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 شگفتاریپ

إِنَّ  ١ ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿ و بسیار آمرزنده را که فرموده است: عزتمندستایش پروردگار 
�َ�ٰنَ ٱ ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ِ  ل�َّ  ب

ْ َوتََواَصۡواْ  ۡ�َقِّ ٱَوتََواَصۡوا
 ِ ۡ�ِ ٱب  .]٣ -١[العصر:  ﴾٣ لصَّ

مـان یه اکـ یسانکانند. مگر یھا ھمه در زن انسانیقیسوگند به عصر (زمان و روزگار). به «
 ییباکیگر را به شـیدیکرده، و کگر را به حق سفارش یدیکاند و  آورده و اعمال صالح انجام داده

 .»اند ه نمودهیو استقامت توص
باد  صو موالیمان سید خلق و یگانه زمان محمد بن عبدالله سرورسالم و درود بر 

 .»كغ عنها إّال هال�زي نهارها الكلها ضاء يلياملحّجه ابل م ىلع�ت�تر«اند:  که فرموده
ام که شب آن ھمانند روز [روشن] است.  من شما را بر سر راھی روشن باقی گذاشته«

ھمچنین بر خاندان پاکش آن سروران ». شوند تنھا ھالک شوندگان از آن منحرف می
 فرستیم. اش درود می نیکوکار و یاران بزرگوار و صالحان برجسته

را برای  صمحمد خداوند بزرگ محبوب، دوست و برگزیده بندگانش اما بعد:
که پدر و مادرمان  –انتشار و ترویج توحید خالص در میان مردم برگزیده است. ایشان 

این امر را به بھترین شیوه به انجام رسانیده و توحید را به مردم ابالغ و با  –فدایش باد 
 او را پس از انجام –بزرگ و بلندمرتبه  –ھمه انواع و اشکال شرک مبارزه کرد. خداوند 

 –جّل وعال  –کامل رسالت پروردگارش به سوی خود دعوت نمود. آنگاه که خداوند 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ آیه زیر را نازل فرمودند:
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

 .]۳: [المائدة ﴾دِيٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَورَِضيُت لَُ�ُم 
و اسالم را به عنوان  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ردمکامل کن شما را یامروز، د«

 .»رفتمین (جاودان) شما پذییآ
این وظیفه را به بھترین شیوه به انجام رساندند.  شپس از ایشان، یاران بزرگوارشان

ھا  آن از جمله یاران بزرگوار پیامبر اھل بیت پاک آن سروران گرامی بودند که در رأس
، ھمسر سرور صعموی پیامبر دریاگونه و پرھیزگار و پاک، پسر، آن عالم ÷علی
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و دو ص اللهھای بزرگوار رسول  باشد. ھمچنین نوه می لزنان جھان فاطمه زھرا
و دریای  علیھماالسالم ، امام حسن و امام حسینانه او در این دنیا و محبوبان آنریح

این دعوت خجسته نیز به تبلیغ  بخروشان علم، مبلغ قرآن، عبدالله بن عباس
 پرداختند.
از میان امامان اھل بیت بھترین جانشینان برای بھترین پیشینیان ھا  آن پس از

 ÷و برادرش زید÷ ، فرزندش امام محمد باقر÷یعنی امام علی بن حسین سجاد
که بسیار فھمیده و دارای ذھن صاف و روشنی بود، ھمچنین پس از ایشان امام و 

طالب، امام ابی عبدالله جعفر  پیشوای بزرگ، حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابی
کردند و امامان دیگری که پس از آنان  که ھمگان از او به نیکی یاد می÷ صادق

 کردند. ز سّنت او پیروی میحرکت و اص آمدند، ھمگی بر روش جدشان، پیامبر
، ھنگامی که گروھی از »خار نیست ھیچ گلی بی«در مثل آمده است،  که چناناما 

مردم دریافتند که سیره و زندگی آن بزرگواران در میان مردم ھمانند انتشار نور در 
وال باطل و ـدم منتشر شده است، شروع به دروغ بستن بر آنان و نسبت دادن اق سپیده
آن ھم در  -کند  کند و گوش را کر می ن انسان سیخ میـکه مو را بر ت -محال 

به آن بزرگواران  –شود  بزرگترین ارکان دین و اموری که به ذات اقدس الھی مربوط می
 پرداختند.

 ۀدانستم که سخنان ارزشمند ایشان را دربار آن برگزیدگان ارزشمند وظیفه خود می
ھا نسبت  از ھر عیب و نقصی که اھل بھتان بدانا ھ آن توحید پروردگار و بری بودن

 ادند، ذکر نمایم.د می
 اھمیت توحید و انواع آن.فصل اول: 

 .†ز فرستادن پیامبرانبخش اول: ھدف ا
 : ارزش و اھمیت توحید و انواع آن.بخش دوم

 فصل دوم: توحید ربوبیت.
 یت.بخش اول: تعریف توحید ربوب

 قدر.ش دوم: اھمیت ایمان به قضا و بخ
 تایج و ثمرات ایمان به قضا و قدر.الف) ن

 اند. یمان به قضا و قدر منحرف شدهب) کسانی که در ا



 ٣  پیشگفتار

 شتن صبر در برابر قضا و قدر الھی.ج) دا
 فصل سوم: توحید الوھیت.

 تعریف توحید الوھیت.بخش اول: 
 .توحید الوھیت ۀبخش دوم: سوال و جواب دربار

 ن به پروردگار.ز از خطر شرک ورزیدبخش سوم: پرھی
 ھایی از وقوع شرک در میان مردم. هبخش چھارم: نمون

 فصل چھارم: توحید اسماء و صفات.
 ھا. ھای خداوند و اثبات آن اخت نامفھمیدن و شن ۀبخش اول: قواعدی دربار
 .فھمیدن و شناخت صفات بلند مرتبه پروردگار ۀبخش دوم: قواعدی دربار

 ھا و صفات پروردگار. یل نامدال ۀربخش سوم: اصول مشترکی دربا
 ھایی از صفات خداوند. ھارم: نمونهبخش چ

استفاده شده است، ھا  آن در پایان نام منابع و مصادری را که در نگارش کتاب از
 ام.  ذکر نموده

ای برای  خواھم که این کار را عملی خالصانه برای خود و وسیله می ألاز خداوند
را در روز ھا  آن و اھل بیت پاک و مطھرش قرار دھد و صرسیدن به محبت پیامبر
 ام دفاع کردهھا  آن ای قرار دھد، و ھمچنان که در این کتاب از قیامت برای من ذخیره

را در روز قیامت شفیع من قرار دھد. روزی که نه مال و نه فرزندان سودی ھا  آن
 باشد. [و پاکی] آورده  سالمکه با خود قلب  کسینخواھد داشت مگر 

نيدعوانا أن احلمدهللا رب العامل و آخر
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 : بخش اّول
 هدف از فرستادن پیامبران

ھا و جنّیان) را آفریده است تا او را عبادت کنند. خداوند در  خداوند ثقلین (انسان

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ قرآن کریم این ھدف را بیان نموده و فرموده است: �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
 .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 

 .»ام ھا را فقط برای پرستش خودم آفریده ھا و انسان من پری«

ٓ إِيَّاهُ ﴿ فرماید: ھمچنین می �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣[االسراء:  ﴾۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 .»ان داده است که جز او را نپرستیدای انسان] پروردگارت فرم«[
ھا  آن ھای آسمانی را برای برانگیخت و کتابھا  آن ھمچنین پیامبران را در میان

 به سوی توحید رھنمون گردند. خداوند تعالی فرموده است: انازل فرمود تا بندگانش ر

ِن  َولََقدۡ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
و از طاغوت اجتناب  ؛دیتا را بپرستیکخدای «ه: کم یختیبرانگما در ھر امتی رسولی «

 .»د!ینک
دعوتشان را با  صتا خاتم پیامبران محمد ÷پیامبران از نوح ۀپس ھم

رَۡسۡلَنا  لََقدۡ ﴿ فرماید: اند. خداوند می فراخواندن مردم به توحید پروردگار آغاز کرده
َ
أ

ْ ٱَ�َقاَل َ�َٰقوِۡم  ۦنُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ  َ ٱ ۡ�ُبُدوا َخاُف َعلَۡيُ�ۡم  ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

 .]٥٩[األعراف:  ﴾٥٩َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ� 
گانه یای قوم من! (تنھا) خداوند «او به آنان گفت:  ؛میما نوح را به سوی قومش فرستاد«

د،) من ینکر او را عبادت یاگر غست! (و یجز او برای شما نبحق ه معبودی کد، ینکرا پرستش 
 .»ترسم! بر شما از عذاب روز بزرگی می

َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿ خداوند بزرگ ھمچنین فرموده است:
َ
ْ ٱ�َ�ٰ َ�ٍد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َّ� 

فََ� َ�تَُّقوَن  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
َ
 .]٦٥[األعراف:  ﴾٦٥أ

ای قوم من! (تنھا) خدا را «گفت:  ؛م)یرا (فرستاد» ھود«عاد، برادرشان و به سوی قوم «
 .»د؟!ینک شه نمییزگاری پیا پرھیست! آیبرای شما نبحق ه جز او معبودی کد، ینکپرستش 
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َخاُهۡم َ�ٰلِٗحاۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم  �َ�ٰ ﴿ ھمچنین فرموده است:
َ
ْ ٱَ�ُموَد أ َ ٱ ۡ�بُُدوا َما لَُ�م  �َّ

 .]٧٣[األعراف:  ﴾ۥّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
ای قوم من! (تنھا) خدا را «گفت:  ؛م)یو به سوی (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستاد«
 .»ستیبرای شما نبحق ه جز او، معبودی کد، یبپرست

َخاُهۡم ُشَعۡيٗباۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم  �َ�ٰ ﴿ ھمچنین فرموده است:
َ
ْ ٱَمۡدَ�َن أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َما لَُ�م  �َّ

 .]٨٥[األعراف:  ﴾ۥّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
د، یای قوم من! خدا را بپرست«گفت:  ؛م)یب را (فرستادین، برادرشان شعیو به سوی مد«

 .»دیندار بحق ه جز او معبودیک
سال در مکه ماند و قومش را به سوی توحید و پرھیز  ۱۳خاتم پیامبران  صمحمد

َم َر�ُُّ�ۡم ﴿ فرماید: از شرک دعوت کرد. خداوند در این باره می تُۡل َما َحرَّ
َ
� ْ قُۡل َ�َعالَۡوا

�َّ �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ 
َ
 ].١٥١[األنعام:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَعلَۡيُ�ۡمۖ �

زی را یه چکنیتان بخوانم: ایرده است براکد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام ییایب«بگو: «
 .»دیخدا قرار ندھ یکشر

در ابتدا از توحید سخن  –سبحانه  –گوید: خداوند  حاج میرسیدعلی حائری می
را از شرک ورزیدن نھی کرده است. ھا  آن سپس ،گفته و مردم را بدان دعوت نموده

محّرمات قرار دارد و خداوند ھیچ عملی را به ھمراه شرک  ۀزیرا شرک در رأس ھم
 .١نخواھد پذیرفت

کردند و ھیچ چیزی را به  خداوند را آنگونه که الزم است عبادت می †پیامبران
از  شو یاران بزرگوار پیامبر †اھل بیت ۀدادند. ائم عنوان شریک برای او قرار نمی

پیر و جوان، زن و مرد،  شاصحاب ۀند. ھمکرد این راه به طور کامل پیروی و تبعیت می
را به  –تعالی تبارک و –بنده و آزاده عقیده دعوت به سوی توحید را که خداوند 

در ھر زمان و مکان  صدارد، پاسخ دادند، این امری بود که پیامبر شایستگی بزرگ می
و خوف از او  –تبارک وتعالی  –نمود و محبت خداوند  یارانش را بر آن اساس تربیت می

 ھای آنان جای داده بود. را در دل
بر مرکب نشسته  صسر رسول خدا پشتروایت شده است:  سبن جبل از معاذ

                                                 
 ).٤/٢٨٤تفسیر مقتنیات الدرر ( -١
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و  –» دانی حق خداوند بر بندگان چیست؟ ای معاذ آیا می«فرمود:  صبودم. پیامبر
ق ح«فرمود:  صدانند. پیامبر گفتم: خداوند و پیامبرش می –سه بار آن را تکرار نمود 
 .»ت که چیزی را شریک او قرار ندھندخداوند بر بندگان آن اس

» دانی اگر بندگان چنین کنند چه حقی بر پروردگار دارند؟ آیا می«سپس فرمود: 
را ھا  آن اینکه«فرمود:  صدانند. پیامبر گوید: گفتم: خداوند و پیامبرش می معاذ می

 .١»وزخ] ننمایدرا وارد آتش [دھا  آن اینکه«یا فرمود: » عذاب ندھد
مخلوقات را فقط بدان علت آفریده است تا او را عبادت  ألبینید که خداوند می

 ۀرا به این کار دستور داده است. خداوند ھم کنند و برای او شریکی قرار ندھند و آن
را برانگیخته و مبعوث کرده است تا مردم را به عبادت و پرستش خداوند † پیامبران

ھر کسی که از اوامر پروردگار اطاعت کند، پاداش او بھشت  یکتا دعوت کنند. پس
و کسی که از فرمان الھی سرپیچی کند سزایش آتش [جھنم] است. از عذاب  ،است

 بریم. آتش به خداوند پناه می

                                                 
 ).۳/۱۰)، بحاراألنوار (۲۸التوحید ( -1





 
 
 
 

:بخش دّوم  
د و انواع آنیتوحت یارزش و اهم  

ھا را برای انجام عبادت  ھا و انسان در صفحات گذشته بیان نمودیم که خداوند، پری
خالصانه برای او آفریده است. دلیل این امر عظمت و فضیلت عبادت است. به ھمین 

