خوف خداوند را در دل خواهد داشت
اين خوف او را به عمل به طاعت از پروردگار و عمل كردن براساس ادب 

راساس ادب خداوند كشاند. پس افراد مطيع و فرمانبرداري را كه ب خداوندي مي
نمايند مژده بده كه حق آنان بر خداوند اين است  عمل و از دستورات او پيروي مي

  .2ها نجات دهد هاي فتنه كه آنها را از گمراهي
بدان كه خوف از خداوند در ميان مردم داراي درجاتي است. گروهي بيش از 

وف او را در دل ترسند. گروهي نيز آن گونه كه شايسته است خ حد از ايشان مي
گيرند كه اين  ندارند. بعضي از آنها نيز در خوف از خداوند راه ميانه را در پيش مي

  راه صواب است. 
فرد مؤمن بايد در سير به سوي پروردگار در حالت بين خوف و رجا به سر 

اي كه تنها با خوف سير نكند كه در اين صورت از رحمت خداوند  ببرد. به گونه
و فقط با اميد او حركت نكند، تا از مكر خداوند در امان بماند. زيرا  ،دشو نااميد مي

نااميدي از رحمت خداوند و احساس امنيت از مكر ذات الهي با توحيد منافات 
  دارند. 

çνθãã﴿فرمايد:  به همين دليل خداوند عزّوجل مي ÷Š$# uρ $]ùöθyz $�èyϑ sÛuρ﴾) .56 :األعراف.(  
  .»دوارانه به فرياد بخوانيده و اميو خدا را بيمناكان«

 بدان كه خوف و ترس در ميان مردم بر سه گونه است: 

  ترس طبيعي: نوع اول: 
مانند ترس از درندگان و آتش، بنده به خاطر اين نوع ترس سرزنش و مالمت 
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شود، زيرا امري طبيعي است كه خلقتش براساس آن آفريده شده است. خداوند  نمي

yx﴿ د:فرماي مي ؛ دربارة موسي t7 ô¹r'sù ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# $Z7 Í←!% s{ Ü= ©% u� tItƒ ﴾) .18 :القصص.(  
اى (و در جستجوى  موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه«

  .»شب را به روز رسانيد )ىاخبار
  نوع دوم: خوف طاعت و عبادت: 

د و امر به شود مانند جها عبارت است از اينكه انسان آنچه را كه بر او واجب مي
معروف و نهي از منكر و ... را مثالً به علت ترس از مردم ترك كند، اين عمل حرام 

zÏΒ﴿ فرمايد: و بر خالف توحيد كامل و يكي از انواع شرك است. خداوند مي uρ 

Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑθà)tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ !# sŒÎ* sù y“ÏŒρé& ’ Îû «! $# Ÿ≅ yèy_ sπuΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9 $# É>#x‹ yèx. «!$# ﴾ .

  ).10 :عنكبوتال(
اما هنگامى كه » ايم! به خدا ايمان آورده«گويند:  و از مردم كسانى هستند كه مى«

شمارند (و  بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى در راه خدا شكنجه و آزار مى
  .»كنند) از آن سخت وحشت مى

 نويسد:  محمد كرمي مي

گيرند و چنانچه برحسب اتفاق با آن  يگروهي از مردم امر عقيده را آسان م
رو شوند و آن را برخالف مزاج خويش نيابند عمل متناسب آن را وظيفه خود  روبه
گرداند و تحمل  دانند. اما هر گاه در اين بارة دچار سختي شوند از آن روي مي مي

عذاب مردم به خاطر داشتن عقيده حق را همانند عذاب خداوند به علت داشتن 
داند. پس همانگونه كه انسان از انجام عمل جراح به خاطر بيم از  باطل ميعقيده 

كند، اين گونه عقيده مخالف را به علت بيم از مردم  عذاب آخرت خودداري مي
كند در حالي كه ميان آن دو عذاب با هم يكي نيستند. عذاب مردم موقت و  ترك مي

  .1استاما عذاب خداوند دائمي و هميشگي  ،منقطع است
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روايت شده است كه فرمودند كسي كه رضايت  ؛ همچنين از امير المومنين
كنند،  مت ميذخداوند را با وجود خشم مردم بخواهد، خداوند كساني را كه او را م

كند. و كسي كه رضايت مردم را با وجود خشم خداوند  تبديل به ستايندة او مي
  .1مت خواهد كردذتبديل به مخداوند ستايش كننده او را در ميان مردم  ،بخواهد

  نوع سوم: ترس پنهاني: 
ضريح و مراقد پيامبران و اولياست. از عبارت از ترسيدن و خوف گروهي مردم 

به همين دليل به علت ترس از زيان رساندن صاحب قبر به خودشان و اموال و 
دن فرزندانشان و خشم او به وسيله انواع عبادات از قبيل نذر، قرباني و قسم خور

يا اينكه از يكي از اولياي خداوند بيش از خداوند دربارة  ،جويند به آنها تقريب مي

yϑ$﴿ فرمايد: ترسند. اين امر شرك اكبر است. خداوند مي قطع روزي و فقر مي ‾Ρ Î) 

ã� ßϑ ÷ètƒ y‰ Éf≈ |¡tΒ «!$# ôtΒ š∅tΒ#u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# tΠ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# óΟ s9 uρ 

|·øƒs† āωÎ) ©!   ).18 :توبهال. (﴾ #$
كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده، و  مساجد خدا را تنها كسى آباد مى«

  .»نماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و جز از خدا نترسد
نويسد: در اين آيه منظور از خشيت ترس و  سيد محمد حسين طباطبايي مي

نه ترس غريزي كه كسي جز اولياي  ،كه همان عبادت است خوف ديني است

%Ï﴿فرمايد:  مقرب الهي مانند پيامبران از آن در امان نيست. خداوند مي ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ 

ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «! $# … çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† # ´‰ tnr& āωÎ) 3©!   ).39 :حزاباأل. (﴾ #$
كردند و (تنها) از او  ليغ رسالتهاى الهى مى(پيامبران) پيشين كسانى بودند كه تب«

  .»مى ترسيدند، و از هيچ كس جز خدا بيم نداشتند
علت اينكه عبادت را به صورت خشيت آورده است اين است كه انسان به 
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يا اميد به رحمت  ،داند كه يكي از علل پرستش خداوند خوف از خشم او خوبي مي
گردد.  ف از انقطاع آن كه خشم است برمياي به خو اوست. اميد رحمت نيز به گونه

يا به  ،خواند پرستد او را بدين علت مي ها را مي كسي كه خداوند يا يكي از بت
پس  ،هايش يا قطع شدن رحمت و نعمت ،علت خوف از داخل شدن در خشم او

يان آن دو، و خشيت مصداق آن است و م ،كند خوف در عبادت ظهور پيدا مي
 .1ردحالت تالزم وجود دا

yϑ$﴿فرمايد:  خداوند مي ‾Ρ Î) ãΝä3Ï9≡sŒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ß∃Èhθsƒä† …çνu !$uŠÏ9 ÷ρr& Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{uρ βÎ) 

Λ äΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ ﴾) .175 :آل عمران.(  
اساس،)  اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و شايعات بى«
  .»ا از من بترسيد اگر ايمان داريدترساند. از آنها نترسيد! و تنه مى

يعني اي مومنان از آنان  .﴾?Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s﴿نويسد:  محمد سبزواري نجفي مي

%βθèù﴿نترسيد زيرا من يار و ياور شما هستم.  s{uρ ﴾.  يعني از من بترسيد. زيرا سعادت
ر اختيار ابدي آن است كه بنده از موال و صاحبش كه امور او در دنيا و آخرت د

βÎ) Λ﴿ اوست بترسد. پس بايد از من بترسيد. äΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ﴾.  يعني با توجه به ايمانتان
جايز نيست كه خوفتان فقط از غير خدا باشد. زيرا امور مخلوقات همه در اختيار 

  .2خداوند است و آنها ضعيف و نيازمند خداوند هستند
كند از يكي  و از او پيروي مي اي كه متعلق به خداست چگونه ممكن است بنده

رساند  ها ضرر مي اناز مخلوقات خداوند بترسد؟ آيا خداوند بندگانش را از آنچه بد
  كند؟ حفظ نمي

øŠs9§{﴿فرمايد:  خداوند مي r& ª! $# >∃$s3Î/ … çνy‰ö6tã ( š�tΡθèùÈhθsƒä† uρ šÏ% ©!$$Î/ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ 4 
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tΒ uρ È≅Î= ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù … çµs9 ôÏΒ 7Š$yδ ∩⊂∉∪ ﴾) .36 ر:زمال.(  
اش كافى نيست؟! اما آنها تو را از غير او  آيا خداوند براى (نجات و دفاع از) بنده«
  .»اى ندارد كننده ترسانند. و هر كس را خداوند گمراه كند، هيچ هدايت مى

 گويد:  محمد كرمي مي

برد  ه مياش كه به او پنا آيا خداوند كه قادر به انجام هر كاري است، براي بنده
ترديد كافي است. جايز نيست كه از شريكان قرار داده شده  كافي نيست؟ بله بي

توسط جاهالن بترسد. زيرا آنان هر چه باشند هيچ توان و نيرويي ندارند. گمراهي 
ه او هدايت فرد ر ،فرد گمراه بدين علت است كه او از خداوند روي گردانده است

وي پروردگار رو آورده است. اي محمد چنانچه يافته نيز بدان سبب است كه به س
هاي بزرگ و زمين  از اين مشركاني كه معاصر شما هستند بپرسي كه آفريننده آسمان

ترديد خواهند گفت خداوند آنها را آفريده است. در اين صورت  پهناور كيست؟ بي
شما به آيا اگر خداوند بخواهد به من زياني برساند. آن چيزهايي كه : به آنها بگو

خوانيد، قادر به دفع آن از من هستند؟ يا  غير از خداوند يعني اين خالق بزرگ مي
توانند مانع رسيدن آن  آيا اگر خداوند بخواهد به من لطف و رحمتي كند آنان مي

توانند مانع عذاب  ترديد جواب خواهند داد: نه، بتها نمي رحمت به من شوند؟ بي
د. بگو در اين صورت خداوند در مقابل همه خدا يا رسيدن رحمت خداوند شون

خواهند بر كسي يا چيزي  و كساني كه مي ،آنچه غير اوست براي من كافي است
  .1اعتماد و توكل كنند بايد فقط به او توكل نمايند

حسبي اهللا ونعم «اي بندة خدا بايد اين جمله همواره بر زبانت جاري باشد: 
در اين صورت جز  .»ت و او بهترين وكيل استخداوند براي من كافي اس« »:الوكيل

  تواند به تو زياني برساند.  آنچه خداوند براي تو مقدر كرده است هيچ چيزي نمي

  : محبتشرك  -11
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اصل و روح توحيد در خالصانه كردن محبت فقط براي خدا نهفته است و آن 
ي به اصل پرستيدن و عبادت اوست. بلكه حقيقت عبادت است. توحيد فقط زمان

و بر  ،رسد كه محبت پروردگار در دل بنده به بهترين شيوه به وجود آيد كمال مي
اي كه همه محبوبان ديگر تحت تاثير اين  همه محبوبان سبقت گيرد. به گونه

  محبوب كه خوشبختي و سعادت بنده در آن است قرار بگيرند. 
افكند  ن خود نظر مياش به اشيا و امور پيرامو با توجه به اينكه انسان در زندگي

محبت داراي انواع  ،گرداند يا از آنها رو بر مي ،كند به علت دوست داشتن روي مي
  آيد.  فراواني است كه در زير مي

  : نوع اول: محبت خداوند (عزوجل)
آن عبارت است از محبت مستلزم فروتني، خضوع و كمال اطاعت و ترجيح 

قط از آن خداست و جايز نيست كه دادن محبوب بر غير او كه اين نوع محبت ف
  كسي در آن شريك شود. 

اشاره كرد  ؛ توان به محبت ابراهيم هاي اين نوع دوست داشتن مي از نمونه
آن هنگام كه وي امر خداوندي مبني بر ذبح فرزندش اسماعيل را كه در خواب 

اوند ديده بود، اجابت كرد. بايد دانست كه رؤيا و خواب پيامبران حقيقت است. خد

Η¬$﴿فرمود:  s>sù xrn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ 2”t� s? 4 
tΑ$s% ÏM t/ r'‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   ).102 :الصافات. (﴾ ∪⊅⊂⊆∩ #$
پسرم! من در خواب «مى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد، گفت: هنگا«

پدرم! هر چه دستور دارى اجرا « گفت» كنم، نظر تو چيست؟ ديدم كه تو را ذبح مى
  .»كن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!

  : خداوند (عزوجل)براى : محبت دومنوع 
آنچه خدا از كردار و ينكه انسان ن اآپيامبران و اتباع آنهاست، و  تمحب هم آن

اشخاص را دوست دارد، او هم دوست بدارد، و آنچه خدا از كردار و اشخاص 
بغض دارد، او هم بغض داشته باشد، با دوستان خدا دوسنى، و با دشمنان خدا 
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كند  آگاهي براي خداوند خشوع مي و خوف پاك و با شرم و حيا و بادشمنى كند، 
  .1»كند كي ميو به خاطر خداوند ني

D@åflß@týq×Ï@Čåî⁄a@fláÈ�@fl†fluflë@é¹@�æb روايت شده است كه فرمود: ص از پيامبر
@åß×Ûg@kyc@éÛì�‰ë@�a@æbî@åßë@bàçaì�@b�¾@é×@æb°ü@õŠ½a@k°�@�üg@éjZC » اين

سه ويژگي در هر كسي باشند طعم ايمان را خواهد چشيد: كسي كه خدا و 
و كسي كه فقط به  ،تر باشند افراد ديگر دوست داشتني پيامبرش در نظر او از همه

 .2»ست داشته باشدخاطر خدا كسي را دو

در زمينه تحقيق محبت صحيح و  نو ص اين امري است كه ياران پيامبر
در ميان آنان بود. وي با  ؛ كردند. امير المومنين علي مبارك بدان عمل مي

ان گروهي از مردم كه حق حسرت و حزن از امر حكومتش در كوفه كه در مي
كردند ياد  و چگونگي رعايت محبت خالص براي خدا را رعايت نمي ن صحابه

  كرد.  مي
بوديم. پدران، برادران، پسران  صفرمايد: ما با رسول اهللا  مي ؛ امير المومنين

شد. ما به  كشتيم و اين امر موجب افزايش ايمان و تسليم ما مي و عموهايمان را مي
  .3داديم و بر چشيدن عذاب و تالش در راه جنگ با دشمنان صبر نموديم راه ادامه

روايت شده است كه فرمودند: هر گاه بخواهي بداني كه آيا  ؛ از امام صادق
در وجودت خيري هست يا نه پس به قلبت نظري بيفكن. اگر اهل طاعت و پيروي 

خود داشت، پس  و كينه اهل معصيت و گناه را در ،داشت از خداوند را دوست مي
و اگر از اهل طاعت و بندگان  ،در تو خيري هست و خداوند تو را دوست دارد

پس در تو خيري نيست و  ،داشت و گناهكاران را دوست مي ،مطيع خدا تنفر
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سرنوشت انسان با كساني كه آنها  Dkyc@åß@Éß@õŠ½aCخداوند تو را دوست ندارد. 
  .1دارد, مرتبط است را دوست مي
  : : محبت طبيعينوع سوم

اين نوع محبت فطري است كه انسان براساس فطرت بر اساس آن آفريده شده 
همانند محبت والدين، همسر و فرزندان، ميل به غذا، لباس و ... كه غير از  ،است

  باشد.  محبت خدا و اطاعت از او مي
و مبادا كه محبت طبيعي انسان بر محبت خداوند و اطاعت از او غلبه پيدا كند 

  فزوني يابد. 

≅ö﴿فرمايد:  خداوند مي è% βÎ) tβ% x. öΝ ä.äτ !$t/# u öΝà2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ä3ã_≡uρø— r& uρ 

óΟ ä3è?u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ $yδθßϑ çG øùu� tIø% $# ×οt�≈ pgÏBuρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡=ymr& 

Ν à6ø‹s9 Î) š∅ÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®Lym š†ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ ö∆r' Î/ 3 ª! $#uρ Ÿω 
“Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9$# šÉ) Å¡≈ x7 ø9$# ∩⊄⊆∪ ﴾) .24 :التوبه.(  
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى كه به «بگو: «

هائى كه به آن  هترسيد، و خان نش مىايد، و تجارتى كه از كساد شد دست آورده
عالقه داريد، در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در 

و خداوند جمعيت نافرمانبردار  ;انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند
  .»كند را هدايت نمى

  نويسد:  محمد جواد مغنيه مي
خانواده و اموالش را دوست دارد. دين نيز با انسان براساس فطرتش خودش، 

خواهد،  كند كه از آنچه مي اين امر مخالفتي ندارد و كسي را از اين منع نمي
گيري و  خواهد دوست بدارد، به شرط آنكه در اين بهره گيرد و آنچه را كه مي بهره

ن هاي خودش و نه ديگرا دوست داشتن از خداوند بترسد و اين امر براساس تالش
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 .1باشد

رسولش را يكي از شروط  ودوست داشتن خداوند  ص به همين دليل پيامبر
@D@üí†yc@åßû×ny@áó@Øí@éÛì�‰ë@�aاند:  ايمان قرار داده است: ايشان فرموده flæì

Ûg@ Şkycîbàçaì�@ b�¾@ éZC » هيچ كدام از شما مؤمن نخواهيد بود مگر اينكه خدا و
  .2»تر باشد ت داشتنيپيامبر در نظر شما از غير آنها دوس

  : نوع چهارم: محبت چيزي به همراه خداوند
آن عبارت است از اينكه كسي يا چيزي را به اندازه خداوند يا بيشتر از او 

اي كه هر گاه محبت خدا و غير او معارض با يكديگر واقع  دوست بداريم. به گونه
اين محبت را همانند رود كسي كه  بيم آن مي . محبت غير خدا را مقدم دارندشوند 

يا آن دو را با  دوست داشتن پروردگار بداند، آن را بر محبت به خداوند مقدم دارد
  هم مساوي بداند.

كنيم بسياري از مردم را  اين امري است كه امروزه آن را بسيار مشاهده مي
بينيم كه با شوق و عالقه شديد و گريه و زاري بر مزارها و مراقد اوليا و  مي

اي كه آنان در خلوت و هنگام خواندن خدا اين گونه گريه  آيند. به گونه ن ميصالحي
در نظر آنان دوست  ‡ يا اهل بيت ص كنند و زيارت مزار پيامبر و زاري نمي

  تر از زيارت كعبه است. تر و مهم تر و با ارزش داشتني
 ص به همين دليل به دروغ اموري را كه بر خالف اصول شرعي و سنت پيامبر

كنند كه امام باقر فرموده است:   دهد. مثالً ادعا مي نسبت مي ؛ است. به امام باقر
كسي كه در روز عاشورا امام حسين را زيارت كند و در آنجا گريان باشد روز 
قيامت در حالي خداوند را مالقات خواهد كرد كه ثواب دو ميليون حج و دو 

واهد داشت. و ثواب هر حج عمره و ميليون عمره و دو ميليون غزوه را به همراه خ

                                                 

�− � T_�� ���4�23 �� 
4− �� ]V�
� l��17 �� 



    

  143  توحيد الوهيت
  

غزوه او نيز مانند ثواب كساني است كه همراه پيامبر و ائمه حج و عمره را به جا 
  .1آورده و به جهاد رفته باشند

نسبت داده شده است. اگر  ؛ اين ادعا، دروغ آشكاري است كه به امام باقر
ن در كنار قبر او در روز عاشورا و گريه كرد ؛ چنانچه ثواب زيارت امام حسين

شد. اين امري است  ترديد در كتاب خداوند ذكر مي بود بي از حج و عمره بيشتر مي
كند آنها در بسياري از امور مانند اين سخن و غير آن بر ائمه دروغ  كه ثابت مي

  اند در حالي كه آنان از آن مبرا هستند.  بسته
كند و  پرستيد نقل مي يخداوند حكايتي را از زبان كسي كه غير خداوند را م

!»﴿فرمايد:  مي $$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb>t� Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∪ ﴾) .الشعراء: 

97-98.(  
چون شما را با پروردگار . به خدا سوگند كه ما در گمراهى آشكارى بوديم«

  .»شمرديم عالميان برابر مى
  نويسد:  يمحمد سبزواري نجفي م

يعني شما را در عبادت و خضوع و فروتني براي پروردگار مساوي قرار داديم 
اين امر براساس قرار گرفتن و تعلق خطاب به بتهاست. گفته شده است: آنان به 

گويند: ما از شما همانند خداوند پيروي  كردند مي كساني كه از آنها پيروي مي
 .2ديدم. پس شما تبديل به خداياني شكردي مي

اين مساواتي كه سبزواري با شرح آيه مباركه بيان كرده است فقط شامل مساوات 
در ابتدا شامل مساوات ظاهري در اعضا و جوارح بلكه شود.  قلبي و باطني نمي

شود كه در قلب  و در مرحله بعد شامل تعظيم و بزرگداشت و احترامي مي ،بندگان
  شود.  مينسبت به فرد يا چيز مورد احترام انجام 

هاي  گروهي از آنان همه يا بيشتر تالش و همت خود را صرف امور دنيا و زينت
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هاي آنان جستجو كني، آن را آكنده از عشق كاالها و  د و چنانچه در قلبنكن آن مي
  امور دنيا خواهي يافت. 

هاي فراواني دربارة اين افراد و آنچه در هنگام احتضار و مرگ بر سرشان  ما قصه
گفتند: بگو (ال إله إال اهللا) آنان مشاهده  ايم. اطرافيانشان به آنها مي است شنيدهآمده 

كردند كسي كه قلبش همواره به تجارت امالك و ... مشغول بوده است،  مي
بنابراين به آنچه تعلق قلبش به خريد و  ،تواند كلمه توحيد را بر زبان بياورد نمي

. گروهي از آنان در هنگام مرگ آواز گويد كند، هذيان مي فروش را آشكار مي
  خواهند برايشان شراب بياورند.  و گروهي نيز از اطرافيانشان مي ،خوانند مي

DÛa@Ž†jÇ@�Èm†í@�Èm@�áç‰†Ûa@Ž†jÇ@fl�čÈflm@‰bäفرمايد:  مي ص به همين دليل پيامبر
ëü@i@“Ènãa´áä•@†ibÇ@ìèÏ@ jaŠvy@†jÇ@åß@ b�@ ć†jÇ@ bèŞjčzŽß@ Şæc@ZC »و  بنده درهم

دينار بدبخت و بيچاره است و هرگز شاداب نخواهد شد. در حالي كه كسي كه 
را بپرستد، در [دنيا] را دوست داشته باشد، بنده آن خواهد شد. كسي كه سنگي 

  .1»پرست است حقيقت بت

š∅ÏΒ﴿شان فرموده است:  آنها كساني هستند كه خداوند دربارة uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ 

ä‹ Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& öΝåκ tΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «! $# ( tÉ‹ ©9 $#uρ (#þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °!﴾) .165 :البقره.(  
و آنها را  ;كنند بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى«

دارند. اما آنها كه ايمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشركان  همچون خدا دوست مى
  .»عبودهاشان،) شديدتر استنسبت به م

  گويد:  سيد محمد تقي مدرسي مي
به علت نظر و فكر خشك و جامدشان آنها مثالً خورشيد را به جاي خالق 

پرستيدند، چرا؟ زيرا آنها  خورشيد و تنظيم كننده جريان آن كه خداوند است مي
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استدالل ديدند و بدون آنكه از آن به وجود آفريننده خورشيد  ظاهر خورشيد را مي
كنند و پي ببرند. همچنين آنان با صاحبان سرمايه، مقام و علم ارتباط برقرار 

داشتند بدون اينكه بينديشند كه همه آنها بندگان  كردند، و آنها را دوست مي مي
ها را عطا كرده است. پس  خداوند هستند و اين خداوند است كه به آنها اين نعمت

خداوند ارتباط برقرار كنند و به خود اجازه ندهند كه  تر است كه مستقيماً با  شايسته

›štÉ﴿ ها آن را بنده خود گردانند: اين واسطه ©9$# uρ (#þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °!﴾ .» كساني كه
و عليرغم وجود ارتباط  .»دارند بيشتر دوست مي اند خداوند را بسيار و ايمان آورده

دهند كه بنده آنان شوند  ، آنان اجازه نميميال آنها و صاحبان سرمايه، مقام و علم
 .1بلكه تا ابد همواره با خداوند ارتباط محكمي خواهند داشت

ها و روايات بايد ميان دوست داشتن و محبتي كه بدون  پس از ذكر اين متن
انجامد و صاحبش را از  وجود دليل از سوي پروردگار و روايت صحيح امور مي

داشتني كه شامل اوليا، علما، اماكن و زمانهايي كه كند و دوست  خداوند دور مي
 ،امر ايشان و در چهارچوب آن چيزي استدگار و براساس اوبراساس رضايت پرور

  دارد تفاوت قائل بود.  او دوست مي

   :شرك در اطاعت -12
فرد مسلمان به وجوب دوست داشتن، احترام، بزرگداشت و رعايت ادب با 

زيرا آنها به شرع خداوند آگاه و در دين داراي علم  ،علماي مسلمان اعتقاد دارد
كنند. همچنين علما جزو  ش به علمشان عمل مينو براساس هدايت و بي ،هستند

ترسند خداوند دربارة آنان  بهترين افراد هستند. زيرا بيش از همه مردم از خداوند مي

yϑ$﴿فرمايد:  مي ‾Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 3(#àσ ‾≈ yϑ n= ãèø9   ).28 :فاطر. (﴾#$

  .»ترسند از او مى علماءاز ميان بندگان خدا، تنها «
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āχ﴿فرمايد:  همچنين خداوند مي Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ö/ ãφ ç�ö� y{ 

Ïπ−ƒÎ� y9 ø9 $# ∩∠∪ ôΜèδ äτ !# t“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5u‘ àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã “Ì�øgrB ÏΒ $uη ÏG øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù # Y‰t/ r& ( 
zÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 zÅ ýz … çµ−/ u‘ ∩∇∪ ﴾) .8-7 :البينه.( 

كساني كه ايمان آوردند و اعمال صـالح انجـام دادنـد بهتـرين مخلوقـات خـدا       «
ست كه نهرها از زير پاداش آنها نزد پروردگارشان، باغهاي بهشت جاويدان ا هستند.

مانند. هم خدا از آنها خشنود  درختانش جاري است (در حالي كه) هميشه در آن مي
نظيـر)   است، و (هم) آنها از خدا خشنودند. و اين (مقام واال و پاداشهاي مهـم و بـى  

  ».براي كسي است كه از پروردگارش بترسد
و آن شرط  ،ب استاز علما بر مردم با رعايت شرط زير واج بدان كه اطاعت 

اش باشد. در غير  اين است كه اين اطاعت تابعي از اطاعت از پروردگار و فرستاده

pκ$﴿شود. خداوند فرموده است:  اين صورت از آنان اطاعت و پيروي نمي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ﴾) .59 :لنساءا.( 

ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و  اى كسانى كه ايمان آورده«
  .») راحكما و علمااولو االمر (

يابد كه خداوند، اطاعت از خود  كسي كه براساس اين آيه كريمه بينديشد در مي
مر را به صورت مستقل قرار داده است. حال آنكه اطاعت از اولي األ ص و پيامبر

را به صورت تابعي ذكر نموده است. به همين دليل اطاعت از اولي األمر را به وسيلة 
ذكر ننموده است. بنابراين زماني كه اطاعت از مخلوق به » وأطيعوا«فعل امر 

 معصيت خالق منتهي شود، ديگر اطاعت از آن مخلوق جايز نيست. 

. زيرا امر شرع و علم به باشند اولواألمر صاحبان امر اعم از علما و حكام مي
  و اجراي شريعت و عملي كردن آن بر عهدة حكام است.  ،وسيله علما استوار است

چنانچه علما و حكام بر راه راست حركت كنند و به پيش بروند، امور مردم نيز 
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و با فساد آنها امور [جامعه و مردم] رو به  ،در مسير صحيحي قرار خواهد گرفت
و حكام نيز كار الزام و  ،زيرا علما وظيفه ارشاد و راهنماييتباهي خواهد نهاد. 

  سرپرستي و رهبري را بر عهده دارند. 
مسلمان بايد از كسي طلب فتوا كند كه معتقد است او براساس شريعت خداوند 

با استفاده از احاديث صحيح و فهم درستي كه  ص و سنت پيامبرش محمد
را در پيش گرفته بودند، حكم و فتوا آن  ‡ براساس آن عمل كرده و اهل بيت

گويد از او پيروي و از مذهب او  و نبايد در همة آنچه آن عالم مي ،كند صادر مي
هايي هستند كه در كار  روي نمايد. زيرا علما و دانشمندان نيز انسان كوركورانه دنباله

ل ممكن است يكي از آنها در يكي از مسائ ، وآنها صحيح و اشتباه وجود دارد
شرعي يا احاطه به امور شريعت به صورت غير عمدي و كامالً سهوي دچار اشتباه 

  شود. 
به همين دليل مسلمان خردمند بايد نسبت به راي و نظر هيچ عالمي در مقابل 

=þθè#)﴿ علماي ديگر تعصب نداشته باشد و آيه زير را سر لوحه خود قرار دهد: t↔ó¡sù 

Ÿ≅ ÷δ r& Ì�ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ﴾) .7 :األنبياء.(  

  .»اهل علم را بپرسيد دانيد از ياگر شما نمپس «
يابيم كه بيشتر آنها در اطاعت  چنانچه امروزه در امور مسلمانان دقت كنيم در مي

و  ص اند و شريعت الهي و سنت پيامبر از پروردگار و عبادت او دچار شرك شده
و به جاي آن از روش  ،اند و كنار نهادهرا ترك كرده  ‡ معارف حقيقي اهل بيت

  كنند.  هاي حكام و علماي گمراه پيروي مي اوليا با استفاده از راهنمايي
اند كه از آن  آنها آزادي، اعمال و افكارشان را در قيد و بندهاي محكمي قرار داده

و كار آنان در شناخت حقيقت از گمراهي روشن نيست. همچنين  ،جدا نخواهد شد
به سوال و جدال دربارة علت انجام عملي يا ترك آن و همچنين تفاوت ميان قادر 

اند نيستند. آن  و آنچه خودشان در دين بوجود آورده ص هدايت و سنت پيامبر
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ها و خرافات از قبيل كمك گرفتن از مردگان و خواندن آنها در مقابل  ها، بدعت شرك
ي كه ريشه در عقايد احبار هاي ديگر هاي ميالد و وفات و بدعت خداوند، جشن

دارد. اما چنانچه فردي در برابر مقلدان ديگر اقدام به سوال  2و راهبان مسيحي 1يهودي
و  ،اين امر موجب به وجود آمدن لكه ننگ و عاري براي او خواهد شد ،كردن نمايد

را در پي  ‡ حكمي مبني بر خروج از طاعت و فرمانبرداري و محبت اهل بيت
پرداز به او اتهام گمراهي و تشكيك در عقايد  ترديد مبلغان خرافه و بي ،خواهد داشت

  و از او كينه به دل خواهند گرفت.  ،را نسبت خواهند داد
اين امر موجب شده است بسياري از مسلمانان به سوي اعتقادات بسيار 

ند. از جمله اين اعتقادات خطرناك اين است: چنانكه به يكي وخطرناكي كشيده ش
در سنتش از اين امر نهي فرموده  ص نها بگوييد: خداوند در قرآن و پيامبراز آ

و چنان نظري  ،گويد درنگ جواب خواهد داد: اما فالن عالم چنين مي است، بي
آلود برخالف توحيد خداوند در طاعت است. زيرا اين  دارد. اين امر و اعتقاد شرك 

ل كرده است، يا در حالل دانستن گونه افراد در حرام كردن آنچه خداوند آن را حال
كنند و حكم و سخن  از علما پيروي مي  آنچه خداوند آن را حرام اعالم نموده

  اند.  خداوند را به كنار نهاده

#)﴿فرمايد:  اين امري است كه خداوند دربارة آن مي ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$t6ôm r& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ 

$\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ﴾) .31 :التوبه.(  
دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا  يهوديان و مسيحيان]«[

  .»قرار دادند
آنها از مسيح نافرماني كردند و در ميان خودشان   فرمايد:  مي ؛ امام محمد باقر

, و فرزند خداست او را بيش از حد تعظيم كردند تا اينكه ادعا كردند كه او خداست
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و پارسيانشان پيروي نمودند، سخنان آنان را گرفته و بدان اعتقاد همچنين از علما 
خواندند ايمان آوردند. بنابراين آنان را به  پيدا كردند و به آنچه آنان را بدان مي

وسيله پيروي از علمايشان و ترك فرمان خدا و كتابهاي آسماني و هدايت پيامبران 
ما (قرآن) ذكر شده است تا ما از آن  از سخن خدا نافرماني كردند. اين امر در كتاب

 .1پند بگيريم

فرمايد: به خدا قسم [احبار و رهبان] آنان را به عبادت  مي ؛ امام جعفر صادق
و حالل را حرام  ،بلكه حرام را بر ايشان حالل ،و پرستش خودشان دعوت نكردند

  نيز ناخودآگاه علما را پرستيدند.كردند. آنان 
ه در معصيت خداوند از كسي پيروي كند در حقيقت همچنين فرمودند: كسي ك

  .2آن فرد را پرستش و عبادت نموده است
فرمايد: به خدا قسم آن مردم براي علمايشان نماز نخواندند و روزه  همچنين مي

و حرام را حالل اعالم نمودند، مردم نيز  ،بلكه علما برايشان حالل را حرام ،نگرفتند
  .3از آنان پيروي كردند

فرمايد: آنها علما را به عنوان خدا قرار ندادند [و آنها را نپرستيدند].  نين ميهمچ
و حرام را بر ايشان حالل نمودند. در نتيجه  ،بلكه [علما] حالل را بر ايشان حرام

  .4مردم به آن عمل كردند و علما نيز به خداياني در مقابل پرورگار تبديل شدند
دون داشتن دليل و با هدف مخالفت با شريعت پيروي از احبار و رهبان و علما ب

(βÎ÷﴿فرمايد:  شود. خداوند مي خداوند موجب دچار شدن به امر خطرناكي مي uρ 

öΝ èδθßϑ çG ÷èsÛr& öΝ ä3‾ΡÎ) tβθä. Î� ô³çRmQ ﴾) .121 :األنعام.(  
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  .»ترديد شما [هم مانند ايشان] مشرك خواهيد بود اگر از آنان اطاعت كنيد بي«
 نويسد:  ل اهللا ميسيد محمد حسين فض

شريك قرار دادن در عبادت به معناي اطاعت و فروتني است. اگر در جايي 
وحي شيطان و وحي خداوند وجود داشته باشند و فردي وحي غير خداوند را 

و خضوع و فرمانبرداري براي  ،انتخاب كند اين امر به معناي نافرماني از خداوند
نديشه توحيدي فقط يك فكر نيست همچنان غير او و شرك غيرمستقيم است. زيرا ا

كه در معادالت ذهني رياضي وجود، در ذهن و عقل جاي بگيرد. بلكه فعلِ ايمان 
ها را تحريك  كند تا احساسات، اعمال، اقوال و ديدگاه است كه در فكر حركت مي

  اي از آن به وجود آيند. كند تا همه آنها تبديل به شكل زنده
آن تبديل به افعال شود كه در راستاي ايمان به خدا و راه تا زندگي در پيرامون 

  .1او قرار داشته باشند
  نويسد:  محمد سبزواري نجفي مي

اين آيه بدين معني است كه شما در حالل دانستن حرام به سخن آنان گوش فرا 

öΝ﴿ كنيد دهيد و آن را تاييد مي مي ä3‾Ρ Î) tβθä. Î� ô³çRmQ﴾د و : شما به وسيلة ترك دين خداون
گرايش به سوي پيروي از آنان مشرك هستيد. زيرا اين امر شرك به خداوند و وارد 

  .2كردن غير احكام الهي به آنها است
نويسد: زيرا كسي كه در امور ديني از غير خدا پيروي كند  امين الدين طبرسي مي

  .3در حقيقت به خداوند شرك ورزيده است
داده است كه هر گاه در حكمي شرعي به ما ياد  –سبحانه و تعالي  –خداوند 

  دچار اختالف شديم چگونه عمل كنيم و از چه حكمي پيروي نماييم. 
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tΒ$﴿خداوند فرموده است:  uρ ÷Λ äø7 n= tG÷z$# ÏµŠ Ïù ÏΒ & óx« ÿ…çµßϑ õ3ßssù ’ n<Î) «!   ).10 :الشورى. (﴾ #$
سنت (در قرآن و  اختالف كنيد، داوريش با خداست(از امو دينى) در هر چيز «

  .»)صرسول اهللا 
گويد: دربارة مذهب و ديني كه دربارة آن اختالف داريد و آن  مي فيض كاشاني 

كنيد، حكم همه آن امور در روز قيامت به خداوند بر  را براي خودتان انتخاب مي
شود: در تأويل آيات متشابه قرآن هر گاه دچار  گفته ميو در تفسير آن گردد.  مي

محكم آن مراجعه كنيد. خداوند پروردگار من است در همه  اختالف شديد به آيات
 .1ردمگ كنم و به سوي او باز مي  امور فقط بر او توكل مي

ترين اعتقاداتي است كه فرد را به سوي  اين موضوع و عقيده جزو خطرناك
دهد. چنانچه فرد مسلمان در همه آنچه از سوي علما و مشايخ براي  شرك سوق مي
شود، انديشه كند و دربارة صحت آن اقوال تحقيق كند و در  م مياو نقل يا تقدي

يابد كه بيشتر اين فتاوا فاقد سند و اعتبار هستند.  نمايد در مي منابع فتاوي جستجو
  خداوند ما را از لغزش در دين مصون دارد. 

