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 نيموحد یها جمموعه كتاب   مقدمه
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  هاي موحدين مجموعه كتاب  مقدمه

را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان، سپاس خداوندي كه نعمت اسالم  حمد و
را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم  ايشان ترينِ بهترين و پاك

  پيامبر دوستي و رحمت.  قدرِ پروردگار يكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران
هايِ مردان  و از جان گذاشتگيها  ديني كه امروز مفتخر به آنيم، ثمره مجاهدت

پاكش  خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نامِ
خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال  كالمبر لب داشتند و در راه صيانت از 

  ند.و عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه ندا
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 

دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك و  كينه، در اين مياناما برابري سر داد. 
و شرك و غلو و گزافه و  ؛را هدف گرفتجاهالن متنسك، قامت رعناي دينِ حق 

 هاي غوغا پردازي كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ دروغ، چنان طوفاني بر پا كرد
ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 

اهللا، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و  رسول
كه امروز، زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي 
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خيزد مگر بر مزار مردگان؛  صداي قرآن برنمي ؛سينه زني و عزاداري است محلِّ ،مساجد
مداحان جاهل و  ؛روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است

اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده عوام
داختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از براي جدايي ان ه استمستمسكي شد

  فعت از آنِ كيست!اين تفرقه و خصومت،  بهره و من
دهند، چيزي نيست مگر  مذاهب اسالمي در ايران سر مي آنچه امروز به نام تقريبِ

اي گسترده، مقصودش  سياسي كه در ساية پوششِ رسانه هياهوي تبليغاتي و گرد و خاك
ايران در جهان است.  اي مناسب از حكومت شيعيِ ترسيم چهرهجلب توجه سياسي و 

روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود گويايِ اين حقيقت  ،نگاهي به عملكرد سردمداران
به شيوة زمامدارانِ ايران، خواب و  ،است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني

  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«خيالي بيش نيست و 
اماميه   موحدي در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيعه مسلماندر اين ميان، 

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند  برخاستند و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر
شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي  زنگارِ ؛و قلم فرسودند و سخن دردادند

  پروا فرياد برآوردند كه:
 يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را برخيز تا

 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند شاهراه  ،كه از زمرة اين بزرگواران بود ،حيدر علي قلمداران قمي
در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش اتحاد، علت اين تفرقه را 

هاي اسالمي، گامي حقيقي و  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي
موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، 

طبايي، آيت اهللا همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طبا
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي و  پژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دين الگويي است براي حق
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 هاي ناب قرآن و سنت، در جهت عيار سنجيِ مدعيات ديني و در ساية آموزه
گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم مهاي يكتاپرستانه گا پژوهش

  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تالش

هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي
  ياتبخش اسالم، به ويژه در ايران هستند. ح

در  ،هايشان را منتشر مي كنيم گراني كه امروز كتاب كه اصالحالزم به ذكر هست 
هاي  اند، مرحله كه در گذشته پيرو آن بوده ،اماميدوازده   شيعهاز خالل تغيير مذهب 

امت از ديدگاه اند و باطل بودن عقايد شيعة امامي مانند ام متعددي را پشت سر گذاشته
كه ميان صحابه رخ داده به صورتي را شيعه، عصمت، رجعت و غيبت و اختالفاتي 

اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از  تدريجي و در چند مرحله كشف كرده
هاي عقايد گذشته  برخي از اثرات و بازمانده ،اند هايي كه در ابتداي امر تأليف كرده كتاب

آنها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه كامال از  هاي بعديِ ولي كتاب .به چشم بخورد
توحيدي  را در  پاكو آاليش  بيبه هدف نزديك شده و بلكه عقيدة  ؛آن پاك شده است

  .اند آغوش كشيده
***  

  اهداف
آنچه امروز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف دين و اداي احترام 

  اي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه:ه به مجاهدت
امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  - 1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  نتقل گردد. هاي بعد م هاي راستينِ دين، به نسل ارزش
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هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه - 2
جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح جامعه مقلد، روحاني - 3

وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، به هاي خود  انديشه
آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با تكيه 

  بر كالم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. 
ن را از شائبة آنا هاي بي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك - 4

تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 
امت بزگ  آشناييِ براي فراهم كند اي ها، زمينه ها به ديگر زبان با ترجمه اين كتاب

  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران. و انديشه ها نگرشاسالم در ديگر كشورها با  

***  

  چشم انداز
اي عاري از خرافه و بدعت و رسيدن بـه مدينـة    نيست كه دستيابي به جامعهترديدي 

بـا پيـروي از    جـز اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همـراه دارد،   فاضله
. مقدور نخواهـد بـود    هاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبر مهر و رحمت آموزه

است كه با معرفي آثار ايـن بزرگـانِ    هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعة موحدين، آن
پژوهـان و جوينـدگانِ راه حـق فـراهم آورنـد، تـا        جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

گيري از فضايل ديني و علميِ اين عزيزان، بستر مناسبي باشد براي رشـد   شناخت و بهره
جامعه توحيدي و قرآني در ايران و  نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق. و تقويت  

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم 
خاندان  و -محمد مصطفي - خداوند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار 

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، 
نيمة چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشيد عباسي در  كه در دورة خالفت هارون، الحكمه بيت ،قمريهجري ة دوم دوم سد
به دليل تبديل شد و  جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ه بود، به بزرگترينبغداد تأسيس شد

استنساخ و  ،ترجمه ،هاي مختلف تأليف ر عرصهاش د هاي فرهنگي و علمي فعاليت
به عنوان نماد تمدن هنوز  ،و مهندسيهاي گوناگون پزشكي، انساني  پژوهش در دانش

  شود. مياسالمي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  مي
ري ميان آنان بود، از بين ببرند اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و براد
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  پسِ ابر

ــته حقيقـــت،  ســـرايي اســـت آراسـ
 نبيني كه هر جـا كـه برخاسـت گـرد    

  

ــوس   ــوا و هــ ــرد ،هــ ــت گــ  هبرخاســ
ــر ــد نظـ ــرد  ،نبينـ ــت مـ ــه بيناسـ  گرچـ

  

هاي برنامه ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان  تالش
حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري روي به 

جستن آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف 
  ي در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. عميق

براي به انحراف كشيدن  هاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش
نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسالم و وارد كردن بدعت آموزه

اي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احي
پرست، به اشاعه فرهنگ  با شجاعتي كم نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه

و اعتقادات اصيل اسالم پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و 
شريف اسالم،  جو، به تأسي از پيامبر بدعتگذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
ٓ ﴿به راستي:  َ

َ
ۡوِلَآءَ  إِنَّ  أ

َ
ِ  أ َّ َ  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  َ  ٱ   .]62:يونس[ ﴾٦٢ َيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َو

اي  ي و گزيدهاي است از درياي معرفت اله آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
نور خدا در دلشان  ؛از طايفه شيعيان بودند ،است از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز
بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه همگي از   تابيدن گرفت و توحيـد را سرلوحه حيات با

علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در سير تحول 
بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به  ،ي (وفكر

بلكه با گذشت زمان، مطالعات  ،مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است
اند. لذا، ممكن است برخي  گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده

ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده است، كامال  گيرياز اظهار نظرها يا نتيجه 



7 

 نارش  ی مقدمه

    

 
 

  

 

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل  هاي ديني و اعتقادي منطبق با رويكرد
اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام 

ها، الزاما  ري مطرح شده در اين كتابها و مواضع فك نموديم. همچنين، ديدگاه
اي  ترديد، نفحه كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر ديدگاه

براي هدايت آناني كه به دور از  ،است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه تعصبات و گمانه زني

توان تنها به  نمي ،هاي اين افراد نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل  ،مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد

ها و عوامل آن كامال شناخته شود.  د، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزهشومطالعه 
كه  »درسي از واليت«د ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان براي مثال، آيت اهللا سي

. او در اين كتاب به آورده است اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تطور فكري
ايشان پس از پيامبر خدا  بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ

بر وجود و حيات محمد بن حسن عسگري، به  ؛انستهعدد ائمه را دوازده نفر دپرداخته؛ 
نام . اما چند سال بعد، كتابي با بودعنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته 

حاكي از جعلي و  ،هايش و نتايج پژوهش نوشت »تحقيق علمي در احاديث مهدي«
دت و وجود امام زمان هاي تاريخي مرتبط با وال دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و گزاره

آيد كه اطالع از حوادث و رويدادهاي  . از اين مثال و موارد مشابه ديگر، چنين برميبود
زندگي موحدين و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، 

  و آثار ايشان است.  بهترين راه براي آگاهي از سير تحول انديشه
اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه اين بزرگواران و تالشاميد است آثار 

كه خداوند بزرگ، اين مختصر  اميدبازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق. 
هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و  را موجب بخشش گناهان و لغزش

 خود گيرد. لطف
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م ن ا   سم اهللا ا

  ن مترجمسخ

هاي بسيار در مجالس و محافل ايران، از سخنرانان ديني نسبت به طايفه وهابي،  سال
(وهابي) را   شنيدم. ايشان اين نام كه ساكن حجازند، طعن و لعن و بدگويي شديدي مي

خوانند. محمد بن عبدالوهاب، دانشمند  اند، بلكه خود را مسلمان مي براي خود برنگزيده
هجري، براي از ميان برداشتن خرافات ديني رايج در  12اوايل قرن  مصلحي بود كه در

اي را به نظر اصالحي خود دعوت كرد. اين، نامي است كه از  ميان مسلمين، قيام و عده
شود. در ايران هر كس از  هاي اسالمي به پيروان و مقلدين او اطالق مي سوي ديگر فرقه

كه با ميل  ،كند رآن و اسالم و توحيد را بيان بزرگان و علماي ديني، حقيقتي از حقايق ق
نامند و دليلي بر رد او ندارند،  و مذاق شيعيان سازگار نباشد، بالفاصله او را وهابي مي

كنند. من همواره  جز اينكه او وهابي است و به همين بهانه، او را سرزنش و محكوم مي
تي از قرآن را بيان كند، او پرسيدم كه چگونه هر كس حقيق كردم و از خود مي تعجب مي

ها چه عقايدي دارند؛ مگر ما به قرآن تمسك  خوانند؛ مگر وهابي را وهابي مي
و ساير بزرگان، تابع قرآن و  السالم) (عليهبن ابيطالب  و علي جوييم؛ مگر پيامبر اسالم نمي

  ؟اند متمسك به آن نبوده
 ندخواست دم كه هر گاه ميدي همچنين، بسياري از علماي روشنفكر و متدين را مي 
د، به بهانه ند و مردم را با توحيد قرآن آشنا سازناز يكي از حقايق قرآني بردار اي پرده
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كردند؛ بزرگاني مانند آيات  را محكوم و عوام را عليه او تحريك مي ايشانگري  وهابي
شي زاده، شريعت سنگلجي، وحيدالدين مرع عظام: حاجي سيد اسداهللا خرقاني، خالصي 

و امثال ايشان. پس در صدد  1سالم جاللي قوچانيحجت اإل نجفي، سيد محسن حكيم،
جو و تحقيق نمايم و ببينم و جست ،2»ُمنِع ما ىلعَ  حريٌص  نسانُ اإل« برآمدم تا بنا به اصلِ 

گويند و باورهايشان چيست؛ اگر واقعاً مسلمانند كه خون و مال و آبروي  وهابيان چه مي
من جنگ «فرمود:  گويي و غيبت ايشان حرام است. رسول خداآنان محفوظ و بد

. همان 3»لِِم َكَدِمهِ ُض الُمْس ِعرْ «، و فرمود: »بگويند و موحد شوند إالاهللا إله الكردم تا مردم 
طور كه قتل مسلمان، از گناهان كبيره است، ريختن آبروي او نيز چنين است. متأسفانه 

ايران يافتم تا تحقيق كنم و نه كتابي ديدم، تا اينكه در از جماعت وهابيان، نه كسي را در 
كتابي ديدم با عنوان  ،در سفر به مدينه .الحرام مشرف شدم  اهللا ش زيارت بيت1352سال 

عقيده هر كس را « :. به خود گفتم»مام حممدبن عبدالوهابللشيخ اإل ةسالمياإل ةالعقيد يف«
و به ديگران نبايد مراجعه كرد، زيرا ممكن بايد از خود او و يا از كتاب او جويا شد 

ورزي نمايند، پس بهتر اين است كه كتاب خود  است كم و زياد و يا تحريف و غرض
اين شخص، كه مؤسس و مرجع بوده، مطالعه شود، تا از عقايد او و پيروانش شناخت 

من  . به هر حال، آن كتاب را براي مطالعه گرفتم. برخي از دوستان از»حاصل گردد
خواستند تا آن را به فارسي ترجمه كنم، تا كساني كه با عقايد وهابيت آشنا نيستند، آگاه 

كم و زياد ترجمه كردم و در مواردي كه نياز به توضيح  آن كتاب را بدونِ گردند. لذا
  ام. بود، بين پرانتز بيان كرده

است، كه در  ن عبدالوهابب اين كتاب، مشتمل بر سه رساله از شيخ االسالم محمد 
صفحه چاپ شده است. رساله اول، مباحثي است درباره شناخت  63ق در 1390سال 

                                           
  اهللا حكيم، وهابي است! اند كه آيت اند و به گمان خود، اثبات كرده طالب نجف كتابي منتشر ساخته -1

  شود. مند مي القهانسان، بر هر چه كه از آن منع شود، حريص و ع -2

  آبروي مسلمان، مانند خون اوست. -3
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 ؛رساله دوم، در بيان راه صحيح در پيروي دين حنيف و ملت ابراهيم ؛خدا، دين و پيامبر
اند، رد و جواب آنان را  رساله سوم، شبهاتي را كه مغرضين بر اسالم و توحيد وارد كرده

  بيان كرده است.
هدف ما از ترجمه و نشر اين كتاب، آن است كه مردم بدانند كه امروز، زمان تفرقه  

هاي مسلمين، واجب است كه درگيري و بدگويي از  و نفاق نيست و بر هر فرقه از فرقه
يكديگر را كنار بگذارند و بازيچه و ابزار دست دشمنان اسالم و استعمارگران نباشند. 

و دين و  تفرقه ضعيف شده، دشمنان در ميانشان رخنه كرده كه مسلمين به خاطر ،امروز
با يكديگر به كينه و  ،الاقل ،آبروي آنان در خطر است، بايد خود با هم متحده شوند و

عوام بيچاره را عليه يكدگر  (عليهم السالم)ستيز بر نخيزند و به نام واليت آل محمد 
  تحريك نكنند.

را دوست دارند و به دوستي  ل محمدتمام مسلمين، حتي سنّيان متعصب، آ
كسي است  افتخار دارند. دوست آل محمد ‘اميرالمؤمنين و فرزندان حضرت زهرا

 إالاهللا إله ال«كه در ميان مسلمين تفرقه نياورد؛ به فحاشي و بدگويي مسلمان و گوينده 
ْ عۡ ٱوَ ﴿ نپردازد؛ تمام مسلمين را برادر يكديگر بداند و آية شريفه» اهللا محمد رسول  َتِصُموا

ِ ٱ لِ ِبَبۡ  َ  اَجِيعٗ  َّ ْۚ  َو قُوا انداز،   دكاندار تفرقه اي را مد نظر قرار دهد؛ مانند عده 1...﴾َتَفرَّ
كسي اشتباهي كرد، ل علمي و يا ديني يمسا اگر در ؛كندنمسلمين را به يكديگر بدبين 

زد، بلكه به لطف و فوري به تكفير و لعن و تفسيق او نپردازد و جنجال راه نيندا
  خيرخواهي و با داليل علمي و قرآني، اشتباهات را گوشزد و اختالفات را كم كند.

اي نبرده و كتابي را كه نخوانده  بسياري از گويندگان را سراغ دارم كه از دانش بهره 
كنند. هدف ما دعوت به مذهب اين و آن نيست.  خبرند، تكذيب مي آن بي  و  از محتواي

تمام مسلمين، قرآن را  ،انيم و دعوت ما به خدا و قرآن و اسالم است. امروزما مسلم
دانند. ما تمامي مسلمانان را دوست داريم و اگر  قبول دارند و كتاب آسماني خود مي

                                           
  .]103: آل عمران[ ».و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد ...« -1
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بريم. ما معتقديم  توزي، به خدا پناه مي پذيريم و از عداوت و كينه سخن حق بگويند، مي
د را مسلمان بنامند؛ همانطور كه خدا به رسول خود امر هاي اسالمي بايد خو تمام فرقه

  فرموده كه: 
ِمرۡ ... ﴿

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .١﴾لِِميَ ُمسۡ ل

ها و  پيروي كرده و خود را مسلمان بناميم و از نام ما نيز بايد از رسول خدا
گذارند و  آور دوري كنيم. پس هر فرقه از مسلمين، اگر تعصب را كنار هاي تفرقه مذهب

اند، و يا دست  خود را مسلمان بنامند، يك قدمِ بزرگ در راه وحدت و اتحاد برداشته
ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿ تكفير نكنند ديگر هبامذ  كم، ساير مسلمين را به نام  َفلَن ادِينٗ  مِ َل

ِ ٱ ِف  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ    .٢﴾ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرة
 اهللا ل، ما مندرجات اين رساله را بر خالف كتاب خدا و سنت رسولبه هر حا 

بدگويي و لعن در آن نيافته و دليلي بر بطالن عقايد آن نداريم،  نديدم و نه تنها مجوزِ
ام. اگر كسي يكي از مطالب آن  ديده بلكه تمام را مطابق كتاب خدا و سنت رسول خدا

نه آنكه به دشنام و لعن  ؛د، دليل آن را ذكر كنددان را باطل و يا بر خالف كتاب خدا مي
  بپردازد. خداي تعالي فرموده است: 

﴿ َ ْ  َو ِينَ ٱ تَُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ َّ  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا ۢ َعدۡ  َّ   .3... ﴾مٖۗ ِعلۡ  بَِغۡيِ  اَو
دعي در اين آيه خدا از بدگويي نسبت به مشركين نهي كرده است، پس كساني كه م

 ميرالمؤمنينا گويند؟ دوستي اهل بيت هستند، چگونه به ديگر مسلمين بد مي
اي از اصحابش به لشكريان  ذكر شده چون ديده عده 204البالغه خطبه  چنانچه در نهج

  كنند، نهي نمود و فرمود:  معاويه بدگوئي مي

                                           
  .]72: يونس[ ».... و به من دستور داده شده كه  از مسلمين(گردن نهندگان) باشم« -1
فته نشود و وى در آخرت از زيانكاران و هر كه جز اســالم دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پذير« -2

  .]85 :عمران آل[ ».است
خوانند دشنام مدهيد كه آنـان از روى دشـمنى [و] بـه نـادانى خـدا را       و آنهايى را كه جز خدا مى« -3

  .]108 :نعامألا[ ».دشنام خواهند داد...
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الي از ليكن اگر اعمال و احو من خوش ندارم كه شما بد زبان و بدگو باشيد، و«
اگر  تر و براي عذر شما رساتر است و ايد، بيان كنيد كه آن صواب ايشان بر خالف ديده

ما و  خون ما و ايشان را حفظ كن و بين ،خدايا بگوييد در عوض فحش و بدگويي:
  .»ايشان اصالح نما، بهتر است

وجب به هر حال، دشنام و بدگويي به گوينده شهادتين حرام و از گناهان كبيره و م 
اميرالمؤمنين دشمني  اي با خرسندي دشمنان اسالم است. اگر در صدر اسالم، عده

زمان ما چه تقصير دارند؟ ما نبايد به بهانه رويدادهاي تاريخي گذشته،  انانكردند، مسلم
  به جان يكدگر بيفتيم.

  فرموده است: سوره بقره  141در آيه خداوند  
ةٞ  َك تِلۡ ﴿ مَّ

ُ
ا َولَُكم َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ َ  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ا لُونَ  َٔ تُۡس  َو ْ  َعمَّ   ﴾َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

اند و براى  براى ايشان است آنچه به دست آورده ،جماعت را روزگار سپرى شدآن «
  ».اند شما بازخواست نخواهيد شد كرده و از آنچه آنان مى ،ايد شماست آنچه به دست آورده

  
  قمري 1394لوششم جمادي األ

  شمسي 1353هفتم خردادماه 
  ابوالفضل برقعي  
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  گانه رساله اصول سه
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  اصل اول

  خدايت رحمت كند!
  بدان كه ياد گرفتن چهار مسئله بر ما واجب است: 

  دليل هر يك بشناسي؛  به همراهو دين او را  : اينكه خدا و رسولنخست
  : عمل به آنچه دانستي؛ دوم
  مردم به سوي آن؛  : دعوت كردن ديگرسوم

  : صبر كردن بر اذيت و آزار در اين راه.چهارم
  دليل اين سخن، سوره عصر است كه خدا فرموده: 
َّ  ٢ ُخۡسٍ  َلِف  نَ نَسٰ ۡلِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡصِ لۡ ٱوَ ﴿ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َوتََواَصوۡ  تِ لَِحٰ لصَّ  ا

 ِ ْ َوتََواَصوۡ  قِّ لَۡ ٱب ِ  ا ۡبِ ٱب   ] ٣ −١[العرص:  ﴾٣ لصَّ
مگر كسانى كه  كه واقعا انسان دستخوش زيان است سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل]«

  ».اند توصيه كرده گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى
اگر خداي تعالي بر بندگان خود، جز اين سوره، حجتي نازل « گويد: مي /شافعي

  . »كرد اين سوره) ايشان را كفايت ميهمانا ( نمود، نمي
قبل از گفتن و عمل كردن است و دليل آن، قول  ،دانستنگويد:  مي/ بخاري 

  سوره محمد، كه فرمود: 19خداي تــعالي است كه در آيه 
نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿

َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ُ ٱ إ    ﴾بَِك ِلَ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ

  ».نيست و براى گناه خويش آمرزش جوىدى جز خدا پس بدان كه هيچ معبو«
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  در اين آيه، به ابتدا علم قبل از قول و عمل تأكيد نموده است.
  بر هر مرد و زن مسلمان واجب است كه سه مسئله را بداند و به آن عمل كند: 

خداي تعالي ما را خلق كرده، روزي داده و بدون سرپرست نگذاشته  مسئله نخست:
فرستاده كه هر كس او را اطاعت كند وارد بهشت و هر  ما رسولياست؛ به سوي 

كس از او سرپيچي كند، داخل دوزخ خواهد شد. دليل اين مطلب، قول خداي تعالي در 
  سوره مزمل است:  16و  15آيه 

﴿ ٓ ا رۡ  إِنَّ
َ
ٓ َسلۡ أ ٗ  ُكمۡ إَِلۡ  َنا ٓ  ُكمۡ َعلَيۡ  ِهًداَشٰ  رَُسو رۡ  َكَما

َ
ٓ َسلۡ أ ٰ  َنا َ ِ ٗ  نَ َعوۡ فِرۡ  إ  َفَعَصٰ  ١٥ رَُسو

َخذۡ  لرَُّسوَل ٱ نُ َعوۡ فِرۡ 
َ
خۡ  هُ َنٰ فَأ

َ
ٗ  اذٗ أ   ﴾١٦ َوبِي

 اى كه گواه بر شماست روانه كرديم همان گونه كه گمان ما به سوى شما فرستاده بى«
ولى] فرعون به آن فرستاده عصيان ورزيد پس ما او را . [اى به سوى فرعون فرستاديم فرستاده

  ».فتيمبه سختى فرو گر
البته تا زماني كه زنده و ميان مردم است، گواه حال ايشان است، اما چون وفات [

 حضرت عيسي 117اطالع است، چنانچه در سوره مائده آيه  كرد، از دنيا بي
  گويد:  مي

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعَليۡ  َوُكنُت ﴿... ا فِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِن تَوَفَّ
َ
  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لرَّقِيَب ٱ أ

و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتى تو خود بر آنان «... 
  ».نگهبان بودى و تو بر هر چيز گواهى

همان سوره، در روز قيامت تمام پيامبران از قوم خود اظهار  109به تصريح آيه 
  .]1نداريم گويند پس از موت از حال امت خبر اطالعي كرده و مي بي

: اينكه خدا نپسنديده كه در عبادت او، احدي را شريك كنند، نه فرشته مسئله دوم
  باشد:  سوره جن مي 18آيه  ،مقرب و نه پيامبر مرسلي را؛ دليل آن

                                           
ُ  َيَۡمعُ  يَۡومَ ﴿ -1 َّ ٓ  َفَيُقوُل  ٱلرُُّسَل  ٱ ِجۡبُتۡمۖ  َماَذا

ُ
ْ قَا أ ٓۖ  ِعۡلمَ  َ  لُوا نَت  إِنََّك  َلَا

َ
ٰمُ  أ   ]١٠٩دة:  [املائ ﴾١٠٩ ٱۡلُغُيوِب  َعلَّ

گويند مـا   فرمايد چه پاسخى به شما داده شد مى آورد پس مى [ياد كن] روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى«
  .»را هيچ دانشى نيست تويى كه داناى رازهاى نهانى
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نَّ ﴿
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَسٰ ل َّ ِ  َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ

َ
  ﴾اأ

  ».ا با خدا مخوانيدمساجد ويژه خداست پس هيچ كس ربه تحقيق و «
زيرا آنان  ؛و آيات بسياري در قرآن است با اين مضمون كه بندگان خدا را نخوانيد[

  . ]توانند ضرري را از شما دور كنند نميشوند و  صداي شما را نمي
: اينكه هر كس اطاعت خدا كند و او را به يگانگي و توحيد بپذيرد، جايز مسئله سوم

اگر چه نزديكترين كسانِ او باشند. دليل  ؛امبر او دوستي كندنيست كه با دشمن خدا و پي
  سوره مجادله:  22 آيه اول بر اين امر، قول خداي تعالي است در 