نماید که او به  کند و تأیید می به نیکی یاد می ÷از ابراھیم –سبحانه  –دلیل خداوند 
 دین حنیف اعتقاد داشته و جزو مشرکین نبوده است. ھمچنین خداوند فرموده است:

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن  إِنَّ ﴿ َّ ٗة قَانِٗتا ّ�ِ مَّ
ُ
 ].١٢٠[النحل:  ﴾١٢٠ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َ�َن أ

ان کو از مشر ؛خالی از ھرگونه انحراف ؛ع فرمان خدایبود مطی) امتی یم (به تنھایابراھ«
 .»نبود

یعنی وی به علت داشتن کمال در زمینه  »كان أمة«نویسد:  الدین طبرسی می امین
گوید: وی به تنھایی فرد مؤمن و در  صفات خیر، به تنھایی، یک اّمت بود. مجاھد می

گوید: وی امامی  تمام حیاتش مّوحد بود، در حالی که مردم کافر بودند. قتاده می
 یعنی مطیع» قانت«شد. ھمچنین او  ای بود که از او پیروی می ھدایتگر و اسوه

یعنی در راه پیروی بر مسیر مستقیم بود » حنیف«پروردگار و ھمواره در حال عبادت و 

مل يكن من و«و از آن انحرافی نداشت. عبارت و به سوی اسالم گرایش و تمایل داشت 

کردند که از پیروان  گمان میھا  آن کند که کفار قریش را تکذیب می »املرشكني

 .١ھستند ÷ابراھیم
 کند و یکی از دالیل دخول مرتبه از اھل بھشت به نیکی یاد می بلندخداوند بزرگ و 

 فرماید: داند. خداوند می به پروردگارشان میھا  آن در بھشت را شرک نورزیدنھا  آن

ِينَ ٱوَ ﴿  ].٥٩[المؤمنون:  ﴾٥٩ُهم بَِرّ�ِِهۡم َ� �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ
 .»ورزند نمی که به پروردگارشان شرھا ک آن و«

جلی   کسانی ھستند که نسبت به پروردگار خود شرکھا  آن گوید: کاشانی میفیض 

                                                 
 ).٢/٣١٢الجوامع ( تفسیر جامع -١



 †عقیده اهل بیت    ١٢

 .١ورزند و یا خفی نمی
و شرک خفی  ،پرستی نسبت به خداوند شرک جلی مانند بتھا  آن پس بدانیم که

ورزند. این امر به روشنی ضرورت  مانند ریا و انجام اعمال با اھداف دنیوی و ... نمی
 کند. توجھی به مردمان را بیان می و بی –سبحانه  –گار عبادت کامل برای پرورد

 روایت شده است: †ھای متعددی از ائمه اھل بیت در این باره روایت
روایت  ÷از ابی حمزه روایت شده است که از ابوجعفر [امام محمد باقر] -

نیست. زیرا  »ال إله إالّ اهللا«تر از شھادت  کند که فرمود: ھیچ چیزی با ثواب می
ارزش ھیچ چیزی به اندازه بزرگی و عظمت خداوند نیست و ھیچ کس با او در 

 .٢جھان] شریک نیست ۀامر [ادار
فرمود: ص روایت شده است: که پیامبر† از امام رضا به نقل از اجدادش -

 .٣»توحید بھای بھشت است« »:ةد َ�َمُن اجلنّ ياتلوح«

 »:د َ�َمُن اجلنّهياتلوح«فرمود: ص روایت شده است: که پیامبر÷ یاز امام عل -
 .٤»ستیداده جز بھست ن ید به او ارزانیه خداوند نعمت توحکسی کپاداش «

شنیدم ص روایت شده است که فرمود: از پیامبر† از امام رضا از اجدادش -

، ومن جاء من�م أنا اهللا ال � إّال أنا فاعبدو� قال اهللا عّز وجل: إّ� «که فرمود:
ِمَن ِمْن  حص� ومن دخل يف حص� إّال اهللا بإخالص دخل يف�شهادة أْن ال � 

َ
أ

 .»عذايب
نیست. پس مرا  بحق تردید من الله ھستم و جز من خدایی  فرمود: بی ألخداوند«

عبادت کنید. ھر کدام از شما که شھادت ال إله إّال الله را با اخالص [با خود] بیاورد، در 
ود از عذاب من در وارد حریم امن من شو کسی که  ،حریم امن من داخل خواھد شد

                                                 
 ).٩/١٩٥) و تفسیر کنزالدقائق (٢/٩٠٨)، تفسیر معین (٣/٤٠٢تفسیر صافی ( -١
 ).٣) و ثواب األعمال (١٩)، التوحید (٣/٣(بحاراألنوار  -٢
 ).٢/٧٠) و مجموعة ورام (٥٦٩)، نگا: األمالی، الطوسی (٣/٣بحاراألنوار ( -٣
، ٤٢٩) و األمالی، الطوسی (٣٨٦) و األمالی، الصدوق (٢٢٥)، نگا: االختصاص، (٣/٥بحاراألنوار ( -٤
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 .١»امان خواھد بود
نماید که خداوند را به یکتایی و  در حدیثی مردمان مّوحدی را وصف میص پیامبر

با پروردگارشان، ھا  آن کنند و روز قیامت به علت عالقه و ارتباط شدید یگانگی یاد می
بر خداوند در ھا  آن توکل شدیدیکی دانستن خداوند، عدم فروتنی در برابر غیر او و 

هم «فرمود: ص شوند. پیامبر ھا بدون حساب وارد بھشت می ھنگام بالھا و مصیبت
ھا کسانی ھستند که بخاطر دم  آن« »:ونّ� توير�هم  توون وىلعي�سرتقون وال � ن الياذل

د و بر ننک یشان را بخاطر تداوی داغ نم یھا روند و جسمیسی نمکو دعاخوانی نزد 
 .٢»نمایند اوندشان توکل میخد

خواننده گرامی! بنابراین خودتان بیندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله کسانی 
ھستید که آنچه را که خداوند مبنی بر پرستش او و پرھیز از شرک امر فرموده است 

اید و در  دھید؟ یا از آن کسانی ھستید که به مخلوقات تعّلق خاطر پیدا کرده انجام می
 اید؟ ھا امیدوار شده خوانید و بدان را میھا  آن قابل خداوندم

دھید، جایگاه خودتان را به خوبی  شما براساس جوابی که به این سؤال می
ارزانی ھا  آن شناسید. آیا شما از جمله کسانی ھستید که خداوند توحید خالص را به می

 ،کنند خضوع و فروتنی می یا جزو افرادی ھستید که در برابر غیر خداوند ،داشته است
کنند. ھر کدام از این دو دسته  ھا و غیره توکل و اعتماد می و به غیر او اعم از انسان

 حساب و جزای مخصوص به خود را دارند.

 دیتوحانواع 
توان  آمده است، می †براساس آنچه در قرآن کریم و نصوص وارده از سوی ائمه

شایسته آن را به سه نوع تقسیم کرد: توحید توحید و یکی دانستن خداوند شرایط 
 ربوبیت، توحید الوھیت و توحید اسماء و صفات.

با توکل بر خداوند در صفحات آینده ھر کدام از انواع توحید را در جای خود به 
یابد که آیا او به ھمراه کاروان  تفصیل بیان خواھیم کرد. انسان با شناخت توحید در می
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و نیکوکاران  †یعنی ائمهھا  آن و ھمچنین پیروان راستین †[پیروان] پیامبران
منحرف شده است؟ ھر انسانی قاضی و ھا  آن کند یا از راه و روش پس از ایشان سیر می

 مسؤول اعمال خودش است.



 
 
 
 

 
 
 

  دوم: فصل
 توحید ربوبیت

 شامل مباحث زیر است:
 ربوبیت: تعریف توحید بخش اول •
 بخش دوم: اھمیت ایمان به قضا و قدر •

 الف) نتایج ایمان به قضا و قدر
 اند ب) کسانی که از ایمان به قضا و قدر منحرف شده

 ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الھی





 
 
 
 

:بخش اّول  
تید ربوبیتوح فیتعر  

خداوند در افعال از قبیل: آفریدن، روزی توحید ربوبیت به معنای یکی دانستن 
 باشد. دادن، زنده کردن، گرفتن روح، باراندن باران و رویاندن گیاھان می

و اعتقاد قطعی به  ألمعنای آن عبارت است از ایمان فرد مؤمن به یگانگی خداوند
ھیچ ای وجود ندارد و او  کننده یا تدبیرکننده اینکه جز او ھیچ آفریننده، مالک، تصرف

شریک و نظیری ندارد. این عقیده ھمان فطرت الھی است که مردم را براساس آن 
کنند. و یا نادیده  خلق، نموده است و فقط افراد جاھل یا خودخواه آن را انکار می

گیرند. پس بنده باید بداند که آفرینش، حکومت کردن و تدبیر و اداره جھان فقط از  می
 آن خداوند است.
در این باره دالیل و آیات فراوانی وجود دارد. در این آیات وحدانیت  در قرآن کریم

 فرماید: باشد. خداوند می او در آفرینش بیان شده است. از جمله این آیات، آیه زیر می

ِ ٱَهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ َمآءِ ٱيَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 ].٣[فاطر:  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ  ۡ�

چ معبودی یھ ن روزی دھد؟یه شما را از آسمان و زمکای جز خدا ھست  نندهیا آفریآ«
 .»ستیجز او نبحق 

 نماید، آیه زیر است: از جمله آیاتی که یگانگی او در حکومت کردن را بیان می

ِيٱ تََ�َٰركَ ﴿ ءٖ قَِديٌر  لُۡمۡلُك ٱ�ِيَِدهِ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].١[الملک:  ﴾١وَُهَو َ�َ

به دست اوست، و او بر ھر  یومت جھان ھستکه حک یسکر است یت و زوال ناپذکپر بر«
 .»ز تواناستیچ

آیه زیر یکی از آیاتی است که وحدانیت او در اداره و تدبیر امور جھان را روشن 

َ� َ�ُ ﴿ نماید: می
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  ].٥٤[األعراف:  ﴾٥٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

گاه باش« ت (و کر (جھان)، از آن او (و به فرمان او)ست! پر برینش و تدبیه آفرکد یآ
 .»ان استیه پروردگار جھانکر) است خداوندی یناپذ زوال

در ھا  آن کردند. پرستی بودند به این امر اعتراف می کفار قریش که خود سرآمد بت
یکتاست و ھیچ شریکی ندارد و روزی فقط  ۀآفرینند ألدانستند که خداوند حقیقت می
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ای جز او  کننده میراند. ھیچ تدبیر کند و می از سوی اوست. تنھا اوست که زنده می
ھستند ھمگی ھا  آن گانه و کسانی که در ھای ھفت ھا و زمین وجود ندارد. ھمه آسمان

 تحت تصرف و قھر و اراده او ھستند.

ۡن َخلََق  نَولَ�ِ ﴿ فرماید: می -تعالی  –خداوند  ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َر  ۡ� وََسخَّ

ۡمَس ٱ ُ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ  ].٦١[العنکبوت:  ﴾�َّ
د و ماه را مسخر یده، و خورشین را آفریھا و زمسی آسمانکچه «و ھرگاه از آنان بپرسی: «

 .»الله«ند: یگو می» رده است؟ک

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ ھمچنین فرموده است: �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ  لسَّ

بَۡ�ٰرَ ٱوَ 
َ
ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  لَۡ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ� ۡمَر

َ
�ۡ 

ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ُ فََ� َ�تَُّقوَن  �َّ
َ
ُ ٱ مُ فََ�ٰلِ�ُ  ٣١َ�ُقۡل أ ۖ ٱَر�ُُّ�ُم  �َّ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�َماَذا َ�ۡعَد  ۡ�َقُّ

ۖ ٱ َ�ُٰل فُوَن  لضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ].٣٢ -٣١[یونس:  ﴾٣٢فَ�

(و خالق)  کسی مالکا چه یدھد؟  ن روزی مییسی شما را از آسمان و زمکچه «بگو: «
آورد؟ و چه  رون مییسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بکھاست؟ و چه گوش و چشم

پس چرا «، بگو: »خدا«ند: یگو بزودی (در پاسخ) می» ند؟ک ر مییسی امور (جھان) را تدبک
د)؟! آن است خداوند، پروردگار حق شما (دارای ھمه یترس د (و از خدا نمیینک شه نمییتقوا پ

پرستش  زی جز گمراھی وجود دارد؟! پس چرا (ازین حال، بعد از حق، چه چین صفات)! با ایا
 .»د؟!یشو او) روی گردان می

�ُض ٱلَِّمِن  قُل﴿ فرموده است: ألھمچنین خداوند
َ
 ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�

ُروَن  َسَيُقولُونَ  فََ� تََذكَّ
َ
ِۚ قُۡل أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن رَّبُّ  قُۡل  ٨٥ِ�َّ ۡبعِ ٱ لسَّ  ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَورَبُّ  لسَّ

فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦
َ
ِۚ قُۡل أ ِ  قُۡل  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر  ۦَمۢن �َِيِده ۡ�َ ِ

َملَُكوُت ُ�ّ
ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  َّ�

َ
ِۚ قُۡل فَ�  ].٨٩ -٨٤[المؤمنون:  ﴾٨٩َسيَُقولُوَن ِ�َّ

بزودی (در . »د؟یدان ست، اگر شما میکیآن ھستند از آن ه در کسانی کن و یزم«بگو: «
سی کچه «بگو: . »د؟یشو ر نمیکا متذیآ«بگو: » ھمه از آن خداست«ند: یگو پاسخ تو) می