   :قرباني كردن -13
خون كشتن حيواني مأكول از نظر شرعي است كه به وسيله جاري كردن : ذبح

شود و هدف از آن تعظيم و بزرگداشت آن چيزي  به شيوه مخصوص انجام مي
شود تا اظهار فروتني و تقرب به او انجام شود.  است كه قرباني براي آن انجام مي

  اين امر فقط براي خداوند جايز است. 
ذبح كردن جزو عبادات و طاعاتي است كه خضوع و فروتني بنده نسبت به 

دهد. كسي كه در قرباني كردن مقداري از قصد و نيتش براي  ن ميپروردگار را نشا
باشد در حقيقت به او شرك ورزيده است و شرك او از  –عزوجل  –غير خداوند 

  كند.  نوع اكبر است كه او را از دين اسالم خارج مي
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≅ö﴿فرمايد:  خداوند مي è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ 

Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çRùQ   ).163-162 :األنعام. (﴾ ∪⊃∌⊆∩ #$
من، و زندگى و مرگ من، همه براى  [قرباني] نماز و تمام عبادات«بگو: «

 ;ام و به همين مامور شده ;خداوند پروردگار جهانيان است. همتايى براى او نيست
  .»و من نخستين مسلمانم

نويسد: نُسك همه آن چيزي است كه به وسيله آن به  محمد باقر ناصري مي
 .1شود قرباني كردن اطالق مي اما غالباً بر ،جويند خداوند تقرب مي

آنها را در كنار هم  ،خداوند نماز و قرباني و داللت آن دو بر تعظيم امر پروردگار

≅Èe﴿ست: ذكر نموده است و فرموده ا |Ásù y7În/ t� Ï9 ö� ptùΥ$# uρ ∩⊄∪ ﴾) .2 :الكوثر.(  
  .»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«

 نويسد:  ناصر مكارم شيرازي مي

است. به  –سبحانه وتعالي  –ها خداوند  نعمت ةبهترين اعطا كننده و بخشند
داشت. به  همين دليل اگر عبادات به غير او اختصاص يابد، هيچ معنايي نخواهد

عبارت ديگر عبادات خواه نماز يا قرباني و ... به پروردگار كه ولي نعمت است 
كند. امر به نماز و قرباني كردن در مقابل آن عملي است كه  اختصاص پيدا مي

دادند. حال آنكه آنان  ها انجام مي مشركان در سجده كردن و قرباني كردن براي بت
دليل واضحي بر » لربك«دانستند. عبارت  ر ميهايشان را از سوي پروردگا نعمت

  .2وجوب داشتن قصد تقرب به پروردگار در انجام عبادات است
  بايد بدانيم كه ذبح براي غير خدا دو گونه است: 

كه در آن به خاطر شادي يا احترام به مهماني براي غير خدا ذبحي : نوع اول
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است گاهي مطلوب يا نامطلوب شود. اين امر كامالً عادي است كه ممكن  انجام مي
  باشد. اصل بر اين است كه اين عمل مباح است. 

 صروايت شده است كه فرمودند: از جمله اموري كه محمد ؛ از امام صادق
Díà�bÏ@bòA@@åß×@æbí@�bi@åßûياد دادند اين بود كه به ايشان فرمودند:  ‘به زهرا 

ÛaëîÜÏ@Š�Ła@âìØî™@âŠîéÐZC »ه خدا و روز آخرت ايمان داشته اي فاطمه كسي كه ب
  .1»باشد بايد مهمانش را گرامي بدارد

 ص از جمله انواع ذبح جايز آن مواردي است كه براساس پيروي از سنت پيامبر
شود. از امام  انجام گيرد. مانند قرباني كردن براي تولد نوزاد كه عقيقه ناميده مي

ي تولد) نوزاد دختر و پسر روايت شده است كه فرمودند: عقيقه (قربان ؛ صادق
  .2يك قوچ است

نوع دوم: قرباني و ذبح كه براي بزرگداشت و تعظيم غير خدا و تقرب به او 
باشد، حتي اگر نام خدا قبل از ذبح ذكر شود، حرام است. اين نوع قرباني شرك 

  شود.  اكبر است و با انجام آن فرد از دين اسالم خارج مي
ضي از مردم براي تقرب به پيامبران و اوليا از طريق اين عملي است كه امروزه بع

گردد.  ميها به آنها بر كنند كه صدقه و ثواب آن قرباني دهند و گمان مي ذبح انجام مي
كنند تا اموال و اوالدشان  حال آنكه آنها در حقيقت آن قرباني را براي آن اوليا ذبح مي

  بت نمايند. و آنان برايشان جلب خير و دفع مصي ،محفوظ بماند
گروهي از مردم نيز به مناسبت آمدن حاكم يا پادشاه به شهرشان يا بعضي عادات 
ديگر مانند مراسم عروسي در هنگام ورود عروس به خانه داماد و ... اقدام به ذبح 

كنند كه اين اعمال شرك است. زيرا اين حيوانات براي تكريم مهمان و  حيوان مي
كنيم گروهي از  اند. بلكه ما خودمان مشاهده مي شدهخالصانه براي خداوند ذبح ن

مالند تا از شر بال  مي يشانها يا ... را بر روي ماشينو مرغ و مردم خون آن گوسفند 
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نشوند. علت همه اين امور اين است كه مردم نسبت  تصادفدر امان بمانند و دچار 
مبني بر اينكه  –و اهل بيت پاكش  ص به توحيد و عقيده راستين و سنت پيامبر
اطالع هستند. از عباس بن  بي -شرك است  نفع و ضرر همگي در اختيار خداوند بي

عرض كردم: عوام گمان  ؛ يزيد روايت شده است كه خدمت امام صادق
تر  كنند كه شرك از راه رفتن مورچه در شب تاريك بر روي صخره سياه پنهان مي

اهد بود كه براي غير خدا نماز . امام فرمود: بنده فقط زماني مشرك خو١است
  .2و غير او را بخواند و از او استمداد نمايد ،بخواند، براي غير او ذبح و قرباني كند

كند كه مردي به  روايت شده است كه فرمود: سلمان نقل مي ؛ از امام صادق
و ديگري به خاطر يك مگس وارد آتش شد. از  ،خاطر مگسي وارد بهشت شد

ين امر چگونه ممكن است؟ فرمود: آن دو تن روزي از كنار قومي ايشان پرسيدند: ا
عبور كردند كه آن روز عيد آن قوم بود. افراد قوم بتهايشان را آنجا گذاشته بودند. 

دادند كسي از آنجا عبور كند مگر اينكه براي بتهايشان قرباني كند، خواه  اجازه نمي
توانيد از اينجا برويد  د هرگز نمياين قرباني كوچك يا بزرگ باشد. به آن دو گفتن

مگر اينكه براي آنها قرباني كنيد و تقرب جوييد. همچنانكه همه كساني كه از اينجا 
نمايند. يكي از آن دو گفت: من چيزي ندارم.  كنند، اقدام به اين عمل مي عبور مي

جز گفت: من  ىديگري مگسي را شكار كرد و آن را براي بتها قرباني كرد. اما ديگر
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كنم. پس آن قوم او را كشتند و وي وارد  براي خداوند هرگز چيزي را قرباني نمي
  .1و ديگري [كه براي آن بت قرباني كرده بود]. وارد جهنم گرديد ،بهشت شد

اگر اين فرد به علت ذبح يك مگس براي بتها و غير خدا داخل در آتش دوزخ 
تقرب به غير خدا را قرباني گرديد. پس حال كساني كه حيوانات و اشيايي براي 

  كنند كه ارزش بسيار بااليي دارند، چگونه خواهد بود؟  مي

   :نذر -14
دهند،  پس از بيان آنچه بعضي از مردم در زمينه عبادت قرباني كردن انجام مي

ضروري است دربارة عبادت ديگري كه تقريباً بدان نزديك و با آن در ارتباط است 
ز مسلمانان دربارة مفهوم و راه و روش آن دچار كه گروهي ا ،سخن بگوييم
هاي ختم شونده به خير و نيكي يا شرك و  و به عنوان يكي از راه ،اند گمراهي شده

عبارت است از اينكه فرد مكلف : آيد. اين عبادت نذر است. نذر بدي به حساب مي
واهد بر خ برد و آن را از خدا مي در صورت رسيدن به آنچه در انتظارش به سر مي

  خود امر غير واجبي را واجب و الزم گرداند. 
مثالً بگويد: اگر چنين اتفاقي بيفتد يا چنين عملي انجام شود من فالن كار را كه 

  مورد رضايت پروردگار است انجام خواهم داد. 
نذر كردن از جمله عباداتي است كه خداوند وفاكنندگان به آن را ستايش كرده 

كنند به انجام آن  كساني را كه نذري را برخود مقرر مي ص است. همچنين پيامبر
  سفارش كرده است. 

‘tβθèùθãƒ Í﴿فرمايد:  خداوند مي õ‹̈Ζ9 $$Î/ tβθèù$sƒs† uρ $YΒ öθtƒ tβ% x. …çν•� Ÿ° # Z��ÏÜ tG ó¡ãΒ ∩∠∪ ﴾) .اإلنسان: 

كنند، و از روزي كه شر و عذابش گسترده است  آنها به نذر خود وفا مي« ).7
  .»بيمناكند

گويد: يعني آنان زماني كه در دنيا بودند نذرهاي  سيد محمد حسيني شيرازي مي
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نمودند. نذر آن است كه انسان عمل خيري را براي  خود را عملي و به آن وفا مي
اي  واجب گرداند. مثالً تصميم بگيرد كه روزه بگيرد يا صدقه –سبحانه  –خداوند 

 .1بدهد و ....

ماز، توسل و .... عبادت است كه اختصاص آن به بدان كه نذر كردن همانند ن
. كسي كه آن را براي غير خداوند اختصاص دهد، در حقيقت 2غير خدا جايز نيست

  به خداوند شرك و كفر ورزيده است. 
زيرا الزام نفس بر امري  ،بدان كه در نذر كردن اصل بر آن است كه مكروه است

و ما را در انجام آن مختار گذاشته  ،است كه خداوند آن را بر انسان واجب نكرده
شود. همچنين غالباً كسي كه  خود مي و اين امر موجب افزايش تكليف بر ،است

شود و به علت سنگيني  كند در هنگام نذر كردن يا عمل به آن پشيمان مي نذري مي
آيد. به  و سختي عمل به آن در جستجوي راه خالص و رهايي از اين عمل بر مي

يا زماني كه  ،كند شود و چيزي را بر خود نذر مي كه فردي مريض مي ويژه زماني
بينيم در اين حالت نذر  افتد، مي برآورده شدن نيازي كه آن را خواسته به تاخير مي

گويد: اگر شما براي خداوند اين كار و اين  كند. گويي زبان حال و باطنش مي مي
يا  داد، و خير را به تو نخواهدكار را انجام ندهي خداوند با لطف خود آن نعمت 

و اين اعتقاد سوءظن نسبت به پروردگار  ،آن شر و بال را از تو دور نخواهد كرد
  است. 

كنند و نذر خود را براي غير خدا قرار  گروهي از مردم چيزي را بر خود نذر مي
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 يا فرد نيكوكاري بگويد كه اين كار بر من نذر ص دهد. مانند كسي كه به پيامبر مي
  يا اين نذر براي اين قبر يا آن پادشاه بر من واجب گردد و ... . ،باشد

گردد و در  شود، اصالً منعقد نمي اين نذر كه براي غير خدا بذل و بخشش مي
شود. بلكه اين  اي واجب نمي صورتي كه عملي كردن آن ممكن نباشد بر آن كفاره

ردن به غير خدا كه اين نوع مانند قسم خو ،امر شرك است كه بايد از آن توبه كرد
  اي هم ندارد.  شود و كفاره قسم منعقد نمي

گويند: چنانچه  كنند، مثالً مي گروهي از مردم نيز براي معصيت خداوند نذر مي
  نوشم.  دزدم يا شراب مي اين كار انجام شود فالن چيز را مي

ن گونه و كسي كه اي ،شود اما عمل كردن به آن جايز نيست اين نذر منعقد مي
شود  كند بايد كفارة قسم را پرداخت نمايد. مانند قسمي كه به خدا ياد مي نذر ياد مي

  اما كفاره دارد.  ،شود كه اين قسم منعقد مي ،تا عمل حرامي صورت گيرد
همه احكامي كه در گذشته بيان شد به نذر و منعقد شدن آن براساس نيت شروع 

  امور بر خداوند پوشيده نيست. يا مشروع بودن آن داللت دارد كه اين 

tΒ$!﴿فرمايد:  مي -تعالي  –خداوند  uρ Ο çFø) x7Ρr& ÏiΒ >πs) x7 ‾Ρ ÷ρr& Ν è?ö‘ x‹ tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹ ‾Ρ �χÎ* sù ©!$# 

… çµßϑ n= ÷ètƒ ﴾) .270 :البقره.(  
خدا انفاق   ايد (در راه كنيد، يا (اموالى را كه) نذر كرده و هر چيز را كه انفاق مى«

  .»داند ها را مىكنيد)، خداوند آن
نويسد: يعني اگر نذرهايتان در زمينه اطاعت از  مير سيد علي حائري طهراني مي

داند. نذر به معناي تعلق خاطر و  خداوند يا گناه و نافرماني باشد خداوند آن را مي
باشد. در شريعت به معناي التزام به نيكي و  ضمير انسان به چيزي و التزام بدان مي

�χ﴿شود.  شامل امور غير مشروع نمي باشد و خير مي Î* sù ©! $# …çµßϑ n= ÷ètƒ ﴾ :»د تردي بي
  .»داردخداوند از آن اطالع 

گردد. يعني خداوند شما را به خاطر آن  هاء در (يعلمه) به (ما) برمي ضمير
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ترديد خداوند شما را پاداش  دهد. اگر اعمالتان خير و نيك باشد بي پاداش مي
و اگر اعمال  ،ير و نيك باشد جزاي آن خوب خواهد بوددهد. اگر اعمالتان خ مي

ار و ناپسندي باشد جزاي آن نيز ناگوار خواهد بود. بنابراين در اين آيه مژده و هشد
 .1وعد و وعيد به كار رفته است

براساس آيه ذكر شده آن را بيان نموده و  ص اين امري است كه پيامبر
D@žæc@fl‰fl̂اند:  فرموده flã@žåflßŽíčĐî@flÉ�ÜOÏ@O�aŽî@æc@fl‰fl̂ flã@žåflßë@ŽéžÈčĐflífl–Èï@ýÏ@�a@íé–ÈC2 :» كسي

كند كه از خداوند پيروي و اطاعت كند پس بايد از او اطاعت نمايد اما  كه نذر مي
  ».ي كند، پس از او نافرماني نكندكسي كه نذر كرده است از خدا نافرماني و سرپيچ

دربارة كسي  ؛ ز امام رضااز اسماعيل بن سعد اشعري روايت شده است كه ا
فرموده  ص كه قسم خورده تا صله رحم را قطع كند، پرسيدم. وي فرمود: پيامبر

به نذري كه درباره گناه و «  D¿@‰ˆã@ü@–Èßî@üë@ò¹´¿@@ĐÓî@áy‰@òÈCNNNاست: 
  .3»نبايد عمل شود ،بارة قطع رحم باشدقسمي كه در

كه نامش ابواسرائيل بود،  ص در حديث آمده است كه يكي از اصحاب پيامبر
نذر كرد كه روزه بگيرد و افطار نكنند و بايستد و ننشيند و در زير سايه قرار نگيرد 

همه آنچه را كه وي قادر به انجام آن نبود از عهده او  ص و سخن نگويد. پيامبر
برداشت و وي را به انجام آنچه در آن طاعت پروردگار بود، دستور داد و فرمود: 

DşŠŽß�ÜOÏ@ŽêëOØflnflî�Ûflë@žá�Üflî�Ûflë@ž†ŽÈ�ÔflîŽéflßžìfl•@ŞáčnZC@» به سوي او برويد [و به او بگوييد كه] سخن
  .4»اش را به پايان برساند ند و روزهبگويد، بنشي

روايت شده است كه فرمود: دو نوع نذر وجود دارد. آنچه براي  ؛ از امام باقر
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ام داد و به پايان رسانيد. دوم آنچه كه خدا باشد كه بايد بدان وفا كرد و آن را انج
  .1اش، همان كفاره قسم است براي غير خدا باشد و كفاره

توان انسان باشد  همچنين فرمود: نذري كه موضوع آن معصيت و يا خارج از
  .2عملي نخواهد شد

ممكن است خواننده از خود بپرسد: چگونه آنچه را كه خداوند به خاطر وفاي 
  پنداريد؟  كند. ناپسند مي ايش ميبه آن بنده را ست

تا ادعا شود ما نص  ،گوييم كه وفا به آن حرام است در جواب بايد گفت ما نمي
گوييم خود نذر و بر ذمه گرفتن آن از اول حرام يا  ايم. بلكه مي را به كنار نهاده

و ميان نذر كردن و عمل به آن تفاوت فراواني است.  ،بسيار مكروه و ناپسند است
نذر و بر عهده گرفتن آن ابتداي امر و عمل در مرحله دوم اجراي آن چيزي  عقد

  است كه بر خود الزم دانسته است. 
دارد در نهان و آشكارا به خداوند تعلق دارد و  اي كه خداوند را دوست مي بنده

اي  كند. پس او يا بنده خواهد، پيروي مي زبان و اعمالشان از آنچه پروردگارش مي
است يا صبور و شكيبا ... تا اينكه براساس اين اعتقادات و اعمال با شكرگذار 

  كند.  خداي خويش مالقات مي

   :. ريا15
اساس دين خدا و روحِ توحيد و عبادت، اخالص براي پروردگار است. اخالص 
آن است كه هدف بنده از اعمالش فقط رضايت، ثواب و فضل پروردگار باشد. وي 

اسالم و حقايق ايمان كه احسان است و حقوق خداوند و  به اصول ايمان و شريعت
و به وسيله آنها خواهان رسيدن به رضايت  ،كند بندگان به بهترين شيوه عمل مي
و هدف او از اين عمل ريا، كسب شهرت و  ،پروردگار و آخرت اميدوار است
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  شود.  رياست و امور دنيوي نيست. در اين صورت ايمان آن فرد كامل مي
گويند: ريا شهوت پنهان است. زيرا شهوت آوازه و شهرت و مقام در  ن ميمفسرا

ها نيز عمل  ميان مردم است، تا مردم دربارة فرد بگويند كه او متدين است و به سنت
هاي ديگر كه حسي هستند  كند. اين افكار شهوت پنهان است. يعني مانند شهوت مي
  .1بيل غذاخوردن، ازدواج و ... نيستاز ق

كه فرمود: غذاي انسان رياكار سه چيز  روايت شده است  ؛ امير المومنيناز 
شود. هنگامي كه تنها شد، كسل  است: هنگام كه مردم را ديد فعال و با نشاط مي

  .2امور او را بستانيد هشود. دوست دارد در هم مي
  نويسد:  كند و مي مجلسي در بحاراألنوار اوصاف رياكاران را ذكر مي

  : نهااز جمله آ
مانند رياي دينداران به وسيله موعظه، يادآوري، سخن  :ريا كردن در گفتار است

حكيمانه گفتن حفظ اخبار و آثار براي استفاده در گفتار جهت اظهار فراواني علم و 
داللت بر اهتمام شديد به اقوال گذشتگان نيكوكار، حركت دادن لب در هنگام ذكر 

نهي از منكر و مألعام و ظاهر كردن خشم خود به در ميان مردم، امر به معروف و 
علت وجود منكرات، اظهار تاسف براي ارتكاب گناه از سوي مردم و نرم و آرام 

  سخن گفتن و باريك كردن صدا. 
مانند رياي فرد نمازخواني كه در نمازش اعم از قيام، ركوع و : ريا در عمل

كند. به  و به هيچ مكاني نگاه نمي اندازد كند. سرش را پايين مي سجود را طوالني مي
كند. همچنين ريا در  ها و پاها را راست مي كند. دست آرامش و سكون تظاهر مي

روزه، حج، صدقه، اطعام فقرا و اظهار فروتني در هنگام برخورد با ديگران مانند 
اي  داشتن چشم، سر را پايين انداختن، وقار بيش از حد در گفتار، به گونه فرو نگه
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دود. اما هر گاه فرد دينداري او را ببيند،  فرد رياكار براي انجام كارش سريع مي كه
مبادا كه او را عجول و كم وقار بدانند. هر  ،رود دوباره با وقار و سر به زير راه مي

و هر گاه  ،دهد گاه آن فرد از نظر او دور شود، دوباره با عجله به راه خود ادامه مي
گردد. بعضي از اين افراد از اينكه راه رفتن  ه خشوع خود باز مياو را ببيند دوباره ب

كشد. بنابراين  او در خلوت با راه رفتن او در مألعام تفاوت داشته باشد، خجالت مي
اي راه برود تا اينكه هر گاه مردم او را  شود در خلوت نيز به طرز شايسته مجبور مي

كند كه با اين عمل  نين فردي گمان ميببيند نيازي به تغيير وضعيت نداشته باشد. چ
ريا رهايي يافته است. حال آنكه رياي او چند برابر شده است و وي در  تاز شهر

  خلوتش نيز ريا كرده است. 
مانند كسي كه خود را : ريا كردن به وسيلة دوستان، ديداركنندگان و اطرافيان

ه شود: فالني به زيارت و اندازد تا يكي از علما را مالقات كند تا گفت به سختي مي
مالقات فالن عالم يا فالن فرد متقي و پرهيزگار يا يكي از حكام و پادشاهان رفته 

بسيار ديدار علما و جويند. مانند كسي كه  است تا گفته شود: آنها به او تبرك مي
و كند  رود از محضر آنها استفاده مي رود تا مردم ببينند كه او مالقات علما مي مشايخ مي

خواهند آوازه و شهرتشان در  به آن علما و مشايخ افتخار كند. بعضي نيز با اين كار مي
خواهند در نظر  كشور انتشار يابد و مردم به سوي آنها سفر كنند. بعضي افراد نيز مي

پادشاهان مشهور شوند تا شفاعتشان مورد قبول قرار گيرد. گروهي هم با اين كار 
ال بپردازند. حال حتي اگر اين كار از طريق اموال اوقاف، آوري م خواهند به جمع مي

  .1ايتام ... يا غير، انجام شود
  به علت اهميت ريا و گناه بزرگ در قرآن كريم درباره آن هشدار داده شده است. 

≅﴿فرمايد:  خداوند مي è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( yϑ sù 

tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾) .الكهف: 

110.(  
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(امتيازم اين است كه) به من  ;من فقط بشرى هستم مثل شما«بگو: اي پيغمبر] «[
پس هر كه به لقاى پروردگارش  ;انه استشود كه تنها معبودتان معبود يگ وحى مى

اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش 
  .»شريك نكند

: دربارة تفسير آيه ص روايت شده است كه فرمود: از پيامبر ؛ از امام باقر
﴿yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘﴾ : ايشان فرمود: سوال شدDfl•@åß�Üó@@ìèÏ@�÷bäÛa@OñaõaŠß

Š’ßÚL@‹@åßë�×ó@Š’ß@ìèÏ@÷bäÛa@ ñaõaŠßÚL@Š’ß@ìèÏ@÷bäÛa@ ñaõaŠß@ Şwfly@ žåflßëÚ@L
Š’ß@ìèÏ@÷bäÛa@OñaflõaflŠŽß@čéči@O�a@flŠflßOc@bŞàčß@jýàÇ@flÝčàflÇ@žåflßëÚü@ë@L@íõaŠß@ýàÇ@�a@ÝjÔZC 

مشرك  بپردازدزكات كسي كه به ريا نماز بخواند او مشرك است. كسي كه با ريا «
كسي كه با ريا حج به جاي بياورد، در واقع مشرك است. كسي كه عملي را  .است

شرك است و خداوند مكه خداوند به آن امر فرموده است با هدف ريا انجام دهد، 
  .1»ل فرد رياكار را قبول نخواهد كرداعما

DÜÇ@ŽÒb�c@bß@flÒì�c@ČægØîŠ’Ûa@á�Ú@ÛbÓ@AŠÌ•þa@bßë@Zaìفرمود:  صاهللا رسول 
Š’ÛaÚ@@ŠÌ•þaíŠÛa@ZÞbÓ@_�a@Þì�‰@bí@LõbíµbÈm@�a@ÞìÔ@‹bu@a‡gô@@á�bàÇdi@…bjÈÛa

µg@ aìjç‡g@ˆÛaí@ å×¿@ áèãëõaŠm@ ánä@ã†ÛaîõaŒu@ aìjÜ�bÏ@ b×áèäß@ áZC »ترديد  بي
ترسم شرك اصغر است گفتند:  ترسناكترين امري كه از وجود آن در ميان شما مي

يست؟ فرمود: آن امر خطرناك رياست. خداوند خدا شرك اصغر چ اي پيامبر
فرمايد: به سوي آن كساني  داد. ميبندگان براساس اعمالشان پاداش  هنگامي كه

پاداش عملتان را از آنها كرديد و اجر و  برويد كه در دنيا به خاطر آنها ريا مي
  .2»بخواهيد

@Díéãbzj�@�aهمچنين از ايشان روايت شده است كه فرمودند:  ÞìÔ�@ bãc@ ZŽ�@
Š‘ñÙí@ LflŠž‘Oc@ žåflßOÚ@Èßï@Š‘Øí¿@ jbØíŠ’Û@ ìèÏ@ éÜàÇ@ï@ãë…ïČãþ@ [ï@@bß@ �üg@ÝjÓc@ü
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čÛ@fl—OÜž�OcïZC »فرمايد: من بهترين شريك هستم. كسي كه در  خداوند پاك و منزه مي
شريك من آن عمل براى عملش كسي غير از مرا شريك من قرار دهد، در حقيقت 

كنم كه خالصانه براي من  مي ن فقط آن چيزي را قبولاست نه از آن من. زيرا م
  .1»باشد

فرمايد: بدون داشتن ريا و انتظار كسب شهرت عمل  مي ؛ امير المؤمنين
  نماييد. 

ترديد كسي كه براي غير خداوند عمل و تالش نمايد، خداوند او را به  زيرا بي
  .2گذارد كه براي آن تالش نموده است كسي وامي

ماند و  ميرد و زنده نمي فرمايد: در اعمالت براي كسي كه مي يم ؛ امام صادق
رساند، ريا مكن. ريا درختي است كه تنها ميوه آن شرك خفي  به تو هيچ سودي نمي

شود، ثواب  و اصل آن نفاق است. در هنگام سنجش اعمال به رياكار گفته مي
چه كساني را  ببين ،دادي بگير قرار مي از كساني كه آنها را شريكاعمالت را 

ترسيدي. بدان كه تو  كسي مي و از چه  ،و به چه كساني اميدوار بودي ،خواندي مي
فرمايد:  تواني چيزي را در درون خودت مخفي كني و فريفته شوي. خداوند مي نمي

﴿šχθãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u $tΒ uρ šχθãã y‰øƒs† HωÎ) öΝßγ|¡à7Ρr& $tΒ uρ tβρá� ãèô±o„ ∩∪ ﴾) .البقره: 

9.(  

در حالى كه جز خودشان را فريب  ;خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند مى«
  .»فهمند (اما) نمى ;دهند نمى

بيشترين ريا در نگاه كردن، سخن گفتن، غذا خوردن، راه رفتن، همنشيني، لباس 
پوشيدن، خنديدن، نماز خواندن، حج به جا آوردن، جهاد كردن، خواندن قرآن و 

آيد. كسي كه باطن خود را براي خداوند خالص  ير عبادات ظاهري به وجود ميسا
هاي ممكن داراي نقص و  و قلبش را براي او فروتن نمايد و خود را با وجود تالش
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 كوتاهي بيابد، شكر آن را به جا خواهد آورد. 

 و چنانچه به هر صورت به اين راه ادامه دهد از جمله كساني خواهد بود كه اميد
  .1رود يي آنان از شر ريا و نفاق ميرها

روايت شده است كه فرمودند:  ؛ از امام محمد باقر و امام جعفر صادق
چنانچه يكي از شما عملي را براي خدا و رسيدن به ثواب آخرت انجام دهد اما 

  .2شرك استمرضايت يكي از مردم را در آن وارد گرداند در واقع 
ت كه فرمود: ميان حق و باطل چيزي جز كم روايت شده اس ؛ از امام باقر

؟ فرمود: بنده اهللاعقلي وجود ندارد. پرسيدند: چگونه ممكن است اي فرزند رسول 
دهد كه مورد رضايت پروردگار است اما به وسيلة آن  آن عملي را انجام مي

خواهد رضايت كسي ديگر را جلب نمايد. چنانچه وي نيتش را براي خداوند،  مي
  .3آورد خواست، سريعتر به دست مي نمود، آنچه را كه مي  خالص مي

شود. وي  در روز قيامت هنگامي كه پرده از اعمال و نيات فرد رياكار برداشته مي
  زيانبار خواهد بود و در مقابل همة مخلوقات رسوا و سرافكنده خواهد شد. 