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا ْ َكنُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ  ا
 ٓ وۡ  مۡ َءهُ َءابَا

َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َعِشَيَتُهمۚۡ  أ

ُ
يََّدُهم نَ يَمٰ ۡلِ ٱ قُلُوبِِهمُ  ِف  َكَتَب  ئَِك أ

َ
 َوأ

ٰ  ِخلُُهمۡ َوُيدۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ   ٱ تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  ٖت َجنَّ
َ
ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل ُ ٱ رَِضَ  فِيَها ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ  َورَُضوا

ْوَلٰٓ  هُۚ َعنۡ 
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  ئَِك أ َّ  ٓ َ

َ
ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  أ ۡ ٱ ُهمُ  َّ   ﴾٢٢ لُِحونَ ُمفۡ ل

خدا و  قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با«
آنان باشند  اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره رسولش مخالفت كرده

از جانب خود تاييد  در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى ،بدارند دوست
 ،آورد روان است در مى هايى كه از زير [درختان] آن جويهايى و آنان را به بهشت ،كرده است

 ،آرى .اينانند حزب خدا ،خشنودند خدا از ايشان خشنود و آنها از او ،هميشه در آنجا ماندگارند
  ».زب خداست كه رستگارانندح

خود راهنماست، كه همانا دين حنيف و  ]پرستشو [ طاعت بدان خدا تو را به سوي
شيوه عبادت ابراهيم اين است كه خدا را به يكتايي و بدون شريك بپرستي و دين را 

ها را به همين امر كرده و هدف از آفرينش  براي او خالص كني، و خداوند همه انسان
  سوره الذاريات فرموده:  56آيه بوده است. در  ]پرستش[ن ايشان، اي

َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ ِ   ﴾ُبُدونِ ِلَعۡ  إ
  .»و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند«
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معناي عبادت، اين است كه فقط خدا را قابل پرستش بداني و بزرگترين چيزي كه 
شرك  ،و بزرگترين چيزي كه از آن نهي نموده ،كتاپرستي استي ،خدا به آن امر نموده

  سوره نساء:  36و دليل آن، آيه  ؛است. شرك، خواندن غير خداست با او
ْ عۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا َّ  َ ْ تُۡشِ  َو   ﴾...ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  ُكوا
  ...»و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد«

ه اصلي كه شناخت آنها بر انسان واجب شده س«گاه به تو گفته شد: پس هر 
. پس اگر به تو گفته شود: »شناخت خدا و دين او و رسول او، محمد«بگو:  »چيست؟

پروردگارم، آن است كه مرا و همه جهانيان را با نعمت «، بگو: »كيست پروردگارت؟«
ول خداي خود پرورش داده و او معبود من است؛ برايم جز او معبودي نيست؛ به دليل ق

  تعالي در سوره حمد:
ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ﴿ َّ   ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
  ».است ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان«
و هر چه غير خداست، از جهان است و من، يكي از موجودات جهانم و به آنچه  
  سوره بقره فرموده:  285آيه خداوند در [گويم، ايمان دارم.  مي

ۡ ٱوَ  ﴿... ِ  َءاَمنَ  ُكٌّ  نَۚ ِمُنوُمؤۡ ل ِ ٱب َحدٖ  َبۡيَ  ُنَفّرُِق  َ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦئَِكتِهِ َوَمَلٰٓ  َّ
َ
 ّمِن أ

ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَالُوا
َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك َلۡ  َربََّنا َرانََك ُغفۡ  َنا   ﴾َمِصيُ ل

و [اند  ان آوردهها و فرستادگانش ايم و مؤمنان همگي به خدا و فرشتگان و كتاب«.... 
گذاريم و گفتند: شنيديم و گردن نهاديم،  ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي ]گفتند:

  ].»پروردگارا، آمرزش تو را خواستاريم و فرجام به سوي توست
به آيات و « :بگو »به چه چيز پروردگارت را شناختي؟«پس اگر به تو گفته شود: 

توان به شب و  مى مخلوقات خداى بزرگ،و  ياتاى از آ به عنوان نمونه. مخلوقاتش
 .در بين آنهاست اشاره كردهفتگانه و آنچه  يها و آسمان  زمين ،اهخورشيد و م ،روز

  : فرمايد مىسوره فصلّت  37آيه در خداوند متعال 



21 

 انه  اصول سهرسا

    

 
 

  

 

ٰ  َوِمنۡ ﴿ ۡ ٱ تِهِ َءاَي مۡ ٱوَ  لََّهارُ ٱوَ  ُل لَّ ۚ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ْ تَسۡ  َ  َقَمُر مۡ  ُجُدوا َ  ِس لِلشَّ  وَ  َقَمرِ لِلۡ  َو
ِيٱ    ﴾٣٧ ُبُدونَ َتعۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن َخلََقُهنَّ  لَّ
نه براى خورشيد سجده  .] او شب و روز و خورشيد و ماه استوجودهاى [ و از نشانه«

   .»دپرستي و خدا را سجده كنيد كه آنها را خلق كرده، اگر تنها او را مى، كنيد و نه براى ماه
  فرموده:  54آيه  ،در سوره اعراف

ُ ٱ َربَُّكمُ  إِنَّ ﴿ ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخَلقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َض ۡرۡل

َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ

ۡ ٱ ِش ُيغۡ  مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  لََّهارَ ٱ َل لَّ ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

 ٱوَ 
َ
ۗ مۡ ۡل ُ ٱ َتَباَركَ  ُر   ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ
ها و زمين را در شش روز آفريد  پروردگار شما آن خدايى است كه آسماندر حقيقت «

پوشاند و [نيز]  طلبد مى به شب كه شتابان آن را مى روز را ،قرار گرفتسپس بر عرش 
م] خلق اند [پديد آورد] آگاه باش كه [عالَ رگان را كه به فرمان او رام شدهخورشيد و ماه و ستا
  ».فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان ،و امر از آن اوست

تواند بيافريند و امر نمايد و فقط او معبود است، به دليل قول  ديگر نمي پس، كسِ
  سوره بقره فرموده:  22و  21آيات خداوند تبارك كه در 

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ْ عۡ ٱ لَّاُس ٱ أ ِيٱ َربَُّكمُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُكمۡ  لَّ  ٢١ َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن لَّ

ِيٱ  ٱ َلُكمُ  َجَعَل  لَّ
َ
ٰ  َض ۡرۡل ٓ ٱوَ  اشٗ فَِر َما ٓ  ءَ لسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
ٓ ٱ ِمنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
 ِمنَ  ۦبِهِ  َرجَ فَأ

ٰ ٱ َ  ُكۡمۖ لَّ  اقٗ رِزۡ  تِ لََّمَر ْ َتۡ  فَ ِ  َعُلوا َّ نَدادٗ  ِ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
  ﴾٢٢ لَُمونَ َتعۡ  َوأ

اند آفريده  كه شما و كسانى را كه پيش از شما بودهپرستش كنيد پروردگارتان را  ،اى مردم«
باشد كه به تقوا گراييد. همان [خدايى] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان  ،است 

ها رزقى براى شما بيرون  و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه ،قرار دادرا بنايى [افراشته] 
  ».دانيد پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد در حالى كه خود مى ،آورد

بن كثير، اين آيه داللت دارد كه فقط پروردگارِ اين مخلوقات، مستحق به گفته ا
  عبادت و خواندن است. 

***  
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  آنها به خداي تعالي  انواع عبادات و اختصاص
 پروردگار متعال، همگي فقط مخصوص است انواع عباداتي كه خدا به آنها امر نموده

هستند؛ از جمله: اسالم، ايمان، احسان، دعا، بيم [از عذاب] و اميد [به رحمت]، توكل، 
پناه خواستن، زاري به درگاه خدا، ذبح، نذر و مانند آن. دليل اين سخن، قول خداي 

  سوره جن:  18است كه در آيه  تعالي
نَّ ﴿
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَسٰ ل َّ ِ  َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ

َ
  ﴾اأ

  ».و مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا مخوانيد«
است.  يكي از اين عبادات را براي غير خدا انجام دهد، مشرك و كافر پس هر كس

سوره  117و در آيه  ،غير خدا را كفر دانسته دليل آن، قول خداي تعالي است كه خواندنِ
  مؤمنون فرموده: 

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿ َّ  ٰ  لِحُ ُيفۡ  َ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّبِهِ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِنََّما ۦبِهِ  ۥَلُ  نَ َهٰ بُرۡ  َ  َءاَخرَ  ًهاإَِل
ٰ لۡ ٱ   ﴾فُِرونَ َك

اهد داشت و حسابش فقط با و هر كس با خدا معبود ديگرى بخواند براى آن برهانى نخو«
  ». شوند باشد در حقيقت كافران رستگار نمى پروردگارش مى

خءُ « :دليل اينكه دعا، يكي از عبادات است، آن است كه در حديث آمده  خُّ مُ  ا
  سوره غافر: 60،  و قول خداي تعالي در آيه »دعا مغز عبادت است« :يعني »ةبادالعِ 

سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُكمۚۡ  َتِجۡب أ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِت  َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَسۡ  لَّ

  ﴾َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 
مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم در حقيقت كسانى كه از پرستش  :و پروردگارتان فرمود«

  .»1آيند خوار در دوزخ درمى ،ورزند به زودى من كبر مى

                                           
خـواهي   شود، با كمك عبادت خوانده است. دعايي كه عبادت تلقي مي حق تعالي در اين آيه، دعا را -1

گونه مـا كـه پـدر و     همان« :گويند خبر مي لوح و بي مردم از يكديگر، تفاوت دارد. برخي افراد ساده
گوييم آب يا دارو بده) و  (مثالً مي خواهيم ميكنيم و از آنها چيزي  مادر و يا فرزند خود را صدا مي

. پاسخ اين »آيد، پس خواندن انبيا و اوليا و صالحين نيز شرك نيست به حساب نمي شرك ،اين كار
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هاي عرفـي و   است كه منظور از دعا خواندن، درخواست كمك از نيروي غيبي است، نه درخواست

هاي عادي، از فردي كه حاضر و موجود است (مانند پدر، مادر، دكتر يا نـانوا)   معمول. در خواهش
توان خواند كه زنده و در دسترس باشد، اما اگر نـانوا   وقتي مي شود و او را فقط ميچيزي خواسته 

تـوان   ؛ پس نمـي »دارو بده« :توان گفت و به پزشك مرده نمي »نان بده« :توان به او گفت بميرد، نمي
 دعاي عبادت و عرض حاجت به درگاه معبود را با احتياجات معمولي مقايسه كرد. به عـالوه، روحِ 

 32؛ چنانكه خـدا در آيـه   السالم، نزد پروردگارشان استبلكه در دار يا و اوليا در اين دنيا نيست؛انب
  سوره نحل فرموده: 

ِينَ ٱ﴿ ٰ  لَّ ۡ ٱ ُهمُ َتَتَوفَّ ٰ  َيُقولُونَ  َطّيِبِيَ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ْ دۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  مٌ َسَل   .﴾َملُونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  بَِما نَّةَ لَۡ ٱ ُخلُوا
گوينـد درود بـر    يستانند [و به آنان] مـ  يفرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند م همان كسانى كه«

  ».                                                                           داديد به بهشت درآييد يشما باد به [پاداش] آنچه انجام م
سوره مائـده   109آيه خبرند؛ چنانچه در  آن بي پس ارواح طيبه، در عالم دنيا نيستند و از دنيا و اهل

بـه مـدت صـد     خبر ندارند. و عزير پيـامبر  هاي خود از امت ،پس از وفات ،انبيا است كه فرموده
روز «فرمـود:   سال مرد و خر او خاك شد و چون خدا او را زنده كرد، خبر نداشت. پيامبر اسالم

خـدايا، اينـان اصـحاب مـن     "گـويم:   كشند، من مي از اصحاب مرا به طرف آتش مي اي قيامت عده
  »."داني اينان پس از تو چه كردند تو نمي" :رسد . خطاب مي"هستند

پس انبيا، پس از وفات از امت خود خبر ندارنـد و اگـر از جنايـات مـردم مطلـع شـوند، همـواره           
تـوان   چگونه مـي حال آنكه دارالسالم و عالم آخرت، مكان راحتي است. پس  ؛ناراحت خواهند بود

  : است سوره فاطر فرموده 14آيه خداوند در واند كه از حال داعي خبر ندارد؟ مدعوي را خ
ْ يَسۡ  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن﴿ ٓ  َمُعوا ْ  َولَوۡ  َءُكمۡ ُدَع ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا ـ ُفُرونَ يَكۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  لَُكۡمۖ  َتَجابُوا  كُِكمۚۡ بِِشۡ

 َ   .﴾١٤ َخبِيٖ  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك  َو
كننـد و روز   شـنوند و اگـر [فرضـا] بشـنوند اجابتتـان نمـى       اگر آنها را بخوانيد دعاى شما را نمـى «

  ».كند كنند و [هيچ كس] چون [خداى] آگاه تو را خبردار نمى شرك شما را انكار مى قيامت
  احقاف فرموده:  6و  5آيات و در سوره 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ْ يَدۡ  ِممَّن أ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعوا ٰ  ۥٓ َلُ  تَِجيُب يَسۡ  َّ  َمن َّ َ ِ ٓ  َعن وَُهمۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ ٰ  ئِهِمۡ ُدَع   .﴾فِلُونَ َغ

خوانـد كـه تـا روز قيامـت او را پاسـخ       تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مـى  و كيست گمراه«
  ».خبرند دهد و آنها از دعايشان بى نمى
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 175از خدا ترسيد و اين ترس، جزئي از عبادات است، آيه دليل اينكه فقط بايد 
  باشد:  عمران مي سوره آل
 ...﴿ َ ؤۡ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َتَافُوُهمۡ  فَ   ﴾ِمنِيَ مُّ

  ». پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد«... 
وره س 110دليل اينكه فقط بايد به خدا اميد داشت و اين كار، عبادت است، آيه 

  كهف است: 
ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن... ﴿ ٓ  ُجوا ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰ  َعَم ِ  كۡ يُۡشِ  َو َحدَۢ  ۦٓ َرّبِهِ  بِعَِباَدة

َ
  ﴾اأ

پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را «... 
  ».در پرستش پروردگارش شريك نسازد

  : است سوره مائده است كه فرموده 23اينكه توكل به خدا، عبادت است، آيه  دليل
﴿...  َ َ ِ ٱ َو ُوٓ  َّ ْ َفَتَوكَّ ؤۡ  ُكنُتم إِن ا   ﴾ِمنِيَ مُّ

  ».اگر مؤمنيد  ،به خدا توكل كنيدو «... 
  سوره طالق:  3دليل ديگر، آيه 

ۡ  َوَمن﴿...  َ  َيَتَوكَّ ِ ٱ َ   ﴾...ۥٓ ُبهُ َحسۡ  َفُهوَ  َّ
  ». ... و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است«... 

محسوب  و عبادت است حق تعالي دليل اينكه رغبت و ترس و خشوع مخصوصِ
  باشد:  سوره انبيا مي 90آيه شود، مي

                                                                                                           
ْ َكنُ  لَّاُس ٱ ُحِشَ  َذا﴿ عۡ  لَُهمۡ  وا

َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا   .﴾فِرِينَ َكٰ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَكنُوا

  ».و چون مردم محشور گردند دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند«
خبـر و   كساني كه خداي حاضر و ناظر و شنوا و بينا را گذاشته و به عنوان واسطه، كساني را كه بي

اي   «است: ا خداي خود سر عناد دارند، زيرا خداوند نفرمودهخوانند، گويا ب غايب و دور هستند مي
   ».خود مرا بخوانيد« :، بلكه فرموده»بندگان من! واسطه را بخوانيد

سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ... ﴿
َ
  ».مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم« ]٦٠ :[غافر ﴾...لَُكمۚۡ  َتِجۡب أ

ين نيست كه دور از دسترس باشد، تا خدا مانند سالط: «فرمود 193در خطبه  چنانچه حضرت علي
  . [مترجم]»وزير و دربان او را بخوانند؛ خدا نه وزير دارد، نه دربان و نه واسطه ،الزم باشد كه محتاجان
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ْ  إِنَُّهمۡ ﴿ ٰ يۡ لَۡ ٱ ِف  رُِعونَ يَُسٰ  َكنُوا ۖ َورََهبٗ  ارََغبٗ  ُعوَنَناَوَيدۡ  تِ َر ْ  ا   ﴾ِشعِيَ َخٰ  َلَا َوَكنُوا
خواندند و در برابر  نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى آنان در كارهاى نيك شتاب مى«

  ».ما فروتن بودند
دليل اينكه خشيت و هراس، فقط بايد از خدا باشد و بخشي از عبادات است، قول 

  سوره بقره:  150خداي تعالي است در آيه 
...﴿ َ    ﴾...ِن َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َتۡ  فَ
  ...». پس از آنان نترسيد و از من بترسيد«... 

  سوره زمر است:  54دليل اينكه انابه و زاري، نمادي از پرستش خداست، آيه  
نِيُبوٓ ﴿
َ
ْ َوأ ٰ  ا َ ِ سۡ  َرّبُِكمۡ  إ

َ
ْ َوأ   ﴾ۥَلُ  لُِموا

  ». به سوى پروردگارتان بازگرديد و تسليم او شويد« 
  سوره حمد است:  5، فقط بايد از خدا باشد، آيه دليل اينكه ياري جستن و مدد خواستن

   ﴾َتِعيُ نَسۡ  يَّاكَ  ُبدُ َنعۡ  إِيَّاكَ ﴿
  ».جوييم پرستيم و تنها از تو يارى مى [بار الها] تنها تو را مى«

ِ «در حديث آمده:  ِ  نْ عِ تَ اسْ فَ  َت نْ عَ تَ ا اسْ ذَ إ   . »چون ياري خواستي از خدا ياري بجو« :، يعني»اهللاِ ب
  سوره ناس است:  1كه پناه جستن و استعاذه، مخصوص خداست، آيه دليل اين

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
  ﴾لَّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

  ».برم به پروردگار مردم پناه مى :بگو«
 9آيه جائز نيست، قول خداي تعالي در  ،دليل اينكه استغاثه و فريادرسي از غير خدا

  سوره انفال:
  ﴾لَُكمۡ  اَب َتجَ سۡ ٱفَ  َربَُّكمۡ  َتِغيُثونَ تَسۡ  إِذۡ ﴿ 
  .1»لبيديد پس دعاى شما را اجابت كردط [به ياد آوريد] زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى«

                                           
نيسـت؛ اگرچـه در مـوارد     حاضر و ناظر و مطلـع  خدايِ جزكسي  ،در تمام اين موارد، مدعو غيبي -1

جـايز اسـت، در    ،ز غيرخدا و وكالت و فريادرسيعرفي، درخواست و خواهش براي ياري گرفتن ا
  [مترجم] عبادت، غير خدا را نبايد خواند.



    

مفاتيح الجنان و قرآن      ٢۶ 
    

 

 

  عقيده اسالىم

26 

  سوره انعام است:  163و  162آيه  ،دليل اينكه ذبح فقط براي خدا است
ِت  إِنَّ  قُۡل ﴿ َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ  لَِك َوبَِذ

ِمرۡ 
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ   ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

در حقيقت نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار  :بگو«
  ».ام و من نخستين مسلمانم [كه] او را شريكى نيست و بر اين [كار] دستور يافته جهانيان است

ِ  حَ بَ ذَ  نْ مَ  اهللاُ  نَ عَ لَ « يت شده كه:از پيامبر خدا روا خدا لعن كند كسي را « :يعني »اهللاِ  رْيِ غَ ل
  ». كه براي غير خدا ذبح كند

  سوره انسان است:  7دليل اينكه نذر فقط بايد براي خدا باشد آيه 
ِ  يُوفُونَ ﴿ هُ  َكنَ  امٗ يَوۡ  َوَيَخافُونَ  رِ لَّذۡ ٱب   ﴾اَتِطيٗ ُمسۡ  ۥَشُّ
كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است  ] به نذر خود وفا مى[همان بندگانى كه«
».ترسيدند مى
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  اصل دوم 

و آن، يعني تسليم بودن به يكتاييِ  دومين اصل، شناخت دين اسالم با داليل است؛
اين خداوند، فرمانبرداري از او به وسيله پرستش كردن و بيزاري از شرك و مشركين. 

  و هر مرتبه داراي اركاني است. اسالم، ايمان و احساناصل، داراي سه جزء است: 

  اسالم] :[جزء اول
  اسالم، پنج ركن دارد:

  )؛ اهللا ن حممداً رسولأو إالاهللا هل الن أ شهدأگفتن شهادتين ( - 1
  برپا داشتن نماز؛  - 2
  ؛ زكات دادن - 3
  روزه ماه رمضان؛ - 4
  اهللا الحرام.  حج بيت - 5

  عمران است:  سوره آل 18يه ، آدليل بر شهادت به توحيد
ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  َّ

َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ۡ ٱوَ  ُهوَ  إ ْ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ْولُوا

ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ائَِم ٓ  ِطۚ قِسۡ لۡ ٱب َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ  ُهوَ  إ

  ﴾١٨ ِكيمُ لَۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ
و فرشتگان  نيست دهد كه جز او هيچ معبودى گواهى مى ،خدا كه همواره به عدل قيام دارد«

  ».دهند] جز او معبودى نيست كه شكست ناپذير حكيم است و دانشوران [نيز گواهى مى
» ٓ َّ «شود، جز خدا.  نفي تمام چيزهايي است كه عبادت مي »إَِلٰهَ  َ ِ ُ  إ َّ اثبات » ٱ

همانطور كه در ملك و  عبادت براي خداي يكتايي است كه در عبادت شريك ندارد،
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 28 تا 26 اتآيو تفسيري كه آن را واضح كند، قول خداي تعالي در  ،ندارد تدبير شريك
  سوره زخرف است: 

ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ ﴿ بِيهِ  هِيمُ َر
َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوَقوۡ  ِل ا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  ۥفَإِنَّهُ  َفَطَرِن  لَّ

  ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ۦَعقِبِهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ٢٧ ِدينِ َسَيهۡ 
مگر [از] . پرستيد بيزارم از آنچه مى من واقعاً :پدر خود و قومش گفت و چون ابراهيم به«

و او آن را در پى خود سخنى . آن كس كه مرا پديد آورد و البته او مرا راهنمايى خواهد كرد
  ».باشد كه آنان [به توحيد] بازگردند ،جاويدان كرد

  عمران:  سوره آل 64و دليل ديگر، آيه 
هۡ َيٰٓ  قُۡل ﴿

َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا َّ  نَُكمۡ َوبَيۡ  نَنَابَيۡ  ء

َ
َّ  بُدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو

َ  ا ٔٗ َشۡي  رۡ  ًضاَبعۡ  ُضنَاَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن ابَابٗ أ ْ تََولَّوۡ  إِنفَ  َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا نَّا َهُدوا

َ
  ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا  ،اى اهل كتاب :بگو«
را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى 

  ».1اد] اعراض كردند، بگوييد: شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]پس اگر [از اين پيشنه. نگيرد
  باشد:  ميسوره توبه  128سخن باري تعالي در آيه  ،دليل بر شهادت به رسالت محمد

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُكمۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُكمۡ َجا
َ
ِ  ُكمَعلَيۡ  َحرِيٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِيزٌ  أ  ٱب

ۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
  ﴾رَِّحيمٞ  رَُءوٞف 

شما در رنج بيفتيد به   دشوار است ايشقطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر«
   ».[هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است

                                           
و مانند خدا  خواندند يم ازيخود را در هنگام تضرع و ن امبرانيكه اهل كتاب، پ ميابي يدرم هيآ نياز ا -1

دعوت  ديتوح را به شانيا يتعال ي. خداكردند يدرگذشته رجوع م ايدانسته و در حوائج خود، به انب
 دانند؟ يم خودمسلمانان چگونه بزرگان خود را خوانده و ارباب  ات،يآ نيكرده است. با وجود ا

است كه  نيو بندگان صالح ايراجع به خواندن انب ست؛يپرستان ن كه راجع به بت و بت اتيآ نيا
  صحح][م .فرموده است ياز آن نه يتعال يخدا
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امر فرموده  بدان ما را كه محمد هر آنچهيعني: بايد از  ،»اهللا  أشهد أن حممدًا رسول«
را كه گفته و از آن، خبر داده است، تصديق نماييم، و  و هر آنچهاز ايشان اطاعت كنيم، 
جز به روشى كه ايشان  ،و اينكه پرستش خدا ،، دوري گزينيماست از هر آنچه منع كرده

   .انجام نگيرد ،اند بيان فرموده
سوره بينه 5آيه دليل بر وجوب نماز، زكات و تفسير توحيد، قول خداي تعالي در 

  است:  
﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ  َة

 ٰ   ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ
دين  ،اند و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده«

و نماز برپا دارند و زكات بدهند و دين [ثابت و] پايدار  ،گردانند[خود] را براى او خالص 
  ».همين است

  سوره بقره است:  183دليل روزه، آية 
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ َيامُ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ ِينَ ٱ َ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن لَّ
  ﴾١٨٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ 

ايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه  ايمان آورده ى كسانى كها«
  ».پيش از شما [بودند] مقرر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد

  عمران است:  سوره آل 97دليل بر وجوبِ حج، آيه 
...﴿  ِ َّ ِ َ  َو ۚ  هِ إَِلۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  تِ يۡ ۡلَ ٱ ِحجُّ  لَّاِس ٱ َ ٗ َ ٱ فَإِنَّ  َكَفرَ  نَومَ  َسبِي  َغِنٌّ  َّ

  ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َعنِ 
و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه «... 