 ھمه«بزودی خواھند گفت: . »م است؟یھای ھفتگانه، و پروردگار عرش عظپروردگار آسمان
 کد و دست از شریترس (و از خدا نمید ینک شه نمییا تقوا پیآ«بگو: » از آن خداستھا  این

ومت ھمه موجودات را در دست دارد، و به کسی حکد، چه یدان اگر می«بگو: . »د)؟یدار برنمی
ھا) از آن نیھمه ا«(خواھند گفت: . »دادن ندارد؟! از به پناهیدھد، و ن بی پناھان پناه می
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ن سخنان سحر و افسون ید (و ایا د سحر شدهییگو ن حال چگونه مییبا ا«بگو: »  خداست
 .»است)؟

در زمینه  ألبینیم که با فطرت خداوند اما در دوران حاضر بسیاری از مردم را می
از † کنند و معتقدند که اولیا و نیکوکاران به ویژه اھل بیت آفرینش مخالفت می

 حق دخل و تصرف و تدبیر در آفرینش و حکومت خداوند را دارند.÷ جمله علی
و معتقدند. او در دنیا و  ١دانند را پروردگار زمین می÷ و دروغ علیھا به ناحق  آن

وی دارای جزئیات الھی آفرینش،  ٢کند. آخرت ھرگونه که بخواھد دخل و تصرف می
 .٣باشد روزی و زنده کردن مردگان می

و او اختیار انجام ھر امری از قبیل خواندن ابرھا، باراندن  ٤را زنده کردص و پیامبر
 .٥دای رعد را داردباران و ص

تواند سوار ابر شود و بر روی آن  بلکه بر سخنان فوق این امر را ھم افزودند که او می
العاده با جدیت و  آنان به امکان وقوع این امور خارق ٦خواھد برود به جایی که می

العاده  پندارند که ھمه این امور و اعمال خارق سماجت شدید اعتقاد دارند. ھمچنین می
اند برای توجیه  ه او انجام شده است. آنان پس از اینکه نتوانستهیاذن خداوند به وسلبه 

 اند. این ادعاھا دلیلی از قرآن یا سنت نبوی بیاورند به چنین نظری روی آورده
باشد.  این اعتقادات بسیار خطرناک و برخالف ایمان به توحید ربوبی پروردگار می

لَمۡ ﴿ ماید:فر می –جّل شأنه  –زیرا خداوند 
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٖ َوَ� نَِصٍ�  �َّ  ].۱۰۷: [البقرة ﴾١٠٧ِمن َوِ�ّ
ن، از آن خداست؟! (و حق دارد ھر گونه یھا و زمومت آسمانکه حکدانستی  ا نمییآ«

                                                 
 ).۷۳۶اآلیات ( )، نگا: تأویل۷/۳۲۶بحاراألنوار ( -1

 ).۱/۴۰۸الکافی ( -2

)، باب غرائب معجزاته و نگا: ۵۶-۴۲/۵۰جوامع معجزاته، (  )، باب۵۰-۴۲/۱۷(نگا: بحاراألنوار  -3
 ھاشم بحرانی. المعاجز سید مدینة

 ).۲۶۵ارشادالقلوب ( -4

 ).۳۲۷) و االختصاص (۲۷/۳۲بحاراألنوار ( -5

 ).۱۹۹االختصاص ( -6
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ست. یاوری برای شما نیام خود طبق مصالح بدھد؟!) و جز خدا، ولی و کلی در احیر و تبدییتغ
 .»ند)ک ن میییداند و تع ه مصلحت شما را میک(و اوست 

ِيٱ﴿ ھمچنین فرموده است: َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ا َولَۡم  ۡ� َولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

 ُ  ].٢ [الفرقان: ﴾لُۡمۡلِك ٱَ�ِ�ٞك ِ�  ۥيَُ�ن �َّ
رد، کن از آن اوست، و فرزندی برای خود انتخاب نیھا و زمومت آسمانکه حکخداوندی «

 .»ت نداردکیومت و مالکی در حیو ھمتا

ِ ٱَهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ ھمچنین فرموده است: َمآءِ ٱيَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ﴾ 

 ].٣[فاطر: 
 .»ن روزی دھدیشما را از آسمان و زمه کای جز خدا ھست  نندهیا آفریآ«

ُ ٱ﴿ ھمچنین فرموده است: ِيٱ �َّ َمآءِ ٱِ�  ۥَ�ُتثُِ� َسَحاٗ�ا َ�َيبُۡسُطهُ  لّرَِ�ٰحَ ٱيُۡرِسُل  �َّ  لسَّ
 ].٤٨[الروم:  ﴾َكۡيَف �ََشآءُ 

 ت در آورند، سپسکی را به حریفرستد تا ابرھا ه بادھا را میکسی است کخداوند ھمان «
 .»سازد م میکگستراند و مترا ه بخواھد میکگونه  در پھنه آسمان آنرا ھا  آن

ِيٱ ُهوَ ﴿ فرماید: ھمچنین می َق ٱيُرِ�ُ�ُم  �َّ َحاَب ٱَخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ  لَۡ�ۡ  لسَّ
 ].١٢[الرعد:  ﴾١٢ �َِّقاَل ٱ

و  ؛دیه امیه ترس است و ھم مایه ھم ماکدھد،  ه برق را به شما نشان میکسی است کاو «
 .»ندک جاد مییبار ا نیابرھای سنگ

ھایی از مردم سخنان زشت و ناروایی  کند که گروه کشی در کتاب رجالش ذکر می
دھند و  نسبت می† و اھل بیت پاکش÷ بن محمد را ذکر و به دروغ به امام جعفر

و او پس از مرگ  ،دنک بر روی ابر به ھمراه باد حرکت می÷ کنند که علی گمان می
و او خداوند آسمان و زمین  ،کرد و او در ھنگام غسل دادن حرکت می ،کرد صحبت می

. به خدا قسم امام اند هاست و او را به روی نادانی و گمراھی شریک خداوند قرار داد
صادق ھرگز چنین سخنانی نگفته است. ایشان در برابر خداوند بسیار پرھیزگارتر و 

بر زبان بیاورد. مردم این اقوال را شنیده و آن را تر از این بودند که این سخنان را  متقی
یافتید که او ھم  دیدید درمی می÷ دانستند. اگر شما امام جعفر صادق ضعیف می
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 .١یکی از مردم است
توان  در اینجا ممکن است انسان اندیشمند و عاقل از خود سؤال کند که چگونه می

کردن و اداره کردن امور و اینکه او میان توحید و یگانگی خداوند در آفرینش، حکومت 
ھای فراوان پیامبران و اولیاء از  و معجزات و کرامت ،شریک و ھمتا و ھمانندی ندارد

قبیل: زنده کردن مردگان، شفا دادن بیماران، تبدیل کردن عصا به مار و ... ھماھنگی 
 و سازگاری ایجاد کرد. آیا این امر شریک شدن در آفریدن و حکومت خداوند نیست؟

 ھای مختلفی دارد؛ از جمله:  جواب سؤال فوق جنبه
و کرامات اولیاء و صالحان † ھا و معجزاتی را که برای پیامبران نشانه ما اوًال:

کنیم. زیرا این امر حقیقتی ثابت است که در کتاب خداوند و  دھد انکار نمی روی می
 و اجماع امت اسالمی ذکر شده است.ص سنت پیامبرش محمد

َ�ٓ ﴿ خداوند بزرگ فرموده است:
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ وٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن َ� خَ  �َّ

ِينَ ٱ ٦٢  ].٦٣ -٦٢[یونس:  ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن  �َّ
گاه باش« ه کـھـا شوند! ھمان ن مییای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگید (دوستان و) اولیآ

 .»ردندک ز مییمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا) پرھیا
است. گاھی  ألاندازه میزان ایمان و تقوایش دوست خداوند ھر فرد مؤمنی به

 نمایاند. شوند می العاده را که کرامت نامیده می خداوند به دست او اموری خارق
کرامات اولیاء و نیکوکاران روایت  ۀفرد مسلمان باید از صحت روایاتی که دربار ثانیًا:

اند  ده نشود که آن را انجام ندادهشود، اطمینان پیدا کند تا به ایشان امور نسبت دا می
دروغ بستند و ÷ بر امیرالمؤمنین علی که ھمچنانشود.  که این امر شامل دروغ می

کرامات، اقوال و اعمالی را به ایشان نسبت دادند که آن را انجام نداده بود که در 
 صفحات پیشین آن را ذکر کردیم.

افتد برای اولیای  ر از اولیا اتفاق میضرورتی ندارد که کرامتی که برای یک نف ثالثًا:
دیگر نیز روی بدھد. ھمچنین انجام یا وقوع کرامت از سوی فردی دلیل بر این نیست 

 که وی از دیگر اولیای خداوند برتر است.
بلکه عکس این قضیه صحیح است. یعنی عدم وقوع کرامت از سوی اولیا دلیلی بر 

وی فردی به معنای تأیید، تثبیت و اعانه فرد نیست. زیرا وقوع کرامت از سھا  آن نقص

                                                 
 ).٢٥/٣٠٢)، بحاراألنوار (٣٢٤رجال الکشی ( -١
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 ن ھا در زمان تابعین بیش از دوران صحابه در دینش است. به ھمین دلیل کرامت
 در زمینه تثبیت، تأیید و امداد الھی موھبتی داشتند که شوص بود. زیرا یاران پیامبر

 میان ایشان بود.در ص کرد و آن وجود مبارک پیامبر نیاز می را از کرامات بیھا  آن
ھای قبل بود و این امری است که به  وقوع کرامات بعد از عھد تابعین بیش از دوران

یابیم. بنابراین الزم نیست که برای ھر ولی کرامت و معجزه روی  وضوح آن را درمی
 اند.  العاده نبوده دھد. بلکه بسیاری از اولیا دارای اعمال خارق

 چه چنانشوند و  روغ به بعضی از مردم نسبت داده میبعضی از کرامات به د رابعًا:
یابیم  میو به ھدایت پیامبر جستجو کنیم درھای ایمان آن فرد و التزام ا نشانه ۀما دربار

ھای  ورزیده است. نه تنھا سنت که فردی نافرمان بوده و در انجام عبادات کوتاھی می
کرده  ی واجب ھم مواظبت نمیداده است بلکه بر ادای نمازھا مؤّکده را انجام نمی

کرده  خوانده و مردگان را عبادت می یابیم که او غیر خدا را می است. بلکه حتی درمی
توان نام ولّی مّتقی را که خداوند او را دوست دارد بر چنین  است. پس چگونه می

 فردی گذاشت؟
ما  بهص ھمچنین باید ھمواره به یاد داشته باشیم که براساس آنچه از پیامبر

رسیده است و آن را برای یاران و خاندانش تشریح نموده است بزرگترین کرامتی که 
افتند، ھدایت او به سوی حق و ثبات او بر صراط مستقیم  برای فرد مسلمان اتفاق می

 باشد. می
یکی از جوانب توحید ربوبی  ۀپس از بیان اموری که گذشت الزم است کمی دربار

امور  ۀوحدانیت و یکی دانستن خداوند در تدبیر و ادار ۀیدبیشتر تأمل کنیم و آن عق
است و اینکه حق خلق [آفرینش] و امر [فرمان دادن و اداره کردن] یا قضا و قدر از آن 

 خداوند است.



 
 
 
 

 :دوم بخش
 به قضا و قدر مانیات یاهم

فرد مسلمان به قضا و قدر الھی و حکمت و مشیت پروردگار اعتقاد دارد. ھمچنین 
معتقد است که در جھان یا اعمال بندگان جز پس از علم و تقدیر خداوند امری اتفاق 

در قضا و قدرش عادل و در تدبیر و تصرف حکیم است و  –تعالی  –افتد و خداوند  نمی
و ھر  ،افتد   ھر آنچه بخواھد و اراده کند اتفاق میاوست.  ۀحکمت او تابع مشیت و اراد

کس جز با کمک او ھیچ نیرو و توانی  آنچه را که اراده نکند روی نخواھد داد. ھیچ
 ندارد.

ه ورّشه وحلوه �ؤمن بالقدر خي م حىت�ؤمن أحدُ يال «فرماید:  میص رسول خدا

قضا و قدر الھی اعم از خیر ھیچ کدام از شما مؤمن نخواھید بود مگر اینکه به « :»ومّره

 .١»ن معتقد باشدو شّر و تلخ و شیرین آ
ھر امتی مجوسیانی دارد. مجوس این امت کسانی «فرماید:  می÷ امیرالمؤمنین

 .٢»ه معتقدند قضا و قدری وجود نداردھستند ک
برای یکی از پیروانش معنای قضا و قدر را به طور کامل بیان ÷ امام موسی کاظم

افتد مگر اینکه خداوند آن را اراده، تقدیر و تعیین  نمود و فرمود: ھیچ امری اتفاق نمی
چیست؟ فرمود: شروع کردن » شاء«گوید از امام پرسیدم: معنی  نماید. آن فرد می

ن کردن طول و عرض شیء فعل. گفتم: معنی قدر چیست؟ فرمود: به معنای تعیی
حکمی را اراده کند آن را عملی  چه چنانیعنی چه؟ فرمود: » قضا«باشد. گفتم:  می

 .٣کند. این امری است که ھیچ بازگشتی ندارد
قابل ھا  آن امر است که ھیچ کدام از ۴بدان که ایمان به قضا و قدر الھی شامل 
 تفکیک از دیگری نیست. این امور عبارتند از: 

                                                 
 ).۳۷۹التوحید ( -1

 ).۵/۱۲۰ر (بحاراألنوا -2

 ).۱/۲۴۴) و المحاسن (۵/۱۲۲)، بحاراألنوار (۱/۱۵۰الکافی ( -3



 †عقیده اهل بیت    ٢٤

ایمان به اینکه خداوند به جزئیات و کلیات ھمه امور از ازل تا ابد کامًال عالم و  :اوالً 
گاه است. این علم شامل اموری است که به افعال خداوند و اعمال بندگان مربوط  آ

 شود. می

ٍء ِعۡلٗما ﴿ فرماید: خداوند می  ].٩٨[طه:  ﴾٩٨وَِسَع ُ�َّ َ�ۡ
 .»ز را فرا گرفته استیو علم او ھمه چ«

ایمان به اینکه خداوند مقادیر خلق و آفرینش را در لوح محفوظ در نزد  ثانیًا:
خودش تعیین کرده است. افرادی که در جستجوی خوشبختی و سعادت و پیروی 

ھستند به این امر ایمان دارند که † و اھل بیت گرانقدرشص درست از پیامبر
ند ھمه آنچه را اتفاق افتاده و روی قبل از اینکه آفرینش را بیافری –سبحانه  –خداوند 

شود. در ملک او ھمه امور با علم او  و علم او شامل ھمه چیز می ،داند خواھد داد می
زند بر او پوشیده نیست. حتی  ای سر می و ھیچ عملی که از بنده ،شود انجام می

گاه است ای  ر نشانهو این ام ،خداوند قبل از اینکه آن بنده، عمل را انجام بدھد، از آن آ
 بر احاطه کامل علم او بر ھمه چیز است.