رك من دربارة وقوع ش« DÜÇ@Òb�cØîŠ’Ûa@áÚ@AŠÌ•þaZCفرمودند:  ص پيامبر
فرمود:  ص عرض كردند: شرك اصغر چيست؟ پيامبر .»اصغر در ميان شما نگرانم

گويد:  هنگامي كه خداوند در روز قيامت پاداش اعمال بندگان را داد به آنها مي ،ريا«
ببينيد آيا پاداشتان را نزد  ،كرديد به سوي آن كساني برويد كه در دنيا برايشان ريا مي

از وادي زيانكاران به خداوند پناه ببريد! «رموده است: همچنين ف» يابيد؟ آنان مي
اي در جهنم است كه  عرض شد: اي رسول خدا آن وادي چيست؟ فرمود: نام دره

  ».اي افراد رياكار آماده شده استبر
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شود و به  همچنين فرموده است: در روز قيامت فرد رياكار مورد ندا قرار داده مي
ي مكار، اي رياكار، اعمالت تباه و اجرت زايل شد. شود: اي گناهكار، ا او گفته مي

  .1كردي سي بگير كه براي او تالش ميبرو ثواب عملت را از ك
اولين كسي كه در روز «روايت شده است كه فرمودند:  ص همچنين از پيامبر

آوري كرده است. سپس كسي  شود كسي است كه قرآن را جمع قيامت خوانده مي
دهند. آنگاه  است، سپس فرد ثروتمند را مورد ندا قرار مي كه در راه خدا كشته شده

فرمايد: آيا من به تو آنچه را كه بر  خداوند به فردي كه قاري قرآن بوده است مي
فرمايد: به چه مقدار از آن  گويد: بله خداوند مي ندادم؟ مي دپيامبرم نازل شده بود يا
كردم.  وز همواره بدان عمل مير گويد: خدايا در طول شبانه عمل كردي؟ آن فرد مي

گويي. خداوند  گويند: دروغ مي فرمايد: دروغ گفتي. فرشتگان نيز مي خداوند مي
خواستي كه مردم بگويند فالني قاري قرآن است. در واقع  فرمايد: تو فقط مي مي

چنين هم شد [پس تو در دنيا به ثواب عملت رسيدي و ديگر پيش من ثوابي 
فرمايد: آيا به تو مال فراوان  رند خداوند به او ميوآ روتمند را مينداري]. آنگاه فرد ث

فرمايد: با  گويد: بله خداوند مي نياز نكردم؟ آن فرد مي ندادم و تو را از هر كسي بي
گويد: به  آنچه به تو بخشيدم چه كار كردي؟ و در چه راهي خرج نمودي؟ مي

دروغ  ،فرمايد: نه ند ميدادم. خداو وسيلة آن بذل و بخشش كردم و صدقه مي
فرمايد: بلكه تو  خداوند مي ،گويي گويند: دروغ مي گويي فرشتگان نيز مي مي
  خواستي مردم بگويند: فالن شخص بخشنده و بزرگوار است كه چنين هم شد.  مي

فرمايد: تو  آورند. خداوند مي آنگاه كسي را كه در راه خدا كشته شده است مي
گويد: خدايا تو مرا به جهاد در راه خودت دستور  اي؟ مي اي كرده چه كار پسنديده

گويي.  فرمايد: دروغ مي دادي من با دشمنان جنگيدم تا اينكه كشته شدم. خداوند مي
فرمايد: بلكه  مي -سبحانه  –گويي خداوند  گويند: دروغ مي فرشتگان نيز مي
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ين گفتند. خواستي مردم بگويند فالني شجاع و جسور است كه درباره تو چن مي
 فرمود: اين نوع افراد اولين مخلوقات خداوند هستند كه به وسيله ص آنگاه پيامبر

  .1»ور خواهد شد آنها آتش جهنم شعله
به علت اهميت اين موضوع آن را بيشتر توضيح داديم. زيرا اين امر جزو امور 

ين كند و از ب بزرگ و مهمي است كه ناخودآگاه اعمال فرد مسلمان را تباه مي
ممكن است كه آن فرد بداند كه اين امر [ريا] خطرناك است اما عليرغم  ،برد مي

اين، مقتضاي عظمت خداوند را كه اختصاص عبادت فقط به اوست، مراعات 
  كند.  نمي

   :سحر -16
طبيعت انسان به شناخت غيب و آگاهي از آن يا عملي كردن كاري كه امور 

اند گرايش و اشتياق دارد.  عملي كردن آن نبودهاي قادر به  مادي معلوم به هر شيوه
مبادا كه اين راه به وسيله اموري انجام شود كه به خطر و وبال بر انسان منتهي 

  شود. از جمله اين امور پنهاني سحر است.  مي
شود كه چشم انسان  ها انجام مي سحر امري پنهاني است كه ميان ساحر و شيطان

امر از خالل حرز و طلسم غير شرعي، به كار بردن  و اين ،قادر به درك آن نيست
اي كه فرد ساحر  شود. به گونه دود، دارو، گرفتن خون چهارپايان و ... انجام مي

خواهد به وسيلة ايجاد  نمايد تا آنچه را كه از آنها مي اقدام به تسخير ارواح پليد مي
ميان مردم و ... عملي  و يا به وجود آوردن كينه در ،يا اختالف ميان زوجين ،عالقه

كنند. اين امر فقط زماني ممكن است كه خداوند به انجام آن اراده تكويني و 
  تقديري داده باشد. 
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  : شوند. از جمله هايي دارند كه به وسيله آن شناخته مي ساحران نشانه
كنند و تسبيح در دست  كنند و انگشتر به دست مي ادعاي دينداري مي )1

به سوي خود جذب كنند. همچنين خود را به نسب و  گيرند تا مردم را مي
  دهند تا تظاهر به نيكوكاري و صالح كنند.  خاندان شريفي نسبت مي

  دارند نيستند.   حافظ قرآن يا علوم شرعي كه بر آگاهي از فقه داللت  )2
 پرسند.  غالباً نام مادر مريض را مي )3

ت قرآن آن را با در هنگام خواندن ورد و دعا بر مريض فقط در اول قرائ  )4
 خوانند.  صداي بلند مي

از امور غيبي مانند نوع بيماري، مكان سحر يا دربارة كساني كه عليه فرد  )5
 دهد.  كنند به بيمار اطالع مي توطئه مي

كنند كه  خواهند يا به او توصيه مي گاهي از مقداري از مو يا لباس بيمار را مي )6
 خون حيواني را بريزد. 

دهند و او را از باز كردن آنهايي  ها ... مي ز، طلسم، مهره، نخبه فرد بيمار حر  )7
كنند. به علت اهميت و زيان فراوان اين عمل و  اند نهي مي كه بسته شده

عقيده، خداوند در قرآن كريم از سحر سخن گفته و منشأ، اساس و عاقبت بد 
 دهد، ذكر كرده است. كسي كه آن را به مردم آموزش مي

θãèt7#)﴿فرمايد:  يخداوند تعالي م ¨?$# uρ $tΒ (#θè=÷G s? ßÏÜ≈u‹ ¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t�x7 Ÿ2 

ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ £Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã� x7x. tβθßϑ Ïk= yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9   ).102 :البقره. (﴾ #$
ردند. خواندند پيروى ك و (يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى«

و به  ;ولى شياطين كفر ورزيدند ;و) كافر نشد ;سليمان هرگز (دست به سحر نيالود
  .»مردم سحر آموختند

θãèt7#﴿نويسد:  مولي نورالدين كاشاني مي ¨? $# uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 : آنان از آن سحر ﴾#$
 كردند. يخواندند تا مردم فرمانبردار آنها شوند، پيروي م و جادويي كه شياطين مي

﴿4’ n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™﴾:  در دوران او و با گمان اينكه او اين حكومت و قدرت را به
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tΒ$4﴿وسيله سحر به دست آورده است.  uρ t� x7Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹ n= ß™﴾:  اما برخالف تصور آنان

≈Å3£﴿سليمان سحر را به كار نبرده و كفر نورزيده است،  s9 uρ šÏÜ≈ u‹ ¤±9$# (#ρã� x7 x. 

tβθßϑ Ïk= yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9   .1دادند كفر ورزيدند اما شياطين كه سحر را به مردم ياد مي. ﴾ #$
به علت نبودن خير در سحر كسي كه اقدام به فراگيري آن نمايد، در آخرت 

  اي از خير و پاداش نخواهد داشت.  بهره

‰ô﴿فرمايد:  خداوند مي s) s9uρ (#θßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1u� tIô©$# $tΒ … çµs9 ’ Îû Íοt�ÅzFψ $# ï∅ÏΒ 9,≈ n= yz 4 
š[ ø♥Î6s9 uρ $tΒ (#÷ρt� x© ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡à7Ρr& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪ ﴾) .102 :البقره.(  

خرد در قيامت بهره و نصيبي نخواهد  دانند كسي كه آنرا مي ترديد آنها مي بي«
را پيشه داشت. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته [و آن 

  .»داشتند] نستند [و علم و دانشي ميدا اند] اگر مي خويشتن ساخته
گيرند آن را در مقابل دينشان ياد  گويد: اين افرادي كه سحر را ياد مي كاشاني مي

شود و در آخرت از  اند و با ياد گرفتن سحر، دين از وجود آنها خارج مي گرفته
روايت شده  ؛ از امام صادق» ونالعي«اي نخواهد داشت. در  ثواب بهشت بهره

است كه فرمودند: زيرا آنها معتقدند كه آخرتي وجود ندارد و در صورتي كه به 
وجود آخرت معتقد نباشند پس از دنيا و در آخرت بهره و نصيبي هم نخواهند 
داشت و چنانچه پس از دنيا، آخرتي وجود داشته باشد، آنان با كفر به آن از 

 .2بهره خواهند بود بيها و ثواب آن  نعمت

از انجام سحر و آموزش آن نهي فرموده و آن را يكي  ص به همين دليل پيامبر
در حديثي  ص شود. پيامبر اند كه به هالك شدن انسان منتهي مي از اموري دانسته

@DAčpbÔiì½a@ÉjŞ�Ûaاند:  فرموده aìjänuaZC » از هفت چيز كه هالك كننده هستند پرهيز
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 DaŠ‘ügÚ@@ë@Šz�ÛaëZCNNNNفرمود:  ص دند: آنها چيستند؟ پيامبرعرض كر» كنيد.
  .1...»شرك ورزيدن و سحر و «

براساس اين هشدار ايشان عمل و  ص با پيروي از پيامبر ‡ ائمه اهل بيت
  نمودند.  تبليغ مي

 ؛ از امام جعفر صادق به روايت از پدرشان نقل شده است كه امام علي
در حقيقت كفر  –خواه آن مقدار زياد يا كم باشد  - د فرمود: كسي كه سحر بياموز

ورزيده است و اين آخرين وعده  وپيمان او با خداوند است. حد او نيز آن است 
  .2شود كه در صورتي كه توبه نكند، كشته مي

از ايشان پرسيده شد كه آيا معوذتين : روايت شده است كه ؛ از امام صادق
دانيد كه  ق فرمود: بله .... تا اينكه امام فرمود: آيا ميجزو قرآن است يا نه؟ امام صاد

معناي معوذتين چيست؟ و دربارة چه چيزي نازل شده است؟ لبيد بن اعصم يهودي 
را جادو نمود. ابوبصير از امام صادق پرسيد: آن سحر چه بود؟ و آيا به  ص پيامبر

 ص : بله، پيامبرزياني و آسيبي رسيد؟ امام فرمود ص وسيله آن سحر به پيامبر
خواست به طرف در برود  تواند [با همسرانش] همبستر شود. مي متوجه شد كه نمي

كرد. سحر و جادو حقيقت دارد.  ديد بلكه با دست آن را لمس مي اما آن را نمي
  .3تواند به شرمگاه و چشمان انسان اثر بگذارد سحر فقط مي

ك بودن آن در ميان عوام سحر داراي خطر آشكار و شر ملموسي است كه خطرنا
و مبلغان افكار منحرف و بعضي از كساني كه ادعاي عالم بودن دارند، روشن است. 
اساس سحر، بركفر، شر فساد و دوري از دين، ايجاد فتنه در ميان مردم و دروغ 

  بستن بر آنها استوار است. 
 در حديثى روايت است كه: ما اهل ؛از پدرانش از علي  ؛ از امام صادق
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گر، دروغگو، زناكار  اى هستيم كه خداوند ما را محفوظ داشته تا اينكه فتنه خانواده
ها در او باشد ما از او نيستيم، و او از ما  باشيم، و هر كس چيزي از اين خصله

  .1نيست

   :فال بيني، پيشگويي و غيبگويي -17
، مسأله آيد از جمله اموري كه جزو مسأله سحر و امور خطرناك آن به شمار مي

بيني و ادعاي اموري است كه انسان نسبت به آنها علم و  بيني و غيبگويي، طالع فال
  اطالعي ندارد. 

اطالع از امور غيبي است كه فرد مدعي كه ظاهر اصالح و داراي : غيبگويي
شود به وسيله  ظاهري ديندار است روحاني و معالج و مرشد مردم ناميده مي

اي يا ترك آن، اطالع دادن از بيماري فرد، اشياي  ألهاستخاره يا كشف عمل يا مس
  كند.  دهد اقدام به اين كار مي گمشده و يا آنچه در آينده روي مي

اش ذكر  در قرآن كريم چگونگي دريافت خبر سحر ساحر از نظير و همراه جنّي

 .ö≅yδ öΝä3ã⁄Îm;tΡé& 4’n?tã tΒ ãΑ̈”t∴s? ßÏÜ≈u‹¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴s? 4’n?tã Èe≅ä﴿فرمايد:  شده است. خداوند مي

>8$©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà)ù=ãƒ yìôϑ¡¡9$# öΝèδç�sYò2r&uρ šχθç/É‹≈x. ∩⊄⊄⊂∪ ﴾) .223- 221 :الشعراء.(  
شوند؟! آنها بر هر  آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسى نازل مى«
و  ;كنند لقا مىشنوند (به ديگران) ا آنچه را مى ;گردند غگوى گنهكار نازل مىدرو

  .»بيشترشان دروغگو هستند
بوديم  ص ما با پيامبر شبي :روايت شده است كه فرمود ؛ از امير المومنين

به آن جمع گفت:  ص اي پرتاب شد. پس بسيار درخشيد. پيامبر ناگهان ستاره
گفتيد؟ گفتند:   ديديد چه مي زماني كه شما در دوران جاهليت چنين چيزي را مي

زاده شد.  م كه فرد بزرگي از دنيا رفت و انسان بزرگي نيز از مادرمعتقد بودي
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شود.  اي پرتاب نمي فرمود: براي مرگ يا تولد و زندگي هيچ كسي ستاره صپيامبر
هنگامي كه خداوند امري را مقدر فرمايد، فرشتگاني كه حمل عرش عظيم را بر 

ين مقدر فرموده است. گويند: پاك و منزه است پروردگار ما كه چن عهده دارند مي
كنند  شنوند و آن را تكرار مي مردم آسماني كه در زير آنها قرار دارد اين سخن را مي

دهند. ممكن  ميرسد و شياطين مخفيانه گوش فرا ميتا اينكه اين كالم به آسمان دنيا 
است چيزي [از غيب] را بتوانند بدزدند و آن را به كاهنان و غيبگويان اطالع 

كنند. به همين دليل كاهنان و غيبگويان گاهي  نان نيز آن را كم و زياد ميدهند آ مي
دهند. سپس خداوند به وسيلة اين ستارگان از  پاسخ صحيح و گاهي جواب غلط مي

آنگاه » نمايد. سپس غيبگويي، پيشگويي و كهانت از بين رفت آسمان محافظت مي

�āωÎ) ÇtΒ s−u﴿امام صادق اين آيه را خواند:  tIó™$# yìôϑ ¡¡9$# … çµyèt7 ø? r'sù Ò>$pκ Å− ×Î7 •Β ∩⊇∇∪ ﴾ .

 ).18 :الحجر(

»  شهاب مبين«مگر آن كس كه استراق سمع كند (و دزدانه گوش فرا دهد) كه «
  .»راند) كند (و مى او را تعقيب مى

Ρ‾$﴿همچنين اين آيه را خواند:  r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ Æìôϑ ¡¡= Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑ tG ó¡o„ tβFψ $# 

ô‰ Ågs† … çµs9 $\/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ ∩∪ ﴾) .9 :الجن.( 

نشستيم (و اخباري از آن دريافت  ما پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مي«
رسانديم) اما اكنون هر كس بخواهد استراق  داشتيم و به اطالع دوستان خود مي مي

  .1»يابد سمع كند، شهابي را در كمين خود مي
ها مختلفي هستند كه معموالً از  ر انجام كار و دروغهايشان داراي شيوهكاهنان د

شود.  هاي ساده دل و داراي عقل و عقيده ضعيف انجام مي طريق فريب دادن انسان
  توان به موارد زير اشاره كرد:  ها مي از جمله اين روش

  فال قهوه   )1
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 بيني  كف  )2

و تفسير آن بدون داشتن  ها، باز كردن قرآن كريم و خواندن آيات هستخارا  )3
  .فرد] علم و دليل [و ارتباط دادن آن با زندگي شخصي

نگاه كردن به چهره فرد و اطالع دادن از آنچه بعد از آن براي او اتفاق   )4
 افتد.  مي

تعريف كردن خواب براي فرد مشتري دربارة اينكه كاهن او را در خواب   )5
 افتد.  ديده و اين اتفاقات براي او مي

  داند:  شرك ميمكنند به داليل زير  د اين افراد و كساني را كه از آنها پيروي ميخداون

نزديكي آنها به شيطان و استعانه و طلب كمك آنها از شياطين به جاي : اوالً
  خداوند. 

ك بودن در علم غيب كه مختص ذات يادعاي داشتن علم غيب و شر: ثانياً
  پروردگار است. 

با ادعاي دانستن علم غيب مردم را دچار اشتباه و  همچنين ساحر، كاهن و ...

≅﴿كند. حال آنكه خداوند فرموده است:  گمراهي مي è% āω ÞΟ n= ÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ |= ø‹ tóø9 $# āωÎ) ª!   ).65 :النمل. (﴾ #$
  .»دانند جز خداوند ها و زمين هستند غيب نمي كساني كه در آسمان: بگو«

فرمايد:  داند. به همين دليل خداوند مي را فقط خداوند ميعلم غيب مطلق 

﴿… çνy‰ΨÏã uρ ßxÏ?$x7 tΒ É= ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ ﴾) .59 :األنعام.(  
  .»داند و جز او، كسى آنها را نمى ;كليدهاى غيب، تنها نزد اوست«

 ،يبيهايي از امور غ خداوند براي بعضي از پيامبرانش قسمت ممكن است گاهي 

Ν﴿فرمايد:  و نه همه آن را آشكار سازد. همچنانكه خداوند مي Î=≈ tã É= ø‹tóø9 $# Ÿξsù ã�Îγôà ãƒ 

4’ n?tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4|Ós? ö‘ $# ÏΒ 5Αθß™§‘ …çµ‾Ρ Î* sù à7 è= ó¡o„ .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ7 ù= yz 
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# Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ ﴾) .27-26 :الجن.(  
سازد. مگر رسـوالني   وست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نميداناي غيب ا«

  .»دهد كه آنان را برگزيده، سپس مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار مي
 كنند يا به علت اهميت و خطرناك بودن اين كار، كساني كه اقدام به اين كار مي

روند، به  پيش جادوگران مي نمايند يا حتي فقط براي سوال به به انجام آن كمك مي
  اند.  شدت تهديد شده

روايت شده است كه فرمودند: خداوند به يكي از  ؛ از امير المومنين
پيامبرانش وحي كرد و فرمود: به قومت بگو كه آنها اطاعت از مرا سبك شمردند و 

يا  ،گويي كند مرتكب معصيت شدند .... تا اينكه فرمود: به قومت بگو كسي كه غيب
يا به كار  ،غيبگويي برود و به كار آنان اعتقاد داشته باشد، يا جادو كند  ه پيشب

  .1جادوگران باور داشته باشد از ما نيست
روايت شده است كه فرمودند: كسي كه به پيش  ؛ از امير المومنين

گويي برود و از او سوال و سخن او را تاييد نمايد در حقيقت نسبت به آنچه  غيب
  نازل شده است، كفر ورزيده است.  ص بر پيامبر

  .2آيند ها نوعي شرك به شمار مي فرمود: بسياري از حرز و طلسم همچنين مي
D@üíČä¦a@Ý�†ò@ćÖbÇL@@üëفرمود:  ص سعيد روايت شده است كه پيامبر از ابي

æbČäßL@ë…@üČítìL@@üë×åçbL@ë’ß@åßó@µg@×@b¶@éÓČ†–Ï@åçbíŠi@†ÔÏ@ÞìÔù@@ÞŒãc@b�¾
@�aÜÇó@†àª@صZC »مهري كند و صله رحم  كه نسبت به پدر و مادرش بي ىكس

 ،ناموس و همچنين كسي كه بر ديگان منّت بگذارد، همچنين آدم بي ،را به جا نياورد
كسي كه به پيش كاهن و پيشگو برود و شوند.  گو وارد بهشت نمي و كاهن و غيب

نازل شده است،  ص پيامبر و سخن او را تاييد كند. در حقيقت نسبت به آنچه بر
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  .1»كفر ورزيده است
عرض كردم: در ميان  ؛ از هيثم روايت شده است كه خدمت امام محمد باقر

رود و از او دربارة چيزي كه گم  ما فردي وجود دارد كه هر گاه كسي به پيش او مي
  دهد. آيا ما از او بپرسيم؟  كند او به آنها جواب مي يا سرقت شده است، سوال مي

D’ß@åßó@µg@@ëc@Šyb�×@ëc@åçb×@éÓČ†–Ï@laČ̂فرمودند:  ص امام فرمود: پيامبر
@b¶í@†ÔÏ@ÞìÔ×ÜÇ@ÞŒãc@b¶@ŠÐó@†àª@ص@Ûa@åßØlbnZC » كسي كه به پيش جادوگر

گويد تأييد كند، در واقع نسبت به  گو دروغگويي برود و او را در آنچه مي يا غيب
  .2»ده استنازل شده كفر ورزي ص كتابي كه بر پيامبر

در دعايشان  ‡ پس اي مسلمان! دقت كنيد و ببينيد كه چگونه امامان اهل بيت
  بردند. از شر كاهنان و جادوگران به خداوند پناه مي

خواستم به من  ؛ از مسعده بن صدقه روايت شده است كه از امام صادق
يك  دعايي ياد بدهد تا در هنگام مشكالت آن را بخوانم. ايشان اوراقي را از

اي قديمي در آورد و فرمود: آيا آنچه را در آن نوشته شده است، براي  صحيفه
در  ؛ العابدين نويسي. اين نوشته دعاي جدم، امام علي بن حسين زين خودت مي

به تو پناه  ر و كاهنگهاست. و آن را نوشت: .... خدايا از شر هر جادو هنگام سختي
  .3برم مي

@Dفرمود:  ن ميدر دعايشا ؛ امام محمد باقر ü@ �agéÛ@gþa@ éÛ@ ìç@ ü@õb�
ä�§aóþaë@ÕÜ¨a@éÛ@LŽß@LŠßfläğŒa‰ìnÛa@Þñ@⁄aë¬îë@‰ìiŒÛaë@ÝÄÈÛa@æbÓŠÐÛaî@�bi@‡ìÇc@á

@Š‘@åß×‘ë@sÏbãë@Îbië@Îb�@Ýîë@Šyb�ë@æbĐÜ�ë@æbĐ×åçbZC » اهللا خدايي است
است. او توانايي  اي هاي زيبا و پسنديده او داراي نام ،نيستبحق كه جز او خدايي 

                                                 

�− � i/�B"�� h����
13�111� �14�235 �� 
4−  Z/�¹�� ��'ZC��
�593� ��"56���78 ,�2�308� �+�U�� i/�B2 ,�17�150 �� 
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آفرينش و ادارة حكومت را دارد. او نازل كننده تورات، انجيل، زبور و قرآن عظيم 
است. من به او از شر هر طغيانگر، سركش، ساحر، شيطان، حاكم ظالم، جادوگر و 

  .1برم كاهني به خداوند پناه مي
شان بر  در مدرسه فكري ص اين همان تعليمات مباركي است كه اهل بيت پيامبر

دادند تا همگي براساس  اين امر تأكيد داشتند. و آن را به پيروان دوست دارانشان ياد مي
  عمل نمايند.  ص روش سرور مخلوقات، پيامبر اسالم

  طلسم، انگشتر و ... براي دفع بال: استفاده از حلقه، نخ، حرز،  -18
به پروردگار از جمله اعتقاداتي كه مردم به وسيله آن به شرك ورزيدن نسبت 

باشد كه مردم آنان  اند استفاده از حلقه، طلسم، نخ، حرز، انگشتر و ... مي كشيده شده
معتقدند كه اين اشيا بال را از انسان دور و براي او منافع و خيري را به همراه 

آورند. اين گروه از مردم اقدام به آويزان كردن حلقه، طلسم، حرز و ... به گردن  مي
كنند تا برايشان بركت و خير به همراه  ر جاي ديگري از بدنشان مييا دست يا ه

مصيبت و بيماريها را از آنان دور كند حكم اين گونه اعمال  آورند و ضرر و
  براساس عقيده فرد در ميان شرك اصغر و اكبر قرار دارد. 

به انسان نفع يا ضرر اگر فرد معتقد باشد كه اين اشياء به علت بركتشان 
در واقع مرتكب شرك اكبر  ،داراي قوة تاثير در عالم هستندو بدون خدا  ،دننرسا مي

  شده است.
اما به  ،كسي كه باور داشته باشد كه اين اشيا سبب جلب خير و بركت هستند

خودي خود توانايي تاثير ندارند، در واقع مرتكب شرك اصغر شده است. زيرا وي 
وند تعيين شده است پناه برده است. به سبب غير شرعي و مقدري كه از سوي خدا

نيز ما را بدان راهنمايي ننموده است. به  ص و خداوند به آن دستور نداده و پيامبر
تفاده از آن را صحيح دانسته علت جهل بعضي از مردم نسبت به اسبابي كه شرع اس

                                                 

�− �@5: *
6��[Q��: �103� &F+� ��QK
 ,�103� � ������ ��QK
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  است.
  شود:  بايد بدانيم كه همه اسباب به سه دسته تقسيم مي

وجود  ص ن سببي است كه در كتاب خدا و سنت پيامبرآ سبب شرعي: - اوالً
  و ... . ص دارد مانند قرائت قرآن بر مريض و خواندن دعاهاي رسيده از پيامبر

آنچه در ميان مردم به صورت عموم و شايع وجود دارد  سبب تقديري: -ثانياً
ند مانند اينكه فالن كار براي درمان درد يا بيماري مفيد است، به شرطي كه مان

  ها اثر آن ظاهر باشد.  داروها و آمپول
كند براي او  اين نوع سبب چيزي است كه انسان گمان مي سبب وهمي: -ثالثاً

هايش را فقط به وسيلة احساس روحي تخفيف  مفيد است و دردها و بيماري
دهد و هيچ راه شرعي يا مقدر براي آن وجود ندارد مانند: گذاشتن حلقه، نخ،  مي

 ،در دست و گردن و ... خواه اين اشيا از سوي فردي نيكوكاري باشدحرز، طلسم 
ها را شفا  كند به وسيلة قرآن بيماري يا كسي باشد كه ادعا مي ،يا از سوي جادوگر

  دهد.  مي

≅ö﴿فرمايد:  خداوند مي è% ΟçF÷ƒu t� sùr& $̈Β tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷βÎ) u’ ÎΤ yŠ#u‘ r& ª! $# Ah� ÛØÎ/ ö≅ yδ £èδ 

àM≈ x7Ï±≈ x. ÿÍνÎh� àÑ ﴾) .38 :الزمر.(  
كنيد كه اگر خدا  خوانيد انديشه مى آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا مىبگو: «

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و يا اگر رحمتى  زيانى براى من بخواهد، آيا آنها مى
  .»؟توانند جلو رحمت او را بگيرند براى من بخواهد، آيا آنها مى

  نويسد:  يد محمد حسين فضل اهللا ميس
، از هآيا آنها قادر به تغيير اراده خداوند دربارة آنچه او براي بندگانش مقدر فرمود

و آيا قادر به دفع  ،قبيل بيماري، فقر، ترس و از دست دادن جان و مال و ... هستند
  خواهد از آنها دفع كند؟  آن مصيبتي هستند كه خداوند نمي

اوند بخواهد بر گروهي از مردم باراني را فرو بباراند، آيا آنها قادر به مثالً اگر خد
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يا آن را از كسي  ؟توانند به كسي سالمتي بدهند جلوگيري از آن هستند؟ آيا مي
دانند كه  و ... سواالتي كه هرگز جواب مثبتي نخواهند داشت. زيرا آنها مي ؟بگيرند

دادن كم  دهند قادر به انجام وند قرار مياين كساني كه آنها را به عنوان شريك خدا
  .1يا بيش اين امور نيستند

(βÎ﴿فرمايد:  خداوند مي uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h� ÛØÎ/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! āωÎ) uθèδ ( χ Î) uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 

9� ö�sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!# u‘ Ï&Î# ôÒx7 Ï9 4 Ü=ŠÅÁãƒ ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ â‘θà7 tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊇⊃∠∪ ﴾ .

  ).107 :يونس(
و اگر خداوند، (براى امتحان يا كيفر گناه)، زيانى به تو رساند، هيچ كس جز او «

و اگر اراده خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او  ;سازد آن را برطرف نمى
و او غفور و رحيم  ;رساند نخواهد شد! آنرا به هر كس از بندگانش بخواهد مى

  .»است!

(βÎ﴿نويسد:  مي  سيد عبداهللا شبر دربارة اين آيه uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9h� ÛØÎ/ ﴾:  يعني اگر

%©Ÿξsù y#Ï﴿خداوند به وسيلة بال يا سختي يا بيماري به تو زياني برساند،  Ÿ2 ÿ… ã&s! āωÎ) 

uθèδ ﴾: تواند آن را دفع كند  كسي جز او نمي﴿χ Î) uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 9� ö� sƒ¿2﴾:  چنانچه خداوند

#!Ÿξsù ¨Š﴿ خواهد به وسيلة نعمت يا صحت و ... به تو سودي برساند.ب u‘ Ï&Î# ôÒx7 Ï9 ﴾: 
براي انجام آن عمل و فضلي كه اراده فرموده است. هيچ مانع و مزاحمي وجود 

Ü=ŠÅÁãƒ ÏµÎ/ tΒ â﴿ نخواهد داشت. !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã﴾:  از وي خير را به هر كدام

uθèδ﴿كند.  بندگانش كه بخواهد عطا مي uρ â‘θà7 tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 او بسيار آمرزنده  :﴾ #$
و بسيار نسبت به آنان مهربان است تا به وسيلة اطاعت از او  ،گناهانشان است

و به وسيلة معصيت از عفو و بخشش او نااميد  ،رحمت و لطف او را دريافت دارند

                                                 

�− � �\Z	�� &92 ]
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  .1نشوند
آورده بودند و هنوز  تازه اسالم ن به علت اينكه بعضى از اصحاب ص پيامبر

تا حدي تحت تاثير افكار دوره جاهلي بودند آنان را از اين خرافات نهي و از 
  كردند.  استفاده از اين اشيا و اعتقاد داشتن به آنها نهي مي

كند كه فردي بر  مجلسي در بحاراألنوار از عمران بن حصين روايت مي
روايت ديگري آمده است اي مسي بود در  وارد شد و در دستش حلقه صپيامبر

پيامبر فرمود: اين چيست؟ آن مرد گفت: آن را  ،انگشتري مسي در دست داشت
ام. پيامبر فرمود: بدان كه اين  براي حفظ خودم از ضعف و سستي در دست كرده

  .2شود حلقه فقط باعث ضعف و سستي تو مي
از بستن حرز و طلسم و مهره نهي  ص گويد: پيامبر مجلسي همچنين مي

اند. همچنين از جادوگري و استفاده از حرزهايي كه زنان با هدف ايجاد  فرموده
  .3كنند نهي فرمودند محبت در دل همسرانشان به خود آويزان مي

روايت شده است كه فرمود: استفاده از بسياري از حرزها  ؛ از امير المومنين
  .4ها و ... نوعي شرك هستند ها و بستن مهره و طلسم

 ‡ و هدايت اهل بيت ص مر براساس آنچه در قرآن، سنت پيامبراگر اين ا
آمده است چنين باشد، آيا از آنها پيروي و براساس آن هدايت مبارك عمل 

  شويم؟  مينماييم يا از راه آنها منحرف  مي

   :بافي و بدبيني (به فال بد گرفتن) منفي -19
اي كشف امور از جمله اموري كه جزو ادعاي دانستن علم غيب و تالش بر
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عيني يا بد عيني عبور پرندگان، حيوانات و  باشد، اعتقاد به خوش غايب از انسان مي
  باشد.  جهت به وسيله امور قابل مشاهده مي هاي بي بدبيني و يا خوش بيني

به فال بد گرفتن همان بدبيني است كه عبارت است از اينكه فردي به علت 
زي براي انجام عملي از اعمال دين يا دنيا ديدن يا شنيدن يا اطالع از وقوع چي

  اش از وقوع آن حادثه تأثير بپذيرد.  گيري تصميم بگيرد و در تصميم
  : به فال بد گرفتن داراي انواعي است از جمله

اينكه فردي چيزي را ببيند نسبت به آن بدبين بدبيني به علت ديدن چيزي: 
ناخوشايند بداند، مانند: جغد، مار،  باشد و آن را شوم و مظهر وقوع وقايع ناگوار و

  گربه سياه و... 
عبارت است از اينكه فردي با شنيدن كالمي از  بدبيني به علت شنيدن صدايي:

  بافي و بدبيني كنند مانند: وامصيبتاه، چه زيان بزرگي، بيچاره! ...  زبان مردم منفي
ها  روزها و ماه عبارت است از بدبيني نسبت به: بدبيني به علت اطالع از چيزي

يا ماه شوال كه در  ،كنند اين روز شوم است مانند روز چهارشنبه و ... كه گمان مي
  كنند.  آن ازدواج نمي

به فال بد گرفتن اشياء و امور آثار مهمي بر عقيده فرد دارد. زيرا آن فرد بدبين با 
يا مصيبتي وارد مبادا به او زيان كه كند  ترس از آن امر كار يا نياز خود را رها مي

شود. به همين دليل، شارع مقدس، كسي را كه به شوم و بد يمن بودن امور و اشياء 
داند. زيرا وي به زيان رساندن مخلوقاتي معتقد است كه  معتقد باشد، مشرك مي

آنان حتي قادر به جلب منفعت يا دفع ضرر از خودشان هم نيستند. همچنين او از 
ف و ترس از غير خدا وارد قلب او شده است، تاثير وسوسه شيطان كه به علت خو

در تناقض و  –سبحانه وتعالي  –پذيرفته است كه اين عقيده با توكل بر خداوند 
  تضاد است. 