  ».نياز است يابد و هر كه كفر ورزد يقينا خداوند از جهانيان بى
***  
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  : ايمانجزء دوم
و ايمان، داراي هفتاد و چند شعبه  جزء دوم از شناخت دين اسالم، ايمان است؛

است و كمترينِ آن، برطرف كردن » إالاهللا إله ال«است، كه واالترين مرتبه آن، گفتن 
  مزاحمتي از سر راه. حيا و شرم نيز جزئي از ايمان است. 

  اركان ششگانه ايمان، عبارتند از:
  ايمان به خدا؛ -1 
  ايمان به مالئكه؛ -2 
  الهي؛ هاي ايمان به كتاب -3 
  ايمان به رسوالن الهي؛ -4 
  ايمان به روز قيامت؛ -5 
  ايمان به [قضا و] قَدر و به خير و شر آن. -6 
  سوره بقره است:  177دليلِ اين اركان، آيه  
ن ِبَّ لۡ ٱ َس لَّيۡ ﴿

َ
ْ  أ ۡ ٱ قَِبَل  وُُجوَهُكمۡ  تَُولُّوا ۡ ٱوَ  قِ َمۡشِ ل ٰ  رِبِ َمغۡ ل ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ِبَّ لۡ ٱ ِكنَّ َوَل ِ ٱب َّ 

ۡ ٱوَ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ    ﴾نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱوَ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱوَ  ئَِكةِ َمَلٰٓ ل
نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و [يا] مغرب بگردانيد بلكه نيكى آن «

  ».[آسمانى] و پيامبران ايمان آورد است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب
  باشد:  سوره قمر مي 49قَدر، آيه دليل بر ايمان به 

  ﴾بَِقَدرٖ  هُ َنٰ َخلَقۡ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  إِنَّا﴿
  ». ايم ماييم كه هر چيزى را به اندازه آفريده «

***  
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   : احسانجزء سوم
و آن، خود يك ركن است؛ بدين معني كه خدا را  مرتبه سومِ اسالم، احسان است

بيند.  بيني، او را تو را مي گر تو او را نميو ا ؛بيني طوري پرستش كني كه گويي او را مي
  سوره نحل:  128دليل اين سخن، قول خداي تعالي است در آيه 

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َمعَ  َّ ْ ٱ لَّ َقوا ِينَ ٱوَّ  تَّ ۡ  ُهم لَّ   ﴾ِسُنونَ مُّ
  ».اند و [با] كسانى [است] كه آنها نيكوكارند خدا با كسانى است كه پروا داشته، در حقيقت«
  باشد:  سوره شعرا مي 220تا  217ليل ديگر، آيات د 
﴿ ۡ َ  َوتََوكَّ ِيٱ ٢١٧ لرَِّحيمِ ٱ َعزِيزِ لۡ ٱ َ ٰ  لَّ ٰ ٱ ِف  َوَتَقلَُّبَك  ٢١٨ َتُقومُ  ِحيَ  َك يََر  ٢١٩ ِجِدينَ لسَّ

ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ    ﴾٢٢٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
. بيند خيزى تو را مى از] برمىآن كس كه چون [به نم. و بر [خداى] عزيز مهربان توكل كن«

  ».او همان شنواى داناست. نگرد] كنندگان [مى در ميان سجده و حركت تو را
  سوره يونس:  61دليل ديگر، آيه 

  ِف  تَُكونُ  َوَما﴿
ۡ
ْ َتتۡ  َوَما نٖ َشأ َ  َءانٖ قُرۡ  ِمن هُ ِمنۡ  لُوا َّ  َعَملٍ  ِمنۡ  َملُونَ َتعۡ  َو ِ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُكنَّا إ

ِ  ُشُهوًدا   ﴾فِيهِ  تُفِيُضونَ  ذۡ إ
اى] از قرآن نخوانى و هيچ كارى  و در هيچ كارى نباشى و از سوى او [=خدا] هيچ [آيه«

  ».ورزيد نكنيد مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم آنگاه كه بدان مبادرت مى
بن  عمر از و دليل اين امر، در سنت رسول خدا، حديث مشهورِ جبرئيل است كه

  ت: روايت شده اس خطاب
نشسته بوديم. مردي با متانت آمد؛ با لباس سپيد و موي  زماني نزد رسول خدا«

شناخت. پس  از ظاهرش پيدا بود كه مسافر نيست و هيچكدام از ما او را نمي .مشكي
گذاشت و دست  نشست و زانوي خود را به زانوي رسول خدا نزد رسول خدا

فرمود:  . رسول خدا"مرا از اسالم آگاه كن ،يا محمد"خود را بر پاشنه پا نهاد و گفت: 
اينكه گواهى دهى كه هيچ معبود بر حقى جز خداى يگانه وجود ندارد و اينكه محمد "

و  ،ماه رمضان را روزه بگيرى و نماز را برپادارى و زكات بپردازى و ،فرستاده خداست
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اصحاب،  . ما"راست گفتي". آن مرد گفت: "اگر توانايى داشتى حج خانه خدا كنى
مرا درباره ايمان آگاه "تعجب كرديم كه او سئوالي كرد و خود تصديق نمود. باز گفت: 

قَدر  و به روز قيامت و به خدا، و رسوالن كتبو  مالئكه اينكه به خدا و" :. فرمود"كن
. فرمود: "مرا درباره احسان آگاه كن"گفت:  ."ايمان و باور داشته باشى و خير و شر آن

بيني؛ و اگر تو او را  ن است كه خدا را طوري عبادت كني كه گويا او را مياحسان اي"
سئوال شونده ". فرمود: "مرا از زمان قيامت آگاه كن". گفت: "بيند بيني، او تو را مي نمي

. "(يعني پيامبر) از سئوال كننده (يعني آن مرد) [نسبت به اين موضوع] داناتر نيست
و  اينكه كنيز ارباب خودش را بزايد،". فرمود: "ت آگاه كنهاي قيام مرا از نشانه"گفت: 

هايشان به يكديگر فخر  برهنه و فقرا، در مورد خانه پااينكه ببينى چوپانان تنگدست 
اي عمر! "گفت:  . پس آن پرسشگر رفت و ما مدتي مانديم. رسول خدا"فروشي كنند

 :. فرمود"او داناترند و رسول خدا" :عرض كردم "؟كه بود آن پرسشگر،داني كه   آيا مي
  ». "تا امر دينِ شما را، به شما بياموزد )سئوال كند(، جبرئيل بود. آمد )پرسشگر(اين "
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  اصل سوم:
  مان حضرت محمدشناختن پيامبر

پيامبر ما، محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم است. هاشم، از طايفه قريش بود 
عليه وعلی نبينا (بن ابراهيم الخليل  ، از فرزندان اسماعيل و قريش، از نژاد عرب است و عرب

آن، در دورانِ قبل از نبوت  سال عمر كرد؛ چهل سالِ  63پيامبر .)أفضل الصلوة والسالم
  سال، پيامبرِ مرسل بود. 23سپري شد و به مدت 

  با اين آيه، پيامبر شد:  
 قۡ ٱ﴿

ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّبَِك  مِ سۡ ٱب   ]1[العلق:  ﴾َخلَقَ  لَّ

  ».بخوان به نام پروردگارت كه آفريد«
فرستاده شد. شهرش مكه بود و به  ]براي هدايت جهانيان[وي با آيات سوره مدثّر، 

را به  آنهامدينه هجرت كرد. خداوند او را مبعوث كرد تا [مردم را] از شرك بيم دهد و 
كه  مدثرسوره  7تا  1در آيات توحيد دعوت كند. دليل اين سخن، كالم خداست 

  فرمايد:  مي
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ۡ ٱ أ ثِّرُ ل نِذرۡ  ُقمۡ  ١ ُمدَّ

َ
ۡ  َوَربََّك  ٢ فَأ  ٥ ُجرۡ هۡ ٱفَ  زَ لرُّجۡ ٱوَ  ٤ َفَطّهِرۡ  َوثَِيابََك  ٣ فََكّبِ

 َ    ﴾٧ ِبۡ ۡص ٱفَ  َولَِرّبَِك  ٦ ِثُ َتكۡ تَسۡ  ُن َتمۡ  َو
. و لباس برخيز و بترسان. و پروردگار خود را بزرگ دار .اي كشيده ردايِ شب بر سر«

و منّت مگذار و فزوني مطَلب. و براي پروردگارت  خويشتن را پاك كن. و از پليدي دور شو.
  ».شكيبايي كن
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نِذرۡ ﴿ معنا
َ
ۡ ﴿از شرك بترسان و به سوى توحيد فراخوان،  :يعنى﴾ ُقۡم فَأ  ﴾َوَربََّك فََكّبِ

 :يعنى ﴾بََك َفَطّهِرۡ َوثَِيا﴿ ،پرستى او را تعظيم كن و بزرگ بداريكتا توحيد و با :يعنى
 ترك ها، و جز يعنى بتر ﴾َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجرۡ ﴿اعمال خويش را از شرك پاك گردان، 

  .بت پرستان ها و يعنى بيزارى از بت ،ها بت
به اين كار همت گماشت و به مدت ده سال، مردم را به توحيد دعوت  رسول خدا

بر او واجب گشت؛ در مكه سه سال  گانه نمود. سپس، به آسمان برده شد و نماز پنج
نماز خواند و پس از آن، به وي دستور داده شد كه به سوي مدينه هجرت كند. هجرت، 

هجرت، تا روز قيامت باقي است؛  اسالم است. حكمِ منتقل شدن از شهرِ شرك به شهرِ
  باشد:  سوره نساء مي 99تا  97دليل آن، آيات 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿   ٰ  لَّ ۡ ٱ ُهمُ تََوفَّ نُفِسِهمۡ  َظالِِمٓ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل
َ
ْ  أ ْ  ُكنُتۡمۖ  فِيمَ  قَالُوا  ِف  َعِفيَ َتۡض ُمسۡ  ُكنَّا قَالُوا

 ٱ
َ
ْ قَالُوٓ  ِضۚ ۡرۡل لَمۡ  ا

َ
ۡر تَُكنۡ  أ

َ
ِ ٱ ُض أ َّ  ٰ ْ  ِسَعةٗ َو ۚ  َفُتَهاِجُروا ْوَلٰٓ  فِيَها

ُ
  ئَِك فَأ

ۡ
ٰ َمأ ٓ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َو  َءۡت وََسا

َّ  ٩٧ َمِصًيا ِ ۡ ٱ إ ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َعفِيَ َتۡض سۡ مُ ل ۡ ٱوَ  ءِ لّنَِسا ٰ وِلۡ ل َ  ِحيلَةٗ  َتِطيُعونَ يَسۡ  َ  نِ َد  َتُدونَ َيهۡ  َو
 ٗ ْوَلٰٓ  ٩٨ َسبِي

ُ
ُ ٱ َعَس  ئَِك فَأ ن َّ

َ
ُ ٱ َوَكنَ  ُهمۚۡ َعنۡ  ُفوَ َيعۡ  أ ا َّ   ﴾٩٩ اَغُفورٗ  َعُفوًّ

گويند: در  گيرند مى جانشان را مى اند [وقتى] فرشتگان كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده«
گويند: مگر زمين خدا  دهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم. مى چه [حال] بوديد؟ پاسخ مى

وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى 
ند و راهى نيابند. پس آنان جويى نتوان مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره .است

دا همواره خطابخش و [كه فى الجمله عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان درگذرد كه خ
  .»آمرزنده است

  سوره عنكبوت:  56و آيه  
﴿ ٰ ِينَ ٱ عَِبادِيَ َي ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ۡر إِنَّ  ا

َ
ٰ  ِض أ ٰ  ِسَعةٞ َو   ﴾ُبُدونِ عۡ ٱفَ  يَ فَإِيَّ

  ».زمين من فراخ است تنها مرا بپرستيد ،يدا اى بندگان من كه ايمان آورده«
اين آيه، آن دسته از مسلمانان مكه بودند ] و مخاطبِ[گفته است كه سبب نزول  /بغوي 

  خطاب كرده است. » ايمان آورندگان«كه مهاجرت نكرده بودند. خداوند، ايشان را با نامِ 
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است كه براي هجرت وجود دارد، اين سخن ايشان  دليلي كه از سنت رسول
تا آفتاب  شود نمي و توبه شود تا وقتي كه توبه منقطع نشود؛ هجرت منقطع نمي«فرمود: 

در مدينه مستقر شد، موظف شد تا ديگر  . پس چون رسول خدا»از مغرب طلوع كند
قوانين اسالم، مانند زكات، روزه، حج، اذان، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر و مانند 

. -عليه وسالمه اهللا ت اصلو-  .ده سال بدين منوال بود تا وفات نمود و يد؛آن را برگزار نما
 دين او باقي است و همين است كه ذكر شد. هيچ خيري نبود، مگر اينكه آن حضرت

خود را به آن داللت كرد و هيچ شري نبود، مگر اينكه ايشان را از آن برحذر  امت
  داشت. 

ايت كرد، يكتاپرستي و ديگر اموري است كه نيكويي و خيري كه مردمان را بدان هد
مورد رضاي  پروردگار است. شري كه امت را از آن بازداشت، شرك است و آنچه خدا 

اش را بر  پسندد. خالق متعال، او را براي تمامي مردم مبعوث، و پيروي منع كرده و نمي
  سوره اعراف است:  158جن و انس واجب نمود؛ دليل آن، آيه 

َهاَيٰٓ  قُۡل ﴿ يُّ
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّنِ  لَّاُس ٱ أ   ﴾...َجِيًعا ُكمۡ إَِلۡ  َّ

  ....»من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم ،اى مردم :بگو«
  سوره مائده:  3و خداوند به وسيله او، دينش را كامل نمود، به دليل آيه 

كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ﴿...
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ  مَ َل

ۚ دِينٗ    ﴾...ا
خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى  امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت«... 

  ».شما [به عنوان] آيينى برگزيدم
  سوره زمر است:  31و  30آيه  دليل بر وفات رسول خدا

ّيُِتونَ  نَُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿   ﴾٣١ َتِصُمونَ َتۡ  َرّبُِكمۡ  ِعندَ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّكمۡ  ُثمَّ  ٣٠ مَّ
سپس شما روز قيامت پيش پروردگارتان . خواهى مرد و آنان [نيز] خواهند مرد تو قطعاً«

  ». مجادله خواهيد كرد
  : است سوره طه فرموده 55دليل ديگر آن، آيه 
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خۡ  تَاَرةً  رُِجُكمۡ ُنۡ  َهاَوِمنۡ  مۡ نُِعيُدكُ  َوفِيَها ُكمۡ َنٰ َخلَقۡ  َهاِمنۡ ﴿
ُ
  ﴾َرىٰ أ

گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون  ايم در آن شما را بازمى از اين [زمين] شما را آفريده«
   ؛»آوريم مى

  سوره نوح: 18و  17آيه در  نيز
ُ ٱوَ ﴿ َّ 

َ
 ٱ ّمِنَ  َبَتُكمأ

َ
  ﴾١٨ اَراجٗ إِخۡ  رُِجُكمۡ َوُيخۡ  فِيَها يُِعيُدُكمۡ  ُثمَّ  ١٧ اَنَباتٗ  ِض ۡرۡل

گرداند و  سپس شما را در آن بازمى. و خدا[ست كه] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد«
  ؛»آوردنى [عجيب] آورد بيرون بيرون مى

  سوره نجم:  31و دليل ديگر، آيه 
ِينَ ٱ زِيَ ِلَجۡ  ...﴿ َسٰٓ  لَّ

َ
ْ ـُٔ أ ْ  بَِما وا ِينَ ٱ ِزيَ َوَيجۡ  َعِملُوا حۡ  لَّ

َ
ْ أ ِ  َسُنوا   ﴾َن سۡ لُۡ ٱب

اند كيفر دهد و آنان را كه نيكى  اند به [سزاى] آنچه انجام داده تا كسانى را كه بد كرده ...«
  ». اند به نيكى پاداش دهد كرده

  سوره تغابن:  7كسي كه قيامت را انكار كند، كافر است، به دليل آيه 
ِينَ ٱ زََعمَ ﴿ ْ َكَفُروٓ  لَّ ن ا

َ
ْۚ ُيبۡ  لَّن أ ٰ  ُتمۚۡ َعِملۡ  بَِما َلُنَبَُّؤنَّ  ُثمَّ  َعُثَّ َلُبۡ  َوَرّبِ  بََلٰ  قُۡل  َعُثوا  لَِك َوَذ

 َ ِ ٱ َ   ﴾يَِسيٞ  َّ
سوگند به  ،آرى :بگو .كسانى كه كفر ورزيدند پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد«

يد قطعا واقف ا سپس شما را به [حقيقت] آنچه كرده ،پروردگارم حتما برانگيخته خواهيد شد
  ».خواهند ساخت و اين بر خدا آسان است

و ترسانيدن [از عذاب [به بهشت]  خداوند، تمام پيامبرانش را خود را براي بشارت دادن
  سوره نساء است:  165دوزخ] فرستاد. دليل اين سخن، آيه 

﴿ ٗ ِيَن َوُمنرُُّس بَّشِ ِ  مُّ َّ َ ٱ َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس    ﴾ُحجَّ َبۡعَد ٱلرُُّسلِ  ِذرِيَن ِلَ
]  دند، تا براى مردم، پس از [فرستادنه بوبيم دهند كه مژده دهنده و ]فرستاديم[ پيامبرانى«

  .»پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد
كه ايشان [است  آنان حضرت محمد  و آخرينِ حضرت نوح ،اولين پيامبر

  .]خاتم پيامبران هستند
  :سوره نساء است 163آيه  ،است اولين پيامبر  ÷ينكه حضرت نوح ا دليلِ 
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﴿ ٓ ا وۡ  إِنَّ
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِلۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ ٰ  َنا َ ِ ِ َبعۡ  ِمنۢ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱوَ  نُوحٖ  إ   ﴾ۦِده

  ».ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم به تو [نيز] وحى كرديم«
ها را به عبادت خداي يكتا امر كرده و از  امت حمدتمام پيامبران، از نوح تا م

  سوره نحل:  36داشتند؛ به دليل آيه  عبادت طاغوت بر حذر مي
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َولََقدۡ ﴿ ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا   ﴾ُغوَت لطَّ

ا بگويد] خدا را بپرستيد و از اى برانگيختيم [ت و در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده«
  ».طاغوت [فريبگر] بپرهيزيد

بنابراين، خداوند بر همه بندگانش واجب كرد كه به طاغوت كفر بورزند و به 
  در مورد طاغوت چنين گفته است: /خداوند متعال، ايمان بياورند. ابن القيم 

 شيحد و مرز خواو از   لهيكه بنده به وس شود يگفته م يكس اي زيطاغوت، به آن چ «
 .شود يباشد كه از او اطاعت م يكس ايمعبود، رهبر  زهايچ نيتجاوز كند، خواه ا

  ها بسيارند و سركردگان ايشان، پنج كس است: طاغوت
  اهللا؛ ابليس لعنه -1  
  هركس مردم او را عبادت كنند و او راضي باشد؛ -2 
  كسي كه مردم را به عبادت و پرستش خويش دعوت كند؛ -3 
  آنكه دانستن حتي مقدار كمي از علم غيب را ادعا نمايد؛ -4 
  .»اهللا) حكم كند أنزلخداوند نازل فرموده (ما كه كسي كه به غير چيزي  -5 

  سوره بقره است:  256 دليل اين گفتار، آيه
﴿ ٓ َ  قَد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَيَّ ِ ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن َغّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َفَقدِ  َّ
ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها   ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

پس هر كس به  ،خوبى آشكار شده استه در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه ب«
ر كه آن را گسستن نيست طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوا

  ».و خداوند شنواى داناست ،چنگ زده است
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ْمرِ اِإلْسالُم، وََقُموُدهُ «: در حديث است كه است.» إالاهللا إله ال«و اين، معناي 
َ
ُس األ

ْ
َرأ

ِه الْـِجَهاُد يِف َسبِيِل اهللا امِ ْرَوةُ َسنَ الةُ، َوذِ اسالم قرار دارد،  ،در رأس همه امور« ».الصَّ
  .»در راه خداستجهاد  ،آن نماز و قله افتخارات ،ستون آن
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  خواننده گرامي!

از خداي كريم و پروردگار عرش عظيم خواستارم كه تو را در دنيا و آخرت حفظ 
كند و هر جا كه هستي، بركت دهد و تو را از كساني قرار دهد كه چون به ايشان نعمتي 

گذارند؛ هنگامي كه به اندوهي مبتال شدند، صبر كند و چون گناهي شود، شكر عطا مي
  كرد، استغفار نمايد، زيرا اين سه ويژگي، مخصوص رستگاران است.

***  
  !خداوند تو را به سوي اطاعتش رهنمون گردد

گويد كه خداي يكتا  مي است،آمده بدان كه دين پاكي كه به پيروي از روش ابراهيم 
  سوره ذاريات فرمود:  56آيه همانگونه در  ني؛را خالصانه عبادت ك

َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ ِ   ﴾ُبُدونِ ِلَعۡ  إ
  ».و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند« 

پس چون دانستي كه خداوند تو را براي پرستشش آفريده است، بدان كه عبادتت، 
گردد، مگر با طهارت  و نمازت مورد قبول واقع نمي ؛شود بجز با يكتاپرستي، پذيرفته نمي

باطل [ ثدح مانند؛ گردد و پاكي بدن. پس هرگاه عبادت با شرك آميخته شد، فاسد مي
كننده  داني شرك، باطل اين، اكنون كه مي. بنابرسازد يوضو را باطل م هاي وضو] كه كننده

شود كه فرد مشرك،  و باعث ميارزش كرده  انسان را ناچيز و بي عبادت است و اعمالِ
ترين چيزي كه شناخت آن الزم است، همانا  اي كه مهم دانسته ،ماندجاودانه در دوزخ ب

 116توحيد است. باشد كه خداوند تو را از بند شرك، رهايي بخشد، كه پرودگار در آيه 
  سوره نساء درباره آن فرموده است:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ    ﴾ءُ يََشا

  ».بخشايد آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى خداوند اين را كه به او شرك آورده شود نمى«
رهايي از شرك، به شناخت چهار قاعده بستگي دارد، كه خداوند آنها را در قرآن  

  ذكر نموده است.
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  نخستقاعده 

آفريننده، » اهللا«كردند كه  با كافراني جنگيد كه به اين حقيقت اقرار مي رسول خدا
اما اين اقرار، ايشان را وارد اسالم نكرد، به دليل  ؛دهنده و اداره كننده جهان است روزي

  سوره يونس:  31آيه 
ٓ ٱ ّمِنَ  زُُقُكميَرۡ  َمن قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل

ۡ ٱ ِمنَ  ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِتِ ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
  ﴾َتتَُّقونَ  أ

ها  يا كيست كه حاكم بر گوش ؟بخشد كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى :بگو«
 ؟سازد آورد و مرده را از زنده خارج مى يست كه زنده را از مرده بيرون مىو ك ؟و ديدگان است

  .»1كنيد آيا پروا نمى :پس بگو ،خدا  :خواهند گفت ؟كند و كيست كه كارها را تدبير مى

                                           
دهنـده و اداره كننـده جهـان اسـت، انسـان را از       آفريننده، روزي پس صرف اقرار به اينكه خداوند، -1

  [مترجم] كند، مگر اينكه قاعده دوم، سوم و چهارم را نيز بپذيرد. شرك خارج نمي
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  قاعده دوم

ها (كه  به مالئكه، بت يعني[ م،يخوان يخدا را م ري: اگر ما غگفتند يم نيكفار و مشرك
و آنان را در  ميتوجه دار شانيو مانند ا حيبه مس ايخدا هستند) و  نماد بندگان صالح

 يتقرب جستن به سو يبلكه] برا[ ست،يپرستش آنان ن يبرا م،يده يندا م ازيهنگام ن
  سوره زمر: 3 هيگرداندن آنهاست، بنا به آ عيو شف شانيخدا به واسطه ا

...﴿  َ
َ
ِ  أ َّ ِينَ ٱوَ  الُِصۚ لَۡ ٱ ّلِينُ ٱ ِ ْ ٱ لَّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ َّ  ُبُدُهمۡ َنعۡ  َما ءَ ِلَا ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ  إ

ِ ٱ َ ٱ إِنَّ  َفٰٓ ُزلۡ  َّ َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َيۡ  فِيهِ  ُهمۡ  َما ِف  َنُهمۡ بَيۡ  ُكمُ َيۡ  َّ  ِذبٞ َكٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ
ارٞ    ﴾٣ َكفَّ

اند [به اين بهانه كه] ما آنها را جز  تانى براى خود گرفتهو كسانى كه به جاى او دوس «...
البته خدا ميان آنان درباره  .پرستيم براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك گردانند نمى

آنچه كه بر سر آن اختالف دارند، داورى خواهد كرد. در حقيقت، خدا آن كسى را كه 
  ».كند ناسپاس است هدايت نمى پردازِ دروغ

  سوره يونس: 18و دليل ديگر، آيه 
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ ﴿ َ  يَُضُُّهمۡ  َ  َما َّ ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َو َ  ِعندَ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ
ِۚ ٱ َّ﴾...   

رساند و نه به آنان سود  پرستند كه نه به آنان زيان مى و به جاى خدا چيزهايى را مى«
  »....اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند :گويند ىو م ،دهد مى

  شفاعت، دو نوع است: شفاعت نفي شده (باطل) و شفاعت تأييد شده.
نفي شده (كه حكم شرك دارد) آن است كه چيزي را كه فقط  منظور از شفاعت
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  سوره بقره:  254خداوند قادر به انجام آن است، از غيرخدا طلب شود، به دليل آيه 
 َيٰٓ ﴿

َ
َهاأ ِينَ ٱ يُّ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن لِ َقبۡ  ّمِن ُكمَنٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
َ  فِيهِ  عٞ َبيۡ  َّ  مٞ يَوۡ  ِتَ يَأ  ُخلَّةٞ  َو

 َ ۗ َشَفٰ  َو ٰ لۡ ٱوَ  َعةٞ ٰ ٱ ُهمُ  فُِرونَ َك   ﴾٢٥٤ لُِمونَ لظَّ
ز آنكه روزى ايم انفاق كنيد پيش ا از آنچه به شما روزى داده ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

  .1»و كافران خود ستمكارانند ،فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى

                                           
  فرمايد:  سوره سجده و بسياري از آيات ديگر مي 4خالق متعال در آيه  -1

  ﴾...ۦُدونِهِ  ّمِن لَُكم َما ...﴿
  ...».گرى نيست سرپرست و شفاعت براى شما غير از او«...  