 ھای بلندمرتبه تدوین شده است. این علم ازلی در لوح محفوظ در نزد او در آسمان

لَمۡ ﴿ فرماید: می -سبحانه و تعالی  –خداوند 
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۡ�  ].٧٠[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ

تابی کدر ھا  این داند؟! ھمه ن است مییدانستی خداوند آنچه را در آسمان و زم ا نمییآ«
ن بر خداوند آسان یو ا ؛پروردگار) (اللوح المحفوظ) انیپا تاب علم بیکثبت است (ھمان 

 .»است
در برابر آزار و ص گوید: این امر دلجویی از پیامبر الدین ابوعلی طبرسی می امین

 کرد. یعنی چگونه ممکن است که اعمال اذیتی بود که از سوی مشرکان دریافت می
 –سبحانه  –داند که خداوند  از دید خداوند پنھان بماند. حال آنکه او با دلیل میھا  آن

داند و این امور را قبل از انجام  دھد، می و زمین روی میھا  ھمه اموری را که در آسمان
شدن در لوح محفوظ نوشته و ثبت کرده است و حفظ، اثبات و احاطه بر آن برای او 

 .١آسان است

                                                 
 ).۳/۵۹تفسیر جامع الجوامع ( -1



 ٢٥  ربوبیت توحید: دوم فصل

ٓ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱأ

َ
نُفِسُ�ۡم  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن 
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱَ�ۡبِل أ  ].٢٢[الحدید:  ﴾٢٢�َِس�ٞ  �َّ

و نه در وجود  ھا)، هویاھان، نقص می(مانند: قحط باران، ضعف گ نیبتی در زمیچ مصیھ«
ه کقبل از آنھا  آن ه ھمهکنیدھد مگر ا روی نمیھا، فقر) ھا، رنجیماریھا، ب(مانند: آفتشما 

ن امر برای خدا آسان یو ا ؛م در لوح محفوظ ثبت استینیافریرا ب بت، مردم)یمصن، یآن(زم
 .»است

یعنی ھر مصیبتی  »ما أصابَ من مصيبه«گوید:  الدین ابوعلی طبرسی می امین

ھا و  و بیماری »أنفسكم ال يف«ھا و  ھمانند نباریدن باران و کمبود باران و کم شدن میوه

تردید در لوح  بی »كتابٍ  إالّ يف«افتد،  از دست دادن فرزندان در میان شما اتفاق می

ھا [این امر به  قبل از آفرینش نفس »:من قبل أن نربأها«محفوظ ثبت و ذکر شده است 

ھا در لوح محفوظ  قبل از آفرینش نفس –تعالی –وقوع پیوسته است] یعنی: خداوند 
تا فرشتگان برای اثبات عالم به ذات بودن و حقائق اشیاء به آن ثبت کرده است 

 .١استدالل کنند

ُ ٱقَۡد َجَعَل ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  ءٖ قَۡدٗر�  �َّ ۡ�َ ِ
 ].٣[الطالق:  ﴾٣لُِ�ّ

 .»ای را قرار داده است خداوند برای ھر چیزی زمان و اندازه«
برای ھر چیزی میزان و زمانی را تعیین  گوید: یعنی خداوند الدین طبرسی می امین

کرده است و این آیه به واجب بودن توکل بر خداوند اشاره دارد. زیرا از آنجایی که 
تفویض امور  داند، چیزی جز تسلیم در برابر آن و خداوند میزان و زمان ھر چیزی را می

 .٢ماند به او باقی نمی

ٓ ﴿ :آیه ۀکاشانی دربار ِص  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
ِ ٱيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن أ نویسد:  می ].١١[التغابن:  ﴾�َّ

 .٣شود یعنی ھر امری فقط با تقدیر و مشیت او انجام می

                                                 
 ).۱/۵۴۰)، تفسیر شبر (۵/۲۴۰البیان ( تفسیر مجمع -1
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 .١شود نویسد: یعنی ھر امری با قضا و علم او انجام می عبدالله شبر می سید
تنھا کسی است که  –سبحانه  –گوید: خداوند  سیدمحمد حسینی شیرازی می

تقدیر او نبود ھیچ امری در جھان روی  چه چنانکند و  میزان امور را تقدیر می
 .٢داد نمی

دھد ھمگی به اذن خداوند  نویسد: حوادثی که روی می ناصر مکارم شیرازی می
باشد و ھرگز ھیچ امری خارج از اراده او نیست این ھمان معنی توحید افعالی است.  می

ر ابتدا از مصائب سخن به میان آورده است این است که انسان ھمواره از علت اینکه د
سازد. ھنگامی که  کند و فکر او را به خود مشغول می اراده خداوند آن را دریافت می

وینی خداوند است خداوند انجام شده است قصد ما اراده تک ۀگوییم این امر به اراد می
 .٣نه اراده تشریعی

نامه نوشتم و در ÷ روایت شده است که گفت: به امام رضا از حمدان بن سلمان
افعال بندگان سؤال نمودم که آیا اعمال بندگان مخلوق است یا خیر؟ امام در  ۀآن دربار

جواب من نوشت: افعال و اعمال بندگان دو ھزار سال قبل از آفرینش در علم خداوند 
 .٤بزرگ تعیین و مقّدر شده است

إنَّ «فرمود: ص روایت شده است که گفت: پیامبر خدا ÷از امیرالمؤمنین علی
ر املقاد دو ھزار  ألخداوند« »:اعمٍ  لق آدم بأليف� قبل أن �ر ودبّر اتلدابياهللا عّز وجّل قدَّ

عیین و امور را تدبیر سال پیش از آنکه آدم را خلق کند مقادیر [امور و اشیاء] را ت
 .٥»فرموده است

روایت شده است که فرمودند: اولین چیزی که خداوند آفرید قلم ÷ از امام صادق
بود سپس به او امر فرمود: بنویس. سپس [قلم] ھمه آنچه را که بود و تا روز قیامت 

                                                 
 ).۶/۲۲۷)، نگا: تفسیر الجوھر الثمین (۱/۵۵۷تفسیر شبر ( -1

 ).۲۸/۱۲۹تفسیر تقریب القرآن ( -2

 ).۱۸/۳۵۵تفسیراألمثل ( -3
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 ).٢/٣١)، (١/١٤٠األخبار ( )، عیون٥/٩٣)، بحاراألنوار (٣٧٦التوحید ( -٥



 ٢٧  ربوبیت توحید: دوم فصل

 .١خواھد بود، نوشت
از ابن عباس روایت شده است که گفت: اولین چیزی که خداوند آفرید، قلم بود 

ه تا روز قیامت خواھد بود، بنویسد و [نوشته] و سپس بدان امر فرمود تا ھمه آنچه را ک

ّمِ  ۥ�نَّهُ ﴿ کتاب در نزد او بود. سپس خواند:
ُ
ۡ�َنا لََعِ�ٌّ َحِكيٌم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�ٓ أ َ�َ٤﴾ 

 ].٤[الزخرف: 
 .٢»ه و استوار استی(لوح محفوظ) نزد ما بلندپا»  تابکال ام«و آن در «

شب پس از  چھل و پنج(چھل یا ص نویسد: پیامبر میر سیدعلی حائری می
پرسند: آیا این  شوند و می استقرار یافتن نطفه در داخل رحم فرشتگان بر آن وارد می

پرسد: خدایا آیا این  نویسند. می فرد خوشبخت است یا بدبخت؟ پس آن دو فرشته می
روزی و اجل او را  ،نویسند و اعمال نطفه مرد خواھد بود یا زن؟ آن دو فرشته نیز می

نویسند. سپس اوراق را جمع کرده و چیزی از آن کم یا بر آن افزوده  تعیین کرده و می
پرسد خدایا این نوشته را چه کار کنم؟ خداوند  نخواھد شد. سپس آن فرشته می

 فرماید: او را بر گردنش تا زمان مرگش آویزان کن. می
زمینه صالح و فساد تناقضی ندارد و به معتقدم که این امر با اختیار بنده در  ٣من

معنای جبر در زمینه خوشبختی یا بدبختی نیست. زیرا ھدف از این نوشته نمایاندن 
باشد. و این نوشته به معنای مجبور کردن به انجام آن افعال  علم خود به آن فرشته می

ای بیان سرنوشت فرد است. بر ۀنیست. بلکه ھدف تنھا بیان علم پیشین خداوند دربار
دانید که او فردا  زنیم. شما با شناخت ضمیر و نیت درونی پادشاه می مطلب مثالی می

گویید  دستور مرگ زید را که یک سارق است صادر خواھد کرد. بنابراین به پسرتان می
که فردا زید کشته خواھد شد و چنین رخ خواھد داد و فردای آن روز پادشاه دستور 

شود. آیا اینکه شما خبر مرگ و کشته شدن  ند و زید کشته میک کشتن زید را صادر می
یا اطالع دادن امر به او از موجبات  ،اید سبب مرگ زید شده است او را به فرزندتان داده

 –قتل زید است؟ این امر نیز چنین است و مثال نیز با واقعیت ھمخوانی دارد. خداوند 
نه  ،لم پیشین و ُسَبق او امور را بنویسددھد که براساس ع به فرشته دستور می –تعالی 

                                                 
 ).٢/١٩٨)، تفسیر قمی (٥٤/٣٦٦بحاراألنوار ( -١
 ).٥٤/٣٧١بحاراألنوار ( -٢
 علی حائری. سید نویسنده تفسیر، یعنی میر -٣
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اینکه برای او سعادت یا شقاوت اجباری را بنویسد. بلکه در امور تکوینی از جمله، مرد 
یا زن بودن، طول قامت و ... به علت وجود حکمت الھی جبر وجود دارد. اما اعمال 

و انگیزه به  صادره از انسان براساس اراده او اختیاری است. بلکه تنھا عامل اصلی
 .١باشد میل و اراده انسان میھا  آن وجود آمدن

ایمان به اینکه ھمه کائنات خواه در امور مربوط به افعال پروردگار یا اعمال  ثالثًا:
 مخلوقات تحت فرمان و مشیت الھی ھستند.

ن �ََشآَء ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ].٢٩[التکویر:  ﴾٢٩ �َ ۡلَ�ٰلَمِ ٱَربُّ  �َّ

 .»ند و بخواھدکان ـ اراده یه خداوند ـ پروردگار جھانکن ید مگر اینک یو شما اراده نم«
نویسد: ممکن است در نھادتان در خالل عناصر  الله می سیدمحمدحسین فضل

شما در تقدیر نظام ھستی که اشیاء  ۀذاتی باشید. اما اراد ۀاختیار دارای حرکت اراد
. پس بنده دارای استقالل مطلق از خداوند استپیرامون آن در حرکتند تابع اراده الھی 

 .٢شیوه دیگری تابع اراده الھی است اش به باشد. حتی در چھارچوب آزادی نمی

ُ ٱَوَ�ۡفَعُل ﴿ فرماید: خداوند می  ].٢٧[ابراهیم:  ﴾٢٧َما �ََشآُء  �َّ
 .»دھد خداوند ھرچه بخواھد انجام میو «

نویسد: یعنی خداوند ھر عملی را از جمله تأیید و تثبیت فرد  عبدالله شبر می سید
 .٣دھد مؤمن و رھا کردن کافر به ھمراه کفرش انجام می

نویسد: یعنی خداوند در زندگی انسان و امور مردم ھر  الله می محمدحسین فضل
دھد. زیرا اوست که ھیچ  نماید، انجام می و اقتضا می عملی را که حکمت آن را ایجاب

 .٤شود زی را اراده نماید، انجام میتواند اراده او را رّد نماید. ھرگاه او چی چیزی نمی

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ فرماید: خداوند می  ].٩٠[النساء:  ﴾لََسلََّطُهۡم َعلَۡيُ�مۡ  �َّ
 .»ندک میو اگر خداوند بخواھد، آنان را بر شما مسلط «

گوید: این آیه نشان دھنده توانایی و قدرت الھی  شیخ محمد سبزواری نجفی می
ھا  آن تردید آن را انجام خواھد داد و انجام امری را اراده نماید، بی چه چناناست. پس 

                                                 
 ).٥٧/٣٨٣)، نگا: بحاراألنوار (٢/١٦٢تفسیر مقتنیات الدرر ( -١
 ).٢٤/١١١تفسیر من وحی القرآن ( -٢
 ).٣/٣٥٩ین ()، نگا: الجوھرالثم١/٢٥٩تفسیر شبر ( -٣
 ).١٣/١٢٩تفسیر من وحی القرآن ( -٤
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ھا  آن کرد با شما بجنگند ... اما خداوند چنین اراده نفرمود. بلکه در دل را مجبور می
 .١ه وجود آوردترس و بیم را ب