هاي  نويسد: در ميان بعضي از مردم و اقوام و ملت ناصر مكارم شيرازي مي
و اشيا وجود  مختلف، اعتقاد به خوش يمني (خوشبيني) يا بد يمني(بدبيني) امور
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دانند  و آنها را خوش يمن و مظهر بركت مي ،بين هستند دارد. آنها به اموري خوش
و به امور و اشياي ديگر بدبين هستند و آنها  ،شوند و معتقدند كه باعث موفقيت مي

شوند. اين  كنند آنها سبب شكست مي و گمان مي ،دانند را مظهر پليدي و بديمني مي
ويژه دربارة شوم بودن اشياء هيچ ارتباط منطقي و عقلي ميان در حالي است كه به 

اي كه همواره داراي جنبة  شكست و پيروزي اين اشيا و امور وجود ندارد به گونه
خرافي غير معقولي هستند. اگر چه اين دو امر داراي هيچ اثر طبيعي نيستند اما 

و آن اينكه  ،دممكن است داراي تاثير روحي و رواني غير قابل انكاري باشن
شود. اما بدبيني موجب نااميدي، سستي و  بيني باعث اميدواري و نشاط مي خوش

  .1ودش ضعف مي
بافي  به همين دليل شارع مقدس در قرآن كريم و سنت صحيح به شدت از منفي

خداوند  ،بيني آفتي قديمي است بيني نهي فرموده است. زيرا بدبيني و خوش و بد
را ذكر فرموده است. آنان حتي دربارة برترين مخلوقات نيز كه  دربارة اقوام كافر آن

  كردند.  بيني مي پيامبران هستند اظهار بدبيني و خوش
وجود  ؛ از جمله آنچه در داستان فرعون و قومش و دشمني آنان با موسي

#﴿فرمايد:  داشت خداوند مي sŒÎ* sù ÞΟ ßγø? u !% ỳ èπuΖ |¡ptø: $# (#θä9$s% $uΖ s9 ÍνÉ‹≈ yδ ( βÎ) uρ öΝ åκö:ÅÁè? ×πy∞ ÍhŠy™ 

(#ρç� ¨�©Ü tƒ 4y›θßϑ Î/ tΒ uρ ÿ… çµyè̈Β 3 Iωr& $yϑ ‾Ρ Î) öΝèδ ç� È∝ ‾≈ sÛ y‰ΨÏã «!$# £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂⊇∪﴾ .

  ).131 :األعراف(
رسيد،  (اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلكه) هنگامى كه نيكى (و نعمت) به آنها مى«
رسيد،  ولى موقعى كه بدى (و بال) به آنها مى» اطر خود ماست.گفتند: بخ مى
آگاه باشيد سرچشمه همه اينها، نزد »!  از شومى موسى و كسان اوست«گفتند:  مى

  .»دانند ولى بيشتر آنها نمى ;خداست
  نويسد:  سيد محمد حسيني شيرازي دربارة اين آيه مي
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﴿# sŒÎ* sù ÞΟ ßγø? u !% ỳ èπuΖ |¡ptø: خيزي سالمتي و  گاه خيري مانند حاصل يعني هر: «﴾#$

θä9$s% $uΖ#)﴿ .»رسيد بديشان مي …روزي فراوان  s9 ÍνÉ‹≈ yδ﴾: اين امور حق ما  :گفتند مي
بوده و به خاطر خوش شانسي و طالع بلند ما استحقاق آن را داشتيم. به همين دليل 

، شكر هايي كه به آنان ارزاني داشته بود آنان خداوند را به خاطر آن نعمت
  كردند.  نمي
﴿βÎ) uρ öΝ åκö:ÅÁè? ×πy∞ ÍhŠy™ ﴾:  و چنانچه دچار امر سختي مانند گرسنگي، قحطي، بيماري

�ρç�̈#)﴿شدند،  مي …و  ©Ü tƒ 4y›θßϑ Î/ tΒ uρ ÿ…çµyè̈Β ﴾ : اين امر را به بديمني و شوم بودن
گفتند اين امر از بديمني و طالع بد  دادند و مي و پيروانش نسبت مي ؛ موسي

 ؛ ها به خاطر وجود موسي است. فرعونيان معتقد بودند كه مصيبت ؛ وسيم
 در ميان آنان است و اعتقاد نداشتند كه اين امور به علت اعمال سوء آنهاست.

﴿Iωr&﴾:  آگاه باشيد و بدانيد كه﴿$yϑ ‾Ρ Î) öΝèδ ç� È∝ ‾≈ sÛ﴾:  بديمني و امور شومي كه بدان مبتال

y‰Ψ﴿رف اوست بلكهيا از ط ؛ شوند نه به خاطر موسي مي Ïã «! از سوي  :﴾ #$
خداوند است زيرا وي به تالفي اعمال زشت آنان و با هدف عذاب دادن آنها، بدانها 

≈Å3£﴿رساند.  زيان مي s9uρ öΝ èδu� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ﴾: دانند  اما بيشتر مردم اين امر را نمي
و به خاطر  ؛ كنند كه اين بديمني و بدشانسي از سوي موسي بلكه گمان مي

  .1وجود اوست
 /θä9$s% $tΡ÷�̈�©Û$# y7Î#)﴿گفتند:  نيز وجود داشت آنان مي ؛ اين امر در ميان قوم صالح

yϑÎ/uρ y7tè̈Β 4 tΑ$s% öΝä.ç�È∝‾≈sÛ y‰ΖÏã «!$# ( ö≅t/ óΟçFΡr& ×Πöθs% tβθãΖtFø7è? ∩⊆∠∪ ﴾) .47 :لمالن.(  
(صالح) گفت: » ه فال بد گرفتيم!ما تو را و كسانى كه با تو هستند ب«آنها گفتند: «

 ;گردد) فال (نيك و) بد شما نزد خداست (و همه مقدرات به قدرت او تعيين مى«
  .»خورده بلكه شما گروهى هستيد فريب
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  نويسد:  سيد محمد حسيني شيرازي مي
﴿#θä9$s% $tΡ ÷� ¨�©Û$# y7Î/ yϑ Î/ uρ y7 tè̈Β ﴾ ما نسبت به تو و كساني كه بر دين تو هستند :

و باعث نازل شدن فقر، قحطي  ،من و بد شگون هستيدي ين هستيم چون شما بدبدب
öΝ﴿ بديشان گفت: ؛ صالح .﴾%Α$s﴿شويد.  و مشكالت بر ما مي ä.ç� È∝ ‾≈ sÛ y‰ΖÏã «! $#﴾: 

يعني شما به علت اينكه كفر ورزيديد خداوند بر شما بديمني و ناخجستگي را 
 –كه خداوند  ي است. همچنانلشاكفرود آورد. زيرا كفر ورزيدن داراي نكبت و م

ôtΒ﴿فرمايد:  مي -سبحانه  uρ uÚt� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê … çνã�à±øtwΥuρ uΘöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ ﴾) .124 :طه.(  
 ;و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت«

  .»كنيم نابينا محشور مى و روز قيامت، او را
من و شوم بودن پرندگان خاصي مانند جغد و كالغ ي هاي پيشين به بد ملت

كردند كه چنانچه فردي در هنگامي كه قصد و حاجتي دارد  معتقد بودند و گمان مي
چشمش به فالن نوع پرنده بيفتد، به علت تاثير آن پرنده، حاجت و نياز او برآورده 

ناميدند، حتي اگر آن چيز  DŠöb�Cهر نوع بدبيني و شوم بودن را نخواهد شد. آنگاه 
از آن كلمه فعل  ،ناميدند مي» طائر«بود، آن را  شوم حيوان ديگر يا حتي انساني مي

DOĐflmŞîŠC .ساخته شد ﴿ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθs% tβθãΖ tFø7 è?﴾) .47 :النمل(Z » :ما تو را و «آنها گفتند
بلكه شما گروهى هستيد «(صالح) گفت: » ل بد گرفتيم!كسانى كه با تو هستند به فا

. زيرا فتنه به معناي امتحان و آزمون است. همچنانكه خداوند »خورده فريب

yϑ$!﴿فرمايد:  مي ‾Ρ Î) öΝ ä3ä9≡uθøΒ r& ö/ ä.ß‰≈s9 ÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù ﴾) .15 :التغابن.(  
  .»آزمايش شما هستند ءاموال و فرزندانتان فقط وسيله«

شويد به خاطر من نيست بلكه علت  التي كه شما بدان دچار مييعني اين مشك
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 .1باشد آن آزمايش و امتحان شما [از سوي پروردگار] مي

پس كسي بر خداوند توكل كند و او را بزرگ بداند و عقيده داشته باشد كه همه 
و در  ،و آن را ادامه خواهد داد ،چيز در اختيار اوست. دنبال كار خود خواهد رفت

و اوهام و خياالت باطل انسانها كه باعث سستي  ،هايش ترديد نخواهد داشت نيت
  شود، او را از ادامه راه باز نخواهد داشت. فرد در راه رسيدن به اهدافش مي
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  فصل چهارم:

  توحيد اسماء و صفات

  هاي زير است: و شامل بخش

  تعريف توحيد اسماء و صفات :بخش اول ••••
 هاي خداوند خت و اثبات نامبخش دوم: قواعدي دربارة شنا ••••

 بخش سوم: قواعدي دربارة شناخت و فهم صفات عالي پروردگار ••••

ها و صفات  بخش چهارم: اصول مشتركي دربارة داليل نام ••••
 پروردگار

 هايي از صفات خداوند بخش پنجم: نمونه ••••



 

  :بخش اول

  تعريف توحيد اسماء و صفات

ات موال و سرورش را ها و صف بهترين امر در زندگي آن است كه بنده نام
و وجودش را با  ،ترين چيز دنيا در نظر او خداوند باشد و دوست داشتني ،بشناسد
ذكر شده است  ص ها و صفات پروردگار كه در قرآن كريم و سنت پيامبر ذكر نام

  عطر آگين نمايد. 
هاي پروردگار ذكر شده است. از جمله خداوند  در قرآن كريم بسياري از نام

uθèδ﴿: فرمايد مي uρ ÞΟŠÅ3ptø: $# ÞΟŠÎ= yèø9   ).84 :الزخرف( ﴾ #$
  .»او حكيم و عليم استو «

همچنين در بسياري از آيات قرآن كريم صفات پروردگار ذكر شده است مانند 

(βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÉ¨﴿: آيه زير −G ßϑ ø9   ).4 :التوبه. (﴾ #$
  .»ترديد خداوند پرهيزگاران را دوست دارد بي«

 ها و صفات چيست؟  بل اين ناموظيفه ما در مقا

ها و صفات حقيقي پروردگار را آنگونه كه شايسته جالل و  مسلمان بايد نام
 ص عظمت اوست بشناسد و در اين راه براساس كتاب خدا و سنت صحيح پيامبر

تحريف، تمثيل و تعطيل عمل نمايد. برخالف اهل بدعت كه همه يا تعدادي  بدون
داوند براي خود اثبات كرده است، از سوي خودشان از اسماء و صفاتي را كه خ

هاي ناقص خودشان و آنچه دانشمندانشان  و در اين كار براساس عقل ،كنند نفي مي
ها و صفات پروردگار  نمايند. مردم در اعتقاد و شناخت نام كنند، عمل مي تعيين مي
  اند:   سه دسته

  :ممثله - 1
و صفات او را همانند صفات  ،كنند مياين گروه خداوند را به مخلوقاتش تشبيه 

نامند. اولين كساني  به همين دليل آنان را ممثله يا مشبهه مي ،پندارند مخلوقات مي
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  جواليقي بودند. الحكم و هشام بن سالم الكه اين سخن را بر زبان راندند هشام بن 
نامه  ؛ رخجي روايت شده است كه به امام ابوالحسنالاز محمد بن فرج 

حكم دربارة جسم بودن خداوند و رأي الو از او دربارة عقيده هشام بن  نوشتم
امام در جواب من نوشت: حيرت  ،هشام بن سالم دربارة تصوير خداوند سوال كردم

و سرگرداني اين افراد را از خود دور كن و از شر شيطان به خدا پناه ببر. كه خدا 
  .1گويند آنگونه نيست كه آن دو هشام مي

دربارة توحيد سؤال  ؛ بن دلف روايت شده است كه از امام رضار از صق
حكم در اين بارة اعتقاد دارم. امام خشمگين الكردم و گفتم: من به عقيده هشام بن 

ترديد كسي كه گمان كند  شد و فرمود: شما به قول و نظر هشام چه كار داريد. بي
دنيا و آخرت از او برائت و ما در  ،از ما نيستاو جسم است،  –عزّوجلّ  –خداوند 

  .2جوييم مي

  :معطَِّله (اهل تعطيل) - 2
آنها همه آن صفاتي را كه خداوند به وسيله آنها خودش را توصيف كرده يا آن 

و معتقدند  ،كنند دربارة خداوند فرموده است نفي مي ص صفات كمالي را كه پيامبر
ن خداوند است. آنها با كه اثبات اين صفات مستلزم اعتقاد به تشبيه و جسم بود

 مشبهه كامالً در تضاد هستند و در تعطيل صفات خداوندي شيوه ديگري دارند. 

  :روها) معتدله (ميانه - 3
  و رهيافته هستند.آنها اهل حق و انصاف و فرقه نجات يافته 

و اعتقاد اهل بيت با  ص آنها براساس ظاهر آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر
صفات و به اسماء  ،ي، صفات و اسماء خداوند ذكر شده استتوجه به زبان عرب
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پروردگار اعتقاد دارند. آنان به اثبات صفات حقيقي پروردگار اعتقاد دارند كه 
و شبيه صفات مخلوقات نيست و  ،شايسته جالل و عظمت پروردگار است

  چگونگي آن روشن نيست. 

ن راه از آيه زير پيروي و در اي ،همچنين عقل قادر به تغيير معناي آنها نيست

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿كنند:  مي ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :الشورى( ﴾ #$
هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و صفات به چيزي از آنچه در «

و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمين است، مي آسمان
  .»كند] وسته بر امور جهان نظارت ميست.] و او شنوا و بيناست [و پيصفات شبيه او

=øŠs9 ÏµÎ§﴿ آنان با اعتقاد به آيه ÷W Ïϑ x. Öï†x« ﴾.  همة آن چيزهايي را كه با اسماء و
 نمايند.  كند, نفي مي صفات خداوند مشابهت و مماثلت افاده مي

uθèδ﴿ همچنين با اعتقاد به uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁt7 ø9  عز –كنند كه خداوند  ثابت مي .﴾ #$
  اسماء و صفاتي حقيقي دارد كه شايسته ذات اقدس اوست.  –وجل 

 Ÿωuρ﴿كنند.  آنان همواره، همراه با نفي و اثبات مذكور آيات زير را يادآوري مي

šχθäÜ‹ Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã ﴾) .110 :طه.(  
  .»ر و حكمت] آفريدگار آگاهي ندارندولي آنان از [كار و با«

≅ö﴿فرمايد:  همچنين مي yδ ÞΟn= ÷ès? …çµs9 $wŠÏϑ y™ ﴾) .65 :مريم.(  
مگر شبيه و همانندي براي خدا [كه خالق، رازق، عالم، قادر، حي و قيوم است] «

  .»ا دست نياز به سوي او دراز كني؟]پيدا خواهي كرد. [ت

#Ÿωuρ ß﴿فرمايد:  همچنين مي ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Çt7 ø9$# uρ yŠ# xσà7 ø9 $#uρ 

‘≅ ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪ ﴾) .36 :اإلسراء.(  
از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه «

  .»مسؤولند
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=Ÿξsù (#θè﴿فرمايد:  همچنين مي yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑ n= ÷ès? ﴾) .22 :هالبقر.( 

  .»قرار ندهيد پس براي خداوند شركا و همانندهايي را«

/Ÿξsù (#θç﴿فرمايد:  همچنين مي Î�ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒ F{$# ﴾) .74 :النحل.( 

  .»ها) قائل نشويد پس، براى خدا امثال (و شبيه«

öΝ﴿فرمايد:  همچنين مي s9uρ ä3tƒ …ã&©! #�θà7 à2 7‰ ymr& ∩⊆∪ ﴾) .4 :اإلخالص.( 

  .»يچگاه شبيه و مانندي نبوده استو براي او ه«
بدان اعتقاد داشته براساس آن  ‡ اهل بيت اين همان اعتقادي است كه ائمه 

كه به آنچه در قرآن آمده اعتقاد داشته  ،اند داده و به پيروانشان ياد مي ،اند عمل كرده
 هاي كوتاه خود اكتفا نكنند.  و به جاي آن به عقل ،باشند

شرفياب شدم.  ؛ يت شده است كه خدمت امام رضااز محمد بن عبيد روا
امام فرمود: به عباسي بگو كه از سخنانش دربارة توحيد و ... دست بدارد و با مردم 

و از گفتن آنچه از آن اطالعي ندارند خودداري  ،دانند سخن بگويد درباره آنچه مي
ها  مده است بدانكند. هر گاه از شما دربارة توحيد سوال كنند، آنگونه كه در قرآن آ

≅ö﴿فرمايد:  جواب دهيد. خداوند مي è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î# tƒ öΝ s9uρ 

ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! # �θà7 à2 7‰ ymr& ∩⊆∪ ﴾) .4-1 :اإلخالص.(  
نيازمنـدان قصـد او    ءخداونـدي اسـت كـه همـه     بگو خدا يكتا و يگانـه اسـت.  «
  .»هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است ز) نزاد و زاده نشد. و براي اوكنند. (هرگ مي

چگونگي خداوند سؤال كردند، در جواب آنها اين آيه را بخوانيد:  از شما دربارة 

﴿§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ﴾) .11 :الشورى.( 

  .»هيچ چيزي همانند او نيست«

uθèδ﴿اين آيه را بخوانيد:  سميع بودن خداوند پرسيدند، و هر گاه از شما دربارة  uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$# ﴾. )11 :الشورى.( 
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  .»و او بسيار شنوا و بيناست«
 .1دانند آنگونه سخن بگوييد كه آن را مي پس با مردم 

دربارة صفات سوال كردم  ؛ از امام ابوالحسن: از مفضل روايت شده است كه
  ايشان فرمودند: 

  .2جاوز مكناز آنچه در قرآن آمده است ت
فرمود: عقيده مردم در زمينه  ؛ از يقطيني روايت شده است كه امام رضا

  اند: نفي، تشبيه و اثبات بدون تشبيه.  توحيد سه دسته
مذهب نفي و مذهب تشبيه صحيح نيستند و اعتقاد به آنها جايز نيست. زيرا هيچ 

بدون تشبه چيزي شبيه خداوند نيست. راه راست همان راه سوم است كه اثبات 
  .3باشد مي

 ؛ اي به امام صادق از عبدالرحيم القصير روايت شده است كه گفت: نامه
نوشتم و آن را به وسيلة عبدالملك بن اعين برايشان فرستادم در آن نامه سؤاالتي 

شود؟ جانم  آيا خداوند به وسيلة تصوير و رسم مشخص مي: پرسيده بودم از جمله
  يح دربارة توحيد را برايم بنويس! به فدايت، عقيده درست و صح

امام جواب را از طريق عبدالملك بن اعين فرستاده بود. در نامه ايشان آمده بود: 
اند، سوال كرده بودي.  تو دربارة توحيد و آنچه پيشينيان تو، بدان معتقد بوده

خداوندي كه هيچ چيز شبيه او نيست بسيار بزرگ و بلند مرتبه، شنوا و بيناست، 
كنند و صفاتي را به  وند از آنچه بعضي از مشبهه او را به مخلوقاتش تشبيه ميخدا

دهند كه از آن او نيست مبراست. بدان مذهب صحيح دربارة توحيد  او نسبت مي
همان صفاتي است كه خداوند در قرآن ذكر كرده است. پس تعطيل و بطالن و 

و نه تشبيه. وجود  ،است تشبيه را از خداوند دور بدان كه نه عقيدة نفي صحيح
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دهند پاك و  خداوند ثابت و موجود است و از آنچه وصف كنندگان بدان نسبت مي
  .1بادا پس از بيان قرآن گمراه شويدو از قرآن پيشي نگيريد كه م ،منزه است

هاي زيبا و صفات وااليش ما را در انجام  خواهيم كه به خاطر نام از خداوند مي
 ‡و اهل بيت بزرگوارش ص اند و ما را به همراه پيامبرهر كار خيري موفق گرد

  در رحمت برينش داخل گرداند.
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  :بخش دوم

  هاي خداوند قواعدي دربارة شناخت و اثبات نام

ها و صفاتي است كه  با توجه به آنچه گذشت دريافتيم كه خداوند داراي نام
اي پروردگار داراي ه شوند. اما بايد بدانيم كه نام براساس زبان عربي فهميده مي

كنند. اين قواعد و اصول  قواعدي هستند كه به فهميدن و شناخت آنها كمك مي
  : عبارتند از

هاي خداوند زيبا و پسنديده هستند زيرا معناي صفت كمال را در  همة نام: اوالً
  خود دارند و به هيچ عنوان داراي نقص نيستند. 

!¬﴿فرمايد:  خداوند مي uρ â !$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$sù $pκ Í5 ﴾) .180 :األعراف.(  
  .»خدا را به آن (نامها) بخوانيد ;و براى خدا، نامهاى نيك است«

هاي پروردگار است كه بر  باشد كه يكي از نام مي» الرحمن«ها  از جمله اين نام
 صفت بسيار بزرگي كه رحمت فراوان است داللت دارد. 

روزگار را « Dü@ŠçŞ†Ûa@ìç@�a@æhÏ@LŠç†Ûa@aìČj�mZCث دانيم كه در حدي بنابراين مي
هاي پروردگار  دهر يكي از نام .1»كه روزگار و دهر همان خداوند استدشنام ندهيد 

نيست. زيرا اين اسم معناي نهايت خوبي و زيبايي را در خود ندارد. بلكه در اين 
ه ذم و سب به حديث بدين علت از دشنام دادن روزگار و دهر نهي شده است ك

شود. بلكه در واقع اين دشمنام متوجه اداره  مخلوقات و جمادات نسبت داده نمي
كند خواهد بود. اين مطلب به تفصيل در  كنندة اين مخلوقات كه در آنها تصرف مي

  صفحات پيشين ذكر گرديد. 
  شمار است.  هاي خداوند بي تعداد نام: ثانياً

DÛd�cÙ@i�ØìŽç@á̂�a@ğÝ@OÛflOÙŞàfl�@Lžî@floوده است: زيرا پيامبر در حديث مشهوري فرم
fl��Ðflã@ čéčiOÙ@¿@ Žéfln�ÛflŒžãOc@ žëOc@×čibnOÙčÔ�Üfl�@ žåčß@ ja†flyOc@ Žéflnžà�ÜflÇ@ žëOc@ LOÙ@čÏ@ čéči@ flpžŠflq�dflnž�a@ �ëOcï@@�á�ÜčÇ

flÌ�Ûažîfl†žäčÇ@čkOÚCN »خوانم كه آنها را بر خود گذاشته و  هايت مي خدايا تو را به همه نام
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يبت آن را يا در علم غ ،اي هايت آموخته يا به يكي از آفريده ،اي كتابت نازل كردهدر 
  .1»اي داشته نزد خودت نگه

هايي كه در علم غيب خداوند وجود دارند و كسي از آنها اطالعي ندارد،  آن نام
  قابل شمارش و تعيين نيستند و كسي از تعداد و كيفيت آگاهي ندارد. 

@DčÈž�čmë@jòflÈž�čm@č�@Şæ�gfĺ@õjbàž�a@Mاند:  ديث ديگري فرمودهـحدر  ص رسول اهللاما 
@jòöbčßgja†yaflë@üM@OòŞäO¦a@flÝfl�fl…@bçb–yc@žåflßZC@»نام دارد. هر كس  99ترديد خداوند  بي

جمع ميان دو حديث فوق به صورت زير  2»شود. آنها را بشمارد وارد بهشت مي
  ممكن است: 
شود. اين بدان  ه آنها را ذكر كند وارد بهشت مينام دارد كسي ك 99خداوند 

مانند اينكه بگوييد من  ،اسم است 99هاي خداوند فقط  ست كه تعداد نامنيمعني 
ام اين امر با اينكه شما پول  درهم دارم كه آن را براي صدقه دادن آماده كرده 100

تناقضي ندارد ايد،  ديگري داشته باشيد كه آن را براي غير صدقه دادن تعيين كرده
شناخت اصول و قواعد مربوط به اسماء و صفات خداوند، را از ناميدن خداوند به 

هايي كه شايسته او نيست يا او خود آن نام را براي خود تعيين نكرده است،  نام
هاي تعظيم و  شناسد. از نشانه كند. زيرا هيچ كس او را بيش از خودش نمي حفظ مي

هاي خداوند را ياد  دوست داشتن او آن است كه ناماحترام نسبت به خداوند و 
  بگيريد و آنها را همواره ذكر كنيد.
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  : بخش سوم

  قواعدي دربارة شناخت و فهم صفات عالي پروردگار

شماري است كه بر ذات مقدس او  داراي صفات بي –سبحانه وتعالي  –خداوند 
اند.  ولي را قرار دادهداللت دارد. علما براي فهم و شناخت اين صفات قواعد و اص

  : از جمله
  شوند:  صفات خداوند به دو دسته ثبوتي و سلبي تقسيم مي: اوالً

صفاتي هستند كه خداوند آنها را براي خود ثابت كرده و به خود : صفات ثبوتي
نسبت داده است. مانند زندگي، قدرت، و ... پس بايد آنها را آنگونه كه شايسته 

به  يرا خداوند آنها را براي خود ثابت كرده و او داناتراوست به او نسبت داد. ز
  صفات خودش است. 

صفاتي هستند كه خداوند وجود آنها را در خود نفي كرده است : صفات سلبي
مانند ظلم و .. پس بايد به نفي آنها از وجود پروردگار اعتقاد داشت. زيرا خداوند 

آن صفات به ثبوت ضد آن صفات به  آنها را از خود نفي كرده است. اما بايد با نفي
كاملترين شيوه معقتد بود. زيرا نفي زماني كامل خواهد بود كه معناي ثبوت را در 

  خود داشته باشد. 
 Ÿωuρ﴿فرمايد:  توان به آيه زير اشاره كرد كه خداوند مي از جمله اين صفات مي

ÞΟ Î= ôàtƒ y7 •/u‘ # Y‰tnr& ﴾) .49 :الكهف.(  
  .»كند چ كس ظلم نميو پروردگار تو به هي«

از پروردگار و وجود عدالت به كاملترين و بهترين شيوه  پس بايد به نفي ظلم 
 براي او معتقد بود. 

  شوند: ذاتي و فعلي: دسته تقسيم ميصفات ثبوتي به دو : ثانياً
صفاتي هستند كه خداوند از ازل و تا ابد آن صفات را در : صفات ثبوتي ذاتي
  اشت مانند سمع و بصر و ... .خود داشته و خواهد د

صفات ثبوتي فعلي صفاتي هستند كه به مشيت و اراده پروردگار مربوط 
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دهد. مانند  دهد يا انجام نمي شوند. چنانچه بخواهد و اراده كند آن را انجام مي مي
ممكن است آن صفت به دو اعتبار فعلي ذاتي باشد مانند  1يءاستواء بر عرش و مج

تبار اصل صفت ذاتي است زيرا خداوند همواره در گذشته و آينده كالم. زيرا به اع
هاي خداوند  در حال كالم و تكلم بوده و خواهد بود. اما به اعتبار هر كدام از كالم

صفتي فعلي است. زيرا كالم به اراده و مشيت او تعلق دارد و هر گاه بخواهد آنچه 
  دارد.  گويد و بيان مي كند مي را كه اراده مي

همه صفات خداوند عالي و ارزشمند و واال قدر هستند، اين صفات داراي : الثاًث
نهايت كمال و مدح هستند و به هيچ عنوان نقص و خللي در آن وجود ندارد 

!¬﴿فرمايد:  خداوند مي uρ ã≅ sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# ﴾) .60 :النحل.(  
  .»و خداوند داراي صفات عاليه است«

   صفات كمال دو دسته هستند:
ثابت هستند مانند: عزيز،  –عزوجل  –كه براي خداوند : صفات كمال مطلق – 1

  عليم، جبار، قادر و ... .
صفات كمال مقيد: كه اين صفات فقط زماني براي خداوند به كار برده  -  2
  شوند كه داراي قيد باشند مانند: مكر، خدعه، استهزاء و ... . مي

كنند، صفت كمال  اساس آن صفات عمل مياين نوع صفات در مقابل آناني كه بر
نسبت به خداوند «گوييم:  كنيم و مي هستند همچنانكه ما صفات خداوند را مقيد مي

كنند،  كننده است. نسبت به كساني كه استهزاء و تمسخر ميمكركنندگان، مكر

#﴿فرمايد:  خداوند مي.» استهزاءكننده است و ...  sŒÎ)uρ (#öθn= yz 4’ n<Î) öΝ ÎγÏΨŠÏÜ≈u‹ x© (#þθä9$s% $‾Ρ Î) 

öΝ ä3yètΒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ tβρâ Ì“ öκ tJó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝ ÍκÍ5 ﴾) .15-14 :البقره.(  
گويند: ما  نشينند، مي و هنگامي كه با رؤساي شيطان صفت خود به خلوت مي«
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  .»ندك يم استهزاءكنيم. خدا به ايشان  با شماييم و [مؤمنان را] فقط مسخره مي
همچنان كه در قرآن فرموده است:  ،ر مقابل فريبكاران، فريبكار استوي د

﴿tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# uθèδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈yz ﴾) .142 :النساء.( 

  .»دهد در حالى كه او آنها را فريب مى ;خواهند خدا را فريب دهند منافقان مى«
چنانكه برد. هم گران، مكر و حيله به كار مي همچنين خداوند در تعامل با حيله

öΝåκ﴿فرمايد:  خداوند مي ¨ΞÎ) tβρß‰ŠÅ3tƒ # Y‰ø‹ x. ∩⊇∈∪ ß‰‹Ï. r&uρ # Y‰ø‹ x. ∩⊇∉∪ È≅ Îdγyϑ sù tÍ� Ï7≈ s3ø9 $# öΝßγù= ÎγøΒ r& 

# J‰÷ƒuρâ‘ ∩⊇∠∪ ﴾) .17-15 :الطارق.( 

ريزند. و مـن هـم در برابـر آنهـا چـاره       ها مي كنند، و نقشه آنها پيوسته حيله مي«
ه (تـا عافيـت كـار    فران را (فقـط) انـدكي مهلـت د   كنم. حال كه چنين است، كـا  مي

  .»خويش را ببينند)
بنابراين درست نيست صفات را به صورت مطلق و بدون قيد آن ذكر كنيم و 

هاي خداوند  نسبت مكر، استهزاء و فريب به خداوند بدهيم يا بگوييم: يكي از نام
 استهزاء كننده و ماكر است. 