در اينگونه آيات، شفاعت، نفي شده است و اين آيات، فطري هستند، زيرا هيچ كس غير از خدا، از 
روحيات، صفات نفساني، اخالقيات، خلوص، ريا و گناه بندگانش آگاه نيست. از ايـن رو، در آيـه   

  سوره اسراء فرموده است:  17
ِ  بَِرّبَِك  َوَكَفٰ  ﴿ ... ِ  ُذنُوِب ب ۢ  ۦِعَبادِه   ﴾ابَِصيٗ  اَخبَِي

  ».و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بيناست«...
  به پيامبر خود فرموده: سوره توبه  101در آيه همچنين، خداوند 

 ٱ ّمِنَ  لَُكمَحوۡ  َوِممَّنۡ ﴿
َ
ۡهـ َوِمـنۡ  فُِقـوَنۖ ُمَنٰ  َراِب عۡ ۡل

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنـةِ ل َ  َمـَرُدوا ِ ٱ َ  نُ َنۡـ لَُمُهـۡمۖ َتعۡ  َ  َفـاقِ لّ

  .﴾...لَُمُهمۡ َنعۡ 
 ،اى] بـر نفـاق   نشينانى كه پيرامون شما هستند منافقند و از ساكنان مدينه [نيز عـده  و برخى از باديه«   

  ....»شناسيم ما آنان را مى شناسى اند تو آنان را نمى خو گرفته
شناخت.  كه در ميان ايشان بود، نمياصحاب و همسايگان منافق خود را، حتي زماني  رسول خدا

شناسـد و   بنابراين، كسي كه (طبق آيات قرآن) حتي در زمان حيات خـود، اطرافيـان خـود را نمـي    
اند، چگونه ممكن است پس از وفات از دنيا خبر داشته و شفاعت بندگان را  داند مردم چه كاره نمي

نان را شفاعت كند. اين شفاعتي است كه نفي تواند آ شناسد، نمي كند؟ از آنجا كه گناهكاران را نمي
  شده است. 

  سوره بقره آمده است:  255شفاعتي كه تأييد شده، در آيه 
ِيٱ َذا َمن ...﴿ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ۦۚ نِهِ بِإِذۡ  إ

َ
  .﴾...َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ أ

اهش شفاعت كند آنچه در پيش روى آنان و آنچه در كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگ... «
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منظور از شفاعت تأييد شده، شفاعتي است كه ازخداوند خواسته شود و پروردگار، 
دارد، و كردار و گفتار شخص،  شفاعت كننده را به وسيله پذيرش شفاعت او گرامي مي

  : سوره بقره 255 هآيشود؛ به دليل  اجازه شفاعت برايش داده شد، پذيرفته ميپس از آنكه 
ِيٱ َذا َمن...﴿ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ۦۚ نِهِ بِإِذۡ  إ

َ
  ﴾...َفُهۡمۖ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ أ

ن و كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند آنچه در پيش روى آنا«... 
  .1...»داند سرشان است مى  آنچه در پشت

                                                                                                           
  ...».د دان سرشان است مى  پشت

پروردگار يكتا، از حسنات و سيئات و روحيات بندگانش آگاه است و از گذشته و آينده آنـان اطـالع   
داند كه كدام مقصر، قابل عفو و اليق شفاعت است. لذا، هم تعيين اينكه كدام مقصـر،   دارد. فقط او مي

يق شفاعت و هم تعيين شفيع او، فقط با خداست. خدا بايد به شفاعت كننده اجازه دهـد كـه بـراي    ال
داند كه چه وقـت و بـراي    مقصري كه خود او تعيين كرده، شفاعت كند. پس هيچ پيامبر و ملكي نمي

د چه كسي اجازه شفاعت صادر خواهد شد. پس بندگان خدا، بايد به وسيله توبـه، خداونـد را از خـو   
راضي و خشنود كنند. شكي نيست كه دست به دامـن ايـن و آن زدن و غيـر اهللا را نـدا دادن، نتيجـه      

شونده، با بندگان نيست؛ اشتباه مشركين جاهليـت   كننده و شفاعت نخواهد داد. مشخص كردن شفاعت
آن امامزاده، نياز به اين امام و  خواهند با توجه كردن و عرضِ و مشركين زمان ما، همين است. آنان مي

تا بلكه آنان حكم او را تغيير دهند. اين تصورِ اشتباه، شرك است، زيرا كسـي   ؛براي خود شفيع بسازند
  تواند قانون خدا را تغيير دهد. [مترجم] حق دخالت در حكمِ الهي را نداشته و نمي

  فرمايد:  مي 109خداوند در سوره طه آيه  -1
َفٰ ٱ تَنَفعُ  َّ  َمئِذٖ يَوۡ ﴿ َّ  َعةُ لشَّ ِ ذِنَ  َمنۡ  إ

َ
  .﴾ٗ قَوۡ  ۥَلُ  َورَِضَ  نُ َمٰ لرَّحۡ ٱ َلُ  أ

در آن روز شفاعت [به كسى] سود نبخشد مگر كسى را كه [خداى] رحمان اجازه دهد و سخنش «
  ».او را پسند آيد

تـر نيسـت و جنـبش     از سخنان او راضي باشد و اشاره به اين است كه كسي از خـدا رحـيم   :يعني
از طرف او باشد، نه از طرف مخلوق. كسي كه به رحمـت مخلـوق تمسـك جويـد،     رحمت، بايد 
  [مترجم] مشرك است.
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  قاعده سوم 

در عبادات با يكديگر اختالف ،وقتي ميان مردم آمد كه مردمِ مشرك  رسول خدا
. ]دانستند با اينكه خدا را آفريننده، روزي دهنده و اداره كننده امور خود مي[داشتند 

به انبيا و صالحين  ]ند زمان مامان[پرستيدند؛ برخي ديگر،  بعضي از مردم مالئكه را مي
ها را  ها و سنگ اي درخت ؛ عده]دانستند نعمت خود مي را ولي نو آنا[توجه داشت 

با  سوره انفال رسول خدا 39پرستيد و بعضي خورشيد و ماه را. بر اساس آيه  مي
  تمامي ايشان جنگيد و فرقي بين ايشان نگذاشت:

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَق ِ  ۥُكُّهُ  ّلِينُ ٱ َوَيُكونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُكونَ  َ  َحتَّ َّ ِ﴾...  
  ».اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گردد و با آنان بجنگيد تا فتنه«

  سوره فصلت است:  37پرستيدند، آيه  دليل اينكه ماه و خورشيد را مي
ٰ  َوِمنۡ ﴿ ۡ ٱ تِهِ َءاَي مۡ ٱوَ  لََّهارُ ٱوَ  ُل لَّ ۚ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ْ تَسۡ  َ  َقَمُر مۡ  ُجُدوا َ  ِس لِلشَّ  وَ  َقَمرِ لِلۡ  َو

ِيٱ    ﴾٣٧ ُبُدونَ َتعۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن َخلََقُهنَّ  لَّ
هاى او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه  و از نشانه«

  ».آنها را خلق كرده است. پرستيد آن خدايى را سجده كنيد كه براى ماه، و اگر تنها او را مى
عمران  سوره آل 80دانستند، آيه  پرستيده و يا ارباب خود مي دليل اينكه مالئكه را 

  است: 
﴿ َ   َو

ۡ
ن ُمَرُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱوَ  ئَِكةَ َمَلٰٓ ل

َ
  ﴾َبابًاأ

  ».ى بگيريدن و پيامبران را به خدايو [نيز] شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگا«
كردند  عبادت مي ]نعمت خود فرض كرده يا ولي[دليل ديگري بر اينكه پيامبران را 
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  باشد:  سوره مائده مي 116آيه 
ُ ٱ قَاَل  ذۡ ﴿ َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي

َ
ُِذوِن ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َ  تَّ ّمِ

ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل َّ 

ٓ  يَُكونُ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  نۡ  ِ
َ
قُوَل  أ

َ
 َما َلمُ َتعۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َفَقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِبَقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  ِف  َ عۡ  َو
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َنفۡ  ِف  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ   ﴾١١٦ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َعلَّ

به مردم گفتى: من و اى عيسى پسر مريم، آيا تو ] هنگامى را كه خدا فرمود:  د كنو [يا«
منزهى تو، مرا نزيبد كه [درباره ن دو خدا به جاى خداوند بپرستيد؟ گفت: مادرم را همچو

دانستى. آنچه  ] چيزى را كه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را مى خويشتن
، داناى دانم، چرا كه تو خود دانى و آنچه در ذات توست من نمى در نفس من است تو مى

  ».رازهاى نهانى
گرفتند و  خوانده يا واسطه مي دليل اين كه گفتيم [در هنگام نياز] بندگان صالح را 

  باشد:  سوره اسراء مي 57و  56خداوند ايشان را از اين كار، نهي نموده است، آيات 
ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ُعوا َ  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََعمۡ  لَّ ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َيمۡ  فَ َ  َعنُكمۡ  لضُّ ً َتۡ  َو  ٥٦ وِي

ْوَلٰٓ 
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ َرّبِِهمُ  إ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل يُّ

َ
قۡ  أ

َ
 َوَيَخافُونَ  ۥَتهُ رَۡحَ  ُجونَ َوَيرۡ  َرُب أ

  ﴾ۥٓۚ َعَذابَهُ 
د كه از بگو كسانى را كه به جاى او [معبود خود] پنداشتيد بخوانيد [آنها] نه اختيارى دارن«

خوانند  آن كسانى را كه ايشان مى. شما دفع زيان كنند و نه [آنكه باليى را از شما] بگردانند
جويند [تا بدانند] كدام يك از آنها [به او] نزديكترند و  [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى

خور چرا كه عذاب پروردگارت همواره در  ،ترسند به رحمت وى اميدوارند و از عذابش مى
  ».پرهيز است

دانستند، آيات  پرستيده و يا واسطه [فيض خدا] مي ها را  دليل اينكه درختان و سنگ
  سوره نجم است:  20و  19

فََرَءيۡ ﴿
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ  ٱ لَّاِلَةَ ٱ ةَ َوَمَنوٰ  ١٩ ُعزَّىٰ لۡ ٱوَ  َت للَّ

ُ
  ﴾٢٠ َرىٰٓ خۡ ۡل

»و منات آن سومين ديگر .ىزّبه من خبر دهيد از الت و ع.«  
زماني كه تازه از كفر «روايت شده با اين مضمون كه:  ثي از ابي واقد ليثيحدي

اي بود  رفتيم. منطقه به سوي حنين مي بوديم، با رسول خدا (مسلمان شده) خارج شده
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كه مشركين در آنجا درخت سدر بزرگي داشتند و در كنارش » ذات انواط«به نام 
ه بودند. وقتي به آن درخت رسيديم گفتيم: هاي خود را به آن بست اعتكاف كرده و سالح

گفت: اهللا اكبر!  براي ما نيز درختي مانند اين معين كن. پس پيامبر خدا ،اهللا يا رسول
گوييد، سنت [غلط] پيشينيان  قسم به كسي كه جانم در دست اوست، اين كه شما مي

براى آنان خدايانى همانگونه كه «... اسراييل به موسي گفتند:  است؛ همان طور كه بني
شما نيز از  .1»كنيد است براى ما [نيز] خدايى قرار ده گفت راستى شما نادانى مى

  كنيد. اند، پيروي مي هاي [غلط] كساني كه قبل از شما بوده سنت
***  

                                           
ٓ  َعلجۡ ٱ﴿...  -1 َا ٰ  لَّ ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِل   ].١٣٨[األعراف:  ﴾َهلُونَ َتۡ  مٞ قَوۡ  إِنَُّكمۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
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تر و بدتر از زمان جاهليت است، هر چند به خيال  شرك مشركين زمان ما، سخت
م بدتر از مشركين ييگو بر خود نهاده و خدا را قبول دارند. اينكه ميخود نام مسلمان 

تر است، چندين علت دارد: نخست اينكه،  دوران جاهليت بوده و شرك ايشان غليظ
مشركين آن زمان، فقط در هنگام آسايش و راحتي و نعمت، براي خدا شريك قائل 

اما هرگاه  ،]پرستيدند آنها را مي ، انبيا و يا صالحين توجه كرده ياها و به بت[شدند  مي
آمد، خالصانه به خداوند توجه كرده و از غير او چشم  سختي و شدتي پيش مي

ولي شرك مشركين زمان ما، همواره  پابرجاست؛ هم در زمان راحتي و هم  .پوشيدند مي
  سوره عنكبوت:  65دليل اين سخن، قول خداي تعالي است در آيه  .1در حال سختي

ْ  افَإِذَ ﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِف  َركُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ٰ  فَلَمَّ َ  ُهمۡ َنَّ ِ   ﴾ُكونَ يُۡشِ  ُهمۡ  إَِذا َبِّ لۡ ٱ إ
خوانند و[لى]  شوند خدا را پاكدالنه مى هنگامى كه بر كشتى سوار مى [مشركان] و«

  .2»ورزند ناگاه شرك مىه چون به سوى خشكى رساند و نجاتشان داد ب

                                           
  [مترجم] شود. يشتر ميو شركشان ب كنند ميحال سختي به غير خدا توجه بيشتري درمتأسفانه،  -1
متوسـل   ابندگان صـالح خـد  آن دسته از ولي مشركان زمان ما، در هنگام سختي و براي رفع آن، به  -2

  ا كوتاه است و توانايي هيچ كاري ندارند! و دستشان از دني  ، كه وفات كردهشوند مي
دانستند و شر و بـدي   ها را از يزدان پاك مي پرستيدند، خيرها وخوبي مشركان نخستين، كه آتش مي

بيننـد و   جانب خدا مي را از ها ررا از غير خدا، يعني اهريمن. اما برعكس، مشركان زمان ما، تمام شَ
دانند. از اين روست كه  از بندگان صالح و اوليا مي ،اعم از شفاي بيماري و بركت مالهر خيري را، 

برند تا (به خيال خود) حاجتي بگيرند.  م ميبينيم بر سر قبر ِاوليا، در خراسان و قم و عراق، هجو مي
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گويند كه لطف و عنايت فالن ولي خدا بـوده اسـت، امـا     مي ،اگر كسي به مقصود برسد يا شفا يابد

بينـد!   ها خدا را دخيل و حاضر مي اگر بميرد، بيمار و يا به مصيبتي دچار شود، در تمام آن گرفتاري
 د. ترن پرستان نيز مشرك پس اينان از آتش

دارد و به سوي توحيـد هـدايت    مشركان نخستين، كتابي مانند قرآن نداشتند كه آنان را از شرك باز
كند. هنگامي كه قرآن نازل شد، به حقيقت امر پي بردند و دست از شرك كشيدند. ولـي مشـركين   

ـ ؛ دانند زمان ما، به قرآن اعتنا نداشته و شرك خود را از اسالم مي ات قـرآن، راه  هنگام استدالل با آي
كننـد و نـام توسـل     ؛ كالم خدا را به دلخواه و رأي خود، ترجمه مـي گيرند لجوجي و عناد پيش مي

جـويي و   كه در عبادت و مناجات با خداي حاضرِ آگاه، واسطهاست  در حالياين  .نهند روي آن مي
  [مترجم] توسل به غير نادرست است و هيچ مدركي  دال بر آن، از قرآن و سنت وجود ندارد.
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  رحمت خدا بر تو باد!
و همانا دين پيامبراني  ،بدان كه توحيد، يكتا دانستن خداوند متعال در پرستش است

است. پروردگار  اند، كه اول ايشان، نوح است كه براي هدايت بندگان او مأمور شده
هاي] مردان  رامت و توانايياو را در حالي به سوي قومش فرستاد كه آنان، درباره [ك

. آخرين 1كردند صالحي، همچون ود و سواع و يغَوث و يعوق و نَسر، بسيار غلو مي
كه نماد ايشان بود شكست. خداوند او را به سوي  را هايي بت فرستاده خدا، محمد

 راذكر خدا  ،دادند  صدقه مي ،آوردند حج به جا مي ،كردند قومي فرستاد كه عبادت مي
يَك َلَك َلبَّْيَك « :گفتند حج خود مي در احرامِ[ ،گفتند بسيار مي يًكا ُهَو  َلبَّْيَك َال َرشِ إِالَّ َرشِ

 اما ]اى شريكى برايت نيست، مگر آن شريكى كه خودت گرفته ،لبيك بار الها= »َلَك 
دادند و  واسطه بين خود و خدا قرار مي ]شريك خدا نموده يا[بعضي از آفريدگان را 

ا شفاعت ايشان را نزد م ؛خواهيم كه آنان، مايه نزديكي ما به خدا شوند ما مي«گفتند:  يم
حضرت مريم و ديگر  ،حضرت عيسي ،و كساني مثل فرشتگان »خواهيم خدا مي

را مبعوث  دانستند. باري تعالي، محمد صالحين را وسيله يا واسطه بين خود و خدا مي
و به آنان آگاهي دهد كه  ندرا برايشان از نو بيان ك ،گردانيد كه دين پدرشان، ابراهيم

خداست، و براي غيرِ او، شايسته نيست؛ نه  اين نزديكي جستن و باور [به نجات] حقِ
  چه رسد به ديگران. ؛براي ملك مقرّب و نه براي پيامبر مرسل

و  آفريدگار ؛دادند كه خداوند يكتا كه شريكي برايش نيست اين مشركان، شهادت مي
ميراند؛ تدبير امور  كند؛ نمي روزي دهنده جهانيان است؛ جز او كسي مردگان را زنده نمي

ها و زمين و كساني كه در آنها هستند بنده او و تحت تصرف و  و تمام آسمان كند نمي
  اقتدار اويند.

                                           
   كردند. هايي كه نماد ايشان بودند، توجه مي و در هنگام عرض نياز، به آنان و بت -1



    

مفاتيح الجنان و قرآن      ۵۴ 
    

 

 

  عقيده اسالىم

54 

با وجود آنكه، آنان به اين امور  رسول خدا بدنبال دليلي هستي كه چرا پس اگر 
  سوره يونس را بخوان: 31، آيه دادند، پيكار كرد شهادت مي گواهي و

ٓ ٱ ّمِنَ  زُُقُكميَرۡ  َمن قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل

ۡ ٱ ِمنَ  ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِتِ ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ ُقولُونَ فََسيَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
  ﴾َتتَُّقونَ  أ

ها و  بخشد يا كيست كه حاكم بر گوش كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى :بگو«
سازد و  آورد و مرده را از زنده خارج مى ديدگان است و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى

  .»كنيد آيا پروا نمى :پس بگو ،خدا  :خواهند گفت ؟كند كيست كه كارها را تدبير مى
  سوره مؤمنون را:  89تا  84و آيات  
 ٱ لَِّمنِ  قُل﴿

َ
ٓ  َوَمن ُض ۡرۡل ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٤ لَُمونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  إِن فِيَها َّ َ  قُۡل  ِ فَ

َ
ُرونَ  أ  ُقۡل  ٨٥ تََذكَّ

َمٰ ٱ رَّبُّ  َمن ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َو ِۚ  ولُونَ َسَيقُ  ٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ َّ َ  قُۡل  ِ فَ
َ
 َمنۢ  ُقۡل  ٨٧ َتتَُّقونَ  أ

 ِ ِ  َملَُكوُت  ۦبَِيِده َ  ُيِيُ  وَُهوَ  ءٖ َشۡ  ُكّ ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ لَُمونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُيَارُ  َو َّ  ُقۡل  ِ
 ٰ نَّ
َ
   ﴾٨٩ َحُرونَ تُسۡ  فَأ

  ؟به چه كسى تعلق دارددانيد [بگوييد] زمين و هر كه در آن است  اگر مى :بگو«
هاى هفتگانه و  پروردگار آسمان :بگو. گيريد آيا عبرت نمى :بگو ،به خدا :خواهند گفت

  :بگو ؟كنيد آيا پرهيزگارى نمى :بگو ،خدا  :خواهند گفت ؟پروردگار عرش بزرگ كيست
پناه دهد و در  دانيد [كيست آنكه] او پناه مى و اگر مى ؟فرمانروايى هر چيزى به دست كيست

  ».ايد پس چگونه دستخوش افسون شده :بگو ،خدا  :خواهند گفت ؟رود كسى نمى
  

اقرار  ]توحيد ربوبيت[= مشركان به تمام اين موارد  كه حال برايت مشخص شد
نمود. نيز گفته  آنان را بدان دعوت مي داشتند، اما اين، توحيدي نبود كه رسول خدا

دند [و به تصريح قرآن، شرك محض بود] ز شد كه توحيدي كه ايشان دم از آن مي
  اند. و] نامِ اعتقاد بر آن نهاده رندهماني است كه مشركان زمانِ ما [بدان مداومت دا

برخي از ايشان، براي خير و صالح و نزديك  .خواندند مشركان، خدا را شب و روز مي
يا پيامبري مانند  »الت«درستكاري مانند   ِ شدن به خدا و شفاعت، فرشتگانِ الهي يا انسان

 به خاطرِ رسول خدا براي تو روشن شد و محقق گرديد كه خواندند. را مي عيسي



55 

 كشف شبهات مرشاكن

    

 
 

  

 

شان با ايشان جنگيد و آنان را به خالص نمودن پرستش براي خداي يگانه  اعتقاد مشركانه
  فرموده است:  ، خداوند متعالسوره جن 18دعوت نمود؛ همان طور در آيه 

﴿...  َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
  ﴾اأ

  ».پس هيچ كس را با خدا مخوانيد «... 
  سوره رعد فرموده است: 14نيز در آيه 

ِينَ ٱوَ  قِّۚ لَۡ ٱ َوةُ َدعۡ  ۥَلُ ﴿   ﴾...ءٍ بَِشۡ  لَُهم َتِجيُبونَ يَسۡ  َ  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ
  ...».دهند بى به آنان نمىخوانند هيچ جوا يجز او مكه ] يو كسانى [مشركان ،دعوت حق براى اوست«

و نيازها،  از جنگ با مشركان، آن بود كه دعاها، نذر يقيناً، هدف رسول خدا
بر آنچه بيان  ها، فقط براي خدا باشد. بنا ها و به طور كلي، همه عبادت ها، زاري قرباني
اقرار مشركين به توحيد ربوبيت، باعث اسالم آوردنِ ايشان نشد و [توسل و]  شد

ان به فرشتگان، پيامبران و بندگان صالح خدا، كه به نيت شفاعت و نزديك شدن توجهش
 مانه ،اين .ها و اموالشان شد گرفت، باعث حالل شدن خون به خدا صورت مي

ن از اقرار به آن امشرك نموده و به آن دعوت ، مردم راالهي پيامبرانكه  است توحيدي
  .خودداري كردند

همان » هإل«از  مقصود مشركين است، زيرا »إالاهللا إله ال«رت منظور از توحيد، مفهوم عبا
نظر از اينكه فرشته،  صرف ؛كردند كسي بود كه در نيازها و امور خود، به او توجه مي

كه در عبارت » هإل«قبر يا جن باشد. پس مقصود از پيامبر، بنده درستكار خدا، درخت، 
دانستند كه  دهنده و مدبر نبود، زيرا مشركين مي يشود، آفريدگارِ روز نفي مي» إالاهللا إله ال«

، همان »هإل«ات آن، ذكر شد). پس منظور از ها، منحصر به خداست (و آي اين ويژگي
  .1برند نام مي»] ناسيدنا و موال«[يا  »السيد«لفظ  ما، از آن با زمانِ است كه مشركانِ

                                           
معناي لغـوي آن نيسـت، بلكـه     ،يا آقا» سيد«از لفظ  -رحمه اهللا-شايان ذكر است كه منظور مؤلف  -1

ـ  .منتشر اسـت  منسوب به اسالم و مسلمين معناي اصطالحي آن است كه در ميان بعضي مردم  ناآن
بـه كـار   به بعضي صـالحان و نيكـان امـت منسـوب اسـت،       كه ،يياين لفظ را براي صاحبان قبرها

كننـد، ماننـد:    ياد مـي » سيد«و آنها را به نام  دهند تمامي انواع عبادت را براي آنها انجام مي برند، مي
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، دعوت كرد، تا در [هنگام اهللاإال إله الايشان را به كلمه توحيد، يعني  نبي اكرم 
] نيازهاي خود، توجهي به غير خدا نداشته باشند. منظور از بيان اين عبارت،  عرضِ

  [توجه به] معناي آن است نه فقط گفتنِ صرف آن. 
اين است كه به جز خداوند، به كسي رو  دانستند كه منظور رسول خدا كافران مي

كردند، كافر شوند و از  پرستيدند و يا توجه مي مي نكنند و به هر آنچه را كه غير از خدا
 ,»إالاهللا هل قولوا ال«گفت:  به ايشان مي آن بيزاري جويند. از اين رو، وقتي رسول خدا

  گفتند: مي
َجَعَل ﴿ 

َ
ٰ  لَِهةَ ٱ أ ٰ  اهٗ إَِل   ]٥[ص:  ﴾ُعَجابٞ  ءٌ لََشۡ  َذاَهٰ  إِنَّ  ِحًداۖ َو