اش در  تردید خداوند به وسیله اراده تکوینی نویسد: بی جواد مغنیه می محمد
را به وسیله ھا  آن کند. اما خداوند ھیچکدام از امور مردم و مسلمان دخالت نمی

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ شان از این امر بازداشت. پس عبارت طرفی بی  ﴾لََسلََّطُهۡم َعلَۡيُ�مۡ  �َّ
در برابر شما جرأت ھا  آن کرد به بدین معناست که اگر خداوند اراده می ].٩٠ النساء:[

مجبور به فرار و ترک ھا  آن آورد تا به وجود نمیھا  آن داد و ترس از شما را در دل می
شما شوند. این امر جزو اراده تکوینی نیست بلکه اگر بتوان این تعبیر را صحیح دانست 

 .٢مشیت و اراده توفیقی است
اند، ھمه این  اعمال انسان گوناگون است و براساس آنچه امیرالمؤمنین بیان فرموده

 شوند. اعمال براساس علم و قضا و قدر الھی انجام می
بن   روایت شده است که فرمود: شنیدم پدرم امام علی÷ از امام حسین

براساس  ھا)، اند: فرایض (واجبات و فریضه فرماید: اعمال سه دسته می ÷طالب ابی
فضائل: براساس شوند،  دستور خداوند است، و با رضایت، قضا و قدر و علم او انجام می

شوند. اما معاصی:  دستور خداوند نیست. اما شامل رضایت، قضا و قدر و علم او می
شوند بلکه جزو قضا و قدر و علم خداوند است و انسان  براساس فرمان خدا انجام نمی

 .٣شود ازخواست میبھا  آن به علت انجام
فرد مسلمان معنای حقیقی قضا و قدر را بداند، اشکال و شبھه بزرگی در  چه چنان

 شود. این زمینه از ذھن او رفع می
گوید که امام فرمود: ای یونس به عقیده  می÷ یونس به روایت از امام رضا

بھشت اعتقاد  اھل ۀھا نه به عقید ھا و جبرگرایان اعتقاد نداشته باش. زیرا قدری قدری
سپاس «گویند:  و نه به عقیده ابلیس. بھشتیان می ،و نه به عقیده اھل آتش ،دارند

کرد  خدایی که ما را به سوی این [راه] ھدایت کرده است و اگر خدا ما را راھنمایی نمی
ھمچنین به عقیده اھل آتش و دوزخیان نیز معتقد نیستند زیرا ». شدیم ھدایت نمی

                                                 
 ).٣/١٥٢)، نگا: مقتنیات الدرر (٢/٣٢٢تفسیرالجدید ( -١
 ).٢/٤٠٢الکاشف ( -٢

 ).٢/٢٨٨)، کشف الغمه (١/١٤٢األخبار (  )، عیون٥/٢٩)، بحاراألنوار (٣٦٩التوحید( -٣
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ابلیس نیز ». پروردگارا بدبختی و شقاوت بر ما غلبه کرده است«د: گوین دوزخیان می
پس گفتم: سرورم من به عقیده آنان » پروردگارا تو مرا گمراه کردی.«گفته است: 

دھد که خداوند اراده نمود و در  اعتقاد ندارم اما معتقدم که فقط آن چیزی روی می
گونه نیست. بلکه فقط آنچه  نس! اینقضا و قدرش مقّدر نموده باشد. امام فرمود: ای یو

که خداند اراده، و در قضا و قدرش مقدر و براساس مشیت او باشد رخ خواھد داد. ای 
ال «دانی مشیت الھی چیست؟ گفتم: خیر. امام فرمود: آن ذکر اول یعنی  یونس آیا می

قصد انجام دانی اراده چیست؟ عرض کردم: خیر. امام فرمود:  است. آیا می» إله إّال الله
دانی تقدیر چیست؟ گفتم: خیر. فرمود:  ھر کاری که بخواھد آن را انجام دھد. آیا می

دانی قضا چیست؟ گفتم: خیر.  تعیین حد و حدود اجل، رزق، بقا و فناست. آیا می
فرمود: آن به وقوع پیوستن ھمان امری است که خداوند اراده کرده است. این امر 

 .١د در ذکر اول آن را اراده نموده استفقط آن چیزی است که خداون
ذات، صفات و حرکات [اعمال] مخلوقات را آفریده  ۀایمان به اینکه خداوند ھم رابعًا:

ُ ٱ﴿ فرماید: است. خداوند تعالی می ءٖ َو�ِيٞل  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

 ﴾٦٢َ�ٰلُِق ُ�ّ
 ].٦٢[الزمر: 

 .»ا استیو حافظ و ناظر بر ھمه اشز است یدگار ھمه چیخداوند آفر«

ُ ٱوَ ﴿ فرماید که خطاب به قومش گفت: می÷ ھمچنین خداوند از زبان ابراھیم َّ� 
 ].٩٦[الصافات:  ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن 

 .»دیساز ه میکی یھاده و ھم بتیه خداوند ھم شما را آفرکنیبا ا«

َرهُ وََخلََق ُ�َّ ﴿ فرماید: خداوند ھمچنین می ءٖ َ�َقدَّ  ].٢[الفرقان:  ﴾٢َ�ۡقِديٗر�  ۥَ�ۡ
 .»ه استگیری و کامًال برآورد کرد و ھمه چیز را آفریده است و آن را دقیقًا اندازه«

از جمله اسالم خالص این است که «نویسد:  خطاب به مأمون می÷ امام رضا
آن تکلیف تعیین [اعتقاد داشته باشی] که خداوند بر ھیچ نفسی بیش از اندازه و توان 

اند.  اراده تکوینی خلق شده ۀننموده است و افعال بندگان توسط خداوند به وسیل
 .٢»به جبر و تفویض اعتقاد نداریم خداوند آفریننده ھمه چیز است و ما

 

                                                 
 ).١/٢٤)، تفسیر قمی (٥/١١٦بحاراألنوار ( -١
 ).٥/٣٠(بحاراألنوار  -٢



 ٣١  ربوبیت توحید: دوم فصل

 و قدر قضابه  ایمانالف) نتایج 
انی تردید ایمان به قضا و قدر در تصحیح عقیده و ایمان فرد مسلمان تأثیر فراو بی
 دارد.

از جمله ثمرات آن: آرامش و اطمینان قلب، نداشتن دگرگونی و نگرانی در این 
دنیاست. زیرا فردی که به قضا و قدر الھی اعتقاد دارد، از عوامل و مشتقاتی در زندگی 

شود از  پذیرد. زیرا ایمان دارد آنچه بدان مبتال و دچار می شود، تأثیر نمی میھا  آن دچار
 تواند آن را بازگرداند. و ھیچ چیزی نمی ،تعیین و مقّدر شده استسوی خداوند 

ٓ ﴿ فرماید: خداوند می ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱأ

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ 
َ
أ َ�ۡ ن �َّ

َ
ِ ٱّمِن َ�ۡبِل أ  ].٢٢[الحدید:  ﴾٢٢�َِس�ٞ  �َّ

و نه در وجود  ھا)، هویاھان، نقص می(مانند: قحط باران، ضعف گ نیبتی در زمیچ مصیھ«
ه کقبل از آنھا  آن ه ھمهکنیدھد مگر ا روی نمیھا، فقر) ھا، رنجیماریھا، ب(مانند: آفتشما 

ن امر برای خدا آسان یو ا ؛م در لوح محفوظ ثبت استینیافریرا ب بت، مردم)ین، مصیآن(زم
 .»است

نماید و شکر  دلیل کسی که به قضا و قدر ایمان دارد، احساس آرامش میبه ھمین 
ھر آنچه که به «فرمود: ÷ خطاب به علیص آورد. پیامبر پروردگار را به جای می

کند  و ھر آنچه تو را دچار خطا می ،کند یابی تو را دچار خطا نمی وسیله آن ھدایت می
ف کسی که به قضا و قدر معتقد نیست. زیرا برخال» تواند تو را به راه راست بیاورد. نمی

کند و تالش  شود تا جایی که دنیا در نظر او تنگ جلوه می او دچار غم و اندوه می
 کند به ھر شیوه حتی با خودکشی از آن رھایی یابد. می

ھا و مشکالت،  توان به توانایی مقابله با بحران از ثمرات دیگر ایمان به قضا و قدر می
ھای زندگی اشاره کرد که فرد با قلب ثابت و یقین راستینی که  ختیمواجھه با س

داند که  کند. زیرا او می را تحمل میھا  آن تواند آن را به لرزه درآورد فرد مشکالت نمی
 فرموده است: –تعالی  –خداوند  چه چناناین دنیا، محل امتحان و آزمایش است. 

ِيٱ﴿ ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ َوُهَو  ۡ�ََيٰوةَ ٱوَ  لَۡمۡوَت ٱَخلََق  �َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ﴾٢ ۡلَغُفورُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

 ].٢[الملک: 
از شما بھتر عمل  یکدامکه کد یازماید تا شما را بیات را آفریه مرگ و حک یسکآن «

 .»ر و بخشنده استیناپذ ستکد، و او شینک یم

ٰ َ�ۡعلََم  َوَ�َۡبلَُونَُّ�مۡ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می ِمنُ�ۡم  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱَح�َّ
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ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  ۡخَباَرُ�ۡم  ل�َّ
َ
 ].٣١[محمد:  ﴾٣١َوَ�ۡبلَُواْ أ

م تا معلوم شود یآزمائ می) بر شما  جھاد مسلحانه  ردنک  با فرض(ما ھمه شما را قطعا «
 .»مییازمایانند، و اخبار شما را بکیان شما یمجاھدان واقعی و صابران از م

با ایمان ھا  آن اند اما ھا و مصائب فراوان شده ھمین دلیل پیامبران دچار محنتبه 
را با موفقیت ھا  آن اند تا اینکه پرداختهھا  آن راستین و عزم استوار خود به مقابله با

به قضا و قدر الھی اعتقاد ھا  آن اند. علت این امر آن بوده است که پشت سر گذاشته

لَّن  قُل﴿ اند: نموده اند و ھمواره این آیه را تکرار می نموده ری میاند و بدان یادآو داشته
ُ ٱيُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب  ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

 ].۵۱: [التوبة ﴾٥١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

نوشته و مقرر  دھد، مگر آنچه خداوند برای ما ای برای ما رخ نمی چ حادثهیھ«بگو: «
 .١»نندکل کد تنھا بر خدا تویو مؤمنان با ؛او موال (و سرپرست) ماست ؛داشته است

ھا  ھا و رنج توان به تبدیل شدن مصیبت از دیگر ثمرات ایمان به قضا و قدر الھی می
 فرماید: می –تعالی  –ھا به اجر و جزای نیک اشاره کرد. خداوند  به پاداش و ناگواری

﴿ ٓ ِصيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
ِۗ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب ُ ٱوَ  ۥۚ َ�ۡهِد قَۡلَبهُ  �َّ ٍء  �َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ].١١[التغابن:  ﴾١١َعلِيٞم 

مان آورد، خدا قلبش را یس به خدا اکدھد مگر به اذن خدا، و ھر یرخ نم یبتیچ مصیھ«
 .»داناستز یند، و خداوند به ھر چک یت میھدا

 ۀشوید به وسیل نویسد: ھر مصیبتی که شما بدان دچار می باقر ناصری می محمد
خواھد آن را انجام دھد بدان  علم خداوند یا از بین بردن مانع میان شما و کسی که می

تعالی یا آنچه  شوید. ھمچنین گفته شده است که آن امر مخصوص افعال باری دچار می
. کسی که به خداوند ایمان داشته باشد و به قضا و قدر او باشد کند می بدان امر می

کند تا صبر پیشه کند و جزع و فزع ننماید تا  راضی باشد، خداوند قلبش را ھدایت می
شود: آیه بدین معنی است که خداوند قلب او را ھدایت  به ثواب دست یابد. گفته می

و در صورتی که به او  کند به مصیبتی دچار شود، صبر پیشه می چه چنانکند  می
به او ظلم شود، از گناه  چه چنانو  ،نعمتی داده شود، شکر نعمت را بجا خواھد آورد

 .٢گذرد لم در میظا
                                                 

 .)٢/٥٤٣)، الخصال: (٣٤٦ن: (ی)، أعالم الد٢/١٥٤بحار األنوار: ( -١

 ).٣/٤٣١البیان ( مختصر مجمع -٢
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توان توکل کردن بر پرودگار در ھنگام انجام اسباب را  از نتایج دیگر این عقیده می
یرا ھر چیزی نماید. ز ای که فرد بر خود سبب اعتماد و توکل نمی به گونه ،برشمرد

شود. ھمچنین فرد در صورت رسیدن به ھدفش  براساس قضا و قدر الھی انجام می
 ۀشود. زیرا این امر نعمتی از سوی پروردگار بزرگ است که به وسیل مغرور و متکبر نمی

مقّدر کردن اسباب خیر و موفقیت آن را برای او فراھم نموده است. تکبر و 
 د بجا آوردن شکر نعمت را فراموش کند.شود فر بینی باعث می خودبزرگ 

 اند ب) کسانی که از ایمان به قضا و قدر منحرف شده
اند، قدریه و  ایمان به قضا و قدر دچار گمراھی شده ۀھایی که دربار از جمله فرقه

باشند. جبریه معتقدند: فرد در انجام اعمالش از سوی خدا مجبور است و  جبریه می
ھیچ اراده و قدرتی در انجام آن ندارد. بطالن عقیده آنان در نظر اھل ایمان کامًال 