  تر از زمينه اسماء است:  ردهترديد مجال صفات گست بي: رابعاً
و گروهي  ،علت اين امر اين است كه هر اسم شامل و دربر گيرنده صفتي است

شوند كه براي افعال خداوند محدوديتي  از صفات به افعال خداوند مربوط مي

öθs9﴿فرمايد:  منتهي است. خداوند مي نيست. همچنانكه اقوال ذات حق بي uρ $yϑ ‾Ρ r& ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >οt� yfx© ÒΟ≈ n= ø% r& ã�óst7 ø9$# uρ … çν‘‰ßϑ tƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyèö7 y™ 9� çtø2r& $̈Β ôN y‰Ï7 tΡ àM≈ yϑ Î= x. 3«! $# ¨βÎ) 

©! $# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∠∪ ﴾) .27 :لقمان.(  
و اگر همه درختان روى زمين قلم شود، و دريا براى آن مركب گردد، و هفت «

 ;گيرد شود ولى كلمات خدا پايان نمى ام مىدرياچه به آن افزوده شود، اينها همه تم
  .»خداوند عزيز و حكيم است

آمدن، آوردن، گرفتن، هجوم و صفات «ها اين است كه صفات  از جمله اين مثال
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فرمايد:  آيند. همچنانكه خداوند مي جزو صفات خداوند به شمار مي» شمار ديگر بي

﴿u !% ỳ uρ y7 •/u‘ ﴾) .22 :الفجر.(  
  .»ايدو پروردگارت بي«

≅﴿فرمايد:  همچنين مي yδ tβρã� ÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγuŠÏ? ù' tƒ ª! $# ’ Îû 9≅ n=àß zÏiΒ ÏΘ$yϑ tóø9  :البقره. (﴾ #$

210.( 

يند] انتظار جو پويند و دين اسالم را نمي آيا [آنان كه راه صلح و آشتي نمي«
ابر به  ها بان را در برابر ديدگانشان ظاهر شود و] در زير سايهدارند كه خدا [آشكا

  .»سوي ايشان بيايد

à7Å¡ôϑ﴿فرمايد:  همچنين خداوند مي ãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 $# βr& yìs) s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# ﴾) .65 :الحج.( 

دارد، تا جز بفرمان او، بر زمين  و آسمان (كرات و سنگهاى آسمانى) را نگه مى«
  .»فرو نيفتند

βÎ) |·ôÜ¨﴿فرمايد:  همچنين مي t/ y7 În/ u‘ î‰ƒÏ‰t±s9 ∩⊇⊄∪ ﴾) .12 :البروج.( 

  .»گرفتن قهرآميز و مجازات پروردگارت به يقين بسيار شديد است«

!ß‰ƒÌ�ãƒ ª﴿همچنين خداوند فرموده است:  $# ãΝ à6Î/ t�ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $#﴾ .

 ).185 :البقره(

  .»خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«
كنيم. اما  را آنگونه كه شايسته است به اين صفات وصف ميبنابراين ما خداوند 

هاي خداوند  گوييم از جمله نام كنيم و نمي آنها را به عنوان نام بر او اطالق نمي
: هجوم برنده مريد: اراده كننده، ماكر: گيرنده، باطش: ممسك: آينده، آخذ: جائي«

دهيم و او  به او اطالع مي است. بلكه فقط دربارة اين صفات نسبت...» مكر كننده و 
 كنيم.  را بدان وصف مي

پس التزام بندگان به آن صفاتي به صورت تعيين شد كه براي او وجود دارد، 
شود فرد از وصف كردن خداوند به آنچه نسبت بدان علم و اطالعي ندارد  باعث مي
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در حق در امان بماند تا مبادا به خداوند صفتي را نسبت دهد كه تقصير و كوتاهي 
  پروردگار باشد. 



 

  : بخش چهارم

  ها و صفات پروردگار اصول مشتركي دربارة داليل نام

اي كه  ها و صفات پروردگار اصول و قواعدي وجود دارد كه بنده دربارة بيان نام
خداوند را دوست دارد بايد آنها را بشناسد و مطالعه نمايد. از جمله اين قواعد 

  : مبارك عبارت است از
شود. بلكه اين صفات  ها و صفات پروردگار به وسيله عقل ثابت نمي : ناماوالً
، اثبات ص و سنت پيامبرش محمد –قرآن  –ها به وسيله كتاب خداوند  و نام

ها و صفات پروردگار جزو امور غيبي هستند و عقل  نام شوند: توفيقي شرعي مي
ه خداوند خودش را بدان قادر به درك آنها نيست. بنابراين ما نبايد جز آنچه را ك

وصف كرده است، به او صفت يا نامي را نسبت دهيم و چگونگي صفات او را 
  تأويل كنيم زيرا اين كار ممنوع و ناروا است. 

در حالي كه مردم را دربارة ملك الموت (فرشته مرگ) پند  ؛ امير المومنين علي
شود؟ يا اگر كسي از  او ميگفت: آيا اگر وارد منزلي شود كسي متوجه ورود  داد مي مي

دنيا برود، هيچ كس او را خواهد ديد؟ بلكه چگونه روح جنين را در شكم مادرش 
يابد؟ يا روح به اجازه  گيرد؟ آيا از طريق بعضي از اعضاي بدن مادر بدان دست مي مي

دهد؟ يا او همراه آن جنين در اعضا و  كند و به او پاسخ مي پروردگار از او پيروي مي
رح مادر است؟ كسي كه قادر به آوردن صفت مخلوق همانند خودش است جوا

  .1كند چگونه خداوند را وصف مي
  : هاي دال بر اين امر عبارتند از چند مثال

هاي بهشت را از حيث چگونگي و  هاي بهشت: ما اكنون، حقيقت نعمت نعمت
ه، درخت كنيم، عليرغم اينكه آنها مخلوق هستند. در بهشت ميو كيفيت درك نمي
ها وجود دارند اما حقيقت اين اشياء را آنگونه  ها و جوي ها، ليوان خرما، انار، تخت
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هاي بهشتي را  كنيم. چنانچه به هر انساني گفته شود: نعمت كه هستند درك نمي
آنگونه كه هستند، براي ما توصيف كن! وي هرگز قادر به اين كار نخواهد بود. زيرا 

Ÿξsù ãΝ﴿فرمايد:  خداوند مي n= ÷ès? Ó§ø7 tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§�è% &ãôã r& L !# t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ 

  ).17 :السجده. (﴾ ∪∠⊆∩
داند چه پاداشهاى مهمى كه مايه روشنى چشمهاست براى آنها  هيچ كس نمى«

  .»دادند نهفته شده، اين پاداش كارهائى است كه انجام مى
´@‰DÏëîÇ@ü@bß@bè@üë@LžpOcflاند:  هاي بهشت فرموده نعمتنيز دربارة  ص پيامبر

flë@LžoflÈčàfl�@ćæŽ‡�cOÜflÇ@ flŠOĐfl�@üó@Š̂fl’fli@ čk�ÜOÓZC@»هايي وجود دارد كه نه  در بهشت نعمت
به قلب هيچ و نه  ،شي وصف آن را شنيد است، و نه هيچ گوچشمي آنها را ديده

 .1»انساني خطور كرده است

مسلماني به اين قاعده و اصل مفيد و سودمند دربارة  به همين دليل چنانچه هر
صفات خداوند نظري بيفكند و آن را عملي كند، سالمتي و راحتي را به دست 
خواهد آورد و از طلب آنچه راهي براي دست يافتن به آن وجود ندارد، دست 

tΒ y7$﴿فرمايد:  خواهد كشيد. به همين دليل خداوند مي yèuΖ tΒ βr& y‰àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø) n= yz 

£“y‰ u‹Î/﴾) .75 :ص.(  
چه را كه به دو دست خويش چه چيز تو را بازداشت از سجده كردن آن«

  .»آفريدم؟
بايد به  و ،و دست حقيقي داردددر واقع ظاهر آيه بر اين داللت دارد كه خداوند 

اين معتقد باشيم كه خداوند دو دست دارد و اين حقيقتي است كه بايد به آن ايمان 
چنانچه فردي بگويد: ممكن  ،ه باشيم [و اما چگونگي آنها بر ما پوشيده است]داشت

گوييم: اين امر منحرف كردن  است قصد از آن دو دست، قدرت باشد، در جواب مي
كالم خداوند از ظاهرش است و اين كار جايز نيست. زيرا بدون وجود علم و 
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نظر عقلي صحيح نيست. آگاهي چيزي به خداوند نسبت داده است كه اين كار از 
ما را از نسبت دادن اقوال به خودش نهي كرده و فرموده است:  –سبحانه  –خداوند 

﴿βr&uρ (#θä. Î� ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑ Íi” t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θä9θà)s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊂⊂∪﴾ .

  ).33 :األعراف(
چيزى را كه دليلى براى آن نازل نكرده، اينكه به حرام كرده است خداوند «

  .»دانيد و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى ;شريك او قرار دهيد
اين همان كاري است كه مسلماناني كه  ،پس بايد متن را براساس ظاهر آن فهميد

شنيدند و آن گونه  دادند و آيات صفات را مي انجام مي اند بوده ص همنشين پيامبر
 دادند.  آن را به ديگران ياد ميفهميدند  كه مي

عزّوجلّ ذات او و صفتي را كه شامل آن  –هاي خداوند  ثانياً: هر كدام از نام
ن به همه آنها با هم ها و صفات جز با ايما گيرد و ايمان به نام شود، در بر مي مي

  ممكن نيست.
نام يكي از اعتقاد داشت كه معتقد باشيم اين » عظيم«توان به نام  مثالً زماني مي

اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس الهي اوست و يكي از صفات او را كه عظمت 
  گيرد.  است در بر مي

اعتقاد داشت كه باور داشته باشيم » رحمان«توان به نام  همچنين فقط زماني مي
اين نام يكي از اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس اوست. همچنين شامل يكي از 

  شود.  مت است ميصفات او كه رح
  نمايد:  ثالثاً اثبات اسماء و صفات پرهيز از امور زير فرد را واجب مي

اينكه فرد يكي از صفات خداوند را شبيه صفات مخلوقات بداند كه : تمثيل -  1
  اين امر باطل است. 

» يد«ها و صفات پروردگار سؤال كند و بگويد:  تكييف: اينكه فرد دربارة كيفيت نام -  2
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  .2چهره پروردگار چگونه است؟»: وجه« 1ست خداوند چگونه است؟يا د
اين سخن باطل است زيرا كيفيت هر چيزي به وسيله يكي از سه راه زير شناخته 

شود: ديدن شيء، مشاهده شبيه آن چيز، يا در دست داشتن خبر راستي از آن. كه  مي
ايم. او شبيه و  نديدههمه اين امور دربارة خداوند منتفي است. ما در دنيا خدا را 

مانندي ندارد و او خودش نيز چگونگي صفاتش را براي ما مشخص ننموده است. 
 پس فهميدن چگونگي آنها ممكن نيست. 

يعني تحريف معنوي كه برداشت معني برخالف ظاهر كلمه است. : تحريف -  3
حريف مثالً اينكه صفت (يد) براي پروردگار را انكار و آن را به قوت يا نعمت ت

واب تحريف نمايد. نمايد. همچنين صفت (وجه) را از پروردگار انكار و آن را به ث
(آمدن) را از ذات الهي انكار و آن را به آمدن امر تأويل و  همچنين صفت مجيء

  تحريف نمايند. 
هايي كه خداوند براي خود ثابت نموده است  انكار آن صفات و نام: تعطيل - 4

باشد و اين امر به وسيله انكار يا تحريف آن  ز آنها ميخواه همه يا تعدادي ا
  صفات انجام شود. 

  : خالصه اينكه
  شود:  ها و صفات پروردگار سه سوال مطرح مي براي هر كدام از نام

  آيا اين صفات حقيقي است؟ چرا؟ : سوال اول
  سوال دوم: آيا سوال كردن دربارة كيفيت آن صفات جايز است؟ چرا؟ 

  يا آن صفات مانند صفات مخلوقات هستند؟ چرا؟ سوال سوم: آ
بله صفات خداوند حقيقي هستند. زيرا در كالم اصل بر آن : جواب سوال اول

و جز با دليل صحيحي كه مانع افادة  ،است كه به عنوان حقيقت در نظر گرفته شود
  توان روي گرداند.  شود از حقيقت آنها نمي حقيقت آن مي
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ال كردن دربارة كيفيت آن صفات جايز نيست. پس سو ،جواب سوال دوم: نه
  اند؟  نبايد گفت: صفات خداوند چگونه

=ÞΟn﴿فرمايد:  زيرا خداوند مي ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝßγx7 ù= yz Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã 

  ).110 :طه( ﴾ ∪⊂⊆⊆∩
ولى  ;داند اند مى آنچه را پيش رو دارند، و آنچه را (در دنيا) پشت سرگذاشته«

  .»آنها به (علم) او احاطه ندارند
 زيرا عقل از درك چگونگي كيفيت صفات پروردگار ناتوان است. 

جواب سوال سوم: صفات او مانند صفات مخلوقات نيست. زيرا خداوند 
=øŠs9 ÏµÎ§﴿فرمايد:  مي ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ﴾) .11 :الشورى.( 

  ».هيچ چيزي همانند او نيست«
و دربارة آن  ،سخن حقي است كه دربارة آن داليل فراواني وجود دارداين عقيده 

و به وسيله آن دلها آرامش  ،سخنان فراواني گفته شده و بر آن اجماع وجود دارد
  گردد. و اساس و اعتماد آن به پروردگار بر مي ،كند پيدا مي



 

  :بخش پنجم

  هايي از صفات خداوند نمونه

وط به صفات پروردگار در اين مبحث پس از بيان بخشي از قواعد مرب
 ص هايي از اين صفات را كه خداوند در كتاب مقدسش و پيامبر خواهيم، نمونه مي

اند بيان كنيم. از جمله اين صفات  در سنت بيان فرموده و علما آن را درك نموده
  : عبارتند از

  :اوالً: صفت وجه (چهره)
ده و وجود دارد و صفتي از جمله صفاتي كه براي خداوند عزّوجل ثابت ش

حقيقي است كه شايسته جالل اوست و مشابه صفات مخلوقات نيست چگونگي و 
  دانيم.  كيفيت آن را نمي

≅‘﴿فرمايد:  خداوند مي ä. ôtΒ $pκ ö� n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7 tƒuρ çµô_uρ y7 În/u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ# t�ø. M} $#uρ 

  ).27- 26 :الرحمن( ﴾∪∠⊅∩
 وجـه خداونـد  و تنهـا  . شوند وى آن ( زمين) هستند فانى مىكه ر خاليقىهمه «

(در اين آيه صفت وجـه: (روى پروردگـار) بـدون     ماند! ذوالجالل و گرامى باقى مى
ند كـه بـه جـالل و عظمـت او     ك مىتشبيه و چگونگى براى خداوند عز وجل ثابت 

  .»سبحانه اليق است)

≅‘﴿فرمايد:  همچنين مي ä. > óx« î7 Ï9$yδ āωÎ) …çµyγô_uρ﴾) .88 :القصص.( 

از بين  )كه به جالل و عظمت او سبحانه اليق است( او همه چيز جز چهره«
  .»رود مي

روايت شده است كه از خداوند  ‡ اش و اهل بيت گرامي ص از پيامبر
عظمت و بزرگوارش را به آنها ه آنها لذت نگاه كردن به چهره باخواستند كه ب مي

يد: كسي كه بعد از هر نماز واجبي اين دعا را بخواند، فرما مي ص عطا كند. پيامبر
كند. آن دعا اين است:  اش را حفظ مي اموالش و خانه ،اش خداوند او، خانواده
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روي من بر  پنهان و آشكار و زياده ىها اولين و آخرين گناهان و معصيت ،خدايا«
ن راضي بودن به خودم را مورد عفو و مغفرت قرار بده ... آنگاه فرمود: خدايا به م

قضا و قدر، زندگي راحت پس از مرگ، لذت نگاه كردن به چهره بزرگوار خودت 
 .1»اي عطا بفرما و اشتياق ديدار خودت را بدون زيان امر مضر و فتنه گمراه كننده

شان اين دعا را  پس از نمازهاي پنجگانه كسرور، زنان جهان، فاطمه زهرا 
داند. و تعداد  ها را مي وردگاري كه حركات قلبپاك و منزه است پر«خواندند:  مي

تا اينكه فرمود: خداوندا من از تو راضي شدن به قضا و  ،شمارد گناهان را مي
  .2»خواهم ات را مي و لذت نگاه كردن به چهره ،قدرت

سپاس خدايي را كه گويندگان قادر به شمردن «فرمود:  مي كهمچنين زهرا 
هايش غير قابل شمارش هستند ... تا  تعداد نعمت مدح او نيستند، سپاس خدايي كه

  .34»ات را عنايت بفرما اينكه فرمود: و به من نگاه كردن به چهره
  شبهه اينكه منظور از وجه، ثواب است. 

اند كه مراد از وجه  اند و گفته بعضي از مردم صفت وجه را به ثواب تاويل كرده
  رود!  وردگارت از بين ميدر آيات ثواب است. يعني هر چيزي جز ثواب پر

  توان بدان پاسخ داد:  در جواب اين تاويل از چند جهت مي
اين تأويل بر خالف ظاهر لفظ و عبارت است. بلكه ظاهر لفظ اين را افاده : اوالً

 كو فاطمه  ص و همچنان كه در دعاي پيامبر ،كند كه اين وجه خاص اوست مي
  گذشت، منظور از آن، ثواب نيست. 

با فرضي كه قبول كنيم كه منظور از وجه ثواب است. آيا ممكن است كه با  :ثانياً
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داراي عظمت و بزرگواري، وصف شود. »: ذوالجالل واإلكرام«صفات بزرگي مانند 
در واقع اين امر غير ممكن است. زيرا چنانچه بگوييم: ثواب و پاداش افراد 

يز نيست و از نظر عقلي پرهيزگار داراي عظمت و بزرگوار است! اين امر هرگز جا
داوند است و ممكن نيست. بلكه صحيح آن است كه بگوييم اين صفت براي خ

  است. » اإلكرامذوالجالل و«اوست كه 
 ص گوييم: نظر شما دربارة اين حديث پيامبر به تاويل كنندگان مي: ثالثاً

’DgÈj�@�@æfĺ�Ãflë@‰̂ìŽã@žåčß@jbibvy@flÑÛOc@@ìÛ@ñòflà�ÜO×@bèOÐflفرمايد:  مي ص چيست؟ پيامبر
�@oÓ�yü@ čé�èžuflë@ žåflÇzj‰…Oc@ bß@ ñéèuë@ ŽpbÚ@éÔÜ�@åß@ êŠ–iZC »ترديد خداوند  بي

داراي هفتاد هزار حجاب از نور و تاريكي است چنانچه آن را از چهره خود بردارد، 
  .1سوزاند اش همه مخلوقاتي را كه در معرض آن قرار بگيرند مي پرتوهاي چهره

سوزاند؟!  ب داراي نوري است كه همه مخلوقات خداوند را ميآيا پاداش و ثوا
  هرگز و اين امر غير ممكن است. 

با شناخت آثار سوء اين تأويل، ما بايد اين وجه را براساس آنچه خداوند اراده 
فرموده و خواسته است، تفسير كنيم كه وجه يكي از صفات ثابت پروردگار است و 

اي كه  اي زيبايي توصيف شده است به گونهه به وسيلة جالل و عظمت و صفت
  فقط اليق و شايسته عظمت خداوند است. 

چنانچه گفته شود: آيا در همه جاهايي كه (وجه) به صورت مضاف به (اهللا) ذكر 
  شده است، مقصود وجه اهللا يا همان صفت ذات الهي است؟ 

آمده است:  در جواب بايد گفت: بله اصل بر اين است. همچنانكه در قرآن كريم

﴿Ÿωuρ ÏŠã� ôÜ s? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ … çµyγô_uρ﴾) .52 :األنعام.(  
نظرى  خدا و رضاى وجهخوانند، و جز  و كسانى را كه صبح و شام خدا را مى«

  .»ندارند
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tΒ$﴿همچنين در قرآن آمده است:  uρ >‰tnL{ …çνy‰Ψ Ïã ÏΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇∪ āωÎ) u!$tóÏG ö/ $# 

Ïµô ùρ ÏµÎn/ u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊃∪ t∃öθ|¡s9 uρ 4yÌ ö�tƒ ∩⊄⊇∪ ﴾) .21-19 :الليل.( 

و هيچ كس را نزد او حق نعمتي نيست تا بخواهد (بـه ايـن وسـيله) او را جـزا     «
رضاي پروردگـار بـزرگ اوسـت. و بـه زودي     زجه و دهد. بلكه تنها هدفش جلب 

  .»شود د ميراضي و خشنو
و آيات ديگر پس اصل آن است كه در عبارتي كه وجه به (اهللا) اضافه شده 

 باشد، وجه يكي از صفات پروردگار است. 

≅‘﴿چنانچه گفته شود منظور از وجه در آيه چيست؟  ä. > óx« î7 Ï9$yδ āωÎ) …çµyγô_ uρ﴾ .

 ).88 :القصص(

از بين  )اليق استكه به جالل و عظمت او سبحانه ( او همه چيز جز چهره«
  .»رود مي

رود كه تحريفي صورت گيرد.  چنانچه بگويي مراد از وجه، ذات است بيم آن مي
در صورتي كه منظور از وجه همان صفات خداوند باشد، فرد دچار امر ممنوع و 
خطرناكي شده است. اين همان عملي است كه بسياري از كساني كه آنگونه كه 

شوند  دانند، بدان گرفتار مي ي مقام خداوندي را نميشايسته است ارزش و قدر واال
كند. در اين صورت  گويند: خداوند به جز چهره خودش همه چيز را نابود مي و مي

  كنند؟  چه كار مي
در جواب بايد گفت: چنانچه مقصود از سوال فوق اين باشد كه خداوند خودش 

ين سخن صحيح است و ماند و (وجه) يكي از صفات اوست، ا به تنهايي باقي مي
  در اينجا از ذات كه داراي وجه است به وسيله (وجه) تعبير شده است. 

اما چنانچه منظور شما (ذات) باشد يعني اينكه (وجه) عبارت از ذات است و به 
  اثبات (وجه) براي خداوند معتقد نباشيد، اين امر تحريف و غير قابل قبول است. 

بدين معني » اال وجهه«سورة قصص منظور از  88گوييم كه در آيه  بنابراين مي
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است كه همه چيز به جز ذات او كه داراي صفت (وجه) است، فناپذير هستند. در 
اين سخن نه تاويلي صورت گرفته است و نه تحريف. زيرا تفاوت ميان اين كالم و 

گويند: مراد از وجه (ذات) است و  رأي اهل تحريف واضح است. زيرا آنها مي
  د صفت (وجه) ندارد. خداون

ولي ما معتقديم كه مراد از وجه ذات است و همچنين خداوند (وجه) نيز دارد و 
به وسيله آن از ذات تعبير شده است. اين نوع تعبير در كالم عرب بسيار فراوان 

اش به سوي آن  يعني با چهره DOÜflÇ@flÝflj�ÓOcó@čé�èžuflìči@�âžìOÔ�ÛaZCگويند:  است همچنانكه مي
  رفت. قوم 

اين امر در ميان اهل لغت و كساني كه علوم آن را فهميده باشند و در اعماق آن 
 دقت و تعمق كرده باشند فراوان است. كه در رأس همة عرب زبانان، اهل بيت

دانستند و پيروانشان نيز  قرار دارند. آنان چگونگي به كار بردن الفاظ را مي ‡
   كردند. براساس راه و روش آنان عمل مي

كند و  از جمله داليل اين سخن روايتي است كه سهل بن سعد روايت مي
نشسته بوديم، ناگهان  ص گويد: روزي به همراه ابوذر و گروهي از ياران پيامبر مي

D@fláŽqOÜflÇ@flÝflj�ÓOcó@@�âžìOÔ�Ûaوارد شد. ابوذر به دقت در او نگريست  ؛ طالب علي بن ابي
čé�èžuflìčiZC  و گفت: نظر شما دربارة مردي كه محبت او سپس به سوي مردم آمد

هاي درخت به وسيلة طوفان از بين  گناهان دوستدارانش را همانند ريزش برگ
  .1برد. چيست؟ مي

كند كه فقط چهره  آيا انسان عاقل و فهميده از اين روايت چنين برداشت مي
بدون آنكه خود  ،ها رو كرد آمد و بدان ص به سوي اصحاب پيامبر ؛ايشان 

توان اين وجه بزرگ موصوف به بزرگواري و عظمت را به طور  بيايد؟ بدان كه نمي
باالتر از اين  –عزوجل  –كامل وصف كرد يا فهميد يا در آن نظر كرد. زيرا خداوند 
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Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ﴿فرمايد:  همچنانكه مي ،تر از آن است وصف و عظيم ù= Ïã﴾) .طه: 

110.(  
  .»ر و حكمت] آفريدگار آگاهي ندارندبا ولي آنان از [كار و«

چنانچه كسي بخواهد به وسيله قلبش اين چگونگي و كيفيت را تصور كند يا به 
جهت و  گذار گمراهي است كه بي وسيله زبان از آن سخن بگويد، در واقع او بدعت

  بدون علم سخني و وصفي را به خدا نسبت داده است. 

  :تديدن خداوند توسط مومنان در بهش
كند، لذت  هايي كه خداوند به بندگان مؤمنش، عطا مي از جمله بزرگترين نعمت

باشد كه براي آنها توانايي نگاه كردن به او را به  نگاه كردن به چهره بزرگوارش مي
كند. اما با اين وجود اين قسمت در  وسيله چشمانش به صورت حقيقي فراهم مي
 –داوند ـكامل او نخواهد بود. زيرا خآخرت به علت عظمت خداوند قادر به درك 

‘āω çµà2Í﴿فرمايد:  مي - سبحانه  ô‰ è? ã�≈ |Áö/ F{$# ﴾) .103 :األنعام.(  
  .»[قادر به درك كامل او نيستند] بينند چشمها او را نمى«

›Ÿωuρ šχθäÜ﴿فرمايد:  همچنين مي Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã ﴾) .110 :طه.(  
  .»ار آگاهي ندارندر و حكمت] آفريدگولي آنان از [كار و با«

شناسيم. اما چگونگي و حقيقت آن را  مي ما پروردگارمان را به وسيله قلبهايمان 
دانيم. ولي در روز قيامت خدايمان را خواهيم ديد ولي [در آن روز نيز]  نمي

 چشمانمان قادر به درك كامل او و احاطه بر او نخواهند بود.

در آخرت داللت دارد، عبارتند از:  از جمله داليلي كه بر امكان رؤيت خداوند

  ).23- 22 :القيامه. (﴾ ∪⊃⊅∩ νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οt�Ïß$tΡ×﴿فرمايد:  خداوند مي
و (و با شادابي) به . در آن روز صورتهاي(اهل سعادت) شاداب و مسرور است«

  .»نگرد روردگارش ميپ
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’﴿فرمايد:  همچنين مي n?tã Å7 Í←!# u‘ F{$# tβρã� ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ ﴾) .23 :المطففين.( 

ها و  (به خداوند يا نعمتبر تختهاي زيبا و مجلل بهشتي تكيه كرده و«
  .»نگرند مي هاي بهشت) زيبايي

%tÏ﴿فرمايد:  همچنين مي ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& 4o_ó¡çtø: $# ×οyŠ$tƒÎ— uρ ﴾) .26 :يونس.( 

كو [يعني بهشت] از آن ايشان است كنند، منزلت ني كساني كه كارهاي نيكو مي«
  .»و افزون [بر آن هم كه مغفرت و رؤيت پروردگار است] دارند

جمهور علما از   قول هللاعزوجل (زياده به معناي نظر كردن به چهره خداوند 
هاي آن و  پس از آنكه مؤمنان به بهشت و نعمت .1است )باشد مي  و خلف  سلف

 مشاهده خواهند كرد.وند را خوشبختي دست يافتند، خدا

Μçλm; $̈Β tβρâ﴿فرمايد:  همچنين مي !$t±o„ $pκ� Ïù $oΨ ÷ƒt$ s!uρ Ó‰ƒÌ“ tΒ ∩⊂∈∪﴾) .35 :ق.(  
هر چه بخواهند در آنجا براى آنها هست، و نزد ما نعمتهاى بيشترى اسـت (كـه   «

  وجـل  عـز   خـداي   بالكيـف   فزونتر: ديدن  نعمت  از اين، رسد به فكر هيچ كس نمى
  .») است
روايت شده است كه فرمودند: خداوند در روز جمعه بر  ؛ امام صادق از

رسد خداوند  بندگان مؤمنش كرامت و لطف خاصي دارد. هر گاه روز جمعه فرا مي
كند  فرستد و او را تا در بهشت همراهي مي اي مي اي را به همراه جامه براي او فرشته

 ،شود پروردگار براي آنان متجلي مي... تا اينكه فرمود: هر گاه مؤمنان گرد هم آيند 
فرمايد:  افتند. خداوند مي و هر گاه او را ببينند و در او نظر كنند برايش به سجده مي

بندگانم! سرهايتان را از سجده بر داريد كه امروز روز سجده كردن و عبادت نيست. 
چيزي  گويند: خدايا چه بار [عبادت] از دوش شما كنار گذاشته شده است. آنان مي

فرمايد: شما  اي؟ خداوند مي بهتر از بهشت وجود دارد كه تو بهشت را به ما داده
ايد پيش من داريد. پس فرد مؤمن هر جمعه هفتاد برابر ثوابي  هفتاد برابر آنچه گرفته
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 .1است» ولدنيا مزيد«كند. اين معني آيه  كه قبالً گرفته است دريافت مي

به دست ما رسيده است آمده است كه آنها  ‡در دعاهايي كه از ائمه اهل بيت 
اند و آن را به  كرده بر طلب رؤيت خداوند و لقاي او در روز قيامت بسيار تاكيد مي

  : هايي از اين دعاها عبارتند از دادند. نمونه پيروانشان ياد مي
�Dã†Ûa@ÖaŠÏ@†äÇ@bèi@åÔÜmëîخوانيم:  در دعاي روز جمعه چنين ميvy@b@@ŠÄãcë

µg@bèi@èuëÙ@ÛaØŠíÜÇë@áČó@äßÙ@ë@ć‰ìã×éßaŠC�  
خواهم كه حجتم [كه ال اله اال اهللا] است را در هنگام ترك دنيا بر من  از تو مي

نم و نور و كرامت و به وسيله آن به چهره بزرگوارت نگاه ك ،تلقين كني و بخواني
  .2»تو بر من ببارد

D�ìjÌß@jüŒäß@bäÛ@ÝÈuaÏ‰@jb�Ü©ë@jbî@jýÃë@jbÈخوانيم:  در تسبيحات شب شنبه مي
�u@jbÈÐmŠßëîº@jbàî@jaŠÄãë@jbgµ@èuëÙ@íßŠ�a@åÇ@éjv¤@âì´CN » خداوندا براي من

و به من  ،اي و مكاني بزرگ و زيبا قرار بده و سايه ،جايگاهي بلند و رشك برانگيز
ن كاراآن را از گناه در روزي كه ،نگاه كردن به صورت بزرگوارت را عطا كن

  .3»داري پوشيده مي
  خواندند:  در دعايشان چنين مي ؛ امام كاظم

و در روز مالقات، عفو و مغفرت  ،خدايا به من و او در روز قيامت پاداش«
پايان، نگاه كردن به چهره  شادي بي ،و همچنين آسايش در هنگام مرگ ،عنايت بفرما
  .4»شتياق به ديدارت را به ما عطا كنمباركت و ا

  ي كه از خداوند بيم و خوف در دل دارند، دعاي زير است: يكي از دعاهاي افراد
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و بندگان مشتاقت را  ،هاي رحمتت را بر بندگان يكتا پرستت مبند خدايا درب«
  .1»كردن به چهره زيبايت، منع مفرما از نظر

از جمله دعاهاي شب جمعه دعاي زير است: خدايا ديدار خودت را در نظر ما 
و در  ،ات را عطا كن ه ه ما [لذت] نگاه كردن به چهرو ب ،دوست داشتني قرار بده

  .2هنگام مالقات با تو ما را شاداب و شاد كن
هاي روشني كه براي اثبات ديدن  عليرغم وجود همه داليل واضح و استدالل

بهشت وجود دارد، گروهي از مردم با همه اين داليل در خداوند توسط مؤمنان 
اوند به وسيله اهل بهشت را نفي و انكار كنند و امكان رؤيت خد مخالفت مي

  كنند.  جايي استناد مي نمايند. آنان به داليل باطل يا نابه مي
  : از جمله

  شود (نور) است.  شود، بلكه آنچه ديده مي گويند: خداوند ديده نمي مي: اوالً
خداوند در قرآن كريم امكان رؤيت ذات باري تعالي را نفي كرده است. : ثانياً

ϑ£$﴿فرمايد:  آن هم اين آيه از قرآن است كه خداوند ميدليل  s9 uρ u !% ỳ 4y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 

… çµyϑ ‾= x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡr& š�ø‹ s9Î) 4 tΑ$s% s9 Í_1t� s? ÇÅ3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ$# ’ n< Î) È≅ t6yfø9 $# ÈβÎ* sù §� s)tG ó™$# 

… çµtΡ$x6tΒ t∃öθ|¡sù Í_1t� s? 4 $£ϑ n= sù 4’©?pgrB …çµš/ u‘ È≅ t7yfù= Ï9 …ã&s# yèy_ $y2yŠ §�yzuρ 4y›θãΒ $Z) Ïè|¹﴾ .