  ». قرار داده اين واقعا چيز عجيبى استآيا خدايان [متعدد] را خداى واحدى «
) را إالاهللا إله النيز مفهوم اصلي اين كلمه طيبه ( جاهلديديم كه حتي كافران 

كند، اما به معني شريف اين  دانستند، پس شگفتا از كسي كه [امروز] ادعاي اسالم مي مي
براي مسلمان كند كه تنها بر زبان آوردن اين كلمات، [ عبارت، واقف نيست و گمان مي

  كند؛ بدون اينكه نيازي به باور قلبي به معناي آن باشد! بودن] كفايت مي
كنند كه  گمان مي ]كه مدعي دينداري و علم هستند[زمان ما  علم آموختة مشركانِ

آفريند، روزي  يكتاست كه مي ، اين است كه بگوييم فقط خداوندإالاهللا إله المفهومِ 
 كسي كه مشرك دوره جاهليت ]دينداريِ[. پس در 1پردازد يدهد و به تدبير امور م مي

  داند، خير و سعادتي نيست. يرا بهتر از او م  إالاهللا إله المفهوم [در مقايسه با او] 

                                                                                                           
 آنهـا بنـام   ،ديگـر  در بعضي مناطق. »السيد الرفاعي  و زينب هالسيد السيد البدوي، السيد الجيالني، «

خداونـد متعـال    كه مخصوصِ ت راعباد انواع تمامي ،شوند. اين مردم ياد مي غيره وائمه و امامزاده 
هسـتند و   دهند و معتقدند كه آنهـا واسـطه ميـان آنهـا و خداونـد متعـال       براي آنها انجام مي ،است

 خـود  و معبود خدا آنها را ،نبا اين كارشا شان. در حقيقت، ايكنند شفاعت ايشان را نزد خداوند مي
  ]مصحح[ندارند.  زمان پيامبر ناهيچ فرقي با مشركاين رفتارشان و  اند قرار داده

اين، باوري است كه مشركان دوره جاهليت، كه پيامبر خدا براي هدايتشان مبعوث شـد، نيـز بـدان     -1
هـاي درسـتكار    ل، به انسانواسطه خداوند قادر متعا معترف بودند، اما در عمل، به جاي پرستشِ بي
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را  خداو شرك به  حال با شناخت قلبي (يقيني) آنچه را كه بيان كردم دانستي
   :فرمايد مي سوره نساء 48در آيه  اش شناختي كه درباره

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما ِفرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ   ﴾...ءُ يََشا

بخشايد و غير از آن را براى هر كه  خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى مسلماً«
  ...».بخشايد بخواهد مى

به ابالغ آن بودند  كه دين خدا، همان است كه  تمام پيامبران، مأمور همچنين شناختي
ي از مردم نسبت به اين حقيقت، پذيرد، اما بسيار و خداوند بجز آن را از هيچ كس نمي

  دارد: فايدهاطالع هستند. لذا آگاهي از اين اصل، دو  بي
 همان؛ كه فضل و رحمت الهي شامل حالت شود، مايه شادماني است ينهم نخست: 

   :است فرمودهسوره يونس  58گونه كه حق تعالي در آيه 
ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل ﴿ ٰ  ۦتِهِ َوبِرَۡحَ  َّ ْ َيفۡ فَلۡ  لَِك َفبَِذ ا َخۡيٞ  ُهوَ  رَُحوا   ﴾َمُعونَ َيۡ  ّمِمَّ
آورند  خداست كه [مؤمنان] بايد شاد شوند و اين از هر چه گرد مى بگو به فضل و رحمت«

  .»بهتر است
سان با گفتن يك ترس بزرگي تو را فرا خواهد گرفت، زيرا ممكن است ان دوم:

شود؛ خواه از روي جهل بگويد (كه اين، عذر موجهي نيست) و خواه سخني  كلمه، كافر 
به اين خيال كه موجب نزديكي به پروردگار است؛ چنانكه مشركين چنين گماني  ،بگويد

داشتند. اين ترس و نگراني، به ويژه زماني بيشتر خواهد شد كه بداني بني اسراييل، 
  آمده و به او گفتند: - كليم اهللا -زماني كه اهلِ نيكي و علم بودند، نزد موسي 

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿...  َا ٰ  لَّ   ]138: عرافألا[ ﴾...َءالَِهةٞ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِل
  ...».همانگونه كه براى آنان خدايانى است براى ما [نيز] خدايى قرار ده «... 

  پس، بايد در پي راهي باشي كه موجب رهايي و نجاتت از اين خطر گردد.

                                                                                                           
شدند و اين باور مشركانه، هماني است كه امـروز بسـياري از    گذشته و نمادهاي سنگي متوسل مي

مردم درباره امامان و امامزادگان دارند. لذا، عملكرد مشركان دوره جاهليت، بـا عقيـده شـرك آميـز     
   مسلمانان امروزي تفاوتي ندارد.  –به ظاهر  –برخي از 
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  دعوت به توحيد، دشمناني دارد  3- 1

غ توحيد ناب نفرستاده، از حكمت خداي تعالي اين است كه پيامبري را براي ابال
  : فرمايد ميسوره انعام  112مگر آنكه براي او دشمناني قرار داده است؛ چنانكه در آيه 

﴿ ٰ ِ  َناَجَعلۡ  لَِك َوَكَذ ٰ  ُضُهمۡ َبعۡ  يُوِح  نِّ لِۡ ٱوَ  نِس ۡلِ ٱ ِطيَ َشَيٰ  اَعُدوّٗ  نَِبٍّ  لُِكّ َ ِ  ُرَف زُخۡ  ٖض َبعۡ  إ
  ﴾... اۚ ُغُرورٗ  لِ َقوۡ لۡ ٱ

هاى انس و جن برگماشتيم بعضى از آنها  گونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطان و بدين«
  .1...»كنند به بعضى براى فريب [يكديگر] سخنان آراسته القا مى

ها و داليل متعدد باشند،  هاي بسيار و كتاب داراي دانش ،دشمنان توحيد ممكن است
 83پروردگار متعال در آيه  همانگونه ؛]اند براي مقابله با پيام يكتاپرستي فراهم كرده[كه 

  فرمايد:  سوره غافر مي
ا﴿ ٓ  فَلَمَّ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َءتۡ َجا ْ  تِ ّيَِنٰ ۡلَ ٱب ا بِِهم وََحاَق  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  ِعنَدُهم بَِما فَرُِحوا ْ  مَّ  ۦبِهِ  َكنُوا

  ﴾زُِءونَ َتهۡ يَسۡ 
ختصرى] از دانش كه و چون پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند به آن چيز [م«

  ».گرفتند آنان را فروگرفت نزدشان بود خرسند شدند و [سرانجام] آنچه به ريشخند مى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
، يعني انسانِ مغرورِ مشرك، در دشمني با توحيـد، از  است اين آيه، انسان را مقدم بر جن شمردهدر  -1

شياطين و جنّيان پيشي گرفته است. در ايران اين نكته ثابت شده است كه هرگاه كسي مـردم را بـه   
و  در دشـمني  نـد؛ خبر، مغرورانه به وي حمله كرد توحيد و تفكر در قرآن دعوت كرد، مشركينِ بي

و عوام را عليه او تحريك كردند. جالب اين است كه بـا   ندتوزي عليه او، با يكديگر متحد شد كينه
  [مترجم] .نهند اينكه در هيچ امري با هم اتحاد ندارند، در لجاجت  با توحيد، دست در دست هم مي
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  سالح مسلمان، قرآن است  3- 2

حال كه دانستيم راه حق و توحيد، دشمناني دارد كه مجهز به فصاحت، صورت 
خدا و قرآن، سالح تو  هاي فريبنده هستند، ضروري است كه دين اغواگر و دانش و دليل

كه رهبر و بزرگشان (ابليس) به پروردگار عزوجل  ها باشد، تا با ايشان بجنگي؛ همان
  گفت:
﴿ ٓ غۡ  فَبَِما

َ
قۡ  تَِن َويۡ أ

َ
ٰ  لَُهمۡ  ُعَدنَّ َل ۡ ٱ َطَك ِصَر يۡ  َبۡيِ  ّمِنۢ  تِيَنَُّهم ُثمَّ  ١٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

َ
 َوِمنۡ  ِديِهمۡ أ

يۡ  وََعنۡ  فِِهمۡ َخلۡ 
َ
ٓ  وََعن ِهمۡ نِ َمٰ أ َ  ئِلِِهۡمۖ َشَما كۡ  َتِدُ  َو

َ
  ]17-16[األعراف:  ﴾١٧ ِكرِينَ َشٰ  َثَُهمۡ أ

پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى من هم براى [فريفتن] آنان حتما بر سر راه راست  «
سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر   رو و از پشت آنگاه از پيشِ .تو خواهم نشست

  ».تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت آنها مى
اگر به پروردگار توجه كرده و به داليل و آيات روشن او ] اما تو اي بندة خدا![

گوش فرا دهي، نبايد هراسي داشته باشي، زيرا مكر و حيلة شيطان، ضعيف است. 
  سوره نساء فرموده:  76خداوند در آيه 

ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِف  تِلُونَ يَُقٰ  َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ ٰ ٱ َسبِيلِ  ِف  تُِلونَ يَُقٰ  َكَفُروا ْ تِلُوٓ فََقٰ  ُغوتِ لطَّ  ا
وۡ 
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ِلَا يۡ ٱ دَ َكيۡ  إِنَّ  نِۖ َطٰ لشَّ   ﴾َضِعيًفا َكنَ  نِ َطٰ لشَّ

اند در راه  كنند و كسانى كه كافر شده اند در راه خدا كارزار مى كسانى كه ايمان آورده«
  ».جنگند پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهايت] ضعيف است طاغوت مى

شكي نيست كه يك شخصِ عاميِ موحد، بر هزار نفر از علماي اين مشركين (از نظر 
  سوره صافات فرموده:  173شود؛ چنانكه رب العالمين در آيه  علمي) چيره مي

  ﴾لُِبونَ َغٰ لۡ ٱ لَُهمُ  ُجنَدنَا نَّ ﴿
  ».آيندگانند ما هرآينه غالب و سپاه«

گونه كه با نيزه و  گو و دليل، پيروز است؛ همان و پس لشكر خداوند، با سالح گفت
شمشير پيروزند. موحد فقط زماني بايد از نبرد بيم داشته باشد كه در راه جنگ با شرك، 
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ازل كرده كتابي ن و بر ما بدون سالح باشد؛ حال آنكه، خداوند بر ما مسلمانان منت نهاده
  ره نحل:سو 89كه به تصريح آيه 

ۡلَ  ...﴿ ِ  انٗ َيٰ تِبۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ   ﴾لِِميَ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُۡشَ  ةٗ َورَۡحَ  ىوَُهدٗ  ءٖ َشۡ  ّلُِكّ
و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و «

  ».بشارتگرى است بر تو نازل كرديم
  

گويان بياورند، نادرستي و بطالنِ آن در قرآن ذكر شده است.  ر دليلي كه ياوهپس ه
  : فرمايد مي سوره فرقان 33پروردگار متعال در آيه  چنانكه
﴿ َ   َو

ۡ
َّ  بَِمَثلٍ  تُونََك يَأ ِ ِ  َك َنٰ ِجئۡ  إ حۡ  قِّ لَۡ ٱب

َ
  ﴾ِسًياَتفۡ  َسنَ َوأ

  ».كوترين بيان براى تو آورديمو براى تو مثلى نياوردند مگر آنكه [ما] حق را با ني«
اند كه اين آيه، دربارة هر دليلي كه اهل باطل تا روز قيامت  گفته مفسرين برخي

هاي  گيري كنم كه پاسخِ خرده كند. اينك از كتاب خدا مطالبي ذكر مي بياورند، صدق مي
  مشركان زمان ما را به صراحت بيان نموده است.

****  
  دهيم: به اهل باطل پاسخ مي ،مجمل و مفصل :پس به دو صورت

نكتة بزرگ و پرفايده و عظيمي است براي كسي كه درك كند و  ،پاسخ مجمل :اوالً 
  باشد:  عمران مي سوره آل 7آن، سخنِ خداي تعالي در آيه 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  لَّ
َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ  ٞتۖ بَِه

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا

ۡ
 لَمُ َيعۡ  َوَما ۦۖ وِيلِهِ تَأ

 
ۡ
َّ  ۥٓ وِيلَهُ تَأ ِ ۗ ٱ إ ُ ٰ ٱوَ  َّ ٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َيُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِف  ِسُخونَ لرَّ ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُكّ رُ  َوَما َرّبَِنا كَّ ٓ  يَذَّ َّ ِ  إ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
  ﴾٧ بِ َبٰ لۡ ۡل

اى از آن آيات محــــكم [=  پاره ،اوست كسى كه اين كتاب [= قرآن] را بر تو فرو فرستاد«
پذيرند] اما  ويلأاى] ديگر متشابهاتند [كه ت آنها اساس كتابند و [پاره ،صريح و روشن] است

خود] از ويل آن [به دلخواه أت جويى و طلبِ ايشان انحراف است براى فتنهكسانى كه در دله
  ».كنند متشابه آن پيروى مى
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يَن « فرمايد: است كه مي نقل شده صحيحي از رسول خدا حديث ِ
َّ ْفتُْم ا

َ
ِإَذا َرأ

ُ فَاْحَذُروُهمْ  ،يَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنْهُ  يَن َسىمَّ ابَّ ِ
َّ وَحَِك ا

ُ
هر گاه كساني را ديديد كه « .1»فَأ
روند، اينان كساني هستند كه خداوند نامشان را برده است، پس از  به دنبال متشابهات مي

  :گفتند به تو سوره يونس 62برخي مشركين به نقل از آيه  هرگاه . مثال،»ايشان حذر كنيد
﴿ ٓ َ
َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   ﴾َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

  .»شوند آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى«
رند؛ كه شفاعت، حق است و انبيا از جايگاه رفيعي در نزد خداوند برخوردا گفتندو 

كنند و براي اثبات گفتة باطل خود، بدان استناد نمايند و تو يا روايتي از پيامبر نقل 
  داني؛ در اين صورت، در پاسخش چنين بگو: را نمي مقصود سخن او

 آيات آنان كه بيمارند و در دل غرض دارند، ه است،خدا در كتاب خود فرمود« 
  . »روند كرده و بدنبال متشابه مي رهارا  محكم

كند كه  خاطر نشان مي خداوند متعالآنچه برايت بيان كردم اين بود كه جمله و از 
اقرار داشتند، ولي كفرشان به خاطر چنگ زدن به مالئكه و انبيا مشركين به ربوبيت خدا 

  گفتند:  و اوليا بود، كه مي
ٓ َهٰٓ ...﴿ َ ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ    ]١٨ :يونس[ ﴾... َّ

  .»اينان شفيعان ما در نزد خدا هستند«
  اين امر محكم و روشني است كه هيچ كس ياراي تغيير آن را ندارد. 
  خدااز قرآن يا از كالم رسول آنچه را كه  اما اي مشرك!«بگو:]  [سپس به او 

دانم، ولي يقين  من معني آن را نمي[بر خالف اين آيات محكمات است]،  ،گفتيبرايم 
كه از يكطرف مشركين را براي توجه و [گويد؛  دارم كه خداوند، سخنِ متناقض نمي

ما بگويد  كه به انبيا و ه از سوي ديگر ب توسل به مالئكه و انبيا، مشرك و كافر بخواند و
 ائمه[و  گويد كه مخالف كالم خدا باشد نميچيزي  . نيز، رسول خدا]ماوليا توجه كني

                                           
  متفق عليه. -1
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اين پاسخ، بسيار كوبنده است،  ]هم چيزي كه مخالف قرآن باشد بر زبان نياوردند شيعه
اين ن داده باشد، پس يابند كه خداوند توفيقش را به ايشا مي ولي تنها كساني آن را در

  سوره فصلت فرموده است: 35؛ همان طور كه باري تعالي در آيه پاسخ را كم مگير
ٰ  َوَما﴿ ٓ يُلَقَّ َّ  َها ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وا ٰ  َوَما َصَبُ ٓ يُلَقَّ َّ  َها ِ   ﴾َعِظيمٖ  َحّظٍ  ُذو إ
اى  بهره يابند و آن را جز صاحب اند نمى و اين [خصلت] را جز كسانى كه شكيبا بوده«

  ».بزرگ نخواهد يافت
قطعاً دشمنان خدا و توحيد، نسبت به ديني كه پيامبران الهي مامور  مفصل، پاسخِاما 

دور  نند و بدين وسيله، مردم را از آنك به ابالغ آن بودند، اعتراضات بسياري ابراز مي
  گويند: كنند. براي مثال، مي مي

دهيم كه فقط اوست كه  ه شهادت ميورزيم، بلك ما به خداوند متعال شرك نمي« 
پيامبر او، مالك نفع و ضرري ،  رساند و محمد خالق و رازق است و نفع و زيان مي

ولي ما گناهكاريم و در عين حال،  ؛چه برسد به ديگر بندگان خدا ،براي خود نيست
ي خود ها از خدا نياز ما به واسطة آنها و ،ي دارنديبندگان صالح، نزد خدا مقامي و آبرو

  .»خواهيم را مي
كه رسول  كساني«بگو:  - همان چيزي كه ابتدا به آن اشاره شد با -  به آنها پاسخ در
هاي  داشتند كه بت كردند و اذعان مي اقرار مي به آنچه بيان كردي جنگيد،با آنان  خدا
كه  گفتند ميبلكه  ]ستندين يزيمدبر چ ريمد[و  توانند اداره كنند هيچ چيزي را نمي آنان

 آنگاه .هستند وندنزد خدا هاي ما و شفيعان و واسطه مقام و آبرويي دارندآنها نزد خدا 
 ،سوره مؤمنون 86تا  84آيات [قرائت كن  آنها كر كرده برايذخدا در كتابش را آنچه 
و آيات ديگري كه قبالً  سوره زمر، 3، آيه سوره اسراء 57آيه  ،سوره جن 20و  18آيات 

  .»]ذكر شد
شما  .پرستان نازل شده است اين آيات در حق بت«گر آن مشرك بگويد: پس ا 

هايي  در پاسخش استدالل »دهيد؟ قرار مي ها چگونه بندگان صالح و انبيا را در رديف بت
را بيان كن كه پيشتر بدانها اشاره شد. ممكن است كه شخصِ مشرك بدين امر اقرار كند 
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ها و شفيعان خود،  قبول داشتند و از واسطه ربوبيت خدا را به طور كامل ،كه كافران
خواستند، اما قصد واقعيش اين است  گري و شفاعت نزد خدا نمي چيزي غير از ميانجي

خود تمايز قايل شود. در اين  كه بدين وسيله، بين شفاعت طلبيِ خود و مشركان ماقبلِ
اولياي خدا را  پرست بودند و گروهي ديگر، از كافران بت ،صورت به او بگو كه گروهي

  فرمايد: سوره اسراء مي 57چنانچه در آيه  .خواندند مي
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ َرّبِِهمُ  إ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل يُّ

َ
قۡ  أ

َ
 ۥَتهُ رَۡحَ  ُجونَ َوَيرۡ  َرُب أ

  ﴾ۥٓ َعَذابَهُ  َوَيَخافُونَ 
جويند [تا بدانند]  پروردگارشان تقرب مىخوانند [خود] به سوى  آن كسانى را كه ايشان مى«

  ».اميدوارند كدام يك از آنها [به او] نزديكترند و به رحمت وى
و خداوند در رد ايشان،  ،خواندند و بعضي از ايشان عيسي و مادرش (مريم) را مي 

  سوره مائده فرمود:  76و  75در آيه 
ا﴿ ۡ ٱ مَّ َّ  َيمَ َمرۡ  نُ بۡ ٱ َمِسيحُ ل ِ هُ  لرُُّسُل ٱ لِهِ َقبۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إ مُّ

ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ  َكنَا ِصّدِ

 
ۡ
نِ يَأ َ ۗ ٱ ُك َعاَم ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ لطَّ ٰ ٱ لَُهمُ  نُبَّيِ ٰ  نُظرۡ ٱ ُثمَّ  تِ َي نَّ

َ
َتعۡ  قُۡل  ٧٥ فَُكونَ يُؤۡ  أ

َ
 ِمن ُبُدونَ أ

ِ ٱ ُدونِ  َ  اَضّٗ  لَُكمۡ  لُِك َيمۡ  َ  َما َّ ۚ عٗ َنفۡ  َو ُ ٱوَ  ا ِميعُ ٱ ُهوَ  َّ   ﴾٧٦ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
مسيح پسر مريم جز پيامبرى نبود كه پيش از او [نيز] پيامبرانى آمده بودند و مادرش زنى «

بنگر چگونه آيات [خود] را براى آنان توضيح  ،خوردند هر دو غذا مى .بسيار راستگو بود
از خدا چيزى را كه اختيار  آيا غير :بگو. افتند سپس ببين چگونه [از حقيقت] دور مى ،دهيم مى

  ».پرستيد و حال آنكه خداوند شنواى داناست زيان و سود شما را ندارد مى
  سوره سبأ:  41و 40همچنين، آيه 

﴿ ْ نَت  َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
ْ  بَۡل  ُدونِِهمۖ  ِمن َوِلَُّنا أ ۖ لِۡ ٱ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا كۡ  نَّ

َ
ؤۡ  بِِهم َثُُهمأ   ﴾٤١ ِمُنونَ مُّ

آيا اينها  :فرمايد كند آنگاه به فرشتگان مى ن] روزى را كه همه آنان را محشور مىو [ياد ك«
نه آنها بلكه جنيان را  ،سرپرست ما تويى ،منزهى تو :گويند مى ؟پرستيدند بودند كه شما را مى

  .»پرستيدند بيشترشان به آنها اعتقاد داشتند مى
   :آمده استسوره مائده  116آيه خواندند، در  دربارة كساني كه عيسي و مادرش را مي
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ُ ٱ قَاَل  ذۡ ﴿ َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي
َ
ُِذوِن ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َ  تَّ ّمِ

ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل َّ 

ٓ  يَُكونُ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  نۡ  ِ
َ
قُوَل  أ

َ
 َما َلمُ َتعۡ  ۥۚ َتهُ لِمۡ عَ  َفَقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِبَقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  ِف  َ عۡ  َو
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َنفۡ  ِف  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ   ﴾١١٦ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َعلَّ

آيا تو به مردم گفتى من و  ،مريم اى عيسى پسرِ :و [ياد كن] هنگامى را كه خدا فرمود«
يبد كه [درباره مرا نز ،منزهى تو :گفت ؟مادرم را همچون دو خدا به جاى خداوند بپرستيد

آنچه  ،دانستى اگر آن را گفته بودم قطعا آن را مى .خويشتن] چيزى را كه حق من نيست بگويم
دانم چرا كه تو خود داناى  و آنچه در ذات توست من نمى ،دانى در نفس من است تو مى

  ».رازهاى نهانى
تند، تكفير توجه داش ها پس بايد به مشركين گفت كه خداوند، هم كساني را كه به بت

با هر دو  كرده و هم آناني را كه به اوليا و بندگان صالح توجه داشتند و رسول خدا
  .1گروه جنگيد

خواستند و من  حاجت مي كفار از بندگان صالح« بگويد: ]اگر مشرك زمان ما[پس  
دهم كه نفع و ضرر و تدبير از جانبِ خداست و از غير خدا چيزي  شهادت مي

خواهم خدا ايشان را شفيع من  من از ايشان اميد شفاعت دارم و مي خواهم، ولي نمي
سوره زمر را برايش  3و آيه  ،، در جواب او بگو كه گفته كفار نيز همين بود»گرداند

  تالوت كن:
ِينَ ٱوَ ﴿...  ْ ٱ لَّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ َّ  ُبُدُهمۡ َنعۡ  َما ءَ ِلَا ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ   ...﴾َفٰٓ ُزلۡ  َّ

اند [به اين بهانه كه] ما آنها را جز  و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته «... 
  ....»پرستيم براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك گردانند نمى

  سوره يونس را:  18و آيه 
  

                                           
سـاني كـه بـه غيـر خـدا توجـه       آوري است كه پيامبران خدا با ك به عالوه، اين مطلب زشت و شرم -1

خوانيد و  را نمي ها دادند، جنگ و كشتار كنند. سپس بگويند حال كه بت داشته و غير خدا را ندا مي
  [مترجم] به آن توجه نداريد، ما را بخوانيد و از ما و فرزندانمان ياري و مدد بجوييد.
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ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ  ... ﴿ َ ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ َّ...﴾  
  ...».اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند :گويند و مى «...