ان مشیت و اراده قرار دانند که خداوند برای بندگ روشن و معلوم است زیرا آنان می

ن يُرِ�ُد ﴿ فرماید: داده و عمل را بدان افزوده است. خداوند می ۡ�َياٱِمنُ�م مَّ َوِمنُ�م  �ُّ
ن يُرِ�ُد   ].١٥٢[آل عمران:  ﴾�ِخَرةَ ٱمَّ

ای خواستار  خواھند و دسته ھای آن] را می از میان شما گروھی ھستند که دنیا و [نعمت«
 .»ھای] آخرت ھستند [نعمت

ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن  ۡ�َقُّ ٱ َوقُلِ ﴿ خداوند ھمچنین فرموده است: ِمن رَّ
 ].٢٩[الکهف:  ﴾َشآَء فَۡلَيۡ�ُفرۡ 

قت ین حقیاورد (و ایمان بیخواھد ا س میکن حق است از سوی پروردگارتان! ھریا«بگو: «
 .»افر گردد!کخواھد یس مکرا شود)، و ھر یرا پذ

نۡ ﴿ خداوند بزرگ فرموده است:ھمچنین  َسآَء  ۦۖ َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِ  مَّ
َ
َوَمۡن أ

ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد   ].٤٦[فصلت:  ﴾٤٦َ�َعلَۡيَهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
کند و ھر کس که کار بد بکند به زیان خود  ھرکس که کار نیک بکند به نفع خود می«

 .»کند بندگان نمیو کمترین ستمی به کند و پروردگار ت می
قدریه معتقد بودند که اراده و قدرت فرد در انجام عملش مستقل است. مشیت و 
گاه  قدرت خداوند در آن اثری ندارد. پس خداوند فقط بعد از انجام فعل عبد از آن آ

 شود. می
ھمانند آرای جبریه کامًال واضح و بدیھی است و آن اینکه ھا  آن بیان بطالن اعتقاد



 †عقیده اهل بیت    ٣٤

اند. ھمچنین  ھمه چیز است و ھمه مخلوقات با اراده او آفریده شده ۀآفرینندخداوند 
اند که افعال و اعمال بندگان با مشیت و اراده  خداوند در قرآن به این امر اشاره فرموده

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ فرماید: شود. خداوند می او انجام می ِينَ ٱ ۡ�تَتََل ٱَما  �َّ َ�ۡعِد ّمِۢن  ِدهِمِمۢن َ�عۡ  �َّ
ْ ٱَوَ�ِٰ�ِن  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱَما َجآَءۡ�ُهُم  ۚ َولَۡو َشآَء  ۡخَتلَُفوا ن َ�َفَر ۡن َءاَمَن َومِۡنُهم مَّ ُ ٱفَِمۡنُهم مَّ َّ� 

ْ ٱَما  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َتَتلُوا  ].۲۵۳: [البقرة ﴾٢٥٣َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  �َّ
ه کھای روشن  بودند، پس از آن ھمه نشانهھا  آن ه بعد ازکسانی کخواست،  و اگر خدا می«
را در ھا  آن و ؛(اما خدا مردم را مجبور نساخته ؛ردندک ز نمییآمد، جنگ و ستھا  آن برای

 ؛ردندکه با ھم اختالف کھا بودند ن امتی) ولی ا؛مودن راه سعادت، آزاد گذارده استیپ
رد. و باز) اگر خدا کوز زی بری(و جنگ و خونر ؛افر شدندکمان آوردند و بعضی یبعضی ا

مت) انجام کخواھد، (از روی ح ولی خداوند، آنچه را می ؛ردندک ار نمییکخواست، با ھم پ می
 .»ند)ک زی مجبور نمییس را به قبول چک چیدھد (و ھ می

صحیح که در وسط این دو عقیده تندروانه قرار دارد و ھمه مسلمانان  ۀاما عقید
بر آن اجماع دارند عبارت است از اینکه ص پیامبر شان از قرآن و سنتبراساس فھم

دھد، علم آن نزد  یا اعمالی که بنده انجام می ،شود وقایع ناگواری که فرد بدان دچار می
خداوند از ازل و قبل از اینکه آسمان و زمین را بیافریند وجود داشته است. سپس آن 

راده فرموده است که بنده را نوشته و در لوح محفوظ نگھداری نموده است. خداوند ا
خواھد  این عمل را انجام دھد به ھمین دلیل او را در این دنیا آفریده و آنچه را که می

 انجام دھد برای او فراھم نموده است. به ھمین دلیل است که خداوند فرموده است:

ُ ٱوَ ﴿  ].٩٦[الصافات:  ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
 .»دیساز ه میکی یھاده و ھم بتیم شما را آفره خداوند ھکنیبا ا«

این عقیده کلید خوشبختی و راھنمای انسان به سوی آن باور مبارک راستینی 
است که باید ھر فرد مسلمان آن را در قلب خود به وجود آورد. پس کسی که بداند که 

و  ،نماید و او در جھان تصرف مطلق می ،ھمه چیز در دنیا مطلقًا به دست خداوند است
نماید، در خود  ھمچنین اوست که امور جھان را پس از آفرینش اداره و تدبیر می

فروتنی و نیازی نسبت به او احساس خواھد کرد. بنابراین جز خداوند قوی و عزیز از 
دام کسی استمداد نخواھد کرد و ھمواره فقط بر او توکل خواھد نمود و ھرگز به ھیچک

 از مخلوقات دیگر که خود ضعیف و نیازمند کمک و یاری پروردگارند، پناه نخواھد برد.
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 ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الھی
از جمله امور مھمی که با عقیده قضا و قدر در ارتباط است، داشتن صبر و رضایت 

مر مسأله مقدر فرموده است. این ا –سبحانه  –در برابر آن چیزی است که خداوند 
 ورزند.  بسیار مھمی است که بسیاری از مسلمانان از آن غفلت می

خویشتنداری نفس در برابر جزع، حفظ زبان از خشم و شکایت نمودن،  :صبر
خویشتنداری و حفظ اعضا از زدن بر سر و صورت، گریبان دریدن و غیره در ھنگام 

ست که خداوند مقدر مبتال شدن به مصیبت و داشتن رضایت در برابر آن چیزی ا
 فرموده است.

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

 نوع دوم: صبر در برابر آنچه خداوند از آن نھی فرموده است.
نوع سوم: صبر در برابر قضا و قدر الھی در ھنگام مصایب که این نوع مورد بحث 

 ماست.
تابی کردن در برابر قضا و قدر الھی  که نداشتن صبر و بیخواننده گرامی بدان 
شود و از آنجا که در آن تسلیم شدن و رضایت و ایمان به قضا  باعث خشم پروردگار می

 و قدر الھی نھفته است با کمال توحید در تناقض است.
شود صبر پیشه کند و بداند که  پس فرد مؤمن باید در برابر آنچه بدان دچار می

آن را برای او مقّدر نموده است و خالصانه تسلیم آن شود. کسی که چنین  ألدخداون
نماید، خداوند در دنیا به جای آنچه از دست داده است، در دنیا و آخرت به او امر 

 فرماید. دیگری را عنایت می

ءٖ ّمَِن  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م﴿ فرموده است: –تعالی  –خداوند  َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱ�َِ�ۡ
ۡمَ�ٰلِ ٱ

َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ل�َّ َّ�  ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ إَِذا

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن  ا ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦��َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ  لُۡمۡهَتُدونَ ٱ�َِك ُهُم َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

 ].۱۵۷ -۱۵۵: [البقرة ﴾١٥٧
ھا،  وهیھا و مھا و جاناھش در مالکزی از ترس، گرسنگی، و یقطعا ھمه شما را با چ«

شان یبتی به ایه ھرگاه مصکھا  آن نندگانک و بشارت ده به استقامت ؛مینک ش مییآزما
ه کھا ھستند ھا، ھماننیا» م!یگرد و به سوی او بازمی ؛میما از آن خدائ«ند: یگو رسد، می می

 .»افتگانی تیھستند ھداھا  آن و ؛الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده
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کرد او را از این کار نھی  زنی را دید که در کنار قبر فرزندش گریه میص پیامبر
لی ل مصیبت اْو تحم کرد و به او دستور داد که صبور باشد و به او فرمود: اجر به ھمراه

 .١تر است و محتمل
روایت شده است که فرموده کسی به قضا و قدر راضی باشد، ÷ از امام صادق

گیرد. کسی که به خاطر قضا و قدر  شود و اجر و پاداش می دچار قضا و قدر می
 برد. شود در حالی که خداوند اعمال نیک او را از بین می خشمگین شود، دچار آن می

 ان روایت شده است: در صدر عبادات خداوند صبر و رضایت است.ھمچنین از ایش
ترین فرد آن است که  ھمچنین از ایشان روایت شده است که فرمود: خداشناس

 .٢بیش از بقیه به قضای خدا راضی باشد
کنیم بسیاری از مسلمانان به برپایی سالروز وفات و  در دوران معاصر مشاھده می

کنند و اعمال خالف شرع  الحین به عنوان یادبود اقدام میشھادت بعضی از اولیاء و ص
دھند. از جمله به زدن بر سر و صورت  انجام می† و ائمهص خداوند و سنت پیامبر

خود، دریدن گریبان، زدن به سر و صورت خود با شمشیر و خنجر، طبل زدن، سیاه 
را ھا  آن این اعمال یادپردازند و معتقدند که  پوشیدن، آوردن شعرای زن و مرد و ... می

 کند و نزدیک می† و اھل بیت پاکشص را به پیامبرھا  آن دارد و زنده نگه می
 دھد. شان قرار میرا وسیله شفاعتھا  آن

الذکر را در موارد زیر خالصه  موضوع فوق ۀتوان روش صحیح و راه حقیقت دربار می
 کرد: 

نیست. ص بزرگان جزو سنت پیامبربرپایی جشن میالد یا مراسم یادبود وفات  اوًال:
 بلکه روش مخالفین شریعت اسالم است.

برای دعوت و ھدایت ھا  آن بعضی از پیامبران شھید و شکنجه شدند در حالی که
که ÷ ھا: حضرت زکریافرستاده شده بودند. از جمله آن ألمردم از سوی خداوند

ع و آتش زده شد. گذشت. سرش قط بسیار شکنجه شد و در پایان در اثر شکنجه در
مانند حمزه بن عبدالمطلب، ص این واقعه بسیار ناگوار برای بعضی از صحابه پیامبر

گریست و ص و دیگران اتفاق افتاد. تا جایی که پیامبر شطالب و حنظله جعفربن ابی
                                                 

 ).١/٢٢٢)، دعائم اإلسالم (٧٩/٩٣)، نگا: بحاراألنوار (٢/٣٥١الوسائل ( مستدرک -١

 ).٢/٤١١الوسائل ( مستدرک -٢
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بسیار اندوھگین شد. اما ایشان به اصحابشان دستور ندادند که برایشان مراسم 
شان مراسم یا سالگرد یرند، یا این ایام را به عنوان یادبود وفاتعزاداری و سوگواری بگ

 کنند. بعضی از مردم این دوران این کار را می که چنانقرار دھند. 
خواند. ھمچنین  در بسیاری از آیات قرآن کریم ما را به صبر فرا می ألخداوند ثانیًا:

بر تعلق ھا  آن ھمهنیز در دسترس ما ھستند. در † و سخنان ائمهص عمل پیامبر
 گرفتن اجر و پاداش به صابرین تأکید دارد.

دھند، از قبیل پوشیدن لباس سیاه، زدن  اعمالی که مردم این دوران انجام می ثالثًا:
و ھمچنین اقوال ص شمشیر به سر، زنجیرزنی و ... مخالفت با فرمان پیامبر

 باشد. می† ائمه
ص شده است که فرمود: پیامبر روایت÷ طالب بن ابی از امیرالمؤمنین علی

 األحساب والطعن يف امة: الفخر يفيوم القي إىل أّميت أر�عة ال تزال يف«فرموده است: 
ماند: افتخار  چھار چیز تا روز قیامت در میان امت من باقی می« ...»:احة يوانل األ�ساب

بت و زاری در ھنگام مصیھا و ناله و  کردن به اصل و نسب، تحقیر و طعن در نسب
 .١»زاری ... 