  ).143 :األعراف(
و هنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض «

در دنيا هرگز مرا «گفت: » پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم!«كرد: 
اما » بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى ديد! نخواهى ديد! ولى به كوه

و موسى  ;هنگامى كه پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را همسان خاك قرار داد
خداوندا! منزهى تو (از اينكه با «مدهوش به زمين افتاد. چون به هوش آمد، عرض 
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  .»مؤمنانم!ببينم)! من به سوى تو بازگشتم! و من نخستين در دنيا چشم تو را 
وجه استدالل به اين آيه اين است كه خداوند به وسيله ادات نفي (لن) كه براي 

رود، رؤيت خود را نفي كرده است. نفي خداوند، جزاست، خبر  نفي ابد به كار مي
 او صادق است و هيچ نسخ و تغييري در آن جاي ندارد. 

. و در قرآن فرموده خداوند رؤيت خودش را به طور مطلق نفي كرده است: ثالثاً

‘āω çµà2Í﴿است:  ô‰ è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ‾=9$# ç��Î6sƒø:   ).103 :األنعام. (﴾#$
و او بخشنده (انواع  ;بيند ولى او همه چشمها را مى ;بينند او را نمىها  چشم«

  .»ز استنعمتها، و با خبر از دقايق موجودات،) و آگاه (از همه) چي
عقل امكان رؤيت خداوند را محال و غير ممكن است. زيرا چنانچه : رابعاً

خداوند ديده شود اين لزوماً به معناي آن است كه خداوند جسم است. و دادن 
 ،نسبت به جسم بودن به خداوند محال است. زيرا اين امر مستلزم تركيب است

 ت خداوند واجب است. الزمة تركيب نيز تشبيه و تمثيل است. پس نفي رؤي

  در رد اين شبهات بايد گفت: 
يت نيست بلكه آنچه ديده ؤگويند: خداوند قابل ر در جواب شبهه اول كه مي

شود، (نور) است، بايد گفت اين سخن باطل است. زيرا در اثبات رؤيت  مي
اش را چنين وصف كرده  چهره -عزوجل  –نصوص مختلفي آمده است. خداوند 

فرمايد:  آمده است كه مي ص نور است. اين امر در حديث پيامبراست كه داراي 
DÈj�@O�@Čæg´àÜÃë@‰ìã@åß@jbibvy@flÑÛc@ò@@ìÛ×@pbzj�@oÓŠyþ@éèuë@åÇ@bèÐ’

‰…c@bß@éèuëÚ@éÔÜ�@åß@êŠ–iZC » .خداوند هفتاد هزار حجاب نور و تاريكي دارد
كه بدان خلوقاتي را اش، همه م چنانچه آنها را از چهره خود بردارد، پرتوهاي چهره

  .1»سوزاند كند، مي اصابت مي
زيرا وضعيت و حالت  ،به همين دليل رؤيت خداوند در دنيا غير ممكن است 
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  انسان توانايي تحمل ديدن پروردگار را ندارد. 
در قرآن كريم صفتي ذكر شده است كه شايسته آن نيست بر نور اطالق شود. از 

+s’4﴿جمله آن آيه زير است:  ö7tƒuρ çµô_uρ y7În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ#t� ø.M} $# uρ ∩⊄∠∪ ﴾) .27 :الرحمن.(  
(در اين آيه صفت وجه:  ماند! ذوالجالل و گرامى باقى مى وجه خداوندو تنها «

ند كه ك مى(روى پروردگار) بدون تشبيه و چگونگى براى خداوند عز وجل ثابت 
  .»به جالل و عظمت او سبحانه اليق است)

ست كه بر وجه اطالق شده است بدين معني كه چهره پروردگار اين وصفي ا
 عظمت و بزرگواري خاصي دارد و شايسته نيست اين صفت بر نور اطالق شود. 

لن «فرمود:  ؛ كنند: خداوند خطاب به موسي دربارة شبهه دوم كه ادعا مي
دين و (لن) در زبان عربي براي نفي ابد است، بايد گفت: اين ادعا از چن» تراني

  جهت باطل است: 
(لن) براي نفي ابد نيست. دليل آن اين است كه خداوند دربارة مشركان : اوالً

s9﴿فرمايد:  مي uρ çνöθ̈Ψ yϑ tG tƒ #J‰ t/r& ﴾) .95 :البقره.(  
  .»هرگز آرزوى مرگ نخواهند كرد ولى آنها«

ρyŠ$tΡ÷#)﴿: دهند كه آتش جهنم ندا ميدر با اين وجود كفار پس از مدتي  uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ 

ÇÙø) u‹ Ï9 $uΖ øŠn= tã y7 •/ u‘ ﴾) .84 :الزخرف.( 

دوزخ! (اى كاش) پروردگارت )  و نگهبان  خازن(اى مالك «كشند:  آنها فرياد مى«
  .»ما را بميراند (تا آسوده شويم)

خواستند. اين امر ثابت  كفار آرزوي آن را نكردند، مرگشان را از خداوند مي
 يست. كند كه (لن) براي نفي ابد ن مي

  خداوند ابن مالك نحوي را رحمت كند كه فرموده است: 
c‰@ åßëô@ÐäÛaó@ß@ åÜiûa†i@ @

 

 a†šÇbÏ@ êaì�ë@ ……‰a@ éÛìÔÏ@ @
 

داند، رد كن و به رأي ديگر  را براي نفي ابد مي )لن(يعني سخن كسي را كه 
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  معتقد باش.

 ‘tΑ$s% Éb>u﴿در دنيا از خداوند خواست كه خود را به او بنماياند.  ؛ موسي: ثانياً

þ’ ÎΤÍ‘ r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9Î) ﴾) .143 :األعراف.(  
  .»] را به من بنماي تا تو را ببينمخدايا [خويشتن«

�tΑ$s% s9 Í_1t﴿يعني حاال خود را به من نشان بده. خداوند در جواب او فرمود:  s?﴾ .

 ).143 :األعراف(

  .»مرا در دنيا نخواهي ديد«
دهد. اما خداوند علت عدم امكان  ان مياين جواب جايز بودن درخواست را نش

اين امر در دنيا را براي او روشن نمود كه امري معلوم است. زيرا خداوند نفرمود: 
  شوم. من ديده نمي

 ؛ اند از امام رضا بدان معتقد بوده ص اين امري است كه اهل بيت پيامبر
ري برگزيد را به پيامب ؛ روايت شده است كه فرمودند: زماني كه خداوند موسي

اسرائيل را نجات داد و به او تورات و الواح را داد،  و براي او دريا را شكافت و بني
جايگاه خود در نزد پروردگار را ديد و گفت: پروردگارا اگر اهل بيت  ؛ موسي
چنين فضيلتي داشته باشند آيا ياران پيامبران ديگر از ياران من برترند؟  ص محمد

بر ياران  ص داني كه فضيلت ياران محمد آيا نمي خداوند فرمود: اي موسي
و  ،بر اهل بيت ديگر پيامبران ص پيامبران ديگر همانند برتري اهل بيت محمد

توانستم  بر پيامبران ديگر است. موسي گفت: خدايا اي كاش مي ص برتري محمد
را به او وحي كرد و فرمود: اي موسي، تو آنها  –عزوجل  –آنها را ببينم. خداوند 

. زيرا هنوز زمان ظهور آنان فرا نرسيده است. اما تو آنها را در بهشت، 1نخواهي ديد
هاي  خواهي ديد. آنان در ميان نعمت ص جنات عدن و فردوس به همراه محمد

                                                 

�−  :�B� X�
\ &8Z< ���Q< �l�ka�Z� ]� � 



    

  215  توحيد اسماء و صفات
  

 .1كنند كنند و در ميان آن خوشگذراني مي بهشت زندگي مي

يت انسان قادر به ديدن خداوند در دنيا غير ممكن است. زيرا حالت و وضع: ثالثاً
@�DgÈjفرمايد:  مي ص تحمل رؤيت خداوند نيست. زيرا پيامبر �@ æ´@c@ÑÛ

àÜÃë@‰ìã@åß@jbibvyò@@ìÛ×fl‰ž…Oc@bflß@čé�èžuflë@ŽpbflzŽjfl�@žoOÓflŠžyOþ@éèuë@åÇ@bèÐ’OÚ@@ŽêŽŠfl–fli
čéčÔ�Üfl�@žåčßZC@» خداوند هفتاد هزار حجاب نور و تاريكي دارد، چنانچه آنها را از چهره

كند،  اش، همه مخلوقاتي را كه بدان اصابت مي ود بردارد، پرتوهاي چهرهخ
شود،  دانيم خداوند هر آنچه را كه ديده مي حال آنكه چنانكه مي 2»سوزاند مي
  بيند.  مي

اين امري روشن و معلوم است كه چشم انسان در دنيا قادر به تحمل ديدن هر 
آن در ديدن خورشيد است كه هر هاي اين امر، صفت  چيزي نيست. از جمله مثال

شود. حال آنكه خورشيد موجود ضعيفي است پس ديدن چهره  روز ظاهر مي
تر از  كه از نظر شأن، وجود و نور بسيار عظيم –جبار سبحانه وتعالي  –خداوند 

  مخلوقات ضعيف است، چگونه خواهد بود؟ 
تر بود.  خداشناسكنند،  از اين افرادي كه رؤيت خدا را نفي مي ؛ موسي: رابعاً

به همين دليل او آنچه را كه طلب آن جايز است از خداوند خواسته بود. اما خداوند 
و  ،كه هنوز زمان ديدن فرا نرسيده است ،به وسيله مثالي كه بيان كردداد به او اطالع 

آن مثال مشروط بودن ديده شدن خداوند به تحمل رؤيت خداوند توسط كوه و 
  بود.  بقاي آن در جاي خود

از خداوند خواست،  ؛ از جمله اموري كه بر صحت و جواز آنچه موسي
براي  ؛ح داللت دارد، اين است كه خداوند طلب او را همانند خواسته ناجايز نو

  نجات پسرش كه كافر بود زشت و قبيح ندانست. 
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≈tΑ$s% ßyθãΖ﴿فرمايد:  خداوند مي tƒ … çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î= ÷δ r& ( …çµ‾Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξsù 

Çù= t↔ó¡n@ $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΝù= Ïæ ( þ’ ÎoΤÎ) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9   ).46 :هود. (﴾ ∪∌⊇∩ #$
اى نوح! او از اهل تو نيست! او عمل غير صالحى است (فرد «فرمود: «

اه! من به تو اندرز اى است)! پس، آنچه را از آن آگاه نيستى، از من مخو ناشايسته
  .»دهم تا از جاهالن نباشى!! مى

 شود كه اين آيه دليل عليه آنهاست نه در تأييدشان.  بدين ترتيب ثابت مي

‘āω çµà2Í﴿: شبهه سوم دربارة آيه ô‰ è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ‾=9 $# 

ç��Î6sƒø:   ).103 :األنعام. (﴾ ∪⊃⊂⊆∩ #$
و او بخشنده (انواع  ;بيند ولى او همه چشمها را مى ;بينند او را نمىا ه چشم«

  .»نعمتها، و با خبر از دقايق موجودات،) و آگاه (از همه) چيز است
 در جواب بايد گفت: اين آيه به معناي نفي ادراك است نه نفي ديدن. 

لزم و رؤيت مست ،چنانچه در زبان عربي معلوم است، ادراك اعم از رؤيت است
بيند. اما قادر به احاطه به  ادراك نيست. آيا معتقد نيستند كه انسان آسمان را مي

  ادراك آن نيست. دريا نيز چنين است. 
شود، اين امر لزوماً به اين معني نيست كه به  چنانچه ثابت كنيم خداوند ديده مي

ه طور زيرا معني ادارك نسبت به ديدن ب ،شود وسيلة ديدن خداوند او ادراك مي
گوييم: نفي ادراك دليلي بر وجود اصل  تر است. به همين دليل مي عمومي، خاص

تر دليل وجود امر اعم و عامتر است، حتي اگر  رؤيت است. زيرا نفي امر خاص
  شود.  تر منتفي باشد، نفي آن واجب مي وقوع آن امر عام

، نفي امر اخص ها او را نخواهد ديد. زيرا نفي آن شود: ديدگان و چشم گفته مي
بود، نفي  نه برعكس. زيرا در صورتي كه اعم منتفي مي  كند  را اقتضا و ايجاب مي

كه كالم خداوند عزّوجلّ از  ،شد اخص باعث ايجاد ايهام و پوشيده ماندن سخن مي
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چنين چيزي مبراست. بنابراين، آيه مذكور دليلي بر عليه كساني است كه رؤيت خدا 
  كنند.  را نفي مي

در گفتار آنها اين است كه چنانچه خداوند ديده شود، اين امر  :ه چهارمشبه
لزوماً به معناي جسم بودن خداوند است. حال آنكه جسم بودن خداوند محال 

  است. زيرا اين امر مستلزم تركيب و در نتيجه تشبيه و تمثيل است. 
د مستلزم در جواب بايد گفت: در ابتدا بايد گفت: چنانچه اعتقاد رؤيت خداون

جسم بودن خداوند باشد، بايد بنابر فرض محال بدان اعتقاد داشت [زيرا رؤيت 
دانيم كه او مانند جسم  خداوند حقيقي غير قابل انكار است.] اما ما يقيناً مي

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿فرمايد:  مخلوقات نيست. زيرا خداوند مي ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# 

ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :ىالشور. (﴾#$
هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و صفات به چيزي از آنچه در «

و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمين است، مي آسمان
  .»كند] وسته بر امور جهان نظارت ميصفات شبيه اوست.] و او شنوا و بيناست [و پي
كنيم و باور نداريم كه  ند را قبول نمياما ما معتقديم كه هرگز جسم بودن خداو

بيند عليرغم اينكه نور جسم  خداوند جسم است تا ديده شود. بلكه انسان نور را مي
انكار  شود و نه قابل  نيست .... و ... به عالوه لفظ جسم براي خداوند نه ثابت مي

جسم معناي آن به طور مفصل شرح داده شود. چنانچه مقصود از  مگر آنكه  ،است
  همان چيزي باشد كه از گوشت و استخوان تشكيل شده است اين ادعا باطل است. 

اما چنانچه منظور از آن ذات مقدسي كه قائم بالذات و داراي همه صفات كمال 
است، باشد، در حقيقت اين امر دربارة خداوند حقيقت ثابتي است، اما به علت 

و نه نفي آن  ،آن نه به عنوان اثباتاينكه در كتاب و سنت اين لفظ ذكر نشده است، 
توان بر خداوند اطالق كرد. بلكه به آنچه در آن دو منبع شريعت [اصلي]  را نمي

  كنيم.  آمده است، اكتفا مي
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  صفت چشم [عين] ثانيا: 
اثبات شده است، صفت  -عزّوجلّ  - از جمله صفاتي كه وجود آن براي خداوند 

باشد و شبيه صفات  پروردگار مي باشد كه شايسته ذات با عظمت چشم مي
  مخلوقات نيست و از كيفيت آن اطالعي نداريم. 

�÷﴿فرمايد:  خداوند مي É9 ô¹$#uρ È/ õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7 ‾Ρ Î* sù $oΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ ﴾) .48 :الطور.(  
در زير نظر ما و در راه ابالغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن، چرا كه تو «

(در اين آيه صفت چشم براى خداوند است . ر دارىكامل ما قرا و رعايت حفاظت
كه بدون هيچ تشبيه به بندگامش، و چگونگى آن به جالل و عظمت او اليق 

  .»است)

≈çµ ﴿فرمايد:  همچنين مي oΨ ù= yϑ ymuρ 4’ n?tã ÏN#sŒ 8y≡uθø9 r& 9� ß�ßŠuρ ∩⊇⊂∪ “Ì� øgrB $uΖ Ï⊥ ã‹ôã r' Î/ [ !# t“ y_ yϑ Ïj9 

tβ% x. t� Ï7ä. ∩⊇⊆∪ ﴾) .14-13 :القمر.(  
  آن .را بر مركبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار كرديم] ؛ و او [نوح«

كرد! اين كيفرى  حركت مى ما  داشت نگه ما و با حفظ و  در منظر و ديدگاه  كشتي
(و ما آنان را غرق كرديم). (در اين  ) كافر شده بودند!نوحبود براى كسانى كه (به 

  .»اوند است كه به جالل و عظمت او اليق دارد)آيه اثبات صفت دو چشم براى خد

àM﴿فرمايد:  همچنين مي ø‹s) ø9 r&uρ y7ø‹ n= tã Zπ¬6ptxΧ Íh_ÏiΒ yìoΨ óÁçG Ï9 uρ 4’ n?tã ûÍ_ø‹ tã ∩⊂∪ ﴾) .39 :طه.( 

اختيار  و من محبت خود را بر تو افكندم [بدانگونه كه هر كس تو را ببيند، بي«
  .»من پرورده شويتا تحت نظارت چشم  دوستت داشته باشد]

 نويسد:  در كتاب الخرائج و الجرائح مي الدين راوندي  قطب

گروهي از اهل حديث در اصفهان و گروهي نيز در همدان و خراسان به روايت 
از مشايخ و اساتيد مورد اعتمادشان با اسنادهاي مختلف در طي حديثي طوالني به 

Djã@�a@sÈi@bßî@jb�üg@@‰ˆãc@†Óëود: به يارانش فرم ص اند كه پيامبر اطالع ما رسانده
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ìÓa@éßµg@ŽêflŠŞ�Oc@�a@Şægë@LÞbuČ†Û@íßìØÜÇ@éib’m@bàèàÏ@Laˆç@áØîŞifl‰@ŞæhÏ@čê�ŠžßOc@žåčß@á�Ø@žá
Ûî‰flìžÇOdči@�ZC » هر پيامبري كه خداوند او را برانگيخته است، قومش را از دجال

كرده است. پس هر گاه در كار  ترسانده است و خداوند آن را به امروز شما موكول
او دچار شك و شبهه شديد، بدانيد كه [دجال يك چشم است] اما خداوند شما يك 

  .1»چشم نيست
براي  ؛ طالب از نزال بن سبره روايت شده است كه گفت: امام علي بن ابي

ما خطبه خواند پس خداوند را ستايش كرد و او را بسيار بزرگ داشت. سپس 
ربارة سه چيز بپرسيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد؟ صعصعه بن فرمود: از من د

كند؟ امام  صوحان برخاست و گفت: اي امير المومنين چه زماني دجال ظهور مي
الت را شنيد و دانست كه قصدت ؤترديد خداوند س فرمود: بنشين كه بي ؛ علي

ال كننده داناتر شود از سو چيست. به خدا قسم كسي كه در اين بارة از او سوال مي
ها از يكديگر به  روي گام هايي دارد كه آنها همانند دنباله نيست. اما اين امر نشانه

خواهي آنها را به تو بگويم؟ گفت: بله  آيند. اگر مي دنبال يكديگر و پي در پي مي
كه به يهوديت شهرت دارد در شهري به  روستايياي اميرالمؤمنين! امام فرمود: از 

كند چشم راستش كور است و چشم ديگرش نيز در  ظهور مي نام اصفهان
درخشد در آن لكه خوني هست كه  اش قرار دارد. همانند ستاره صبح مي پيشاني

كه هر با سواد و  كافر، گويي با خون تركيب شده است. در ميان چشمانش نوشته
غرب و  زند همه آنچه را كه در خواند با صداي بلند فرياد مي سوادي آن را مي بي

گويد: دوستانم  شنود. مي دهد، مي ها، جنيان و شياطين روي مي شرق در ميان انسان
به پيش من بيايند. من همان كسي هستم كه موجودات را آفريدم سپس به آنها 
توازن دادم. من همان كسي هستم كه مقدر و هدايت كردم. من خداي بزرگ شما 

  هستم. 

                                                 

�− � �/�Z#� 2 m/�Ze�3�1138 �� 
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رود.  خورد و در بازارها راه مي غذا مي ،تگويد او كور اس دشمن خدا دروغ مي
  .1بدانيد كه پروردگار شما يك چشم نيست

بعضي از مردم صفت چشم را انكار كرده و آن را به ديدن بدون [وجود] چشم 
توان وجود  يعني بدون چشم و هرگز نمي» بأعيننا«گويند:  كنند. آنها مي تأويل مي

زيرا چشم جزو جسم است. چنانچه ما نسبت داد.  –عزوجل  –چشم را به خداوند 
براي خداوند به وجود چشم معتقد باشيم، در واقع به تجزيه كردن و جسم بودن او 

چشم براي تاكيد : نارواست. اما ذكر لفظ (عين) و ايم كه اين امر محال معتقد بوده
  بينيم و چشم داريم.   گويي ما شما را مي: بر ديدن است؛ يعني

  اين سخن از چند نظر اشتباه است: گوييم  در جواب مي
  اين برداشت برخالف ظاهر لفظ است. : اوالً
در قرآن كريم،  –عزوجل  –اين نظر مخالف آن چيزي است كه خداوند : ثانياً
  اند.  بر اساس زبان عربي ثابت كرده ‡ و اهل بيت پاكش ص پيامبر

فقط ديدن و رؤيت هيچ دليلي وجود ندارد مبني بر اينكه منظور از عين : ثالثاً
  است. 

چشم، ديدن است و خداوند (عين) چشم : چنانچه بگوييم منظور از (عين): رابعاً
شود كه خداوند به وسيلة آن چشم  را به خود نسبت داده است، نتيجه آن اين مي

  بيند. بنابراين در آيه دليلي مبني بر حقيقي بودن چشم وجود دارد.  مي
شم براي خداوند لزوماً به معناي عقيده به جسم چ: اثبات صفت (عين): خامساً

بودن و تجزيه كردن خداوند همانند مخلوقات نيست. تقريباً همه جانداران اعم از 
انسان، حيوانات و حشرات و ... داراي چشمهايي هستند كه فقط در نام با همديگر 

عدادي شبيه هستند. اما در حجم و شكل مختلف هستند. تعدادي از آنها بزرگ و ت
كوچك، بعضي از آنها دقيق و بعضي نيز ضعيف هستند. آيا اين امر لزوماً بدين 

                                                 

�− :;� � ]W���2�525� ��"56���78 ,�52�194� �/�Z#� 2 m/�Ze� ,�3�1133 �� 
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هاي آنان از نظر كيفيت و جزئيات شبيه همديگر هستند؟!  معني است كه چشم
و اهل  ص خداوند داراي برترين نمونه است ما به آن صفاتي كه خداوند و پيامبر

اند، مانند چشم و  به او نسبت داده و ،اند آن را براي خداوند ثابت كرده ‡ بيت
گوييم:  صفات ثابت ديگر بدون تحريف، تكييف و تشبيه كردن اعتقاد داريم. و مي

  ما به اين صفات اعتقاد داريم و هيچ چيز هم همانند او نيست. 
چنانكه منكران بگويند: شما به وسيلة ظاهر آيات و احاديث و بدون تأويل، 

كنيد. حال  گي) و تشبيه كردن، صفات را ثابت ميتكييف (جستجو دربارة چگون

y7﴿فرمايد:  آنكه خداوند مي ‾ΡÎ* sù $oΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ ﴾) .48 :الطور.(  
  ».كامل ما قرار دارى و رعايت در حفاظتزير نظر ما و چرا كه تو «

را در چشم خداوند يا به  ص براساس ظاهر آيه و شيوه برداشت شما، پيامبر
ايد. چنانچه چنين اعتقادي  را در وسط چشم خدا قرار داده علت وجود باء ظرفيه آن

ايد. زيرا شما خداوند را محل و جايگاهي براي  داشته باشيد، در واقع كفر ورزيده
مخلوقات قرار داده بود. بنابراين شما فرقه حلوليه هستيد. چنانچه چنين اعتقادي 

  ايد!  نداشته باشيد در واقع دچار تناقض شده
باء  عربي نازل شده است. در اين زبان يد گفت: قرآن براساس زباندر جواب با

داراي كاربردهاي مختلفي است. در اينجا براي افادة معناي مصاحبت و همراهي به 
كار رفته است، چنانچه بگوييد: أنت بعيني، يعني چشم من همراه توست و به تو 

  شود:  مي شود. بنابراين معناي آيه چنين نگرد و از تو جدا نمي مي
فرمايد: در برابر حكم خداوند صبر پيشه كن  مي ص خداوند خطاب به پيامبرش

كه تو تحت عنايت و توجه ما و رؤيت قرار داري به وسيله چشمي كه هيچ كس 
  تواند به تو گزندي برساند.  نمي

محال است در اينجا باء را ظرفيه دانست. زيرا در اين صورت بايد گفت كه 
  شم خداوند قرار دارد و اين امر محال است. در چ ص پيامبر

در حالي كه در زمين بود چنين مورد خطاب قرار  ص عالوه بر اين رسول خدا
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در اين  –نعوذ باهللا  -گفته است چنانچه بگوييد كه او در چشم خدا قرار داشت، 
  آمد.  صورت داللت قرآن دروغ از آب در مي

  گويند: منكران همچنين مي
صفت عين را به صورت جمع در قرآن ذكر كرده و  –جل عزو –خداوند 

�Ì“﴿فرموده است:  øgrB $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ ﴾) .14 :القمر.(  
  .»كرد حركت مى ما  داشت نگه ما و با حفظ و  در منظر و ديدگاه«

(عين) به صورت مفرد نيز در قرآن ذكر شده است چنانكه خداوند  همچنين 

yìoΨ﴿فرمايد:  مي óÁçG Ï9 uρ 4’ n?tã ûÍ_ø‹ tã ﴾) .39 :طه.( 

  .»يابي گونه كه شايسته است]، پرورشتا زير نظر و تحت نظارت چشم من [آن«
 كنيد؟ خداوند چند چشم دارد؟  حال شما چگونه اين تناقض را برطرف مي

  توان به اين سوال پاسخ داد:  هاي مختلف مي از جنبه
را اسم مفرد مضاف ميان اين آيات هيچ تعارض و تناقضي وجود ندارد. زي: اوالً

كند. در اين صورت ميان  ها را براي خداوند ثابت مي عموميت دارد و همة آن چشم
  مفرد، مثني و جمع هيچ تناقضي وجود ندارد. 

باشد، در اين صورت هيچ منافاتي و تعارضي به وجود  2چنانچه حداقل جمع 
  آيد.  نمي

. پس هيچ منافاتي ندارد. داللت دارد 2گوييم: اين جمعي است كه بر  زيرا ما مي
شود.  افاده نمي 3باشد، اين جمعي است كه از آن  3در صورتي كه حداقل جمع 

  باشد.  بلكه قصد از آن تعظيم و تناسب ميان ضمير جمع و مضاف اليه مي
طه معنايشان يكي است و به  39سوره طور و  48سورة قمر،  14آيات : ثانياً

ند عزوجل به اوليايش است. همچنانكه اعراب معناي اعتنا، حفظ و اهتمام خداو
  گويند:  مي
cÈi@oãî�@�ÜÔiëZ يعني تو عزيز دل من : تو در چشم و قلب من جاي داري
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ايم برخالف آن كساني  هستي. بدين ترتيب ما صفت عين و تفسير آن را اثبات كرده
  كنند.  كه آن را انكار و معناي آن را تحريف مي

بيان  ‡ و اهل بيت ص ات پيشين به روايت از پيامبرچنانكه در صفح: ثالثاً
كرديم كه خداوند فقط دو چشم دارد. كه آنان در هنگام توصيف دجال فرمودند: 

Di‰@ ČægëØČŒÇ@ á@Û@ ČÝuëî‰ìÇdi@ �ZC »پروردگارتان عزّوجلّ يك چشم ترديد،  بي
مبني شود. اين امر دليلي است  در زبان عربي (اعور) به يك چشم اطالق مي .»نيست

بر اينكه خداوند فقط دو چشم دارد كه شبيه و همانند هيچ چيزي نيست كه كيفيت 

 øŠs9§{﴿فرمايد:  دربارة خودش مي –عزوجل  –آن براي ما روشن نيست. خداوند 

ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :الشورى. (﴾ #$
صفات به چيزي از آنچه در  هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و«

و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمين است، مي آسمان
  .»كند] وسته بر امور جهان نظارت ميصفات شبيه اوست.] و او شنوا و بيناست [و پي

 ثالثاً: صفت كالم 

است. كه اين كالم حقيقي است كه  –عزوجل  –كالم يكي از صفات خداوند 
گويد. هرگونه كه بخواهد، خواه به صورت  وند هر گاه بخواهد به آن سخن ميخدا

  اي كه شبيه صداي مخلوقات نيست.  حرف يا صدا و .. باشد به گونه
 –عزّوجلّ  –به همين دليل ما اعتقاد داريم كه قرآن، كالم غير مخلوق خداوند 

  است. 

ôtΒ﴿فرمايد:  به همين دليل خداوند مي uρ ä−y‰ ô¹r& zÏΒ «! $# $ZVƒÏ‰ tn ∩∇∠∪ ﴾) .87 :النساء.(  
  .»و كيست كه از خداوند، راستگوتر باشد؟«

ôtΒ﴿همچنين فرموده است:  uρ ä−y‰ ô¹r& zÏΒ «! $# WξŠ Ï% ∩⊇⊄⊄∪ ﴾) .122 :النساء.( 

  .»هايش، از خدا صادقتر باشد؟! و كيست كه در گفتار و وعده«
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(øŒÎ﴿فرمايد:  مي همچنين  uρ tΑ$s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ﴾) .116 :المائده.( 

  .»گويد و آنگاه كه خداوند به عيسى بن مريم مى«

zΝ﴿فرمايد:  مي همچنين  ‾= x.uρ ª! $# 4y›θãΒ $VϑŠÎ= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ ﴾) .164 :النساء.( 

  .»با موسى سخن گفتبال واسطه و حقيقتا و خداوند «

ϑ£$﴿فرمايد:  همچنين مي s9 uρ u !% ỳ 4y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 …çµyϑ ‾= x. uρ … çµš/ u‘ ﴾) .143 :األعراف.( 

  .»د و پروردگارش با او سخن گفت... هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آم«

≈çµ﴿ فرمايد: همچنين مي uΖ ÷ƒy‰≈ tΡ uρ ÏΒ É=ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# Çyϑ ÷ƒF{$# çµ≈ uΖ ö/ §� s% uρ $|‹ ÅgwΥ ∩∈⊄∪ ﴾) .مريم: 

52.(  
و نجواكنان او را (به خود)  ;وانديمما او را از طرف راست (كوه) طور فراخ«

آيه اثبات صفت كالم براى خداوند است كه به جالل و (در اين  نزديك ساختيم
  .»كمال او اليق است

yϑ$﴿فرمايد:  همچنين مي ßγ1 yŠ$tΡ uρ !$yϑ åκ ›5u‘ óΟ s9 r& $yϑ ä3pκ ÷Ξr& tã $yϑ ä3ù= Ï? Íοt� yf¤±9  :األعراف. (﴾ #$

22.(  
  .»آيا شما را از آن درخت نهى نكردم«داد كه: و پروردگارشان آنها را ندا «

(βÎ÷﴿فرمايد:  همچنين مي uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# x8u‘$yftFó™$# çνö� Å_r' sù 4®Lym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. 