هايشان ذكر شد، بزرگترين داليلِ مخالفت ايشان با  اين سه شبهه، كه به همراه پاسخ
توحيد است. پس چون دانستي كه خدا در كتاب خود بطور واضح جواب آنان را بيان 

ديگر   ي ديد كه پاسخ گفتن بهكرده و مفهوم اين آيات را به طور كامل فهميدي، خواه
  .1هاي آنان، آسان است گيري خرده
اري و خواندن كنيم جز اهللا را و اين گريه و ز ما عبادت نمي« :اگر مشرك بگويد 

تو اقرار داري كه خداوند بر تو «: سئوال كندر جواب او  .»صالحين، عبادت نيست
 »؟كه خالصانه عبادتش كنياخالص در عبادت را واجب كرده و حق او بر تو اين است 

پس اگر او عبادت و ح دهد. بخواه تا اخالص در عبادت را توضي اگر پذيرفت، از او
سوره اعراف  55خدا در آيه  ؛ بگوتو بايد برايش بيان كني دانست، انواع آن را نمي

  فرموده: 
ْ دۡ ٱ﴿   ﴾...َيةً وَُخفۡ  تََضُّٗع  َربَُّكمۡ  ُعوا
  ...».نهانى بخوانيدپروردگار خود را به زارى و «

آيا دعا (كه به معنيِ خواندن است) عبادت « :چون اين آيه را برايش خواندي، بپرس
پس . »، دعا مغزِ عبادت استبلي»: ناچار خواهد گفتبه پس  »؟شود يا خير محسوب مي

چيزي نيست مگر  و دعا ،عبادت است چون اقرار كردي كه دعا كردن» به او بگو:
ربان در روز و شب، در حالي كه از عذابش بيم داري و به رحمتش خواندنِ خداوند مه

خواهي دخيل نمودي، پس  اميد، آنگاه پيامبر يا شخص ديگري را در اين زاري و حاجت

                                           
  سوره نساء فرموده: 174زيرا خداوند در آيه  -1

َهاَيٰٓ ﴿  يُّ
َ
ٓ  قَدۡ  لَّاُس ٱ أ ّبُِكمۡ  ّمِن نٞ َهٰ بُرۡ  َءُكمَجا نَزۡلَ  رَّ

َ
ٓ َوأ بِينٗ  انُورٗ  ُكمۡ إَِلۡ  ا   ﴾امُّ

و ما به سـوى شـما نـورى     ،در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است ،اى مردم« 
  .»ايم تابناك فرو فرستاده
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. او ناچار »اي غير خدا را خوانده و در اين خواندنِ خدا شرك (و شريك) آورده
  وره كوثر:س 2 . پس به او بگو: اگر خواستي به آيه»بلي« د:گوي مي

  ﴾رۡ ۡنَ ٱوَ  لَِرّبَِك  فََصّلِ ﴿
  .»پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن« 

عمل كني و براي اطاعت خدا حيواني را نحر و يا ذبح كني، آيا اين كار، عبادت 
اگر همان حيوان را براي پيامبر، يا جني و يا «. پس بگو: »بلي«گويد:  است، ناچار مي

ناچار است  »؟اي آيا در اين عبادت، غير خدا را شريك كردهشخصِ ديگري ذبح كردي، 
آيا مالئكه يا مشركين، كه قرآن در ميانِ ايشان نازل شده «. نيز بگو: »بلي«كه بگويد: 

ناچار است كه بگويد:  »؟كردند يا خير يعوق را عبادت مي يغوث وصالحين مانند الت، 
ت به مالئكه و صالحين جز در دعا و مگر عبادت مشركين نسب«. پس به او بگو: »بلي«

ذبح و توسل بود؛ و گرنه ايشان اقرار داشتند كه بندگان صالح در تحت قدرت خداي 
، اما مشركان، براي كسب كند را تدبير مي ]جهان [آنها و امور هستند و خداوند متعال،

  . »و اين امري آشكار است ،خواندند توجه، آبرو و شفاعت، صالحين را مي
***  

و  كني، را انكار مي آيا شفاعت رسول خدا«بگويد:  ]اگر اين مشرك زمان ما[پس 
شافع  ايشان ، بلكهمكن من منكر نيستم و از آن دوري نمي«بگو:  »گرداني؟ از آن روي مي

ليكن شفاعت تمامش به  دارم، و [در روز قيامت] و من اميد شفاعت او را ،مشفع است
  سوره زمر فرمود:  44 ؛ چنانچه در آيه»اختيار خداست

ِ  قُل﴿ َّ ِ َفٰ ٱ ّ ۖ َجِيعٗ  َعةُ لشَّ   ...﴾ا
  ».... يكسره از آن خداست شفاعت :بگو« 

 255و شفاعتي براي احدي نيست، مگر پس از اجازه و ارادة خدا؛ چنانچه در آيه 
  بقره فرموده: 

ِيٱ َذا َمن ...﴿ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ   ﴾... ۦنِهِ بِإِذۡ  إ
  .»ن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كندكيست آ«
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 ؛كند، مگر پس از اذن خدا دربارة او در حق هيچ كس شفاعت نمي و رسول خدا
  سوره انبياء فرموده:  28چنانچه در آيه 

﴿...  َ َّ  َفُعونَ يَشۡ  َو ِ   ﴾...تََضٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إ
  .»... كنند و جز براى كسى كه [خدا] رضايت دهد شفاعت نمى «...

 85گردد، چنانكه در آيه  نمي راضيبندگانش  به جز به توحيد ،و پروردگار بزرگ
  عمران فرموده: سوره آل

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ ِف  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل    ﴾ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرة
ذيرفته نشود و وى در آخرت از و هر كه جز اسالم دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پ«

  ».زيانكاران است
مخصوص خدا بوده و شفاعتي روي نخواهد داد، مگر پس  ،تماماً ،شفاعتحال كه 

ايش شفاعت خدا دربارة كسي اجازه ندهد برو غير پيامبر تا  از اجازه او، و پيامبر
شفاعت  باشد. پس از خدا د، مگر براي كسي كه موحده كنند، و خدا اجازه نمي نمي

شفاعت  ،خدايا ؛مرا از شفاعت او محروم نگردان ،خداوندا«بطلب و او را چنين بخوان: 
  .يي از اين قبيلدعاها و »بپذير را در حق من او

****  
نچه خدا به شفاعت به پيامبر عطا شده و من از آ« بگويد: ]اگر مشرك زمان ما[پس  

يي كه به او شفاعت عطا كرده قبول ااگر آن خد« :بگو .»طلبم او عطا نموده، از او مي
 در صورتي كهپس  ،نهي كرده ]به عنوانِ شفيع[داري، همان خدا تو را از خواندنِ رسول 

 خواني كه پيامبرش در مورد تو شفاعت كند، از اين سخن او را به دعا مي متعال خداوند
   سوره جن فرموده: 18و در آيه پيروي كن كه  نيز

﴿...  َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
  ».پس هيچ كس را با خدا مخوانيد...  « ﴾اأ

، حتي به مالئكه و صالحان و اولياي خدا هم حق شفاعت به جز پيامبر نيز بگو:
توانيم  ي چون خدا به ايشان شفاعت عطا كرده، ميگوي يا ميآ .عطا شده است

رستش صالحان روي پس اگر چنين بگويي، به پ ؟هايمان را از ايشان بطلبيم خواسته



    

مفاتيح الجنان و قرآن      ۶٨ 
    

 

 

  عقيده اسالىم

68 

ي رده و شرك خوانده است؛ و اگر بگوياي، و اين، همان عبادتي كه خدا مذمت ك آورده
را به او عطا نموده و از آنچه  شفاعت حق خنت را در اين مورد كه خداوندخير، پس س

  .»1اي طلبم، باطل كرده خدا عطا كرده مي
***  

به صالحين شرك  و التجا وجهآورم، ولي ت من هرگز به خدا شرك نمي« :اگر بگويد
چون تو اقرار داري كه خداوند شرك را حرام كرده و حرمت آن، از «، به او بگو: »نيست

 ،آمرزد آمرزد و آن چيزي كه خدا حرام كرده و نمي و آن را نمي ،زنا بزرگتر است
پس به او  .داند كه چيست كند و نمي درك نمي حقيقت آن است كه او آن را »؟چيست

از آن  و ،شناسي داني در حالي كه آن را نمي چگونه خود را از شرك بيزار مي«بگو: 
كني كه خداوند چيزي را بر  ر ميفك آيا خواهي آن را بشناسي؟ كني و نمي نميهم سؤال 

  »توضيح نداده است؟ اش براي ما درباره بخشد ولي كرده و گفته كه آن را نميحرام  ما
معني «، بگو: »پرست نيستيم هاست و ما بت شرك، عبادت بت« :پس اگر بگويد 
ها را خالق و  ها و سنگ پرستان اين چوب كني كه بت و آيا گمان مي ؟پرستي چيست بت

  .»2گويد كه چنين نبودند نه! قرآن مي ؟دانستند رازق و مدبر خود مي

                                           
داده، اما يـك بـه يـك بـراي او مشـخص       بايد بدانيم كه خدا مقام شفاعت را به رسول خود وعده -1

دانـد بـراي كـدام     نمـي  تواند شفاعت نمايـد و رسـول خـدا    كه درباره چه كسي مياست نكرده 
  [مترجم] گناهكار، اجازة شفاعت صادر خواهد شد و اين اجازه، در قيامت معلوم شود نه در دنيا!

  سوره مؤمنون: 89تا  84در آيات  ،از جمله -2
 ٱ لَِّمنِ  قُل﴿

َ
ٓ  َوَمن ُض ۡرۡل ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٤ لَُمونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  إِن فِيَها َّ َ  قُـۡل  ِ فَـ

َ
ُرونَ  أ  رَّبُّ  َمـن قُـۡل  ٨٥ تَـَذكَّ

َمٰ ٱ ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َو ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ َّ َ  قُۡل  ِ فَ
َ
ِ  َمنۢ  قُۡل  ٨٧ َتتَُّقونَ  أ ِ  َملَُكوُت  ۦبَِيِده  ُكّ

َ  ُيِيُ  وَُهوَ  ءٖ َشۡ  ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ لَُمونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُيَارُ  َو َّ ٰ  ُقۡل  ِ نَّ
َ
  ﴾٨٩ َحُرونَ تُسۡ  فَأ

بـه   :خواهند گفـت ؟ دانيد [بگوييد] زمين و هر كه در آن است به چه كسى تعلق دارد اگر مى :بگو«
هـاى هفتگانـه و پروردگـار عـرش بـزرگ       آسـمان  پروردگار :بگو؟ گيريد آيا عبرت نمى :بگو ،خدا

فرمانروايى هر چيـزى بـه دسـت     :بگو؟ كنيد آيا پرهيزگارى نمى :بگو ،خدا : خواهند گفت؟ كيست
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پرست، كسي است كه به سنگ، چوب يا بنايِ روي  بت« :بگويد ]مشرك زمان ما[اگر 
به اين اميد كه به  ؛جه كند، به آنها توسل جويد، آنان را بخواند و برايشان ذبح كندقبر تو

. بگو: »خاطر اين كارها، به خدا نزديكتر شود و يا خدا به بركت آنها بال از او دفع كند
پرستان! بايد به او  همين است، مانند كار بت بر سر قبرها راست گفتي، كار شما نيز«

، آيا مقصود تو اين است "ها است عبادت بت[همان] شرك،  "گويي اينكه تو مي« :گفت
مردگانِ صالح و خواندن آنان جزء شرك  كه شرك، منحصر به همين است و اعتماد بر

اگر نظر تو اين است، خداوند اين سخن را در قرآن رد كرده و اين كارها را در  ؟نيست
و امامان و [ مالئكه، عيسي زمرة شرك آورده و هر كسي را كه بدان چنگ زند و به

  .»و ساير صالحين تمسك جويد، كافر دانسته است ]زادگان امام
هر كس در عبادت خدا يكي از بندگان « :كه نيست جز آنكه اقرار كند اي پس چاره

و منظور ما  ؛»است را شريك كند، مبتال به همان شركي شده است كه در قرآن ذكر شده
  نيز همين است.

من مشرك «داند شرك چيست. پس هر گاه گفت:  در اين است كه او نميرازِ مسئله  
منظور از آن، «. پس اگر گفت: »برايم تفسير كن كه شرك به اهللا چيست«، بگو: »نيستم

پس اگر . »ها چيست برايم تفسير كن كه معني پرستش بت«، بگو: »هاست پرستش بت
بادت خداي يكتا را برايم تفسير ع«، بگو: »كنم من جز خداي يكتا را عبادت نمي«گفت: 

ومِ شرك را نظور ما نيز همين است، و اگر مفهكه م ،. پس اگر طبق قرآن تفسير كرد»كن
  داند. كند، كه نمي (طبق تعريف قرآن) نشناخت، چگونه ادعا چيزي را مي

 گويايي  اگر معني ديگري براي شرك گفت، تو آيات قرآن را برايش بخوان، آيات
شرك آمده و منظور از آن، همان شركي است كه زمان ما دقيقاً انجام كه در معني 

انگارند  بر ما ناپسند مي آن را همان است كهشريك،  خداي يكتايِ بي دهند و عبادت مي

                                                                                                           
 ،خـدا  : خواهند گفـت ؟ رود دهد و در پناه كسى نمى دانيد [كيست آنكه] او پناه مى كيست و اگر مى

  [مترجم] »؟ايد پس چگونه دستخوش افسون شده :بگو
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 نِيعني گمراها[ برادرانشان ،طور كه در گذشته همان ؛كنند مي فريادو در مورد آن داد و 
  گفتند: ميو  كشيدند مي فريادنيز  دورة جاهليت]

َجَعَل ﴿ 
َ
ٰ  لَِهةَ ٱ أ ٰ  اهٗ إَِل   ] ٥ص:[ ﴾ُعَجابٞ  ءٌ لََشۡ  َذاَهٰ  إِنَّ  ِحًداۖ َو

  .1»آيا خدايان [متعدد] را خداى واحدى قرار داده اين واقعا چيز عجيبى است«

                                           
صفات خـالق را نـدارد؛ خـدا محـدود بـه       ي،مخلوق يچه ياست كه بدان ينا يد،كه توح دانند يآنان نم - 1

 نامشـرك  ينا يو از دل بندگانش آگاه است. ول يناب ،شنوا ،ناظر ،و همه جا حاضر يستن يمكان خاص
ـ  يمكان محدود و مشخص ،مانند خدا، يزفالن امام ن يافالن رسول و  گويند يم  يـزي چ ره هـ ندارد و ب

و امـام و امـامزاده، بلكـه     يول يك. متأسفانه، نه يناستاحاطه دارد و همه جا حاضر و ناظر و شنوا و ب
اسـت؛ در   يبزرگـ  يارشـرك بسـ   ين،اند و ا كرده يكصدها نفر از بندگان صالح را در صفات خدا شر

  !استرده آنان را كور ك كه چگونه خدا دلِ يد. بنگردانند يحال، خود را موحد م ينع
  سوره مائده فرموده: 35دا در آيه خ: «گويند مشركان جاهلِ زمان ما مي

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ تَُّقوا ْ َتُغوٓ بۡ ٱوَ  َّ ۡ ٱ هِ إَِلۡ  ا ْ َوَجٰ  وَِسيلَةَ ل   ...﴾ۦَسبِيلِهِ  ِف  ِهُدوا

  .»...و] تقرب جوييد و در راهش جهاد كنيد از خدا پروا كنيد و به او [توسل  ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
اين آيه را ما قبول داريم و در آن، خدا نفرموده «. در جواب او بگو: »آيا شما اين آيه را قبول نداريد
اي بجوييد و  ! يعني: اي مؤمنين از خدا بترسيد و بسوي او وسيلهبجووسيله را بخوان، بلكه فرموده 

دهيد. به عالوه، خطاب اين آيه، بـه رسـول    اما شما اوليا خود را ندا ميتهيه كنيد، نه اينكه بخوانيد. 
جسـته اسـت؟    اي مي براي كسب رضاي حق، چه وسيله و ساير مؤمنين است. پيامبر خدا خدا

يد وسيله را خوانـده و يـا تهيـه    يبه اين آيه عمل كرده يا خير؟ اگر عمل كرده بگو آيا رسول خدا
ىل إ يَوسـيلت« فرمود: داند به او بگو: رسول خدا گر مشرك زمان ما نميكرده و وسيلة او چيست؟ ا

نهـج البالغـه از قـول     109و در خطبـه   .(وسيلة تقرب من به خدا ايمـانم بـه اوسـت)    »بـه اهللا إيامين
عبارت است از ايمان به خـدا، نمـاز، روزه، حـج، جهـاد و صـلة       ،وسيله«اميرالمؤمنين آمده است: 

خداييد، او اشخاص را در عبادت، مناجات و دعاي خود نخوانـده   پيرو رسول. پس شما اگر »رحم
و  حـق خوانيد؟ وسيله عبارت است از عقايد  و شريك خداوند نكرده است، شما چرا غير او را مي

اعمال صالح، نه شرك به خدا. پس اگر كاري را كه مشركان زمان ما به نام اعتقـاد و توسـل انجـام    
خواهي يافت كه اين، همان شركي است كه خدا در قرآن از آن سخن گفته و دهند بشناسي، در  مي

  [مترجم]. »با آن جنگيده است پيامبرش
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كفر  شدند، بلكهنآنها به خاطر خواندن انبيا و فرشتگان الهي كافر :«ممكن است بگويد
 گوييم كه نمي  ما ليو ،فتند فرشتگان، دخترهاي خدا هستندگ ن بود كه ميبه خاطر آ آنها

  .»خداست ، پسرِ]زاده فالن امام يا امام[يا  عبدالقادر
اي است، چرا  پاسخ او اين است كه نسبت دادنِ فرزند به خداوند متعال، كفرِ جداگانه

  سوره اخالص فرموده است: 2و  1كه در آيات 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  َّ
َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ َّ   ﴾٢ لصَّ

  »]كه همه نيازمند او هستند[ نياز بيخداى . خداى يگانه اوست :بگو«
نيازي در احتياجات  اي است كه هيچ كس مانند او نيست. منظور از صمد، بي و يگانه

 هاست. پس هر كس كه در اين مورد ترديد كند، كفر ورزيده است، حتي اگر خواسته و
  فرمايد: سوره مومنون مي 91ره شك نداشته باشد. پروردگار متعال در آيه درباره خود سو

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ تَّ ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َكنَ  َوَما َوَلٖ  ِمن َّ   ﴾...هٍ إَِل
  ...».خدا فرزندى اختيار نكرده و با او معبودى [ديگر] نيست«

و هر يك را  ،ز گذاشتبايد تماي آميز كفر د، بين اين دو نوع باورِبنابر آنچه كه گفته ش
  خوانيم: سورة انعام مي 100اي به حساب آورد، چرا كه در آيه  كفرِ جداگانه

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا َّ ِ  ٓ َك ْ  وََخلََقُهۡمۖ  نَّ لِۡ ٱ ءَ ُشَ   ﴾مٖ ِعلۡ  بَِغۡيِ  تِۢ َوَبَنٰ  بَنِيَ  ۥَلُ  وََخَرقُوا
خلق كرده است و براى او  ها راو براى خدا شريكانى از جن قرار دادند با اينكه خدا آن«
  .»هيچ دانشى پسران و دخترانى تراشيدند بى

  تمايز قائل شوي.پس بايد بين اين دو نوع، 
 ]و شفيع قرار دادن[دليل ديگر بر اين گفته، آن است كه كساني كه به وسيله خواندن 

بود. دانستند، هر چند كه فرد صالح و درستكاري  ، كافر شدند، او را پسر خدا نمي»الت«
  دانستند. ند، آنها را فرزندان خدا نميشدها كافر  حتي كساني كه به خاطر پرستش جن

بيان حكم «به همين صورت، تمام علماي مذاهب چهارگانة اهل سنت، در بخش 
اند كه هر گاه مسلماني گمان كند كه خداوند، صاحب فرزند  بر اين تصريح نموده »مرتد
 اند قايل شده تمايز ،ميان اين دو نوع كفر ايشان، .ستشده ا از دين خارج و ،مرتد است،
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  و اين موضوع، در نهايت شفافيت بيان شده است.
  سوره يونس را بخواند كه: 62اما اگر آيه 

﴿ ٓ َ
َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   ﴾َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

  .»شوند نه آنان اندوهگين مى آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و«
گوييم  بلي، اين سخنِ حقي است، اما آنها را نبايد پرستش كرد. ما هم فقط مي«بگو: 

نبايد آنها را در كنار خدا عبادت نمود؛ ولي واجب است كه آنها را دوست بداري و از 
 ايشان پيروي كني و به كرامت و بزرگواريشان معترف باشي؛ چرا كه فقط گمراهان و

پروردگار هستند. دين  ياوليا و] بندگان صالح[ هاي بدعتگذاران هستند كه منكر كرامت
است  يدو گمراهي و راه حقّ بينِو هدايتي است در  گرفته خدا ميان اين دو گروه قرار

  .»در بينِ دو راه باطل
نامند، همان شركي  مي اعتقاد بزرگپس ديديم چيزي كه مشركانِ زمان ما آن را 

آن با  ]از بين بردنِ[ اش سخن گفته و پيامبر گرامي اسالم به خاطر ه قرآن دربارهاست ك
  مشركان جنگيد.

***  
تر از شرك  (كه در دوره جاهليت بود) به چند دليل، خفيف پيشينيانبدان كه شرك  

ها را با خدا شريك  ن قديم، فرشتگان، اوليا و بتازمان ماست: نخست اينكه، مشرك
. اما در شدت و سختي آسايش و فراخيمگر در حال  ،خواندند ها را نميكردند و آن نمي

خواندند. اين موضوع، در بسياري از  خالصانه خدا را مي  -چنانكه پيشتر نيز گفته شد -
  سوره اسراء:  67آيات بيان شده است؛ مانند آية 

ُكمُ  َذا﴿ ُّ ٱ َمسَّ ٓ  ُعونَ تَدۡ  َمن َضلَّ  رِ حۡ ۡلَ ٱ ِف  لضُّ َّ ِ ۖ  إ ا إِيَّاهُ ٰ  َفلَمَّ َ  ُكمۡ َنَّ ِ ِ لۡ ٱ إ عۡ  َبّ
َ
 ُتمۚۡ َرۡض أ

  ﴾َكُفوًرا نُ نَسٰ ۡلِ ٱ َوَكنَ 
و گم  ديناپد ديخوان يبه شما رسد، هر كه را جز او م يبيو آس يسخت ايكه در در يو زمان«

 يور [از خدا] نجات دهد، يكه شما را به خشك ياما هنگام ]؛ديكن يفراموش مو او را [ شود يم
  .»ناسپاس است! اريو انسان، بس د؛يگردان يم
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  سوره انعام: 41و  40يا در آيه 
رََءيۡ  قُۡل ﴿

َ
ٰ  إِنۡ  َتُكمۡ أ تَ

َ
ِ ٱ َعَذاُب  ُكمۡ أ وۡ  َّ

َ
َتتۡ  أ

َ
اَعةُ ٱ ُكمُ أ َغۡيَ  لسَّ

َ
ِ ٱ أ  ُكنُتمۡ  إِن ُعونَ تَدۡ  َّ

ٓ  إِن هِ إَِلۡ  ُعونَ تَدۡ  َما ِشُف َفَيكۡ  ُعونَ تَدۡ  إِيَّاهُ  بَۡل  ٤٠ ِدقِيَ َصٰ    ﴾٤١ ُكونَ تُۡشِ  َما نَ َوتَنَسوۡ  ءَ َشا
به نظر شما اگر عذاب خدا شما را دررسد يا رستاخيز شما را دريابد اگر راستگوييد  :بگو«

خوانيد و اگر او بخواهد رنج و بال را از  [نه] بلكه تنها او را مى .خوانيد كسى غير از خدا را مى
  ».كنيد گردانيد فراموش مى يك [او] مىگرداند و آنچه را شر شما دور مى

  سوره زمر: 8نيز، در آيه 
َلُ  إَِذا ُثمَّ  هِ إَِلۡ  ُمنِيًبا ۥَربَّهُ  َدَع  ُضّٞ  نَ نَسٰ ۡلِ ٱ َمسَّ  َذا﴿ ْ ُعوٓ يَدۡ  َكنَ  َما نَِسَ  هُ ّمِنۡ  َمةٗ نِعۡ  ۥَخوَّ  ا

ِ  وََجَعَل  ُل َقبۡ  ِمن هِ إَِلۡ  َّ نَدادٗ  ِ
َ
ُِضلَّ  اأ   ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن ّلِ

كننده است  و چون به انسان آسيبى رسد پروردگارش را در حالى كه به سوى او بازگشت«
خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا كند آن [مصيبتى] را كه در رفع آن پيشتر  مى

گران دهد تا [خود و دي نمايد و براى خدا همتايانى قرار مى فراموش مى ،كرد به درگاه او دعا مى
  ».را] از راه او گمراه گرداند

  سوره لقمان: 32و همچنين آيه 
وۡ  َغِشَيُهم َذا﴿ لَلِ ٱكَ  جٞ مَّ ْ  لظُّ َ ٱ َدَعُوا ا ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ٰ  فَلَمَّ َ  ُهمۡ َنَّ ِ ِ لۡ ٱ إ  ُهمفَِمنۡ  َبّ

قۡ  ٰ  َحدُ َيۡ  َوَما َتِصدۚٞ مُّ ٓ َي َّ  تَِنا ِ   ﴾٣٢ َكُفورٖ  َختَّارٖ  ُكُّ  إ
آسا آنان را فرا گيرد خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را براى او خالص  و چون موجى كوه«

هاى  رو هستند و نشانه گردانند و[لى] چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخى از آنان ميانه
  ».كند ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انكار نمى
شود كه خالق متعال در قرآن تصريح نموده كه  بار ديگر بر اين موضوع تاكيد مي

خواندند و فقط در  با آنان جنگيد، كساني بودند كه خدا را مي مشركاني كه رسول خدا
بود كه به غير خدا توجه داشتند، اما در شدت و سختي، غيرِ خدا  آسايش و فراخيهنگامِ 
بزرگان خود را فراموش شريك را ندا داده و  خواندند، بلكه خداي يگانه و بي را نمي
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ولي مشركين زمان ما، در هر حال، شركشان دائم است؛ چه شدت و چه [كردند.  مي
  . اكنون تفاوت ميان شرك مردمانِ زمان ما و مشركان دورة جاهليت آشكار شد.1]راحتي

  كجاست كسي كه از اعماق وجود، اين مسئله را بفهمد و از شرك توبه كند؟! 
ر خدا، مالئكه و مردم درستكار و يا پيامبران و درختان و مشركان قديم، در كنا

و عبادت  خواندند و اهل عصيان نيستند، مي هايي را كه مطيع تكويني خدا بوده سنگ
خوانند، از جمله فاسدترينِ  كردند، ولي بسياري از كساني كه مشركين زمان ما مي مي

شوند. صد البته، كسي كه  نها ميمردم بوده و مرتكب زنا و دزدي و ترك نماز و مانند اي
تر از كسي  به افراد درستكار يا سنگ و چوب باور داشته باشد، شركش به مراتب سبك

بيند،  شخصي ايمان دارد كه نادرستي و فساد را در او مي ]كرامت و شفاعت[است كه به 
  . ]پندارد و آن شخص را بزرگ مي[كند  ولي باز هم بر سخنش پافشاري مي

*** 
هاشان بهتر و  با آنان جنگيد، عقل رسول خدا كه به تحقيق دانستي، كساني كهحال 

كنند كه از  اي وارد مي تر بود، پس بدان كه اينان شبهه شركشان از مشركان زمان ما سبك
  هاي ايشان است پس آن را با جوابش فراگير: بزگترين شبهه

 "إالاهللا إله ال"زل شده، گويند: آن مشركين كه آيات قرآن در تخطئه ايشان نا مي 
خواندند.  كردند و آن را سحر مي و قرآن را تكذيب مي ، روز قيامتگفتند، رسول خدا نمي

كنيم، به قيامت ايمان  دهيم، قرآن را تصديق مي شهادت مي ما به توحيد و رسالت محمد
  ؟دهيد يگيريم؛ چگونه ما را در كنار آنان قرار م ايم، نماز خوانده و روزه مي آورده
شخصي پيامبر خدا اگر  مسلمين اختالفي نيست كه يجواب اين است كه بين علما 

؛ به 2را در امري تصديق و در امر ديگر تكذيب كند، كافر بوده و وارد اسالم نشده است

                                           
هـا را از مالئكـه يـا     ها را از خـدا و خوشـي   نكته ديگر اين است كه مشركان قديم، بدي و مصيبت -1

خدا و شفا و خوشـي را  ها را از  دانستند، ولي مشركان زمان ما مرگ و مصيبت صالحينِ گذشته نمي
  [مترجم] !دانند  از جانب امامان و امامزادگان مي

  سوره نساء فرموده:  151و150باريتعالي در آيه  -1
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انكار كند، ها را  بخش يگرآورد و د يماناز قرآن ا ييها به بخشهمين شكل، كسي كه 
كه  يكس يا كسي كه به توحيد اقرار و نماز را انكار كند؛ يا شود؛ مشمولِ همين حكم مي

يد و وجوبِ نماز اقرار ولي وجوب زكات را انكار نمايد؛ يا آنكه همه اينها را به توح
از حج كردن  ، بعضي مردمچون در زمان پيامبر بپذيرد، ولي روزه يا حج را انكار كند.