ایشان خود به این امر عمل و مسلمانان را بدان سفارش نمودند. زمانی که در 
بازگشت از صفین وارد کوفه شد و بر شامیان گذر کرد، گریه مردم بر کشتگان صفین را 
شنید. به ھمین دلیل به شرحبیل شامی گفت: آیا زنانتان در ایجاد این سر و صدا بر 

 .٢کنید؟ را از این صداھا نھی نمیھا  آن اند؟ آیا کردهشما غلبه پیدا 
 اند.  براساس آن عمل و حرکت کردهص این روشی است که اھل بیت پیامبر

از امام صادق روایت شده است که به روایت از پدرانش فرموده است که رسول 
 خوانی و گوش دادن به آن و از شیون و ناله در ھنگام مصیبت و رجز و نوحه صخدا

 .٣آمدن زنان در پی جنازه نھی فرمودند

                                                 
)، الخصال ١٧/١٢٨، وسائل الشیعة ()١٣/٩٣)، نگا: مستدرک الوسایل (٢٢/٤٥١بحاراألنوار ( -١

)١/٢٢٦.( 

 ).٣٢/٦١٩)، بحاراألنوار (٢/٤٥٥الوسائل ( )، مستدرک٣/٢٧٥)، وسائل الشیعة (٥٣٢البالغة ( نھج -٢
 ی)، وانظر: أمال٣/٢٧٢عة: (یالش )، وسائل٤/٣ه: (یحضره الفقی)، من ال٧٨/٢٥٧بحاراألنوار: ( -٣

 ).٤٢٢الصدوق: (
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از جمله مواردی که در آخر حیات مبارکش زنان را از آن نھی فرمودند، حدیثی 
روایت شده است که در آن آمده است: زمانی که ÷ است که از طریق امام صادق

مکه را فتح نمودند با مردان بیعت نمودند. سپس زنان آمدند. ام حکیم ص پیامبر
ای که خداوند به ما دستور داده  ای رسول خدا آن امر معروف و پسندیدهگوید:  می

ھرگز بر سر و «آن از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ پس گفت:  ۀاست که دربار
ا پاره روی خود نزنید و صورت خود را مخراشید، موھای خود را نکشید و گریبان خود ر

 .١»نکنید و لباس سیاه نپوشید
حتی اگر بدون سر و صدا و فقط در پوشیدن  -ی اظھار حزن و عزاداری این امر یعن

فرمود که لباس سیاه  به یارانش امر می÷ نارواست زیرا علی -لباس نشان داده شود 
 .٢نپوشید زیرا لباس فرعون است

عرض ÷ گوید: خدمت امام صادق بن احمد روایت شده است که می  از محسن
پوشم. امام فرمودند: با آن کاله  خوانم کالھی سیاه می میکردم: من در حالی که نماز 

 .٣نماز نخوان. زیرا لباس اھل آتش است
و خاندان ÷ ھایی که بر سر امام حسین ممکن است بسیاری از مردم با مصیبت

پاکش آمد و خون آنان ریخته شد، ھمدردی نمایند. بنابراین یاد آنچه را که بر سر آنان 
کنیم  زنی می گویند ما بدین علت زنجیرزنی و سینه دارند و می میآمده است زنده نگه 

را که ھیچ مسلمانی ÷ زنیم تا یادبود شھادت امام حسین و با شمشیر به سر خود می
 به مصیبتی مانند آن گرفتار نشده است زنده نگه داریم.

و اینکه ÷ میان احساس ھمدردی و عواطف مثبت در برابر مصائب امام حسین
بر فرد مسلمان غلبه پیدا و او را وادار به انجام اموری خالف شرع در تعامل با عواطف 

نماید تفاوت وجود دارد. این مسأله و دلیلی را که عمل مسلمانان ص اھل بیت پیامبر
توان براساس دو امر زیر به  نماید، می را توجیه می÷ در برابر مصیبت امام حسین

                                                 
عة: ی)، وسائل الش٢/٤٤٩الوسائل: ( ک)، مستدر٥/٥٢٧: (یافک)، ال٢١/١٣٤(نگا: بحار األنوار:  -١

 ).٢/٣٦٤: (یر القمی)، تفس٢٠/٢١١(
)، علل الشرائع: ٢/٦١٤: الخصال: (نگا)، و٤/٣٨٣عة: (ی)، وسائل الش١/٢٥١ه: (یحضره الفقیمن ال  -٢

)٢/٣٤٦.( 

 ).٢/٣٤٦الشرائع ( )، علل٤/٣٨٤( الشیعة )، وسائل٢/٢١٣األحکام ( )، تھذیب٣/٤٠٣الکافی ( -٣



 ٣٩  ربوبیت توحید: دوم فصل

 سوی حق رھنمود کرد:
تر و ناگوارتر از  و فقدان او برای امت اسالمی بسیار عظیمص موفات رسول اکر

باشد. و ھیچکدام از آنان در این امر  شھادت و وفات پیامبران دیگر، اولیا و صالحان می
 بر او برتری ندارند و از این قاعده مستثنی نیستند.

عرض کردم: ÷ بن ھالل روایت شده است که خدمت امام صادق بن سعید از عمر
به مصیبتی  چه چنانکنم ... و  ا نصیحت کن. فرمود: تو را به رعایت تقوا سفارش میمر

را به یاد بیاور. زیرا مردم ھرگز به چنین ص مبتال شدی پس مصیبت وفات رسول خدا
 .١اند مصیبتی دچار نشده

ھای ھمه مردم ناگوارتر  از مصیبتص علیرغم اینکه مصیبت فقدان رسول خدا
را به صبر  ‘فرزند بزرگوارشان و سرور زنان جھان، فاطمه زھراص است، اما پیامبر

 و شکیبایی و در پیش گرفتن روش صحیح در ھنگام وفاتش فرا خواند.
آیا «گوید:  می÷ باقر بن ابی مقداد روایت شده است که شنیدم امام محمد عمر از

چیست؟ عرض کردم:  ]١٢[الممتحنة:  ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ دانید، معنای آیه می

 وجهاً وال تريخ يلعَّ  إذا متُّ فال ختميش«فرمود:  ‘به فاطمهص نه. گفت: پیامبر
ھرگاه من از دنیا رفتم صورت « »:ناحئة يلعَّ  �يل واثلبور وال تق�بالو يَشعراً وال تناد يلعَّ 

و موھایت را به خاطر من پریشان نکن و [مرا] با شیون و زاری مخوان  ،خود را نخراش
این ھمان معروفی است که » [شیون و زاری سر مده] و بر من نوحه و سوگواری مکن.

 .٢فرموده است ألخداوند
دھند و در روز  نیز که بسیاری از مردم به او اموری را نسبت می÷ امام حسین

این اعمال را حرام ص روی از سنت جدش پیامبرکنند، با پی شھادت او گریه می
 دانسته و از آن تبّری جسته است.

÷ روایت شده است که فرمود: زمانی که امام حسین÷ باقر از امام محمد

                                                 
)، امالی ٦٨١)، امالی صدوق (٢٢/٥٤٥)، بحاراألنوار (٨/١٦٨)، نگا: (٢/٤٤٣الوسائل ( مستدرک -١

 ).١٩٤مفید (

)، بحاراالنوار ٣/٢٧٢( الشیعة )، وسائل٥/٥٢٧)، نگا: الکافی (٢/٤٥١الوسائل ( مستدرک -٢
)٢٢/٤٦٠.( 



 †عقیده اهل بیت    ٤٠

خواست وارد مدینه شود، زنان بنی عبدالمطلب به سوی او آمدند و خواستند شیون و 
فرمود: شما را به خاطر خدا  در میان آنان راه رفت و÷ زاری سر دھند. امام حسین

کنم که این امر [شیون و زاری] را به خاطر معصیت بودن آن نزد خداوند و  سفارش می
 .١پیامبرش ظاھر نکنید

به خواھرش ÷ روایت شده است که امام حسین÷ بن حسین  از امام علی
دھم پس قسم مرا به جا بیاور. ھرگاه من  فرمود: ای خواھرم! تو را قسم می لزینب

صورت خود را نخراش و برای  ،کشته شدم، برای [مرگ] من گریبان خود را پاره نکن
 .٢من شیون و زاری سر مده و مرا مخوان

پرسند: چگونه  کنند و می بسیاری از مردم از شنیدن این سخنان تعجب می
در فقدان ÷ کند. در حالی که یعقوب ش را] از گریه کردن نھی می[دختر صپیامبر

پسرش آن قدر گریست تا بینایی چشمانش را از دست داد؟ آیا این امر با صبر در برابر 
 قضا و قدر تناقض ندارد؟

اند. بلکه  مردم را از گریه کردن نھی نفرمودهص گوییم: پیامبر ما در جواب می
ور دیگری که ممکن است ھمراه گریه و حزن انجام شوند: گذشت، ایشان از ام که چنان

زنی، زنجیرزنی، زدن با شمشیر و خنجر بر سر، فغان، شیون،  از قبیل خود زنی، سینه
زاری، داد و فریاد، پوشیدن لباس سیاه، آوردن زنان و مردان شاعر و اعمال عجیب و 

 اند. نامشروع دیگر نھی فرموده

 ن من حزٍن يفاكما «راھیم از دنیا رفت، فرمود: روزی که فرزندش ابص پیامبر
 .»طانيِد فهو من الشن من حزن اللسان و�ايلاك فإنّما هو رمحة وما �القلب والع 

اندوھی که در قلب و چشم باشد، رحمت است. اما اندوھی که در زبان و دست «
 .٣»[جوارح] [ظاھر شود] از سوی شیطان است

را از ÷ که ایشان ھنگامی که فرزندش یوسفباید گفت ÷ یعقوب ۀاما دربار
 فرماید: دست داد در برابر قضا و قدر الھی صبر پیشه کرد، زیرا خداوند از زبان او می

                                                 
 ).٢/٤٥٣الوسائل ( مستدرک -١

 ).٢٣٩)، اعالم الوری (٢/٩٣)، االرشاد (٤٥/٢)، نگا: بحاراألنوار (٢/٤٥١الوسائل ( رکمستد -٢

 ).٢/٤٦٣الوسائل ( مستدرک -٣



 ٤١  ربوبیت توحید: دوم فصل

ُ ٱفََصۡ�ٞ َ�ِيٞلۖ وَ ﴿ ٰ َما تَِصُفوَن  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ �َّ  ].١٨[یوسف:  ﴾١٨َ�َ
نیاالید و کار من] صبر جمیل است. [صبری که جزع و فزع، زیبایی آن را «[

ناشکری و ناسپاسی اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید] و تنھا خداست که باید از 
 .»گویید یاری خواست ای که می رسواگرانه ۀاو در برابر یاو

ھای بندگان  قلب نویسد: می÷ ناصر مکارم شیرازی درباره شدت گریه یعقوب
ھمواره سرازیر باشد. اما مھم ھا  آن محل عواطف است. پس جای تعجب ندارد که گریه

و سخنی  ،تعادل [روحی] خود را از دست ندھند ،آن است که بر خود مسلط باشند
ص نگویند که پروردگار را به خشم آورد. جالب اینکه ھمین سؤال را از پیامبر اسالم

کردند. گفتند: ای  پرسیدند در حالی که ایشان برای وفات فرزندشان ابراھیم گریه می
ص کنی؟ پیامبر اکرم کنی و خود گریه می سول خدا آیا ما را از گریه کردن نھی میر

ُ ال نقول ما زن القلب و� و�تدمع الع«در جواب آنان فرمودند:  چشم « »:سخط الربَّ �
شود،  شود اما آنچه را که موجب خشم پروردگار می ریزد، قلب غمگین می اشک می

اًء، إنّه �س هذا بيل«است که ایشان فرمودند:  و در روایت دیگری آمده» گوییم. نمی
این امر به این مسأله اشاره دارد که در ». این گریه نیست بلکه رحمت است« »:رمحة

و طبیعی است که انسان در برابر مسائل  ،نه سنگ ،سینه انسان قلب وجود دارد
 .١جاری شدن اشک است ،ترین راه متأّثر شدن عاطفی متأّثر شود و ساده

و اھل بیت و یاران او را دوست دارد، باید براساس ص بنابراین کسی که پیامبر
و از شیوه آن بزرگواران که مردم را به اطاعت از شریعت  ،روش آنان عمل نماید

و با کتاب خداوند که انسان را به در پیش گرفتن  ،خواندند تبعیت و پیروی کند می
 فت ننماید.خواند، مخال صبر در ھنگام مشکالت فرا می

                                                 
 ).١٨تفسیراألمثل، نگا: تفسیرالکاشف، تفسیر من وحی القرآن (سورة یوسف: آیه  -١
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 :اّول بخش
 الوهیت توحیدتعریف 

ھایی مانند: نماز، امید،  دانستن خداوند در عبادت یکیتوحید الوھیت عبارتست از 
ھا را برای عبادت  کمک، پناه بردن و مدد جستن و ... . پس خداوند جنّیان و انسان

یده است. سپس آن [عبادت] را در این خودش به تنھایی و بدون قرار دادن شریک آفر
جھان فانی بر آنان واجب نموده است تا آنان را بیازماید. زیرا تنھا اوست که شایستگی 

 آن را دارد که این عبادات به او تعّلق گیرد.