«!   ).6 :التوبه. (﴾ #$
 (قرآن)و اگر يكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا«

  .»را بشنود
‰ô﴿فرمايد:  چنين ميهم s% uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ tβθãèyϑ ó¡o„ zΝ≈n= Ÿ2 «! $# ¢ΟèO … çµtΡθèùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

$tΒ çνθè= s) tã öΝ èδ uρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ ﴾) .75 :البقره.( 

شنيدند و پس از فهميدن، آن را  اى از آنان، سخنان خدا را مى با اينكه عده«
  .»كه علم و اطالع داشتندكردند، در حالى  تحريف مى
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@DŠ�c@†ÔÛô@iï@ği‰ïفرمود:  ص روايت شده است كه پيامبر ؛ از امام صادق
ŞŒÇ@yëOdÏ@ LŞÝuëó@ÛgŞï@flyžëOc@ bß@ ñlbvy@čõa‰ë@ žåčßóë@L×�à�Ü@b¶@×éči@éà�ÜL@ë×@bŞàčß@æb
×�à�Ü@@ZÞbÓ@žæc@éiíČãg@Ž†àª@bï@@éÛg@ü@��a@bãc�üg@flÌÛa@ŽáčÛbflÇ@bãcžîčñfl…bflèŞ’Ûaë@čk@ZC»ترديد  بي

و با  ،مرا به معراج برد. پس به من از پشت پرده وحي كرد –عزوجل  –خداوندم 
و از جمله آنكه به من گفت اين عبارت بود: اي محمد من خدا  ،من سخن گفت

 .1»من داناي علم آشكار و نهان هستم نيست.بحق هستم كه جز من خدايي 

گويي دربارة خدايان مشركان ابايي  پيامبر از عيبدر اعالم الوري آمده است: 
گفتند: اين هم اشعار محمد است.  خواند. آنان مي نداشت و بر آن مشركان قرآن مي

گفتند:  پيشگويي است. گروهي ديگر نيز ميكهانه و گفتند: اين سخنان،  برخي نيز مي
رگان عرب در بلكه اين سخنان خطبه هستند. وليد بن مغيره كه پيرمردي بود و بز

خواندند. هر شعري  دادند و براي او شعر مي مي امورشان او را راهنماي خود قرار
شد. وي پسراني داشت كه از مكه خارج  گزيد تبديل به برگزيده مي كه او بر مي

دينار داده بود تا به  1000غالم داشت كه به هر غالم نيز  10شدند همچنين  نمي
. وي يكي از ثروتمندترين افراد آن زمان بود كه قنطار وسيله آن به تجارت بپردازند

نري است كه پر از طال باشد. وي از جمله كساني بود كه  داشت. قنطار پوست گاو
بود. ابوجهل  –عمرو بن هشام  –كرد. وي عموي ابوجهل  را مسخره مي ص پيامبر

شگويي يا گويد سحر است يا پي از او پرسيد: اي ابو عبد شمس آيا آنچه محمد مي
كه در حجر  ص خطبه؟ وي گفت: اجازه بدهيد سخن او را بشنوم. وي به پيامبر

اسماعيل نشسته بود نزديك شد و گفت: اي محمد قسمتي از شعرت را برايم 
DOÛflë@Š̂žÈč’či@flìŽç@bflßčØ@ŽéŞäO×č̂فرمود:  ص بخوان. پيامبر �Ûa@č�a@ŽâOýð@čjžãc@flsflÈfliflîflë@ŽêflõbŽéOÜŽ�Ž‰ZC 

و  كالم شعر نيست. بلكه سخن پروردگار است كه به وسيله آن پيامبراناين «
  .2»فرستادگانش را بر انگيخته است

                                                 

�− � ��"56���7853�68 �� 
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آمد و  ؛ على از أبي معمر سعداني روايت است كه: مردى نزد أمير المؤمنين
به او فرمود:  اماممن در كتاب خدا (قرآن) كه نازل شده تشكيك دارم، گفت: 

. تا اينكه فرمود: مبادا كه براساس راي و نظر خود و مادرت به عزايت بنشيند ..
بدون اينكه از علما دربارة تفسير قرآن سوال كني، در اين باره اظهار نظر نمايي! زيرا 

هايي] شبيه كالم بشر باشد، در حالي كه  اي [از جنبه ممكن است كتاب نازل شده
يچ مخلوقي شبيه او و تاويل آن شبيه كالم بشر نيست. همچنانكه ه ،كالم خداست

كالم او  نيست. همچنين افعال ذات حق همانند افعال مخلوقات نيست. بدين ترتيب
  .1نيز شبيه كالم بشر نيست

مجلسي در بحاراألنوار نقل كرده است كه طبرسي در ذيل آيه اول سورة جن 
≅ö﴿ چنين نوشته است: è% zÇrρé& ¥’n< Î) çµ‾Ρ r& yìyϑ tG ó™$# Ö� x7tΡ zÏiΒ ÇdÅgø: يعني گروهي  ).1 :الجن. (﴾ #$

از جنيان قرآن را شنيدند. آنها موجوداتي هستند كه جسم رقيق و پوشيده و 
مخصوصي دارند كه با شكل انسان و فرشتگان متفاوت است. بنابراين فرشتگان از 

 –گروهي از جنيان  –اند. يعني آنها  و جن از آتش ساخته، شده ،نور، انسان از گل

Ρ‾$﴿ د:به يكديگر گفتن Î) $oΨ ÷èÏÿxœ $ºΡ#u ö� è% $Y7 pgx” ﴾. )عجب يعني چيزي كه به علت )1 :الجن :

‰Ï“﴿شود.  پوشيده بودن علت و غير عادي بودن باعث تعجب انسان مي öκ u‰ ’ n< Î) 

Ï‰ ô©”�9$# ﴾) .كند  مردم را به سوي هدايت دعوت مي: )2 :الجن﴿$̈Ζ tΒ$t↔sù ÏµÎ/ ﴾) .2 :الجن( :

s9﴿ تاب از سوي خداست ايمان آورديم.يعني به اينكه اين ك uρ x8Î� ô³}Σ !$uΖ În/ t� Î/ # Y‰ tnr& ∩⊄∪ 

كنيم. اين آيه دليلي بر اين امر است كه  يعني ما فقط خدا را عبادت مي: )2 :الجن. (﴾
براي هدايت جنيان نيز برانگيخته شده بود و آنان موجودات عاقلي  ص پيامبر

با زبان عربي آشنايي دارند و معجزه را از اند و  هستند كه مورد خطاب قرار گرفته
دهند. آنها قومشان را به اسالم دعوت كردند و به آنها يادآوري  غير آن تشخيص مي

                                                 

�− � i/�B"�� h����
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  .1كردند كه قرآن معجزه و كالم خداست
نصوص و اخبار فراواني مبني بر تعظيم و تكريم كالم خداوند در مكتب اهل 

 شده است كه از امام جعفر صادق وجود دارد. از عثمان بن عيسي روايت ‡ بيت
امام فرمود: كالم خدا قابل خريد و  ،دربارة خريد و فروش قرآن سوال كردم ؛

اين را با اين قيمت از تو : فروش نيست. بلكه آهن، پوست و دفتر را بخر و بگو
  .2كنم خريداري مي

 روايت شده است كه فرمود: زبان عربي را ياد بگيريد زيرا ؛ از امام صادق
كنند [و گذشتگان به  اين زبان كالم خداوند است كه مخلوقاتش به آن صحبت مي

  .3اند اند] و آن را به آيندگان رسانده آن سخن گفته
فرمود: خداوند با موسي بن  ص روايت شده است كه پيامبر م از ابن عباس

روز و شب صحبت كرد. در آن موسي نه  3هزار كلمه در مدت  124عمران با 
اسرائيل برگشت و سخن و  ورد و نه نوشيد. زماني كه موسي به ميان بنيچيزي خ

در  –عزوجل  –ها را شنيد به علت وجود شيريني كالم خداوند  كالم انسان
  .4هاي آنان بيزار بود هايش، از صحبت گوش

كالم خداوند و واجب بودن تعظيم و بزرگداشت آن را به  ص بلكه پيامبر
 ؛ از جمله اين تذكرات روايتي است كه امام صادقكرده  يارانش يادآوري مي

خواست گروهي را به جنگ با كفار بفرستد،  هر گاه مي ص كند كه پيامبر نقل مي
به نام خدا و با «فرمود:  آنگاه مي ،نشاند خواند و روبروي خود مي آنها را فرا مي

. كسي را ياري او و در راه او و براساس روش پيامبرش حركت كنيد. خيانت نكنيد
پيران، زنان و كودكان را مكشيد. هيچ درختي را قطع مكنيد مگر آنكه  ،مثله نكنيد

                                                 

�− � ��"56���7818�79 �� 
4− �+�U�� i/�B2 �17�158 �� 
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مجبور شويد. اگر هر مسلماني خواه از بزرگان آنان باشد يا از فرو دستان به مشركي 
و چنانچه از شما پيروي  ،پناه داد، پس او در پناه شماست تا كالم خداوند را بشنود

ني شماست. چنانچه از ايمان آوردن خودداري كرد او را به كند پس او برادر دي
ي اين كار از خداوند ياري محل امن و استقرارش يا ميان قومش برسانيد و برا

  .1»بطلبيد
 5همچنين فرموده است: كسي كه در پيشگاه خداوند حاجتي دارد،  ص پيامبر

 كه الم پروردگارشود. مصداق اين امر در ك بار بگويد (ربنا) نيازش برآورده مي

uΖ$﴿ فرموده است. −/u‘ $tΒ |M ø) n= yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ ﴾) .پروردگارا اين [دستگاه « :)191 :آل عمران
  .»اي ات] را بيهوده و عبث نيافريدهشگفت كائن

بار تكرار شده است. آنگاه خداوند  5تا آخر آن آيات كه در آن لفظ (ربنا) 

z>$yftFó™$$sù öΝ﴿فرموده است:  ßγs9 öΝßγš/ u‘ ﴾) .195 :آل عمران.(  
  .2»روردگارشان دعاي ايشان را پذيرفتپس پ«

گويند:  كنند و مي بعضي از مردم وجود صفت كالم را براي خداوند انكار مي
گويد و كالم مخلوق است. مگر نه اين  قرآن كالم خدا نيست و خداوند سخن نمي

!ª﴿فرمايد:  است كه خداوند مي $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & óx« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹Ï. uρ ∩∉⊄∪ ﴾ .

 ).62 :الزمر(

  .»خداوند آفريدگار همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است«
  در جواب بايد گفت:

الف) كالم خداوند يكي از صفات اوست و صفات خالق شبيه صفات مخلوقات 

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿نيست. زيرا خداوند خودش فرموده است:  ÷W Ïϑ x. Ö ï†x«﴾) .11 :الشورى.(  
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  .»هيچ چيزي همانند خدا نيست«

≅ôÈe﴿ب) عبارت  à2 & óx«﴾ .شود.  لفظ عامي است كه گاهي از آن افاده خاص مي

ôM﴿فرمايد:  مثالً خداوند درباره ملكه سبأ مي uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« ﴾) .23 :النمل.( 

  .»در اختيار دارد(از اسباب دنيا) و همه چيز «
، مانند ملك با اين وجود بسياري از چيزها جز ملك و حكومت او نبودند اما

�ã﴿فرمايد:  . همچنين خداوند دربارة باد ميسليمان ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒ r'Î/ $pκ Íh5u‘ ﴾) .األحقاف: 

25.( 

  .»كند كوبد و نابود مى همه چيز را بفرمان پروردگارش در هم مى«

θßst7#)﴿سپس در آمده فرمود:  ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ āωÎ) öΝåκ ß] Å3≈ |¡tΒ ﴾) .25 :األحقاف.( 

هايشان به چشم  (آرى) آنها صبح كردند در حالى كه چيزى جز خانه«
  .»خورد نمى

ج) چنانچه بگوييم: كالم خداوند مخلوق است، از اين جمله نتايجي حاصل 
 : شود از جمله مي

›y7Ï9≡x﴿فرمايد:  زيرا خداوند ميتكذيب قرآن:   .1 x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ 

$tΡ Ì� øΒ r&﴾ )52 :الشورى.(  

 (قرآن)همان گونه (كه بر پيامبران پيشين وحى فرستاديم) بر تو نيز روحى«
  .»خود وحى كرديماز نزد 

وحي كرده  ص خداوند در اين آيه قرآن را چيزي را دانسته است كه بر پيامبر
كه به وسيله آن نازل شود. در  است. در صورتي كه مخلوق باشد درست نبود

صورتي كه وحي باشد، الزمه آن اين است كه قرآن مخلوق نباشد. زيرا كالمي است 
 كه خداوند آن را گفته است. 

در صورتي كه بگوييم قرآن مخلوق است در اين صورت اين امر به معني   .2
ه شده ابطال امر، نهي و جز خواهد بود. زيرا در صورتي كه اين عبارات، آفريد
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اند. همچنانكه  باشند فقط اشكال خلقت هستند كه به اين صورت آفريده شده
اند و ... در صورتي كه  ماه و ستارگان نيز به اين صورت آفريده شده ،خورشيد

بگويم قرآن مخلوق است اضافه شدن آن را به خداوند به عنوان اضافه خلقت يعني 
ر كالم بشر و ... نيز عبارت كالم خدا توان ب اضافه شدن مخلوق به خالق بدانيم مي

را اطالق كرد. زيرا همه كالم مخلوقات آفريده شده است. اهل حلول و اتحاد به 
  گويد:  اين امر معتقدند. يكي از آنان مي

ë�×@ şÝO×čÏ@ â̂Oýï@@ …ìuìÛa×ŽéŽßý@ @
 

 ÜÇ@ ćõaì�îŽéŽßbOÄčã@ ŽêŽŠžrflã@ bä@ @
 

 سخن اوست.  هر كالم نظم و نثري كه در جهان وجود دارد،

اين سخن الزم و باطل است و در صورت بطالن الزم، ملزوم نيز باطل خواهد 
  بود. 

گوييم، چنانچه به مخلوق بودن قرآن معتقد باشيد، در نتيجه  د) در پاسخ آنان مي
الزمه آن اين است كه مخلوق بودن همه صفات خداوند را قبول داشته باشيد. 

و شنيدن خداوند و بصر و ديدن او هيچ تفاوتي بنابراين ميان مخلوق بودن سمع 
  نيست.

  رابعاً: صفت يد (دست)
باشد كه  از جمله صفاتي كه براي خداوند ثابت شده است، صفت يد (دست) مي

و هيچ مانندي ندارد و چگونگي آن را  ،صفتي حقيقي است كه شايستة ذات اوست
  ن مجالي نيست. دانيم. اما از صفات خبري غيبي است كه عقل را در آ نمي

tΒ y7$﴿فرمايد:  خداوند مي yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹Î/﴾) .75 :ص.(  
  .»خود او را آفريدم سجده كنى دستچه چيز مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با «

%ÏMs9$s﴿فرمايد:  همچنين مي uρ ßŠθåκ u� ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î's!θè= øótΒ 4 ôM ‾= äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ 

çν# y‰tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6 tΒ ß,Ï7Ψ ãƒ y# ø‹ x. â !$t±o„ ﴾) .64 :المائده.( 
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با بخل به ما (و  ) بسته استبراى انجام افعال خيردست خدا («و يهود گفتند: «
دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخن، از رحمت (الهى) دور  .»)دهد مىرزق 

  ».بخشد هرگونه بخواهد، مى ;و، گشاده استشوند! بلكه هر دو دست ا

tΒ$﴿فرمايد:  خداوند همچنين مي uρ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨,ym ÍνÍ‘ ô‰ s% ÞÚö‘ F{$# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµçG ŸÒö6s% 

tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒÈθôÜ tΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î� ô³ç„ ∩∉∠∪﴾ .

  ).67 :الزمر(
آنها خدا را آن گونه كه شايسته است نشناختند، در حالى كه تمام زمين در روز «

خداوند منزه و  ;او راست قيامت در قبضه اوست و آسمانها پيچيده در دست
  .»پندارند بلندمقام است از شريكيهايى كه براى او مى

اطر : كساني كه به خندرمودف ص روايت شده است كه پيامبر ص از امام باقر
دارند روز قيامت بر روي زميني از ياقوت كبود و  خداوند يكديگر را دوست مي

و هر دو  ،سبز رنگ و در سايه عرش او و در طرف دست راست او قرار دارند
هاست كه از خورشيد تابان  ترين چهره هايشان نوراني دست او راست است. چهره

نزلت و جايگاه آنها رشك تر است. هر پيامبر مرسل و فرشته مقربي به م روشن
 برند.  مي

شود: اينان كساني  پرسند: اينان كيستند؟ در جواب گفته مي مردم از يكديگر مي
  .1»اند اوند همديگر را دوست داشتههستند كه به خاطر خد

انكار  –عزوجل  –بعضي از مردم وجود صفت يد (دست) را براي خداوند 
گويند  ، قوت و نعمت است. همچنين ميكنند و معتقدند كه مراد از يد (دست) مي

توان براي خداوند صفت يد (دست) را اثبات كرد. زيرا الزمه  كه در حقيقت نمي
  اين امر اثبات جسم بودن خداوند است. در جواب بايد گفت: 

دست به معناي قوت و نعمت بر خالف ظاهر لفظ است و هر : تفسير (يد): اوالً
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  ردود است، مگر آنكه دليلي بر آن برداشت باشد. آنچه بر خالف ظاهر لفظ باشد م

yϑ$﴿در آياتي مانند: : ثانياً Ï9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/﴾) .75 :ص.(  
  .»چه را كه به دو دست خويش آفريدم؟آن«

برداشت معناي نعمت از كلمه (يد) كامالً غير ممكن است. زيرا مستلزم اين 
هاي خداوند قابل  عمتاست كه فقط دو نعمت وجود داشته باشد. حال آنكه ن

  شمارش نيستند! 
صورتي كه آن را به معناي قوت و قدرت فرض كنيم بايد قبول كنيم كه دو  و در

و داراي تعدد  ،قدرت وجود دارد. حال آنكه قدرت داراي معناي واحدي است
نخواهد بود. برداشت معناي قوت و نعمت از كليد (يد) در اين تركيب كامالً محال 

  است. و غير ممكن 

=tΑ$s% ß§ŠÎ﴿فرموده است:  –تعالي  –خداوند : ثالثاً ö/Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰àfó¡n@ $yϑ Ï9 

àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9 õ3tG ó™r& ÷Πr& |MΖä. zÏΒ t,Î!$yèø9   ).75 :ص. (﴾ ∪∋∠∩ #$
خود او را  دستاى ابليس! چه چيز مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با «گفت: «

كنى؟ ! آيا تكبر كردى يا از برترينها بودى؟! (برتر از اينكه فرمان  آفريدم سجده
  .»سجود به تو داده شود!)

چنانچه در اين آيه مقصود از (يد)، قوت و قدرت باشد، آدم هيچ برتري و 
فضيلتي بر آفرينش ابليس و حتي بر هيچ موجود ديگري نداشت. زيرا همة آنها به 

اند بنابراين از اين جهت با هم شبيه  ه شدهوسيلة قوت و قدرت خداوند آفريد
هستند. خداوند همان كسي كه بر انجام هر كاري قدرت دارد و قدرت خداوند در 
هر چيزي پيداست. بنابراين احتجاج و دليل آوردن عليه ابليس صحيح نخواهد بود. 
زيرا در اين صورت ابليس نيز خواهد گفت: خدايا تو مرا هم با قدرت خود 

 اي پس آنان بر من چه برتري و فضلي دارند؟  آفريده

شود: اين صفت (دست) كه خداوند آن را اثبات كرده است به  گفته مي: رابعاً
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هاي مختلفي ذكر شده است كه برداشت معناي نعمت و قدرت از آن را  صورت
سازد. گاهي در آن معناي قبض و بسط، طرف راست و ... اراده شده  ناممكن مي

توان  مور فوق با برداشت معناي قدرت از آن تعارض دارد. زيرا نمياست و همه ا
  قدرت را با چنين اوصافي ستود. 

نبايد با اثبات صفات (يد): دست براي خداوند، او را به مخلوقات تشبيه : خامساً
  كنيم. 

هايي هستند كه در نام با  پس همة مخلوقات اعم از انسان و حيوان داراي دست
از نظر حجم و شكل متفاوتند گروهي از آنها بزرگ بعضي كوچك،  هم مشتركند اما

هاي  برخي بلند و تعدادي نيز كوتاه و ... هستند. آيا اين بدان معني است كه دست
  آنان شبيه همانند يكديگر است؟ 

بنابراين اين امر لزوماً به معناي شباهت صفات خالق با مخلوق نيست. پس ما 
ايمان بياوريم و به اثبات  –عزوجل  –يگر خداوند بايد به اين صفت و صفات د

آنها براي خداوند بدون تشبيه كردن و سوال از چگونگي آنها معتقد باشيم و 

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿بگوييم:  ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :الشورى. (﴾ #$
ها  آنچه در آسمان هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و صفات به چيزي از«

ماند، و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و صفات شبيه  و زمين است، مي
  ».كند] اوست.] و او شنوا و بيناست [و پيوسته بر امور جهان نظارت مي

 خامساً: صفت ضحك (خنديدن) 

آن را براي خداوند ثابت  ص ضحك (خنديدن) يكي از صفاتي است كه پيامبر
عزوجل است و به  ه صفتي حقيقي است كه اليق ذات خداوندكرده است ك

خنديدن مخلوقات شبيه نيست و سوال دربارة چگونگي آن جايز نيست. همچنين 
روا نيست كه گفته شود خداوند دهان و دندان و ... دارد. اما به اثبات وجود ضحك 

  اي كه شايسته ذات اقدس الهي باشد اعتقاد داريم.  (خنديدن) به شيوه
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فرمايد: خداوند به مردي كه در سرزميني دچار دزد يا  مي ؛ امير المؤمنين
  .1كند تا عبور كنند خندند. پس از آنان حمايت مي شود مي اي مي جانور درنده

فرمايد: خداوند در روز قيامت به سه نفر  همچنين مي ؛ امير المومنين
داشته باشد. پس وضو خندد: مردي كه با همسرش در بستر باشد و او را دوست  مي

بگيرد و وارد مسجد شود و با خدايش به راز و نياز بپردازد. فردي كه جنب شود، 
اما آبي به دست نياورد تا غسل كند. به همين دليل يخ روي آب را بشكند و وارد 
آب شود و غسل كند. فردي كه با دوستانش به جنگ با دشمن برود و جنگجوي 

  .2و بجنگد تا كشته شودآنها بيايد  مبارزي به سوي
به ما رسيده است اما  ص با وجود اين نصوص مباركي كه از اهل بيت پيامبر

كنند و به  بعضي از مردم وجود صفت ضحك (خنديدن) براي خداوند را انكار مي
روند و (ضحك) را به معني  وسيلة تأويالت باطلشان به مقابله با نصوص صريح مي

ا اعطاي ثواب فرض و در واقع معناي آن را تحريف رضايت به وسيله دادن ثواب ي
كنند. و معتقدند كه مقصود از ضحك همان رضايت است. زيرا هر گاه انسان از  مي

خندد. منظور از رضا، ثواب  شود و مي چيزي راضي باشد، به وسيلة آن خوشحال مي
  و يا ارادة اعطاي ثواب است. 

) براي خداوند لزوماً به معناي گويند: اثبات صفات ضحك (خنديدن همچنين مي
  تشابه آن با مخلوقات است. 

  در رد اين شبهات بايد گفت: 
اعتقاد به اينكه منظور از ضحك (خنديدن) رضايت و ثواب است. باطل و : اوالً

باشد. چه چيزي باعث شده است كه  در واقع تحريف كالم از جايگاه خودش مي
  ست؟ از خنديدن رضايت و ثواب ا دبگويند مرا
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دانند  اند كه آن را نمي اند و به او نسبت داده آنها سخني را دربارة خداوند گفته
  اين امر از دو جهت قابل بررسي است. 

  اند.  بدون داشتن علم متن را از ظاهر آن منحرف كرده: اوالً
معنايي برخالف ظاهر را ناآگاهانه و بدون داشتن علم به متن نسبت دادند و : ثانياً

  برداشت كردند.  از آن
گوييم: شما دربارة اراده چه نظري داريد؟ در صورتي كه  ما در جواب آنها مي

بگويند: اراده صفتي ثابت براي خداوند است، در واقع قاعده و اصلشان نقض شده 

Νà6Ψ﴿فرمايد:  است. زيرا انسان نيز داراي اراده است. همچنانكه خداوند مي ÏΒ ̈Β 

ß‰ƒÌ� ãƒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ν à6Ψ ÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ   ).152 :آل عمران. (﴾ #$
  .»و بعضى خواهان آخرت ;بعضى از شما، خواهان دنيا بودند«

بنابراين نه تنها انسان بلكه ديوار نيز داراي اراده  ،پس انسان داراي اراده است

‰y#﴿است. همچنانكه خداوند فرموده است:  ỳ uθsù $pκ� Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ�ãƒ βr& āÙs)Ζtƒ … çµtΒ$s% r' sù﴾ .

  ).77 :الكهف(
) آن را خضرو ( ;ريزد خواست فرو (با اين حال) در آن جا ديوارى يافتند كه مى«

  .»برپا داشت
كنيد، همچنانكه صفات ديگر او  بنابراين شما يا صفت اراده خداوند را انكار مي

به خود يا آنچه را كه خداوند براي خودش اثبات كرده و  ،ايد را نيز انكار كرده
نسبت داده است ثابت خواهيد كرد، حتي اگر مخلوقات صفتي همنام با آن داشته 

 باشند اما در حقيقت آن دو متفاوتند. 

اش اين  اين قول نيز كه اثبات صفت ضحك (خنديدن) براي خداوند نتيجه: ثانياً
خندد  باشد. زيرا آن كسي كه مي است كه خداوند شبيه مخلوقات است، باطل مي

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿ن كسي است كه آية زير را نازل كرده است: هما ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# 

ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :الشورى. (﴾ #$
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هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و صفات به چيزي از آنچه در «
و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمين است، مي آسمان
  .»كند] وسته بر امور جهان نظارت ميشبيه اوست.] و او شنوا و بيناست [و پي صفات

در مواردي اين چنيني جز به وسيلة وحي سخن  ص از سوي ديگر پيامبر
گاهي  ص نه از امور اجتهادي كه پيامبر ،گويد. زيرا اين امر كامالً غيبي است  نمي

نمود و گاهي هم  ر و تاييد ميكرد، سپس گاهي خداوند آن را تقري در آن اجتهاد مي
 ص شد. اما اين امر جزو اموري غيبي است كه پيامبر اي نازل نمي در تاييد آن آيه

  آن را از طريق وحي دريافت داشته است. 

  سادساً: صفت خشم، غضب، بغض و كراهت 
از جمله صفاتي كه براي خداوند ثابت شده است، صفات غضب، خشم، بغض 

فات حقيقي ثابت شده براي ذات پروردگار هستند كه و تنفر است كه جزو ص
شايسته جالل و عظمت اوست و با صفات مخلوقات نيز مشابهتي ندارد و ما 

tΒ﴿فرمايد:  دانيم خداوند مي كيفيت و چگونگي آن را نمي uρ ö≅ çFø)tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β 

… çνäτ!# t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ # V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã … çµuΖ yès9 uρ ﴾) .93 :النساء.(  
 ;و هر كس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است«

و او را از  ;كند و خداوند بر او غضب مى ;ماند در حالى كه جاودانه در آن مى
  .»سازد رحمتش دور مى

š�Ï9≡sŒ ÞΟ﴿فرمايد:  همچنين مي ßγ‾Ρ r' Î/ (#θãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝ y‚ó™r& ©! $# (#θèδÌ� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ ﴾ .

  ).28 :محمد(
بخاطر آن ) ذكر شد  كه  مذكور و بر وصفي  شيوه  به  از منافقان  ستاندن جان(اين «

پيروى كردند، و (كفال و معاصى) آورد  است كه آنها از آنچه خداوند را به خشم مى
 ) از مؤمنان  شتيبانيو پ  ايمان، توحيد، طاعت(از  آنچه را موجب خشنودى اوست
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  .»كراهت داشتند

ϑ£$!﴿فرمايد:  همچنين مي n= sù $tΡθà7 y™# u $oΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ﴾) .55 :الزخرف.(  
خشم آوردند، از آنها به  )و عناد  با افراط خود در عصيان(اما هنگامى كه ما را «

  .»انتقام گرفتيم

≈Å3﴿فرمايد:  همچنين مي s9 uρ oνÌ� Ÿ2 ª! $# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ $# öΝ ßγsÜ ¬7 sVsù ﴾) .46 :التوبه.( 

خارج شدن برايشان سنگين از اين رو ( ;ولى خدا از حركت آنها كراهت داشت«
  .»باز داشت و )كرد

كسي كه با عمار دشمني كند، «فرمود:  ص از خالد روايت شده است كه پيامبر
او و كسي كه عمار را به خشم آورد خداوند از  ،خداوند دشمن او خواهد بود

 .1»خشمگين خواهد بود

@Dfl†čÛaflëروايت شده است كه فرمودند:  ص همچنين پيامبر OÁfl‚ž�Oc@ žåflß@ž†OÔOÏ@ čéží
flë@ O�a@ OÁfl‚ž�OcO�a@ flkflš�ËOc@ ž†OÔOÏ@bflàŽèfljflšOËOc@ žåflßZC  كسي كه پدر و مادرش را خشمگين

و كسي كه آن دو را ناخشنود و  ،كند در واقع خداوند را به خشم آورده است
  .2»ا را غضبناك و ناخشنود ساخته استغضبناك سازد، در واقع خد

’DflŠ�Ó@flœflÌžiOc@žåflßží@��a@ŽéflšflÌžiOc@jbدربارة فضايل قريش و انصار فرمودند:  ص پيامبر
��a@ŽéflšflÌžiOc@fl‰bfl–žãOþa@flœflÌžiOc@žåflß@flë@NNNZC » كسي كه با قريشيان دشمني ورزد خداوند با

زد خداوند با او دشمني و كسي كه با انصار دشمني ور ،او دشمني خواهد ورزيد
  .3»خواهد كرد

روايت شده است كه فرمودند: خداوند سه چيز را براي  ص همچنين از پيامبر
شما ناپسند دانسته است: قيل و قال [بحث و جدل]، سوال كردن فراوان و تباه 
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نسبت به مادران، كردن و به هدر دادن مال، همچنين از به جا نياوردن صله رحم 
  .1»دختران و ... نهي كرده است زنده بگور كردن

در  ص امام جعفر صادق به روايت از پدرانش روايت شده است كه پيامبر
@DO×čnŞß�þفرمود:  ؛ وصيتش به امام علي ��a@ flê�Šï@@ fložzflm@ flÝž�ŽÌÛa@‰̂flŒž÷čàči@ �ü�g@ čõbflàŞ�Ûa

O×flëči@ �ü�g@ �‰bflèžãOþa@ flÞìŽ�Ž…@ ê�ŠčÏ@ ŞæhOÏ@ L‰̂flŒž÷čàžîŽ�@ bflè�ØčöOýflà�Ûa@ flåčß@ jbãbOØčòZC » خداوند براي امتم
ها  ناپسند شمرده است كه بدون شلوار در زير آسمان غسل كنند و يا وارد آب جوي

  .2»هايي از مالئكه سكونت دارند گروهو ... شوند. زيرا در آنها 
اند و  نكار كردهبعضي از مردم وجود اين صفات ثابت براي خداوند را ا

و كينه به دل  ،شود و متنفر نمي ،شود گويند: خداوند خشمگين و غضبناك نمي مي
گيرد. و در اين آيات مقصود فقط انتقام يا اراده انتقام است. زيرا آن صفات، از  نمي

ها و مخلوقات  آن مخلوقات هستند و براي ما جايز نيست كه آفريدگار را به آفريده
  تشبيه كنيم. 

  ر جواب اين ادعا بايد گفت: د
و انتقام نتيجه خشم و غضب  ،خشم و غضب چيزي غير از انتقام است: اوالً

سبحانه  نتيجه رضايت است. خداوند و ثواب گوييم: پاداش است. همچنانكه مي
شود،  گيرد و غضبناك مي شود و بر آنان خشم مي وتعالي از آن قوم ناخشنود مي

  گيرد.  آنگاه از آنان انتقام مي
  .چنانچه بگويند: اثبات خشم و غضب براي خداوند از نظر عقلي درست نيست

گوييم: بلكه عقل ما را به وجود خشم و غضب خداوند راهنمايي  در جواب مي
كند. زيرا انتقام گرفتن از مجرمان و عذاب دادن و شكنجه كردن كفار دليلي بر  مي

  وجود خشم و غضب پروردگار است. 