  چنين فرمود:سوره آل عمران  97يه در آدر موردشان  خداوند متعال ،ابا ورزيدند
ۚ وَ ﴿  ٗ َ ٱلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِي َ  ِ َّ َ َغِنٌّ َعِن  َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱِ َّ

   ﴾ٱۡلَعٰلَِميَ 
، بر عهده مردم است؛ [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن [كعبه] و براى خدا، حج خانه« 
  . »نياز است ابد. و هر كه كفر ورزد، يقيناً خداوند از جهانيان بىراه ي

را انكار نمايد به اجماع [علماي اسالم] كافر  قيامتهركس به تمام اينها اقرار كند و 
 151و150 هيدر آ  متعال خداوندگردد؛ همانطور كه  شود و خون و مالش حالل مي مي

   فرمايد: ميسوره نساء 
ِيَن ﴿ ِ َورُُسلِهِۦ َوَيُقولُوَن يَۡكُفُروَن إِنَّ ٱلَّ َّ ْ َبۡيَ ٱ ن ُيَفّرُِقوا

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُيرِيُدوَن أ َّ بِٱ

ْ  َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض  نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض  ن َيتَِّخُذوا
َ
ً َوُيرِيُدوَن أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ١٥٠َبۡيَ َذٰلَِك َسبِي

ُ
أ

  ﴾اٱۡلَكٰفُِروَن َحقّٗ 
خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى  ورزند و مى ا و پيامبرانش كفر مىكسانى كه به خد« 

خواهند ميان اين  و مى ،كنيم ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى :گويند اندازند و مى
  ».آنان در حقيقت كافرند .[دو] راهى براى خود اختيار كنند

                                                                                                           
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ  ُفُرونَ يَكۡ  لَّ ِ ٱب ن َوُيرِيُدونَ  ۦَورُُسلِهِ  َّ

َ
ْ  أ ِ ٱ َبـۡيَ  ُيَفّرِقُوا  ٖض بِـَبعۡ  ِمنُ نُـؤۡ  َوَيُقولُـونَ  ۦَورُُسـلِهِ  َّ

ن َوُيرِيُدونَ  ٖض بَِبعۡ  ُفرُ كۡ َونَ 
َ
ْ  أ ٰ  َبۡيَ  َيتَِّخُذوا ً  لِـَك َذ ْوَلٰٓ  ١٥٠ َسـبِي

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك أ ـ فِـُرونَ َك ۚ َحّقٗ عۡ  ا

َ
 نَاَتـدۡ َوأ

ٰ لِلۡ  ِهينٗ  اَعَذابٗ  فِرِينَ َك   .﴾١٥١ امُّ
زند و خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندا ورزند و مى كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى«

خواهند ميان اين [دو] راهى براى  كنيم و مى گويند ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى مى
  ».ايم آور آماده كرده آنان در حقيقت كافرند و ما براى كافران عذابى خفت خود اختيار كنند
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اسالم ايمان آورده و بخش ديگر را خداوند در قرآن، صريحاً كسي را كه به بخشي از 
 اين البته و نمود.برطرف  ااين شبهه رتوان  [با اين پاسخ]، مي نپذيرد، كافر خوانده است.

اي كه به سوي ما ارسال كرده بودند،  در نامه »احساء« اي از مردمان سرزمينِ عده شبهه را
  اند. ذكر كرده

را در  هركس كه رسول خدا ري كهاگر تو به اين اذعان دا«شود:  همچنين گفته مي
و  كافر است ،علما نماز را انكار كند، طبق اجماع همه چيز تصديق و مثالً وجوب

  اگر واجب بودن روزه و نيز، قيامتبجز  ،كند به همه چيز اقرار او همچنين هرگاه
، رداين مو در .»بازهم كافر است ،و همه چيز را تصديق نمايد رمضان را انكار كند،

زيرا همانطور كه  ،]هيچ اختالفي ندارند [و همه بر كفر آن اجماع دارند اهب اسالميمذ
  پيش از اين ذكر كرديم، قرآن خود به بيان آن پرداخته است.

 يابيم كه توحيد، بزرگترين فريضه و امر مهمي است كه رسول خدا لذا درمي 
گونه اگر كسي به تمام است. پس چ و حج روزه ، و بزرگتر از نماز،ن بودهآآور  پيام

ولي  ،را منكر شود، كافر است آورده و عمل كند، اما يكي از اين اموراحكام خدا ايمان 
ين سبحان اهللا! اشود؟  اگر توحيد را، كه دين انبيا و رسل است انكار كند كافر نمي

  جهالت چقدر اعجاب انگيز است!
***  

در  ،حنيفه جنگيدند ين بنيرتدفه ميبا طا اصحاب رسول خدا«شود:  به او گفته مي
گفتند  اذان مي؛ گفتند شهادتين مي ؛مسلمان شده بودند در حضور پيامبر حالي كه آنان
براي اينكه آنان مسيلمه كذاب را پيامبر «. اگر پاسخ دهد: »خواندند و نماز مي

هرگاه شخصي، مردي را به مقام منظور من هم همين است؛ يعني «، بگو: »دانستند مي
و نماز و شهادتين او  گردد برساند، كافر شده و مال و جانش حالل مي پيامبر بوتن

و  »شمسان« ائمه و امامزادگان]، يايا ، [فايده ندارد، چرا آنكه پيامبر يا يكي از اصحاب



77 

 كشف شبهات مرشاكن

    

 
 

  

 

پاك و منزه  »آيد؟ ، كافر به حساب نميبرساندرا در مرتبه و مقام خداي متعال  1»يوسف«
   ر عظيم الشأن است!و او چقد اهللا،است 
﴿ ٰ ُ ٱ َبعُ َيطۡ  لَِك َكَذ َّ  ٰ َ ِينَ ٱ قُلُوبِ  َ  .]٥٩[روم:  ﴾لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ
  .»نهد هر مىدانند م هاى كسانى كه نمى اينگونه خدا بر دل«

****  
از اصحاب  بودند؛ جنگيد، همگي مدعي اسالم با آنان 2بن ابيطالب كساني كه علي

شان  فراگرفته بودند، اما عقيده علم را از صحابه رسول خداو  آمدند به شمار مياو 
. اما چرا دارند مانند اعتقادي بود كه مشركان نسبت به يوسف و شمسان درباره علي

كنيد صحابه رسول،  اصحابِ پيامبر بر كفر و قتل ايشان اتفاق نظر داشتند؟ آيا گمان مي
 باره تاج، در اين باوريد كه اعتقاد و غلوِيا بر  ؟كردند مسلمانان را بدون دليل تكفير مي

 موجب بن ابيطالب و مانند آن ضرر ندارد و فقط غلو درباره علي ]قبر و صاحب قبر[
  كفر است؟

***  
تسلط يافتند، همگي به  عباس بر مغرب و مصر در زمان بني، كه قداح عبيد طايفه بني

نماز جمعه و  و كردند ميادعاي اسالم  بودند؛ شهادت داده توحيد و رسالت محمد
آنچه كه در زمان ما  تر از خفيف -  همينكه مخالفت با شريعت خواندند. جماعت مي
جنگ با آنان  ؛، تمام علما بر كفر ايشان اجماع كردندرا از خود بروز دادند - وجود دارد

آنگاه مسلمين با  ؛اعالم كردند [= رزمگاه] سرزمينشان را دارالحرب ؛واجب شمردند را
 اسالمي راهاي  رزمينسو  ]دستشان را كوتاه كرده و مردم را نجات دادند[نان جنگيدند آ

  .گرفتندكه در اختيار داشتند، از آنها پس 
                                           

در  ،عربسـتان  از مـردم  يوسف و شمسان و تاج، اسامي برخي از پرستش شدگاني بودند كه گروهي -1
  پرستيدند. [مصحح] خواندند و مي جاي خداوند ميه ب، آنان را زمان مولف رحمه اهللا

در برابر نام علي بن ابي طالـب اسـتفاده     رضي اهللا عنهدر نسخه عربي، امام عبدالوهاب از عبارت  -2
  را در ترجمه آورده است. السالم عليهكرده، اما عالمه برقعي لفظ 
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براي خداوند بزرگ  آنها ، آن بود كهپيشين كفر مشركان دليلِ اگر تنها به عالوه،
و روز قيامت را  حقانيت كالم اهللا و او را تكذيب نمودند  فرستاده ؛شريك قائل شدند

باب «با عنوان  ]هاي خود در كتاب[ كه علماي مسلمين بخشي يِاپس معن ، نپذيرفتند
  اند، چيست؟ ذكر كرده »حكم مرتد

دانشمندان  منظور از مرتد، مسلماني است كه بعد از گرايش به اسالم، كافر شود.
ن موجب كافر شدن و اند كه هر نوعي از آ ارتداد] را بيان كرده داليلانواع زيادي [از 

 ،چيزهايي را كه در نزد فاعل آنحتي  ؛گردد حالل گشتن خون و مال شخص مي
اند؛ مانند اينكه سخني را  كرده يموجب كفر و ارتداد معرفكند،  كوچك و ناچيز جلوه مي

بر زبان بياورد، هر چند كه در دل بدان ايمان نداشته باشد، يا كالمي را از روي شوخي و 
  سوره توبه درباره برخي فرموده:  74د. خدا در آيه بازي بگوي

ِ  لُِفونَ َيۡ ﴿ ِ ٱب ْ  َما َّ ْ  َولََقدۡ  قَالُوا ْ  رِ ُكفۡ لۡ ٱ َكَِمةَ  قَالُوا ٰ إِسۡ  دَ َبعۡ  َوَكَفُروا   ﴾...ِمِهمۡ َل
اند در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و  خورند كه [سخن ناروا] نگفته به خدا سوگند مى«

  »... اند ن كفر ورزيدهپس از اسالم آوردنشا
ايشان در زمان  ،و آنان را بواسطه گفتنِ يك كلمه، تكفير نموده است؛ با وجود اينكه

حج  ؛دادند زكات مي ؛خواندند مي نماز  ؛كردند همراه او جهاد مي ؛بودند رسول خدا
  دادند. ميشهادت كردند و به توحيد  مي

 سوره توبه فرموده 66و  65يه همچنين، كسان ديگري كه خدا در حق ايشان در آ 
  :است
ۡلَ  َولَئِن﴿

َ
َما َلَُقولُنَّ  ُهمۡ َسأ ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َنُوُض  ُكنَّا إِنَّ ب

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ  ُكنُتمۡ  ۦَورَُسوِلِ  ۦتِهِ َوَءاَي

ْ َتعۡ  َ  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ تَسۡ    ﴾...نُِكمۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  قَدۡ  َتِذُروا
كرديم بگو آيا خدا  ما فقط شوخى و بازى مى :خواهند گفت ماًلّو اگر از ايشان بپرسى مس«

  »....ايد  عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كافر شده. كرديد و آيات او و پيامبرش را ريشخند مى
پس اينان كه خدا صريحاً كافرشان دانسته است، بعد از ايمان آوردن و همراهي با 

سخني به مزاح گفتند و خداوند آنان را كافر  ،در جهاد، در غزوه تبوك رسول خدا
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 :گويند تأمل كن كه مي ]كنند وارد مي مشركين زمان ماكه [بهه خواند. حال در اين شُ
خوانند و  كنيد، يعني مردمي را كه شهادتين گفته، نماز مي شما مسلمين را تكفير مي«

مندترين مطالبِ اين . پس در جوابشان دقت و تأمل كن كه همانا از سود»گيرند روزه مي
  كتاب است. 

اسراييل آورده، كه  دليل ديگري بر گفتار فوق، حكايتي است كه خداوند درباره بني
سوره اعراف آمده است،  138گروهي از اهل علم و درستكاري بودند و چنانكه در آيه 

  گفتند: به موسي
﴿... ٰ ٓ  َعلجۡ ٱ ُموَس َي َا ٰ  لَّ   ﴾...َءالَِهةٞ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِل
همان گونه كه براى آنان خدايانى است براى ما [نيز] خدايى قرار  ،اى موسى :گفتند... «
  ...».ده

قرار بده.  1»ذات انواط«گفتند] براي ما  و سخن اشخاصي از اصحاب [كه به پيامبر
قسم ياد كرد كه اين خواسته، شبيه همان سخن بني اسرائيل است كه به  رسول اهللا

َآ إَِلٰهٗ ﴿ موسي گفتند:   .﴾اٱۡجَعل لَّ
كنند، بدين صورت كه  اي را در اين ماجرا وارد مي شبهه ]زمان ما[ن مشركاولي 

 ]اي كردند و چنين درخواست مشركانه[اسراييل، كه چنين سخني گفتند  بني«گويند:  مي
براي ما نيز مانند اينان ذات " :گفتند رسول خدا به همچنين كساني كهكافر نشدند، 

پس چگونه است كه ما به خاطر اعتقادمان كه شبيه [د ، كافر نشدن"ط قرار بدهانوا
كساني كه اين درخواست  اسراييل و بني« :جواب اين است كه »]ايم؟ ه آنهاست كافر شد

كردند، قطعاً كافر  را عملي نكردند، كه اگر چنين مي آن، نمودند رسول خدارا از 
  . »شدند مي

                                           
  [مترجم] .آويختند هاي خود را براي تبرك و ظفرمندي به آن مي ن عرب اسلحهاند كه مشركدرختاني بود - 1
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از اين كار نهي ايشان را  كه پيامبر  يكسان كه اين نيست هيچ اختالفي در ،همچنين
كردند و بعد از نهي او، ذات انواط براي خويش  اگر به فرمانش عمل نمي ،فرمود
   اصل مسئله نيز همين است.و  شدند، گزيدند، كافر مي برمي

و يا حتي كل جهان [ كه گاهي شخص مسلمان، يا دانشمندفهماند  اين قصه به ما مي
دانند. لذا بايد اين  شوند، در حالي كه خود نمي دچار انواع مختلف شرك مي ]الماس

، زيرا اين ردمسايل را به خوبي فراگرفت و از به زبان آوردن چنين كلماتي احتراز ك
هاي شيطان  و فريب ها ايم، از بزرگترين ناداني كه ما توحيد را درك كرده ،گفتارِ جاهالنه

  است. 
خبري، سخن  يابيم كه هر گاه مسلماني از روي ناداني و بي درمي ها از اين حكايت

شود،  كافران را تكرار كند، بايد او را آگاه نمود. پس اگر بالفاصله توبه كند، كافر نمي
چنين كردند.  درخواست كردند، و كساني كه از رسول خدا اسرائيل همانگونه كه بني

به خاطر [را  اين اشخاص ل خدااما در مورد داستان ذات انواط، اگرچه رسو
تكفير نكرد، اما به درشتي و غلظت با ايشان سخن گفت و آنان متنبه شده  ]درخواستشان

  و به شرك وارد نشدند؛ ما نيز بايد چنين باشيم. 
***  

اين كار  رسول خدا«گويند:  كنند و مي ي وارد مي شبهه ديگر ]زمان ما[مشركان 
به قتل رسانده بود، نادرست دانست  ]در اطراف فدك[را  إالاهللا إله الاسامه را كه گوينده 

من " فرمود: خود حضرت مي »]آيا او را پس از گفتن شهادتين كُشتي؟« د:پرسيو [
. احاديث ديگري نيز وارد شده مبني بر اينكه "بگويند إالاهللا إله المأمورم با مردم بجنگم تا 

پس چگونه ما را مورد حمله قرار [ داشت.  هدست نگ إالاهللا إله ال ي گوينده در مورد
منظور اين نادانان اين است كه هر كس اين كلمات را گفت، نبايد تكفير و  ».]دهيد مي

  كشته شود، هر چند كه هر عملي از او سر زند.
با يهوديان جنگيد و ايشان  واضح است رسول خدا: «در پاسخ اين غافالن بايد گفت 

حنيفه  با طايفه بني گفتند. اصحاب رسول مي إالاهللا إله اله ايشان را اسير نمود، با اينك
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داشتند و مدعي اسالم بودند  جنگيدند با اينكه ايشان شهادتين گفته و نماز و روزه برپا مي
  . »اي را كه مدعي اسالم بودند به آتش سوزانيد ابيطالب عده بن و همچنين، علي

كافر شده و بايد كشته  ،منكر قيامت شود ، خود قبول دارند كه هر كسجاهالناين 
كافر  ،بگويد و يا هر كس يكي از اركان اسالم را انكار كند إالاهللا إله الشود، هر چند كه 
شود. دانستيم وقتي كه شخصي يكي از فروع را انكار كند، گفتنِ كلمه  شده و كشته مي

گونه ممكن است كه كسي شود. پس چ ال اهللا) باعث رهايي و نجاتش نميإله إتوحيد (ال 
إال اهللا موجب له إگفتن ال  ،دكن مي، يعني توحيد را انكار پيامبران اصل و اساس دين

  دشمنان خدا معني اين احاديث را نفهميدند.  نجاتش گردد؟ هرگز چنين نيست، ولي
كرد كه اسالم  اما اسامه مردي را كشته بود كه مدعي اسالم بود و او گمان مي

هر كس به اسالم  .بوده و حقيقت نداشته است بر جان و مالش وي ترساز ر ،آوردنش
تا معلوم شود آيا چيزي مخالف  ،واجب است از تعرض به او خودداري شود ،اقرار كند

  د يا خير.ده انجام مياسالم 
  فرمايد:  سوره نساء مي 94در آيه   اين موردخداوند متعال در 

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ بۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ُتمۡ َضَ َّ  ْ َ  َفَتبَيَُّنوا ْ  َو لۡ  لَِمنۡ  َتُقولُوا

َ
 ُكمُ إَِلۡ  َقٰٓ أ

ٰ ٱ َل    ﴾...اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ
كنيد [خوب] رسيدگى كنيد و به  چون در راه خدا سفر مى ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

  »....مؤمن نيستى كند مگوييد تو كسى كه نزد شما [اظهار] اسالم مى
 است، پس اين آيه داللت بر اين دارد كه بايد از تعرض به كسي كه مدعي اسالم

خودداري نمود تا حقيقت حال او معلوم شود. اگر چيزي مخالف اسالم از او ظاهر شد، 
در نتيجه ارتداد [شود، زيرا خدا فرموده تفحص و تبيين كنيد و اگر بنا بود اصالً  كشته مي
  كشته نشود، ديگر نيازي به كشف حقيقت نبود.  ]دشيا الحا

و همچنين است معني احاديث ديگر كه هر كس اظهار توحيد و اسالم كرد نبايد 
متعرض او شوند، مگر وقتي كه از او چيزي ظاهر شود، كه در تضاد با اسالم او باشد. 

آيا پس « بود كهبا اينكه به اسامه خرده گرفته  دليل  اين ادعا آن است كه رسول خدا
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من مأمورم با مردم بجنگم تا «فرمود:  و همواره مي» إال اهللا او را كُشتي؟له إاز گفتن ال 
هر جا ايشان را ديديد، بكشيد و اگر «، خود درباره خوارج فرمود: »كلمه توحيد بگويند

ا در . آن بزرگوار اين سخنان ر»كشم ايشان را مي ،من ايشان را ببينم مانند قتل قوم عاد
گفتند؛  نمود كه خوارج از تمام مردم عابدتر بوده و تسبيح پروردگار مي حالي بيان مي

. شمردند ، نماز و عبادت خود را در مقايسه با ايشان كوچك ميحتي اصحاب رسول
فرا گرفته بودند، اما هنگامي كه به  هاي ديني خود را از اصحاب رسول آنان دانسته

سودي برايشان ، شانزياد هاي و عبادت د، كلمه توحيدمخالفت با شريعت برخاستن
در مورد يهوديان و افراد قبيله حنيفه  ،و به حالشان مفيد واقع نشد. همين نكته نداشت

  كند.  نيز صدق مي ]كه احوالشان پيشتر گفته شد[
از پرداخت زكات  مصطَلَق بني قبيله خبر داد كه رسول خدا مردي به هنگامي كه
  نازل شد:سوره حجرات  6بجنگد، آيه  با آنان اند، خواست كه ودهخودداري نم

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ٓ  إِن ا ٖ  فَاِسقُۢ  َءُكمۡ َجا ْ َفَتبَيَُّنوٓ  بِنََبإ   ﴾...ا

 قيو تحق يبررس ]خبرش را[اگر فاسقى برايتان خبرى آورد  ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
  ....»ديكن

  .نده، بر ايشان دروغ بسته بودو آن شخصِ خبر ده
در احاديثي كه   رسول خدا كند كه مقصود امر داللت ميپس تمامي اينها به اين 

   كنند، همان چيزي است كه ما بيان كرديم. به آن احتجاج مي
* * *  

فرموده  رسول خدا« :گويند شبهه ديگري مطرح كرده و مي ]مشركان زمان ما[ 
سپس به موسي و  ،سپس به ابراهيم ،سپس به نوح ،به آدماست كه روز قيامت، مردم 

جويند تا به  كنند، اما همه از فريادرسي عذر مي عيسي استغاثه (و درخواست كمك) مي
گويند كه اين خبر، دليلي است  . آنان با اشاره به روايت فوق، مي»رسد مي رسول خدا
  خواهي از غير خدا، شرك نيست.  كمك كه استغاثه و
تا هدايت [منزه است خدايي كه بر دل دشمنان خود مهر زده، «گوئيم:  اب ميدر جو
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حاضر باشد و  ،اگر مخلوق .ما منكر استغاثه و فريادرسي از مخلوق نيستيم ]نشوند
سوره قصص، در  15همانگونه كه خداوند در آيه  ،تواناييِ انجام آن كار را داشته باشد

  فرموده:  قصه حضرت موسي
ِيٱ َثهُ َتَغٰ سۡ ٱفَ ... ﴿ َ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن لَّ ِيٱ َ ِ  ِمنۡ  لَّ   ﴾... ۦَعُدّوِه
  ...». آن كس كه از پيروانش بود بر ضد كسى كه دشمن وى بود از او يارى خواست...«

. آنچه كه ما نادرست 1خواهد رزمان خود كمك مي انسان نيز در جنگ از ياران و هم
نزد قبور اوليا و در  عبادت ه با نام و هدفاي است ك خواهي و استغاثه دانيم، كمك مي

گيرد كه اولياي خدا اختياري در آن نداشته و هيچ  غيبت ايشان و در اموري انجام مي
  .»مگر خداوند يگانه متعال ،تواند كاري انجام دهد كس نمي

استغاثه مردم به پيامبران الهي در روز قيامت، « :گوئيم چون اين مطلب ثابت شد، مي 
تا  ،به حساب مردم رسيدگي كندتعالي بخواهند كه  خداونداز  آن است كه ايشانبراي 

  .»راحت شونداهل بهشت از گرفتاري توقفگاه [طوالني] 
در دنيا و آخرت جايز است. اين كار، مانند اين است كه  نزد مرد صالحي  ،و اين كار

نود و از او ش نشيند؛ سخن تو را مي روي كه زنده و حاضر است؛ نزد تو مي مي
در زمانِ حيات آن  خواهي تا برايت دعا كند، همانطور كه صحابه رسول خدا مي

  . 2دادند بزرگوار چنين كاري انجام مي

                                           
اي است؛ مـثالً فقيـر از ثروتمنـد قـرض      پسندانه همكاري و مشاركت در نيكي عمل شايسته و خدا -1

هاي مشابه آن را در عـرف،   كند. اين موارد و نمونه خواهد و بيمار از پزشك درخواست دارو مي مي
  [مترجم] كند كه شخص، حاضر و زنده است. نامند و زماني مصداق پيدا مي اون ميتع

  نيز هنگامي كه به اشتباه خود پي بردند، نزد پدر رفته و آنگاه: فرزندان يعقوب -2
﴿ ْ بَانَاَيٰٓ  قَالُوا

َ
ٓ  َلَا فِرۡ َتغۡ سۡ ٱ أ   ﴾يَ  ِِٔط َخٰ  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَبَنا

 و يعقـوب ] ٩٧ يوسـف:[. »ن ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بـوديم براى گناها ،اى پدر :گفتند«
كردند، چنانكه بعد از رحلـت او   حاضر و ناظر بود. اما اگر يعقوب از دنيا رفته بود، اين كار را نمي

  [مترجم] چنين كاري انجام ندادند.
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اما پس از وفاتش، آنان هرگز در كنار مرقدش، از او درخواست دعا و [شفاعت] 
به دعا را  متعال خداوندحتي از كسي كه در كنار مرقدش  ،بلكه سلف صالح، نكردند

كند،  طلب دعا مي اند. پس وضعيت كسي كه از خود او بخواند، جلوگيري كرده
   چگونه است؟!