                                                 

�− � i/�B"�� h����
7�223 �� 
4− �+�U�� i/�B2 �2�41 �� 



    

  239  توحيد اسماء و صفات
  

ϑ£$!﴿فرمايد:  ند ميهمچنين خداو n= sù $tΡθà7 y™# u $oΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ﴾) .55 :الزخرف.(  
خشم آوردند، از آنها به  )و عناد  با افراط خود در عصيان(اما هنگامى كه ما را «

  ».انتقام گرفتيم
اين آيه دليلي بر عليه كساني است كه وجود صفات خشم و غضب خداوند را 

 ند انتقام را كه از آن با لفظ (آسفونا) تعبير كرده است.كنند. زيرا خداو انكار مي

  شروط است. مچيزي غير از غضب قرار داده است. زيرا شرط چيزي غير از 
سخن آنان مبني بر اينكه آن صفات همانند صفات مخلوقات است از دو : ثانياً

  نظر باطل است: 
در قرآن اين  كه او نسبت به خود داناترين است. - وجل عز -الف) خداوند 

و اهل  ص صفات را به خود نسبت داده و آنها را اثبات كرده است. همچنين پيامبر
اند. اما آنان وجود آن  وجود آن معتقد بوده ، و بهنيز به آنها خدا شناسترند ‡ بيت

و اهل بيت  ص ترند يا خداوند، پيامبر كنند. آيا آنها خداشناس صفات را انكار مي
  ؟! ‡ بزرگوارش

شباهت و چگونگي خشم و غضب، تنفر و بغض در ميان مخلوقات متفاوت ب) 
توان خداوند را با صفات  است. خداوند داراي مثل اعلي است. پس چگونه مي

  مخلوقات ستود؟! 
دهد و در اين كار براساس قرآن،  كسي كه هر امري را در جاي خود قرار مي

اترين مردم به فهم كه خود عرب زبان و آشن ‡ سنت صحيح و فهم اهل بيت
  يابد. اند، پيروي كند، مسأله را كامالً روشن مي مراد آن بوده

  سابعاً: صفت علو و استواء
فرد مسلمان بايد معتقد باشد، كه خداوند در آسمان بر روي عرشش استقرار 

باشد و شبيه استقرار پيداكردن  اي كه فقط اليق ذات احديت مي يافته است به گونه
دانيم. خداوند مسأله استواء و استقرار بر  و ما چگونگي آن را نمي مخلوقات نيست
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βÎ) ÞΟ¨﴿فرمايد:  عرش را در آيات زير بيان كرده است. خداوند مي ä3−/ u‘ ª! $# “Ï% ©!$# t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 3“uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9   ).3 :يونس. (﴾ #$
 ;خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريدپروردگار شما، «

  »عرش استقرار يافت.سپس بر 

!ª﴿فرمايد:  همچنين مي $# “Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î� ö� tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ÷ρt� s? ( §ΝèO 3“uθtG ó™$# ’n?tã 

Ä ö̧� yèø9   ).2 :الرعد. (﴾ #$
براى شما ديدنى باشد،  خدا همان كسى است كه آسمانها را، بدون ستونهايى كه«

  .»عرش استقرار يافتبرافراشت، سپس بر 

≈ß﴿ فرمايد: همچنين مي oΗ ÷q§�9 $# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθtG ó™$# ∩∈∪ ﴾) .5 :طه.(  
  .»است كه بر عرش استقرار يافته استخداوند مهرباني «

!øŒÎ) tΑ$s% ª﴿فرمايد:  همچنين دربارة قرار گرفتن آن در باالي آسمان مي $# #|¤ŠÏè≈ tƒ 

’ ÎoΤÎ) š�‹ ÏjùuθtG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n< Î) ﴾) .55 :آل عمران.(  
گيرم و به  من تو را برمى«(به ياد آوريد) هنگامى را كه خدا به عيسى فرمود: «

  .»برم سوى خود، باال مى

≅﴿فرمايد:  همچنين مي t/ çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) ﴾) .158 :النساء.( 

  .»د باال برداوند او را به سوي خوبلكه خد«

›Ïµø﴿فرمايد:  همچنين مي s9 Î) ß‰ yèóÁtƒ ÞΟ Î= s3ø9 $# Ü=Íh‹ ©Ü9$# ã≅ yϑ yèø9 $# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9 $# … 4çµãèsùö� tƒ ﴾) .فاطر: 

10.(  
  .»برد كند، و عمل صالح را باال مى سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى«

%tΑ$s﴿فرمايد:  همچنين مي uρ ãβöθtã ö� Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ Èø⌠ $# ’ Í< % [n÷� |À þ’ Ìj?yè©9 àrè= ö/ r& |=≈ t7ó™F{$# ∩⊂∉∪ 

|=≈ t7ó™r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# yìÎ= ©Ûr' sù #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4y›θãΒ ’ ÎoΤ Î) uρ … çµ‘Ζ àß V{ 4$\/ É‹≈Ÿ2 y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ tÎiã— tβöθtã ö� Ï7Ï9 
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â þθß™ Ï&Î# yϑ tã £‰ß¹uρ Çtã 4È≅‹Î6¡¡9 $# $tΒ uρ ß‰ ø‹Ÿ2 šχ öθtã ö� Ïù āωÎ) ’Îû 5>$t6s? ∩⊂∠∪ ﴾) .37- 36 :غافر.( 

فرعون گفت: اي هامان براي من بناي مرتفعي بساز، شايد من به وسائلي دست «
ها، تا خداي موسي  صعود به] آسمان يابم [كه با آنها به سوي خدا باال روم]. وسائل [

را بنگرم و از او آگاه شوم، هر چند كه من گمانم بر اين است كه موسي دروغگو 
ن در نظرش آراسته و پيراسته شد و او را از راه است. اين چنين كارهايي بر فرعو

[حق] باز داشته بود و توطئه و نيرنگ فرعون [و فرعونيان] جز به زيان و نابودي 
  .»نينجاميد

ΛäΨ﴿فرمايد:  همچنين مي ÏΒ r&u ̈Β ’Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ãΝ ä3Î/ uÚö‘ F{$# # sŒÎ* sù š†Ïφ â‘θßϑ s? 

∩⊇∉∪ ÷Πr& Λ äΨ ÏΒ r& ̈Β ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# βr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ $Y6Ï¹% tn ( tβθçΗ s>÷ètG |¡sù y# ø‹x. Ì�ƒÉ‹ tΡ ∩⊇∠∪ ﴾ .

  ).17-16 :الملك(
دانيد كه دستور  آيا خود را از عذاب كسي كه حاكم بر آسمان است در امان مي«

دهد زمين بشكافد و شما را در خود فرو برد، و دائماً به لرزش خود ادامه دهد؟ آيا 
دانيد كه تندبادي پر از سنگريزه بر شما  ا از عذاب خداوند آسمان در امان ميخود ر

  .»فرستد؟، و به زودي خواهيد دانست تهديدهاي من چگونه است
خارج شد تا با مردم  ؛ از ابو صديق ناجي روايت شده است كه: سليمان

ت دراز اي عبور كرد كه بر پش يكجا از خداوند باران طلب كند. ناگهان بر مورچه
گفت: خدايا ما گروهي از  كشيده بود و دستهايش را به سوي آسمان بلند كرده و مي

هاي تو هستيم و به روزي تو نيازمنديم. پس يا ما را آب بده يا بميران!   آفريده
به مردم گفت: برگرديد كه خداوند شما را به وسيلة دعاي موجود  ؛ سليمان

 .1ديگري آب خواهد داد

يمن طاليي را در پوستي دباغي كشور يت شده است كه او از روا ؛ از علي
او را ميان  ص فرستاد كه خاك از آن جدا نشده بوده پيامبر ص شده براي پيامبر

                                                 

�− � ��"56���7861�49 �� 



    

  عقيدة اهل البيت        242
    

 

 

cÇ@L�iby@åi@ÊŠÓîîäò@‹@L‰†i@åi@å–y@åií¨a@†î@LÝ پنج نفر از اصحاب تقسيم كرد:
àÔÜÇò@qýÇ@åiò@Ð�@åi@ŠßbÇëîÝL اطر شدند و گروهي از اصحاب كمي رنجيده خ

گفتند: ما از اين افراد استحقاق بيشتري براي آن طال داشتيم. اين سخن به 
�DïčãìŽäflß�dflm@OüOc@ßc@bflãOcëïčÏ@žåflß@Ž́@@čõbà�Ûaflíčm�dïčäžî@@čõbà�Ûa@ŽŠfljflرسيده و فرمود:  صپيامبر

Ćõbfl�flßë@jbybfljfl•ZC@»تم كه پنداريد. در حاليكه من امين آن خدايي هس آيا مرا امين نمي
  .1»رسد ن براي من ميدر آسمان است. هر صبح و شب خبر آسما

بعضي از مردم وجود صفت علو و استواء [استقرار] را براي خداوند انكار 
گويند چنانچه خداوند داراي علو و استقرار باشد، بدين معني است كه  كنند و مي مي

ع به اين معناست كه خداوند در جهتي قرار دارد و چنانچه در جهتي باشد، در واق
  خداوند محدود به جسم است كه اين امر محال و غير ممكن است! 

  توان تأمالتي چند داشت:  درباره اين امور مي
اين سخن آنان بر خالف آن چيزي است كه خداوند در كتابش و : اوالً
  اند.   آن را ثابت كرده ‡ و اهل بيت پاكش صپيامبر

  كنيد چيست؟  ي كه شما ادعا ميگوييم آن جسم و حد مي: ثانياً
آيا منظور شما از حد آن است كه مخلوقاتي مانند عرش و .... او را در بر 

كنيد، خيال باطلي است و اين امر دربارة خداوند  اند؟ اگر چنين گمان مي گرفته
  كامالً منتفي است و دربارة صفت علو نيز الزامي نيست. 

و جدا كننده از آنهاست نه قرار گرفته در يا منظورتان از حد، فاصله گذارنده 
كنيم و  ميان آنان؟ اين از نظر معني و مفهوم صحيح است. در اين باره احتياط مي

كنيم. زيرا ما فقط  لفظش را نه به صورت نفي و نه اثبات ذات اقدس او اطالق نمي
كرده  كنيم كه خداوند آن را خود براي خود اثبات آن چيزي را بر خداوند اطالق مي

آن را بيان فرموده است و در اين امر نيز تمثيل، تشبيه،  ص است و يا پيامبر

                                                 

�− � EcBj� k/�<l1�260�@5 ,�: � ��"56���7893�70� i/�B"�� h����
 ,�7�116 �� 
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كنيم. اما دربارة جسم خداوند  تحريف و همچنين از چگونگي آن سوال نمي
  گوييم منظورتان از جسم چيست؟  مي

آيا منظورتان اين است كه خداوند جسم مركب از گوشت و استخوان و پوست 
  است؟ 

شد، ادعايتان باطل است و گفتن اين سخن دربارة خداوند جايز و اگر چنين با
  روا نيست. 

 øŠs9§{﴿زيرا هيچ چيز همانند خداوند نيست و او نيز شبيه هيچ مخلوقي نيست. 

ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁt7 ø9   ).11 :الشورى. (﴾ #$
ه چيزي از آنچه در هيچ چيزي همانند خدا نيست [نه او در ذات و صفات ب«

و نه چيزي از آنچه در كائنات است در ذات و  ،ماند ها و زمين است، مي آسمان
  .»كند] وسته بر امور جهان نظارت ميو او شنوا و بيناست [و پي ،صفات شبيه اوست]

لذات و داراي صفات شايسته  يا منظورتان از جسم آن چيزي است كه قائم با
شد، اين سخن از نظر معني درست است اما اين لفظ باشد؟ اگر چنين با خويش مي

را هم بدان علت كه گذشت نه به صورت نفي و نه اثبات به خداوند نسبت 
 دهيم.  نمي

چيزي  برگويند: استواء بر عرش به معناي استيالء  همچنين اهل تحريف مي

Ν§﴿ فرمايد:  كنند كه خداوند مي آيه استناد مي اين است. و در ادعايشان به èO 3“uθtG ó™$# 

’ n?tã Ä ó̧÷ yê ø9$# ﴾) .54 :األعراف.(  

  .»سپس بر روي عرش استقرار يافت«
بدان معني كه شما  –عزوجل  -چنانچه قبول كنيم كه خداوند : اند كه گفته

گوييد كه آن معني علو است بر عرش استقرار يافته است، اين امر لزوماً بدين  مي
 ست و اين امر محال است! معني است كه خداوند به عرش نيازمند ا

  توان به ادعاي آنان پاسخ داد:  هاي مختلف مي از جنبه
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آن را اثبات  –عزوجل  –آنان بر خالف آن چيزي است كه خداوند قول : اوالً
  اند.  كرده آن را ثابت نموده و قبول مي ‡ و اهل بيت ص كرده است و پيامبر

نانچه مادة (استواء) به وسيله اين سخن بر خالف ظاهر لفظ است زيرا چ: ثانياً
حرف (علي) متعدي شود در واقع به معناي برتر و باال بودن است. اين امر در زبان 

هاي آن در قرآن و كالم عرب بسيار  عربي كامالً واضح و مشهود است و نمونه
  فراوان است. 

  اين نتايج باطلي را در پي دارد: : ثالثاً
است.  مستقر نبودهها و زمين بر عرش  آسمان الف) اينكه خداوند هنگام آفرينش

=t,n﴿فرمايد:  زيرا خداوند مي y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™$# ’ n?tã 

Ä ó̧÷ yê ø9$#﴾ )54 :األعراف.(  
  .»ار يافتها و زمين را در شش روز آفريد آنگاه بر عرش [استواء] استقر آسمان«

شود كه قبل از خداوند چه كسي بر عرش چيرگي  مطرح ميدر اينجا اين سوال 
 استيالء داشته است تا خداوند جانشين او شود؟! 

شود كه  اين مي  كند. بنابراين نتيجه (ثُم) در زبان عربي معني ترتيب را افاده مي
  ها و زمين، عرش به غير خداوند تعلق داشته است!  قبل از آفرينش آسمان
(چيره شدن) بعد از غلبه پيدا كردن كسي بر چيزي به : ستولي)ب) غالباً كلمه (ا

  كند.  رود. حال آنكه هيچ كسي بر خداوند غلبه پيدا نمي كار مي
cíŠÐ½a@ å@ŽkÛbĐÛa@ ŽéÛ⁄aë@ @

 

 Û@ŽlìÜÌ½a@ŽâŠ‘þaëîkÛbÌÛa@fl�@ @
 

كني و اشرم (بيني  چنانچه خداوند بخواهد كاري را انجام دهد به كجا فرار مي
  اره مغلوب است. شكسته) همو

توان گفت: خداوند بر زمين،  ج) از جمله نتايج اين سخن باطل اين است كه مي
ها استقرار پيدا كرده است. زيرا او بر آنها استواء يافته است. اين نتايج  درختان و كوه

  باطل هستند. بطالن الزم نتيجه باطل بودن ملزوم است. 
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تن استواي خداوند بر عرش بدين معناست گويند: پذيرف اما اين ادعا كه آنها مي
  كه خداوند به عرش نياز دارد. 

گوييم: هرگز چنين نيست. زيرا استواي خداوند بر عرش،  ما در جواب مي
  استواي خاصي است كه شايسته عظمت و جالل اوست. 

پس او بر روي عرش است، بدون اينكه بدان نيازي داشته باشد. او همانند 
به چيزي نياز داشته باشد تا بر روي آن استقرار يابد. بنابراين مخلوقات نيست كه 

استواي خداوند بر عرش بدين معني است كه او بر روي عرش است اما او به آن 
  شود.  نيازي ندارد بدين ترتيب داليل اساسي شدن، باطل مي

  ثامناً: صفت نزول 
نزول خداوند به  هاي ايمان به صفات خداوند، داشتن اعتقاد به از جمله نشانه

باشد. كه شايسته جالل اوست و همانند  صورت نزول حقيقي به آسمان دنيا مي
  نزول هيچ مخلوقي نيست و چگونگي آن بر ما پوشيده است. 
خداوند «فرمود:  ؛ از جابر جعفي روايت شده است كه شنيدم امام صادق

دهد آيا  و ندا ميآيد  در ثلث آخر شب به آسمان دنيا پايين مي –تبارك و تعالي 
اي وجود دارد تا گناهان  اي هست تا توبه او را بپذيرم؟ آيا استغفار كننده توبه كننده

اي هست كه مرا بخواند تا او را  او را مورد عفو و آمرزش قرار دهم. آيا دعا كننده
اي هست كه مرا بخواند تا براي او گشايشي به  آزاد كنم و بيامرزم ؟ آيا بيچاره

اورم و آيا مظلومي هست كه از من طلب كمك كند تا به او ياري وجود بي
  .1»برسانم؟

روايت شده است كه فرمود: روز جمعه حق و حرمتي دارد.  ؛ از امام صادق
مبادا كه آن را تباه سازيد يا در انجام عبادت خداوند تقرب و نزديكي به او به 

هي كنيد. زيرا خداوند وسيلة عمل صالح و دوري از همه گناهان و محرمات كوتا
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كند. همچنين  كند و گناهان را محو و نابود مي ها را دو برابر مي در آن روز نيكي
برد. همچنين فرمود: روز آن نيز همانند شبش بسيار فضيلت  ها را باال مي مرتبه انسان

خداوند در داري، پس چنين كن. زيرا  عا زندهدارد. چنانچه بتواني آن را با نماز و د
ها را در آن چند برابر و گناهاه  آيد و نيكي از شب جمعه به آسمان دنيا فرود ميآغ

  .1ها و بزرگوار است نمايد. خداوند بسيار گسترش دهنده نعمت را محو مي
گويند: خداوند نازل  كنند و مي اهل تحريف صفت نزول خداوند را انكار مي

  . شود، امر پروردگار است شود، بلكه آنچه نازل مي نمي
  شود رحمت پروردگار است!  گويند: آنچه نازل مي گروهي نيز مي

  آيد، يكي از فرشتگان خداوند است!  گويند: آنچه فرود مي گروهي ديگر هم مي
شود و به زمان  همه اين سخنان باطل هستند. زيرا امر خداوند همواره نازل مي

نيست. خاص از شب يا روز اختصاص ندارد. يعني مختص به ثلث آخر شب 

�ã﴿فرمايد:   همچنانكه خداوند مي În/ y‰ãƒ t�øΒ F{$# š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ¢Ο èO ßlã� ÷ètƒ Ïµø‹ s9 Î)﴾ .

  ).5 :السجده(
خداوند [تمام عالم هستي را] از آسمان گرفته تا زمين، زير پوشش تدبير خود «

ر به سوي او . سپس امقرار داده است، [و جزا و مدبري در اين جهان وجود ندارد]
  .»گردد باز مي

›Ïµø﴿فرمايد:  همچنين مي s9 Î)uρ ßìy_ö� ãƒ ã� øΒF{$# … ã&—#ä. ﴾) .123 :هود.( 

  .»گردد همه كارها يكسره به سوي او باز مي«
گويند: رحمت خداوند در ثلث آخر شب به سوي آسمان فرود  اما اينكه آنها مي

 آيد! مي

گويند؛ آيا  ز آنچه اينان ميخداوند پاك و منزه است ا در جواب بايد گفت:
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tΒ$﴿فرمايد:  شود!؟ حال آنكه خداوند مي رحمت خداوند فقط در اين زمان نازل مي uρ 

Ν ä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «!$# ﴾) .53 :النحل.(  
ها داريد همه از سوي خداست [و بايد فقط خدا را سپاس گفت  آنچه از نعمت«

  ».و او را پرستش كرد]
سوي خداوند است و جزو آثار رحمت او است كه همواره و ها از  همه نعمت

 شود.  در هر زماني بر مخلوقات نازل مي

شود، يكي از فرشتگان  همچنين در جواب افرادي كه معتقدند آنچه نازل مي
گوييم: آيا معقول است كه يكي فرشتگان خداوند بگويد: كسي كه مرا  است، مي

  كنم؟ و ... . را برآورده مي دهم و نياز او بخواند او را پاسخ مي
يابيم كه اين سخنان همه تحريف باطلي هستند كه احاديث در  بنابراين در مي

  بطالن آنها فراوان است. 
آيد؟ اگر  گوييد كه خدا فرود مي گويند: چگونه ممكن است شما مي همچنين مي

ر شود؟ و اگر نازل شود پس استواي ب خدا نازل شود پس علو برتري او چه مي
  عرش چه خواهد شد؟ 

اگر معتقد به نزول باشيم، در واقع نزول حركت و انتقال است! در صورتي كه 
به نزول و فرود آمدن خداوند باور داشته باشيم، در حقيقت نزول حادث است و 

  آيند!!  يعني مخلوقي به وجود مي ،حوادث نيز فقط به وسيلة امر به حادث
اي است كه به وسيلة عقل فلسفي  و بيهوده اين بحث باطل گوييم: در جواب مي

شود و مانع بيان حقيقت نزول براساس نصوص آشكار و واضح  عقيم انجام مي
  شود.  نمي

  نسبت به آنچه خداوند استحقاق آن را دارد، داناتريد؟  ص آيا شما از پيامبر
بر اند. حال آنكه ايشان  هرگز اين احتماالت را بر زبان جاري نساخته ص پيامبر

تنزيه و تبرئه خداوند از نسبت دادن هر نقصي به پروردگار كه به ذهن انسان متبادر 
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  شود، تأكيد داشتند.  مي
گوييد و از آن دفاع  اما اي تاويل كنندگان و مخالفان! شما سخن باطلي مي

  گوييد: چگونه و چگونه؟!   كنيد و همواره مي مي
گويند: خداوند  اندازند و مي دريا ميرا به » چگونه«اما دوستداران اهل بيت لفظ 

و او بر عرش استواء  ،اي كه شايسته اوست آيد به گونه به آسمان دنيا فرود مي
هايش او را  و هيچ كدام از آفريده ،(استقرار) دارد و برتر و باالتر از مخلوقات است

يه و فرود آمدني كه شب ،دانيم گيرند. ما چگونگي فرود آمدن او را نمي در بر نمي
هاي ما قاصر، كوتاهتر و حقيرتر از آن است كه به خداوند  همانندي ندارد و عقل

  احاطه داشته باشد و او را در بر گيرد. 
باشد.  نزول خداوند لزوماً به معناي خالي شدن عرش از وجود ذات مباركش نمي

د و تواند دستش را از روي صندلي بردار خداوند داراي بهترين مثال است. بنده مي
  پايين بياورد در حالي كه خود هنوز بر روي صندلي قرار دارد. 

ها در دست راست او پيچيده خواهند شد و زمين نيز  پس در روز قيامت آسمان
گيرد. همچنين نزول او لزوماً به معناي حركت و انتقال  در قبضه دست او قرار مي

  آيد.  جود نمينيست و با اثبات حركت نيز نقض و عيبي براي خداوند به و
هاي ضعيف و  اند، زيرا با عقل آنان بدين علت دچار همه اين اشكاالت شده

كنند. حال آنكه خداوند برتر  ناقص و قاصرشان خداوند را با مخلوقات مقايسه مي
  از آن است كه با چيزي مقايسه شود. 

 گويند چنانچه نزول خداوند ثابت شود، اين بدان معني است بعضي از مردم مي
  رود.  آيد و باال مي شب و روز فرود مي اختالفكه خداوند در هر لحظه و با 

علت اين سخن عدم شناخت آنها نسبت به پروردگار  در جواب بايد گفت:
تر از آن چيز است كه  است كه هيچ چيزي شبيه او نيست و او بسيار بزرگتر و عظيم

است خداوند را تعظيم و برند. همچنين آنان آن گونه كه شايسته  آنان گمان مي
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  اند.  بزرگداشت نكرده
چنانچه امري چنين مقدر شود، يعني ما خداوند را با اعمال و وضعيت خودمان 

شوند و قدر و جايگاه پروردگارشان را نخواهند  مقايسه كنيم، مردم گمراه مي
  شناخت. 

د خداوند كنن اين سخن دربارة كساني نيز صادق خواهد بود كه گمان مي
هاي  ها، مطالبات و به زبان ها، مكان  كنندگان را در زمانتواند دعاي همه دعا نمي

تواند در يك روز همه جهانيان را مورد  مختلف بشنود و بر آورده كند. همچنين نمي
و همه جهانيان را  ،تواند سخن همة گويندگان را بشنود و نمي ،محاسبه قرار دهد

ودرگار، خروج از اسالم و وارد كردن طعن نخواهد ديد. اين سخن كفر نسبت به پر
  نسبت به ذات الهي است. 

  )تاسعاً: صفت معيت (همراهي
  همراهي خداوند دو گونه است:

   :. همراهي عمومي1
به معناي همراه بودن با همه بندگانش اعم از كفار و مؤمنان است. و خداوند در 

  آنان خواهد بود.  شنيدن، ديدن، علم و حكومت و معناي ديگر خداوندي همراه

%uθèδ “Ï﴿فرمايد:  خداوند تعالي مي ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 

3“uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ó̧÷ yê ø9 $# 4 ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ ßk Î= tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ßlã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ zÏΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# $tΒ uρ 

ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïù ( uθèδ uρ óΟ ä3yètΒ tør& $tΒ öΝ çGΨä. 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? ×�� ÅÁt/ ∩⊆∪ ﴾) .4 :الحديد.(  
 ;دوران) آفريدطور و است كه آسمانها و زمين را در شش روز ( شش  او و«

استوا يافت (استوايى كه سزاوار جناب  عرشر االى تمامى مخلوقات خود بسپس ب
داند، و آنچه را از آن خارج  مى ،رود مى آنچه را در زمين فرو ;و جالل اوست)

و هر جا  ;رود و آنچه به آسمان باال مى ،گردد و آنچه از آسمان نازل مى ،شود مى
دهيد  با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى(با علم خود) باشيد او 
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  ».بيناست!

 tΒ Üχθà6tƒ ÏΒ 3“uθøgªΥ >πsW≈n=rO āωÎ) uθèδ óΟßγãèÎ/#u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Ηs~ āωÎ) uθèδ$﴿فرمايد:  همچنين مي

öΝåκÞ}ÏŠ$y™ Iωuρ 4’oΤ÷Šr& ÏΒ y7Ï9≡sŒ Iωuρ u�sYò2r& āωÎ) uθèδ óΟßγyètΒ tør& $tΒ (#θçΡ%x. ﴾) .7 :المجادله.( 

 كنند مگر اينكه خداوند چهارمين آنهاست، هيچ گاه سه نفر با هم نجوا نمى«
ينكه خداوند ششمين آنهاست، و نه كنند مگر ا هيچگاه پنج نفر با هم نجوا نمي

  ».تعدادي كمتر و نه بيشتر از آن، مگر اينكه او همراه آنهاست هرجا كه باشند
  . همراهي خاص كه خود دو نوع است. 2

  الف) همراهي خاص مقيد به داشتن صفتي: كه فقط از آن مؤمنان است. 

%βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ¨﴿فرمايد:  مي –همچنانكه خداوند عزوجل  ©!$# (#θs)̈? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Ν èδ 

šχθãΖ Å¡øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ ﴾) .128 :النحل.(  
  ».اند، و كسانى كه نيكوكارند خداوند با كسانى است كه تقوا پيشه كرده«

�ÿρç#)﴿فرمايد:  همچنين مي É9 ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ šÎ� É9≈ ¢Á9  ).46 :األنفال. (﴾∪∌⊇∩ #$

  ».تقامت كنندگان استو صبر و استقامت كنيد كه خداوند با اس«

=ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#ŠÎ﴿فرمايد:  همچنين مي s% ôMt7 n= xî Zπt⁄Ïù Oοu�� ÏWŸ2 ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ 

tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊆∪ ﴾) .249 :البقره.(  
هاى عظيمى پيروز  ، بر گروههاى كوچكى كه به فرمان خدا چه بسيار گروه«

  ».كنندگان است متو خداوند، با صابران و استقا ،شدند
 صهمچنانكه خداوند دربارة پيامبر: ب) همراهي خاص مقيد به شخص خاصي

(øŒÎ) ãΑθà﴿فرمايد:  و يارش مي tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yètΒ ﴾) .40 :التوبه.( 

و ما (هنگامي كه [پيامبر] خطاب به رفيقش گفت: غم مخور خداوند با ماست «
  ».)كند رهاند و حفظ مي ن ميرا از دست قريشيا



    

  251  توحيد اسماء و صفات
  

Í_‾Ρ﴿فرمايد:  مي إ همچنين خداوند خطاب به موسي و هارون Î) !$yϑ à6yètΒ 

ßìyϑ ó™r& 2”u‘ r&uρ ∩⊆∉∪﴾) .46 :طه.(  
  ».بينم شنوم و مى (همه چيز را) مى ;من با شما هستم«

همراهي خاص مقيد به شخص خاص در واقع به معني تاييد، ياري و محبت 
هايش  سوال كند: آيا ميان علو خداوند و همراهي او با آفريده است چنانچه كسي

 تناقضي وجود ندارد؟ 

  نه به سه دليل هيچ تناقضي ميان آنها وجود ندارد:  در جواب بايد گفت:
خداوند در صفات خودش آن دو را با هم جمع كرده است چنانچه تناقضي : اوالً

  ها وصف نمايد.  نبود كه خداوند خودش را بدان وجود داشت، روا

اساساً ميان علو و برتري با همراهي هيچ تعارضي وجود ندارد. زيرا ممكن : ثانياً
است چيزي در حالي كه همراه شماست در جايگاه عالي و برتري باشد. همچنانكه 

در حالي كه ما  �ã@å−ë@bäÈß@ŠàÔÛa�Z: در ميان اعراب اين جمله مشهور است كه
  ماست.  كنيم، ماه همراه حركت مي

ماه و خورشيد در آسمان قرار دارند. همچنانكه امكان جمع شدن علو  در حاليكه
و معيت (همراهي) در يكي از مخلوقات وجود داشته باشد، پس امكان جمع شدن 

  آنها در خالق به طريق اولي وجود دارد. 
DÛa@áèÜكند كه قسمتي از آن چنين بود:  در هنگام سفر دعايي مي ص پيامبر: ثالثاً

¿@kyb–Ûa@oãc@ë@ŠÐ�ÛaÜ¨aîÐò@¿@†ÛìÛaë@Þb½aë@ÝçOþaZC@» خدايا تو در سفر همراه
زندان جانشين [و حافظ آنها] [مسافر] هستي. و در ميان خانواده، اموال و فر

  .1»هستي
آمده است  ص به روايت از پيامبر ؛ در مستدرك الوسائل از امير المؤمنين

ÉΟ﴿ اي بگويد: كه ايشان فرمودند: هر گاه بنده ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9  ).1 :الفاتحه. (﴾ ∪⊆∩ #$
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ام كارش را با نام من شروع كرد. پس من بايد امور او را به  فرمايد: بنده خداوند مي
ß‰ôϑ﴿ گويد: پايان برسانم و در كارهايش به او بركت ببخشم. وقتي بنده مي ysø9 $# ¬! 

Ä_> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ ﴾Z گزاري  ام مرا ستود و از من سپاس بنده« فرمايد: اوند ميخد
همچنين بالهايي كه  ».يي كه دارد همه از جانب من استها كرد و دانست كه نعمت

دهم  اند، همه به لطف و بزرگي من بوده است. شما را شاهد قرار مي از او دور شده
م و بالياي آخرت را كن هاي آخرت اضافه مي هاي دنيا را به نعمت كه براي او نعمت

≈Ç﴿ سازم. هر گاه بنده بگويد: هاي دنيا از او دور مي همانند مصيبت uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# 

∩⊂∪﴾Z ام براي من شهادت داد كه من بخشنده و مهربان  فرمايد: بنده خداوند مي
اش را خواهم داد  ترديد از رحمتم به او بهره دهم كه بي هستم. شما را شاهد قرار مي

 سهم او را از عطا و بخششم را نيز به او خواهم بخشيد. هر گاه بنده بگويد:و 
﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾Z دهم، همچنانكه  فرمايد: شما را شاهد قرار مي خداوند مي

او به اينكه من صاحب روز جزا هستم اعتراف كرد، من نيز در روز قيامت، حساب 
هايش را خواهم پذيرفت و از بديهايش در  را بر او آسان خواهم گرفت و نيكي
‰x‚$−ƒÎ) ß﴿ خواهم گذشت. هرگاه بنده بگويد: ç7÷ètΡ﴾Z ام  بنده«فرمايد:  خداوند مي

هايش به او پاداشي  ترديد در مقابل عبادت پرستد. بي گويد. او فقط مرا مي راست مي
ه بخورند. كردند، به آن غبط دهم كه همه آن كساني كه با عبادت او مخالفت مي مي

(xy‚$−ƒÎ﴿ هرگاه بنده بگويد: uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾@Zام فقط از من  فرمايد: بنده خداوند مي
در  را ترديد او دهم كه بي كمك طلبيد و به من پناه آورد من شما را شاهد قرار مي

كنم و در هنگام مشكالت روز  ها به او كمك مي دهم و در سختي كارهايش ياري مي
tΡ$﴿ ا خواهم گرفت. هر گاه بنده بگويد:قيامت دست او ر Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î� ö�xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 و تا آخر  :﴾ ∪∠∩ #$
فرمايد اين دعاي بنده من است و هر آنچه او بخواهد  سوره را بخواند خداوند مي
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ام پاسخ گفتم و همه آنچه را كه آرزو  به دعاي بنده ،دهم كنم و به او مي بر آورده مي
  .1ترسيد، او را امان دادم كرد به او دادم و از آنچه از آن مي مي
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  پايان

دربارة امور دينت آگاهي داشته باش و آگاهانه خدايت را بخوان  !برادر عزيزم
ره به آموختن و دانستن ضرورت دارند. زيرا اين امور جز شريعت هستند كه هموا

همچنين بايد همواره در اين راه براساس نور و روشني حركت كني و بهترين نور 
  باشد.  مي ‡ و مكتب اهل بيت ص همان كتاب خدا و سنت پيامبر

هاي زيبا و صفات وااليش  به وسيلة نام –سبحانه وتعالي  –از خداوند 
و و راه  ص ش را بر سنت پيامبر بزرگوارشهاي بندگان مؤمن خواهم كه دل مي

همان افراد پاكي كه هرگز راه و روش او را تغيير  ،متفق سازد ‡ روش اهل بيت
هاي بيان حقيقت براي همة  نداده و از راه او منحرف نشدند. آنان نور حق و راه

در دعاي  ص خوانيم كه سرورمان محمد مؤمنان بودند در پايان همان دعايي را مي
   خواندند.  از شب مينم

DflöaŠžjču@ ğlfl‰@ ŞáŽèÜ�Ûaîčßflë@ flÝØîčöbîčÏaflŠž��gflë@ flÝžîflë@ čpaflìflàŞ�Ûa@ �Šč�bOÏ@ flÝflÌ�Ûa@ �áčÛbflÇ@ �āž‰Oþažî@čk
žzflm@fložãOc@čñfl…bflèŞ’Ûaflë�Øfli@Žážîč…bfljčÇ@flåOÚ@čÏžî@bflàO×čÏ@ažìŽãbžî@čé�±OÛ�g@bflãč†žça@flæì�ÐčÜflnó@čÏ@flÑčÜŽnž�a@bflßžî@flåčß@čé

ačãž‡�hči@ğÕO§Ù@Şã�gOÙ@č†žèflmð@OÛ�g@Žõbfl’flm@žåflßó@čÔflnž�Žà�Ûa@ñÂaŠč•žî�áCN@ @
ها و  اي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، اي آفريننده آسمان اخداوند«

داننده نهان و آشكار تو در ميان بندگانت در آنچه درباره آن دچار اختالف  زمين، اي
. در آنچه درباره آن اختالف به وجود آمده است كني شوند، قضاوت و داوري مي مي

ترديد تو هركسي را كه  با اراده خود ما را به آنچه حقيقت است راهنمايي كن كه بي
  .»كني بخواهي به راه راست هدايت مي
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