****  
است. آنگاه كه  كنند و آن، قصه ابراهيم شبهه ديگري بيان مي ]مشركان زمان ما[

 »آيا حاجتي داري؟«ابراهيم در آتش افكنده شد، جبرئيل در هوا نزد او آمد و گفت: 
خواهي شرك  گويند كه اگر استغاثه و كمك مشركان مي »بلي، اما به تو نه!« :ابراهيم گفت

  كرد.  است، جبرئيل نبايد به حضرت ابراهيم چنين پيشنهاد مي
خليل  قبل است. جبرئيل نزد ابراهيمِ ةمانند شبه ،بههجواب اين است كه اين شُ

زيرا او همان طور  انجام آن را داشت، حاضر شد و امري را پيشنهاد كرد كه كه قدرت
به جبرئيل  خداوند فرموده، بسيار نيرومند است. پس اگر 1سوره نجم 5كه خدا در آيه 

و در مشرق و برگيرد  ها كوه را از زمين و و اطراف آن ابراهيم داد كه آتشِ مياجازه 
براهيم را كرد كه ا داد. يا اگر خداوند به او امر مي اين كار را انجام مي مغرب بيندازد، يقيناً

كرد كه به  كرد يا اگر او را امر مي در مكان دوري از آتش بگذارد، چنين كاري را مي
مرد ثروتمندي است كه مال بسياري دارد و  مانند مثالِ ،برد. اين موضوع آسمان ببرد، مي

كند كه به او قرض دهد يا چيزي به او  رسد و به او پيشنهاد مي به مرد محتاجي مي
از خود را برطرف نمايد، اما آن شخص محتاج، خودداري و صبوري ببخشد كه ني

                                           
   ﴾ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ ﴿ -1
  ».آموختبه او فرا  بسيار نيرومندآن را [فرشته] «
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منّت برساند. اين كجا و استغاثه و توسل در  خداوند براي او روزيِ بيتا  كند، مي
  !1و شرك كجا؟ اي كاش تفاوت آن را دريابند ها عبادت

                                           
شنوا هستند، امـا   ابراهيم از جبرئيل و فقير از غني، هر دو طرف حاضر و  خواهيِ در استغاثه و كمك -1

شـنوند؛   چنين نيست، زيرا مردگان بـه تصـريح قـرآن نمـي     ،اند  كه مرده،فريادخواهي از اولياي خدا 
  سوره نمل به رسول خود فرموده: 80چنانكه خدا در آيه 

ُ  َ  فَإِنََّك ﴿ ۡ ٱ ِمعُ سۡ ت   ...﴾َتٰ َموۡ ل
  ،...»توانى مردگان را شنوا كنى البته تو نمى«

  سوره فاطر فرموده:  22نيز در آيه 
﴿...  ٓ نَت  َوَما

َ
   ﴾ُقُبورِ لۡ ٱ ِف  مَّن ِمعٖ بُِمسۡ  أ

  ،»توانى شنوا سازى و تو كسانى را كه در گورهايند نمى... «
  خوانيم:  سوره فاطر مي 14همچنين در آيه 

ْ يَسۡ  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن﴿ ٓ  َمُعوا   ﴾...َءُكمۡ ُدَع
  ...».  شنوند اگر آنها را بخوانيد دعاى شما را نمى« 

نيك  مردگانِ و شنوند، را نميو سخن كسي  گيريم كه مردگان حاضر نيستند از آيات فوق، نتيجه مي
  سوره نحل:  32در آيه  بنا به سخن پروردگار ؛باشند ميرحمت حق  و صالح در دارالسالم در جوارِ

ِينَ ٱ﴿ ٰ  لَّ ۡ ٱ ُهمُ َتَتَوفَّ ٰ  َيُقولُونَ  َطّيِبِيَ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ْ دۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  مٌ َسَل   .﴾َملُونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  بَِما نَّةَ لَۡ ٱ ُخلُوا
گوينـد درود بـر    يستانند [و به آنان] مـ  يهمان كسانى كه فرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند م«  

  ».داديد به بهشت درآييد ينچه انجام مشما باد به [پاداش] آ
پس اولياي خدا در بهشت هستند، نه در دنيا و يا مخفي شده در پشت پنجره ضريح. آنـان صـداي   

صداي خواننـدگان خـود    ،شوند، زيرا مخاطب و مدعو غيبي كه حاضر و ناظر باشد خواننده را نمي
  [مترجم] .را بشنود، فقط خداست و هيچ كس در اين صفات شريك او نيست
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  خاتمه 

ايم، ولي  گفتهبريم كه پيشتر نيز درباره آن سخن  كالم را با موضوع مهمي به پايان مي
پردازيم، زيرا بسياري از افراد  به خاطر اهميت و عظمت آن، در اينجا مستقالً به آن مي

اند. به باور ما، توحيد بايد با قلب و زبان و عمل باشد. اگر  در مورد آن، راه اشتباه پيموده
بفهمد و در يكي از اينها اختاللي پديد آيد، آن شخص، مسلمان نيست. اما اگر توحيد را 

. اينجاست كه هاو مانند آن معاندي است، مانند فرعون و شيطان به آن عمل نكند، كافرِ
 اين سخنانِ :گويند و مي ]دانند مسلمان مي ،عمل يو خود را ب[بسياري راه به خطا رفته 

 ]دوستان و[نزد توانيم  ليكن ما نمي و كنيم و ما اين را درك مي ،شما حق است
ما باشند، و از مگر آنكه موافق  ،كنيم به آن عمل ]سخن حق را بيان و[همشهريان خود، 

دانند كه اكثر پيشوايان كفر، حق را شناخته و آن را ترك  اين قبيل عذرها. اينان نمي
  سوره توبه فرموده:  9اند، مگر براي عذر و بهانه؛ چنانكه خداوند در آيه  نكرده
وۡ شۡ ٱ﴿ ْ َتَ ٰ  ا ِ ٱ تِ َي ٗ  اَثَمنٗ  َّ   ....» آيات خدا را به بهاى ناچيزى فروختند« ﴾...قَلِي

  : سوره بقره 146 و آيات ديگري مانند آيه
بۡ  رِفُونَ َيعۡ  َكَما ۥرِفُونَهُ َيعۡ  ...﴿

َ
ٓ أ   ﴾...َءُهمۡ َنا

  ...».شناسند ] را مىمحمد شناسند او [= همانگونه كه پسران خود را مى«...  
منافق است و  ،آن را نفهمد و به دل معتقد نباشد ،عمل كند ظاهراً پس اگر به توحيد

  فرموده:  سوره نساء 145وند در آيه زيرا خدا ،بدتر از كافر خالص است
ۡ ٱ إِنَّ ﴿ رۡ ٱ ِف  فِقِيَ ُمَنٰ ل  ٱ كِ لَّ

َ
  ...».منافقان در فروترين درجات دوزخند ترديد بى« ﴾لَّارِ ٱ مِنَ  َفلِ سۡ ۡل

  .است دار و طوالني موضوع، بسيار دامنه اين ، درخواهي يافت كهاگر تأمل كني

ولي  شناختهبيني كه حق را  مي را كساني  چنانچه در نحوه سخن گفتن مردم تأمل كني،
 اداركنند و يا م عمل نميبدان  ، يامقامعالقه به جاه و ي يا ودني هاي كمبودترس  از
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و اگر از آنها درباره  نه باطناً ،دنكن بيني كه ظاهراً عمل مي ديگر را مي برخي .دنكن مي
  دانند. شان بپرسي، چيزي نمي اعتقادات قلبي

***  
  :دو آيه از آيات كتاب خدا را بفهمي بايدتو  ،به هر حال 

  توبه: سوره  66تعالي در آيه  خداي قول ،نخست
ْ َتعۡ  َ ﴿   ﴾...نُِكمۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ  تُمَكَفرۡ  َقدۡ  َتِذُروا
  ».... ايد كافر شدهعذر نياوريد شما بعد از ايمانتان «

روم شـركت   با اينكه در جهـاد  ق دانستي كه بعضي از اصحاب رسوليقبه تحپس 
بر زبـان آوردنِ  به سبب  اما ]جنگيدند و به همراه رسول خدا نداز جان گذشت[ ،كردند

بـر زبـان   برايت روشن خواهد شد آنكه كفر  . حالكافر شدند ،يك كلمه از روي شوخي
يا مقام و منصب و يا مـدارا بـا شـخص ديگـر،      ز دست دادنِ مال دنيايا از ترس اآورده 
گناهش بسيار بزرگتر از كسي است كه كلمه كفرآميزي را  ،كند مي عمل[كارِ باطل] بدان 

    آورد. به شوخي بر زبان مي
  : سوره نحل است 107و  106آيه  دوم،
ِ  َكَفرَ  َمن﴿ ِ ٱب َّ  ۦٓ نِهِ إِيَمٰ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َّ ِ كۡ  َمنۡ  إ

ُ
ِ  َمئِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبهُ َوقَلۡ  رِهَ أ ٰ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ن ِكنَوَل  مَّ

حَ  ِ  َشَ ِ ٱ ّمِنَ  َغَضبٞ  ِهمۡ َفَعلَيۡ  ارٗ َصدۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب ٰ  ١٠٦ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َّ نَُّهمُ  لَِك َذ
َ
ْ سۡ ٱ بِأ  َتَحبُّوا

نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ َ  َيالُّ ِ ٱ َ نَّ  ِخَرة
َ
َ ٱ َوأ ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ   ﴾١٠٧ فِرِينَ َك

خواهد داشت] مگر آن  هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد [عذابى سخت«
اش به كفر گشاده  كس كه مجبور شده و[لى] قلبش به ايمان اطمينان دارد ليكن هر كه سينه

گى دنيا را بر زيرا آنان زند .گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود
  ».كند يآخرت برترى دادند و [هم] اينكه خدا گروه كافران را هدايت نم

خداوند در اين آيه، تنها كساني را معذور داشته كه به اجبار و اكراه كالم كفرآميز بر 
  رانند، ولي در دل، به ايمان به خدا يقين دارند. اما هر كس در شرايطي غير از  زبان مي

ميزي بگويد، كافر شده است؛ خواه از ترسِ نقص در مال و مقام باشد و  اين، كالم كفرآ
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وطن، عالقه به خانواده و اقوام و  ]اقامت در[يا اينكه به خاطر مدارا با ديگران يا ميل به 
  ها، يا گفتن يك كالم كفرآميز به شوخي از گفتن حق خودداري كند. دارايي

  اينگونه عذرها داللت دارد: پس اين آيه، از دو جنبه بر نادرست بودنِ
َّ ﴿عبارت  ،اينكه يكي ِ كۡ  َمنۡ  إ

ُ
دهد كه فقط كسي كه در حالت اكراه  نشان مي ﴾رِهَ أ

بر انجام عملي يا  انسان و آشكار است كه .و اضطرار باشد از اين قاعده مستثني است
  ، اما عقيده قلبي هيچ كس، به جبر و اكراه نيست.گردد مي گفتن سخني مجبور

ٰ ﴿ ، عبارتنكهيا رديگ نَُّهمُ  لَِك َذ
َ
ْ سۡ ٱ بِأ نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ َتَحبُّوا تصريح  ،آيهدر اين است.  ﴾َيالُّ

آنان و عذابي كه به خاطر آن متحمل خواهند شد، به دليل اعتقاد  كفرِ است كهشده 
به  شان به كفر نيست، بلكه شان نسبت به دين خدا يا عالقه نادرست يا ناداني يا كينه

  .1محبت دنيا و ترجيح آن بر دين است خاطر

  أعلم ىلواهللا سبحانه وتعا
واحلمد هللا رب العالـمني وصىل اهللا بل حممد وبل آ وصحبه

                                           
فهمند ولي دوستيِ دنيا ايشان را بـه خرافـات و    داند كه اين مشركين، توحيد را مي خداي متعال مي -1

پرستي كشانده است. بر ملت ما واجب است در عقايد خود تجديد نظر كنند و مقلـد   شرك و مرده
  وره زمر فرموده: س 18و  17اين و آن نباشند زيرا تقليد در عقايد، باطل است و خداوند در آيه 

﴿...  ۡ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ  لَّ
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهـمۡ  ئَِك َوأ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
بهترين آن ند و ده به سخن گوش فرامى پس بشارت ده به آن بندگان من كه ...« ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

  ».اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان، كنند را پيروى مى
آن سخن را گوش «و  »داين كتاب را نخواني: «گويند ورزاني كه مي پس به سخنِ بدخواهان و غرض

اسـت  خواهند كه مردم همواره در ناداني بمانند. بر ملت ما واجـب   كرد، زيرا مياعتنا  نبايد، »ندهيد
انـد،   هاي مانند آن را به دقت مطالعه كنند و اگر فهميدند تا به حال در اشتباه بوده اين رساله و كتاب

هر چه زودتر از خطاي خود برگردند و درستي و نادرستيِ اعتقادات خود را با قرآن بسنجند، زيـرا  
و يا بر خالف قرآن ديدنـد،   اي اشتباه خداوند قرآن را ميزان قرار داده است. اگر در اين رساله، نكته

جهت به بدگوئي و جنجال بپردازند و به تعصبات  آن را با برهان و دليلِ نيكو بيان كنند، نه آنكه بي
  [مترجم] پويند. مذهبي و قومي دامن زنند. درود خداوند بر آنان كه راه هدايت مي





  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت

1



  

 
 

 

  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت اهللا العظىم سيد

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ت اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع دس

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  ساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين ناب دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

        فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، 
سازد. اين اثر،  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي سنت نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و  محمد باقر بهبودي، يكي از مهم »صحيح كافي«در كنار 
  تنقيح اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
ص دارد. نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و نقد ها و حقايق اسالم اختصا ارزش
و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

سي نموده و دعاهايي اين كتاب را برر ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

شلول، يستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي م مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
 كتاب نيز ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بررسي بخش
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

  - دوازدهمين امام شيعيان -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
    گيري از  كوشد تا با بهره ت و سقم آنها. نويسنده در اين اثر ميو بررسي صح

شيعه، اصالت وجود امام زمان را  ي هاي تاريخي و روايات ائمه آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

در مورد محتواي كتاب و  مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات شيعي 

فصل بعد را  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي درباره
كه شيعيان  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي به مسئله

مهدي رخ خواهد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر روايت، معتقدند پس از ظهور 
و اهل بيت به  صضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند كه مدعيان  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اثبات مي
وادث پس دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي ح وجود مهدي به وي نسبت مي

كند. او در ادامه، به احاديث اهل سنت در مورد  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي
       ترين اخبار و روايات در مورد مهدي، در  پردازد. از آنجا كه مهم مهدي مي

بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب مختلف بحار را 
موشكافي كرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات  بررسي و تك تك روايات آن را

  رساند. مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين عقلي  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
شود كه ارواح انبيا و اوليا  چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش مي

شوند. نويسنده ضمن  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت گنبد و  پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه رسيده است،  ي بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
زيارت  ي هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان درباره فصل ي كند. در ادامه نقل مي

اند  نقل كرده بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصپيامبر اكرم
پردازد. سپس،  مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها مي
ان، ابن طاووس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، صفو

هاي  جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه قرار داده و تناقض
سازد. در پايان، مضرات و مفاسد ديني و  آنها را با عقل و دين، برجسته مي

    شيعه  ي زيارت در جامعه ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي اجتماعي
  شيوع يافته است.
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  )بررسي نصوص امامت(اتحاد شاهراه 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

آن دسته از  نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي آيات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسله
شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم

لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 
دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تبيين  ين روايات را تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم ا

هاي اصلي اختالف و جدايي امت اسالم از  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه مي
هاي آن را مورد مداقه قرار  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي يكديگر، ماجراي سقيفه

و روايات  بابوبكر صديق داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با 
كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و حقيقت آن  شيعه را در اين موضوع، نقل مي

از  صپيامبر خدا ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه مورد بحث قرار مي
مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم است. نويسنده در  ي ايراد خطبه
طبرسي نقل كرده و نشان » احتجاج«ماجراي سقيفه را به روايت كتاب  فصل آتي،

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و نادرست جلوه  دهد كه حب و بغض مي
هاي خود در بحث  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل مي

هاي قيامِ سادات  كند. بيان انگيزه كنند، به دقت تحليل و بررسي مي امامت بدان استناد مي
اي  خالفت و داليل تاريخي ي شيعه درباره ي علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه

امامت هستند، موضوع فصل بعدي كتاب  ي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره
ردند، هاي متعدد شيعه را كه پس از هر يك از ائمه سر بر آو است. او در پايان، فرقه

  دهد. معرفي كرده و اعتقاداتشان را شرح مي
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  متعال آغاز مياختصاص صرف آن به خداوند 
محمد تقي شوشتري استناد » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي شيعيان  مبحثكند.  مي
ر واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن و گفتا ي درباره

شود. بحث در حقيقت شفاعت،  خود آنان، به عنوان داليل رد اين باور، نقل مي
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و منظور قرآن  موضوعي است كه در ادامه مي

گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و تأثير آن بر  از آن، به روشني تبيين مي
نشر اين خرافه در مذهب تشيع و سير  گردد. چگونگي باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. فصل بعدي ةتاريخي كتب و باورهاي غال

كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در اين فصل، 
كند كه در نفي زيارت قبور از  اي را بيان مي نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه شيعيان به  ي و ائمه صاكرمجانب رسول 
شمارد كه موجب شيوع اين  اي را برمي زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث زيارت با قرآن و 
است. بخش بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين فصل 

  ي غلو و آفات و خبائث اجتماعي و ديني آن. پاياني كتاب، نگاهي است كلي به پديده
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه اين كتاب، كه جامع دهد. مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
آن را ممرّي «وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي دقيق و موشكافانه ». اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و ضمن  سنده، كتاب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نوي شرح مي

پردازد كه آن را  اسالمي، به رواياتي مي ي بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن بيان  و اهل بيت وي نموده صمحدود و منحصر به رسول اهللا

آن آمده است، موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي 
            آن با قرآن كريم و سنت  ي به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و در  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس، اخبار  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي نهايت ثابت مي

شيعه نقل و تحليل و در پايان، موارد  ي ئمهبخششِ خمس به شيعيان را از جانب ا
  كند. آنگاه، فتاواي  مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي

8



  

 
 

 

  
كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه

همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 
      قدس اردبيلي، محقق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، م

الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر
(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 

هاي آنان  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه
كند. بخش پاياني كتاب، مجموعه  را در اين مورد، در آثارشان به تفكيك بيان مي

اصفهاني  رضا استادي هايي است كه ناصر مكارم شيرازي، هاي نويسنده به رديه پاسخ
اند و در ويراست جديد به آن  و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته

  اضافه شده است.



  

 
 

 

  ه آقاي محالتيجواب يك دهاتي ب
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

سيد  اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر كرده  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«ضل برقعي با عنوان ابوالف

بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با برقعي 
هاي خود را  نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

در آغاز، داستان غدير و آنچه را  دهد. وي به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
 ي توان از خطبه كند كه بنابر آنها نمي كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل، به چهار  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم
شوند. در ادامه و در بحثي مبسوط  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي دسته

غدير پرداخته و با استناد به  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«با عنوان 
منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، جعلي 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه از آن  ميهاي آن را به اثبات  بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي استنتاج مي
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  تابشي از قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد كتاب آترجمه و تفسير قر
به دور از تعصبات  ،خش آنب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

اي  اي است. وي در جلد نخست كتاب و در مقدمه هاي فرقه مذهبي و جهت گيري
ي  مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي درباره

ناآشنا نسبت  ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي مهم
شناختي نسبي پيدا كند؛ از جمله مباحثي  ،الحات قرآنيبه مفاهيم تخصصي و اصط

هاي مختلف، انگيزه و چگونگي تدوين قرآن در  كتابت قرآن، قرائت ي همچون: شيوه
، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و انواع آن، سزمان حضرت عثمان

اي است  گونه وي در تفسير، به ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه ويژگي
كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب كرده و در نتيجه، 

اي روان از آيه،  ترجمه ي خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائه
معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و نظاير چندگانه است و يا 

رساند تا پيام اصلي هر آيه  بيان كرده و خواننده را ياري ميباشد  نيازمند تعريف مي
 ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم تفسير سوره ،يابد. جلد نخست كتابدررا به درستي 

به  ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره
  يس تا ناس اختصاص دارد. ي تفسير سوره
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  مراجعاتنقد 
  اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين شرف
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و تشيع  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم آغاز مي
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

گرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين ن
پردازد و با استناد و اشاره به  كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .ست كه در پايان به آن پرداخته شده استا
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  چگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخابي نو
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
پيش گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه انگيزه

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد مينقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا 

هايش با علماي سني،  زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات و محاجه
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

 .اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت است صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس چرايي و  ،در آغازوي 

در فصل بعد، از  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي چگونگي حضورش در حوزه
 )رهبر معنوي و عقيدتي اهل سنت منطقه(سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

حج و  سفر .دهد مي را شرحمالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي
ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر وي گذاشتند،  بازديد از سليمانيه

فصل پاياني، شرح تحوالت دروني  .كتاب آمده است ي مطالبي است كه در ادامه
باشد  هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي مي عميق نويسنده، دستگيري

بخش  .اكي در زندان را برايش به همراه داشته استهاي شديد و وحشتن كه شكنجه
به قلم شخص ديگري  كه شرح واپسين روزهاي زندگي رادمهر است، پاياني كتاب،

در اثر عوارض جسمي ناشي از شكنجه توسط مأموران  ،ي كتاب است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،اطالعات
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  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

بر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است. هاي تد بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ي كتاب با اشاره به همگاني بودن پيام اسالم و درس نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
ن را بيان نمايد. بدين كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآ خاصي نيست و مي

ست معرفي اي را كه براي درك آيات قرآن ضروري ا منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  هاي كتاب، فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه مورد فواتح سور و امثال قرآن توضيح مي

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
و تفسير قرآن، اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم  فكري

گيرد. بحث پيرامون   موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  و چگونگي تمييز آنبررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي 
ترين كتب  از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي از مهم

كند. او  شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان مي ي ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه دعاهايِ  مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند داشت.  گمراه خود ساخته و
كند و  وي برخي از شبهات و سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي

  گويد. مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  ضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرمرتجم: 

تأليف محمد بن عثمان ذهبي است. كتاب » المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه تهباطل تشيع، به رش
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صز رحلت پيامبرپس ا هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرده و در هر  سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

ي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و تطهير و بررس ي شرح و تفسير آيه
ترين آياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت  پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

 ي آيه«باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
زول اين مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به ن» تطهير

فوق  ي هاي خود، آيات صدر و ذيلِ آيه آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي آيات را در  را به دقت بررسي مي

هايي موجز و منطقي،  سازد و با استدالل بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي اينبر مدعاي شيعيان در 
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  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صبررسي تاريخي وقايع پس از رحلت پيامبر
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

اخت صحيح آنان به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شن
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،است. وي در آغاز

پردازد كه  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه خداوند  اختصاص دارد. او ويژگي شبه قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي كرده و  گروه دسته 13امبرش بيان كرده است، در در توصيف ياران حقيقي پي
گيري  دهد. در فصل بعد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با بهره به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، دوستداران  از آيات قرآن كريم بازگو مي
در قبال  صار پيامبرافك و رفت ي هاي آنان، تحليل واقعه اهل بيت پيامبر و ويژگي

  دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
ند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و ك مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه خاص را شرح مي
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  قسيم ميشمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر ت برمي

برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا، توسل به غير خدا، ريا و  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صرت قبور بزرگان ديني، پيامبرو سپس، زيا

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  آميز اين سوء برداشت، تحليل مي شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.

18



  

 
 

 

  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي نيادين دربارههاي ب طرح پرسش
بزرگوار پيامبر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات  ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
ح كرده و شيعيان را به امر خالفت و امامت مطر ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي كند. وي در آغاز كتاب، به بحث درباره تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در ادامه،  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي مورد  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ر نام ائمهبه موضوعِ ذك

رساند. بخش  ادعاي شيعيان، نادرستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات مي
پردازد. در اين بخش، نويسنده  شيعه مي ي خطاييِ ائمه پاياني كتاب، به عصمت و بي

عدم  ي خود ائمه درباره هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي مصونيت
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  عقيده اسالمي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي ل مقدمهاست. مترجم در خال -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

با يكتاپرستان  -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –دالوهاب هاي محمد بن عب و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  توحيدي و ايماني مسلمان آزاده ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

د. كتاب حاضر، كن گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين در صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

ق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و هاي تمييز ح دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  سوم، شبهاتي را كه مغرضين و مشركين بر اسالم و انديشه ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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