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ خداوند بزرگ فرموده است: �َس ٱوَ  ۡ�ِ [الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ

٥٦.[ 
 .»ام ھا را جز برای عبادت و پرستش خودم نیافریده ھا و انسان من پری«

ٓ إِيَّاهُ ﴿ ھمچنین فرموده است: �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 ].٢٣سراء: اإل[ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 .»ای انسان] پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید«[
دھد و به پاداش  خداوند او را رھایی می کسی که خداوند را به تنھایی عبادت کند

نماید. اما کسی که غیر خدا را پرستش  عملی که انجام داده است او را وارد بھشت می
دھد خداوند او را با آتش جاویدان جھنم  نماید یا برای پروردگار شریک یا مشابھی قرار

 نمود. مجازات خواھد
بزرگ فرستاده است تا به مردم را برای [تبلیغ] این ھدف ‡خداوند پیامبران 

عبادات، معامالت، عقاید، شرایع، سیاست و امور بشری دیگر را که خداوند بدان امر 
ھا  فرموده و یا به علت حکمت، عدل و قضای مطلقش از آن نھی نموده است بدان

 بیاموزند که امر و نھی [مطلق] فقط از آن پروردگار است.
÷ االنبیاء مه پیامبران از نوح تا خاتمبه علت اھمیت و عظمت این ھدف ھ

 اند. آغاز کرده ألدعوتشان را با توحید خداوند

ِن  َولََقدۡ ﴿ فرماید: خداوند در قرآن کریم می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َّ� 
ْ ٱوَ  ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا  ].٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ



 †عقیده اهل بیت    ٤٦

پیامبران  ۀایم [و محتوای دعوت ھم یامبری را فرستادهتردید ما در میان ھر ملتی پ و بی«
 .»بتان، ستمگران و ...] دوری کنید این بوده است] که خدا را بپرستید و از طاغوت [شیطان،

ٓ ﴿ ھمچنین فرموده است: نَّهُ  َوَما
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
َ�ٓ إَِ�َٰه  ۥأ

نَا۠ فَ 
َ
� ٓ  ].٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱإِ�َّ
ایم که: معبودی  ایم، مگر اینکه به او وحی کرده ما پیش از تو ھیچ پیغمبری را نفرستاده«
 .»من نیست. پس فقط مرا پرستش کنید جزبحق 

گوید: یعنی زیرا در حقیقت معبود حقیقی فقط اوست.  ابوجعفر محمد طوسی می
 .١کنید او هتان را فقط توجھای یعنی عبادت» فاعبدوِن «

را فرستاده است تا † نویسد: خداوند ھمه پیامبران حاج سلطان جنابذی می
توحید را تبلیغ و با ترویج شرک و نظیر برای پروردگار و قرار دادن ھمانند و ... برای او 

 .٢مبارزه نمایند
مبران را برای تبلیغ توحید و عبادت نویسد: خداوند ھمه پیا محمدجواد مغنیه می

 .٣نه برای پروردگار مبعوث کرده استخالصا
 چه معنایی دارد؟» ال إله إّال الله«و شھادت  بنابراین: عبادت چیست؟

شود  عبادت: اسم جامعی است که بر ھمه اقوال، اعمال ظاھری و باطنی اطالق می
و دارای ارکان و شرایطی دارد و مورد رضایت اوست  که خداوند آن را دوست می

 .٤باشند می
این » وجود ندارد اللهجز  ٥ھیچ معبود بر حقی«یعنی: » ال إله إّال الله«شھادت 

                                                 
 ).٧/٢٤٠تفسیرالبیان ( -١
 ).٣/٤٧تفسیرالبیان السعادة ( -٢
 ).٥/٢٧٠تفسیرالکاشف ( -٣
ھمگی بدون استثناء با ھم در عبادت وجود داشته باشند و د یباکه  ن استکرارکان عبادت سه  -٤

 آن: خوف رجا و محبت است. شروط آن: اخالص و پیگیری و تداوم در انجام عمل است.
اما این  ،پرستند را آوردیم. زیرا بسیاری از مردم خدایانی را می» حق«در تعریف شھادت، کلمه  -٥

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: ھا حق الوھیت ندارند. خداوند تعالی می خدایان باطل ھستند و ھیچکدام از آن
َ
بِأ

َ ٱ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ
َ
نَّ  ۡلَ�ِٰطُل ٱُهَو  ۦَوأ

َ
َ ٱَوأ . ]٦٢الحج: [ ﴾٦٢ ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ﴾٦٢ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ؛خوانند باطل است ر از او مییو آنچه را غ ؛ه خداوند حق استکن بخاطر آن است یا ]٦٢[الحج: 
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 .١شھادت نیز دارای ارکان و شرایطی است
را به خداوند، بدون ھا  ۀ آنبدان که عبادت دارای انواع فراوانی است که باید ھم

جمله این عبادات: دعا [خواندن] خداوند با شریک قرار دادن کسی اختصاص داد. از 
باشد. ھمچنین ذبح،  ھمه انواع آن از قبیل استغاثه، کمک خواستن و پناه بردن می

گیرد. کسی که ھر یک از این  نذر، نماز، زکات، روزه، حج و قرائت قرآن را در بر می
 عبادات را به غیر خدا اختصاص دھد، در حقیقت به او شرک ورزیده است.

َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می –تعالی  –داوند خ َك بِهِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ].١١٦[النساء:  ﴾لَِمن �ََشآءُ 
تر از آن را از  آمرزد و بلکه پایین تردید خداوند شرک ورزیدن به خود را [از کسی] نمی بی«

 .»رزدآم بخواھد [و صالح بداند] می ھر کسی که

 ].٣٦[النساء:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ ﴿ فرماید: ھمچنین می
 .»چیزی را شریک او [خداوند] مکنید و ھیچ«

نویسد: خداوند سبحانه بندگان خود را  محمد سبزواری نجفی در تفسیر این آیه می
اوست اقدس   امر فرموده است تا او را عبادت کنند. زیرا عبادت منحصر و مختص ذات

ھا و زمین تعلق ندارد. زیرا در جھان ھیچ موجودی  و به ھیچ کدام از کائنات در آسمان
ه ھمه جھان وجود ندارد که قابلیت و لیاقت مشارکت در الوھیت را داشته باشد. بلک

 .٢مخلوق و نیازمند اوست
این آیه بدین معناست که خداوند را بزرگ و «نویسد:  الدین طبرسی نیز می امین

یم و باعظمت بدانید و در عبادت کسی را شریک او قرار ندھید. زیرا عبادت جز عظ
ھای اصلی  برای او جایز نیست. ھمچنین عبادت جز با انجام دادن و اعطای نعمت

 .٣»ند آن را انجام دھدتوا نمی -جل شأنه  –شود و کسی جز ذات احدیت  واجب نمی
                                                                                                                        

گوید: زیرا بعضی از مردم او و غیر او  یعلی طھرانی م . میر سیدمقام و بزرگ است و خداوند بلند
بعضی از مشرکین خدایان متعددی داشتند اله آسمان، اله زمین،  که ھمچنانپرستند.  را بھم می

 ).۳/۹۹اله ... (مقتنیات الدرر: 
» إّال الله«است. دوم: اثبات که » ال إله«شھادت (ال إله إّال الله) دارای دو اصل است؛ اول: نفی که  -١

 : علم، یقین، اخالص، صدق، محبت، اطاعت و قبول.شرط است ٧است. شروط آن 
 ).٢/٢٨٨الجدید ( -٢

 ).٢/٤٥البیان ( تفسیر مجمع -٣
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یه یعنی در عقیده، عمل، خواندن، این آ«نویسد:  ھمچنین ناصر مکارم شیرازی می
ندھید و معبود دیگری را  مورد ندا قرار دادن و بندگی برای خداوند شریک قرار

 .»نخوانید
 :یار زیانباری در وجود انسان استآثار بس سه شرک دارای«گوید:  ھمچنین می

انجامد. حال آنکه توحید اساس حرکت،  شرک به ضعف، ناتوانی و خواری می .۱
 عزت است.جنبش و 

شود. زیرا یک مسیر و عقیده انحرافی است  شرک موجب خواری و مالمت می .۲
ھای  که در برابر منطق عقل وجود دارد و به عنوان کفر آشکار به نعمت

 آید. پروردگار به شمار می
کند رھا  شود خداوند بنده را به ھمراه آن اشیائی که عبادت می شرک سبب می .۳

توانند از  . این معبودھای مختلف و ساختگی نمیسازد و از او حمایت ننماید
گونه افراد  اینیا مقّدری را از او دور نمایند. زیرا خداوند از  ،ھیچ انسانی حمایت

 .١»کند پشتیبانی نمی

 و ربوبیت الوهیتفرق بین 
شان و نظر  مردمانی که پیامبران در میان آنان برانگیخته شدند، براساس فطرت

 ۀرانندیکننده و م دھنده، زنده یابند که خداوند، آفریننده، روزی یافکندن به جھان درم
 آنان است.

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿: فرماید آنان می ۀدربار –تعالی  –خداوند  ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس�  لسَّ

�َض ٱوَ 
َ
 ].٩[الزخرف:  ﴾٩ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ  ۡ�

ھا و زمین را آفریده است، قطعًا  اگر از آنان [مشرکان] بپرسی که چه کسی آسمان«
گاه ... [زیرا می ھای آنان ھرگز چنین کاری  دانند بت خواھند گفت: خداوند با عزت و بسیار آ

 .»دھند] نمیاند و آنان به معبودان خود حق خالقیت  را نکرده

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ فرماید: ھمچنین خداوند بزرگ می ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ُ ٱَ�َُقولُنَّ   ].٣٨[الزمر:  ﴾�َّ
ھا و زمین را آفریده است؟ حتمًا خواھند  اگر از آنان [مشرکان] بپرسی چه کسی آسمان«

                                                 
 ).٨/٣٩٤تفسیراألمثل ( -١
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 .»گفت: خدا ... 
خداوند به در قرآن کریم آیاتی با این مضمون بسیار فراوانند. اما این امر [عقیده به 

رساند. زیرا این امر فقط اقرار به  ھمراه شریک قرار دادن برای او] به آنان سودی نمی
و اقرار به ربوبیت خداوند به تنھایی کافی نیست. زیرا مجرد  ،ربوبیت پروردگار است

شناخت بدون عمل است. این امر زمانی سودمند خواھد بود که توحید الوھیت و اقرار 
ھمراه داشته باشد که عبارت از پرستش خداوند به تنھایی، عمل کردن  به آن را ھم به

 برای او بدون قرار دادن شریک است.
به ھمین دلیل دعوت پیامبران بر توحید الوھیت و یکی دانستن خداوند در عبادت 

 بدون قرار دادن شریک برای او ھمانند و واسطه متمرکز شده است.
را ھا  آن ھایی فرا خواند که به تنھایی و ترک بتقومش را به عبادت خداوند ÷ نوح

سال در  ۹۵۰پرستیدند. وی  را میھا  آن واسطه میان خود و خداوند قرار داده بودند و
خداوند فرموده  که چنانمیان آنان زندگی کرد و آنان را به سوی توحید دعوت کرد. اما 

ْ ﴿ العمل آنان چنین بود: است، عکس ا َوَ� ُسَواٗ�  َ� تََذُرنَّ  َوقَالُوا َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ
 �  ].٢٣[النوح:  ﴾٢٣َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ

عوق و یُغوث و یوّد و ُسواع و  یھا د، بتیخود برندار یھا ان و بتیو گفتند: دست از خدا«
 .»دیشکشان ن د و دست از دامنینکنسر را ھرگز رھا ن

نویسد: این  معانی اسماء ذکر شده در آیه را بیان نموده و میعبدالله شبر  سید
 علیھماالسالم ھای گروھی از نیکوکاران بودند که در فاصله زمانی آدم و نوح اسماء، نام
ای ساختند.  کردند. زمانی که از دنیا رفتند، به عنوان تبّرک از آنان مجسّمه زندگی می

پرستی به میان اعراب  سپس این افکار و بتبا گذشت زمان مورد پرستش قرار گرفتند. 
 منتقل شد.

کردند زمانی  گروھی از مؤمنان بودند که قبل از نوح زندگی میھا  آن گوید: قمی می
بسیار ناراحت شدند. پس شیطان آمد و ھا  آن که از دنیا رفتند، مردم به خاطر مرگ

مانی که زمستان فرا را برایشان ساخت تا به آن انس بگیرند. زھا  آن )ۀمجسمس (کع
ھایشان کردند. آن قرن گذشت. قرن بعد شیطان دوباره  ھا را وارد خانه رسید مجسمه

را ھا  آن گفت: این افراد در حقیقت خدایانی بودند که پدرانتانھا  آن آمد و به
مردم ھا  ۀ آنھا را پرستیدند و به وسیل پرستیدند. بدین ترتیب آن مردم نیز آن بت می

را ھالک ھا  آن آنان را نفرین کرد. در نتیجه خداوند÷ گمراه شدند. نوحبسیاری 
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نویسد: وّد نام بت کلیب، سواع ُبت ُھَذیل، یغوث بت قبیله مراد و  نمود. ھمچنین می
 .١یعوق از آن ھمدان و نسر بت قوم حصین بود

آمد. از قومش و پدرش به علت عبادت و پرستش ÷ ، ابراھیم÷پس از نوح
میان خودشان و خداوند تبری و دوری ھا  آن تارگان و واسطه قرار دادنھا و س بت
کرد. ایشان ھمچنین در راه دعوت آنان آزار و اذیت فراوانی را متحّمل شد. خداوند  می

 فرماید: ستاید و می را و فرزندش به علت تمّسک به توحید خالص می÷ ابراھیم خلیل

�ِيهِ وَ  �ذۡ ﴿
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَۡوِمهِ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱ إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  �َّ

 ].٢٧ -٢٦[الزخرف:  ﴾٢٧َسَيۡهِديِن 
م به پدرش (آزر) و قومش گفت: من از یه ابراھکھنگامی را  (ای محمد) اوریو به خاطر ب«

 .»رد!کتم خواھد یه او ھداکده، یه مرا آفرکسی کمگر آن  زارم.ید بیپرست آنچه شما می
  گوید: تقی مدرسی می محمد سید

علیه تداوم امری بود که در میان قومش به وجود آمده بود و آن ÷ رسالت ابراھیم
بود. به ھمین دلیل به پدرش ھا  آن عبادت پدران و تقدیس آیین، اعتقادات و تاریخ
جویم. این یکی از  پرستید، برائت می میگفت: من از آنچه شما غیر خداوند و در برابر او 

کند. برائت  را از میان پیامبران دیگر متمایز می÷ ھایی است که ابراھیم ویژگی
پرستیدند باعث قطع ارتباط او با آنان شد. وی  جستن ابراھیم از آنچه پدرانش آن را می

اری کرد که گذ آالیش پایه ای جدید و بی اش و فرزندانش برنامه برای خود و خانواده
 .٢ھمان توحید بود

شرک به وجود آمده در میان  ۀدربار÷ خداوند در خالل داستان موسی

ٰٓءِيَل  َوَ�َٰوۡزنَا﴿ فرماید: اسرائیل می بنی ٰٓ  ۡ�َۡحرَ ٱبِبَِ�ٓ إِۡسَ� ٰ قَۡو�ٖ َ�ۡعُكُفوَن َ�َ َ�َ ْ تَۡوا
َ
فَ�

ْ َ�ُٰموَ�  َُّهۡمۚ قَالُوا ۡصَناٖ� ل
َ
ٓ  ۡجَعلٱأ َا ۚ قَاَل إِنَُّ�ۡم قَۡومٞ َ�َۡهلُوَن �َّ  ﴾١٣٨إَِ�ٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ

 ].١٣٨[األعراف: 
ه کدند ی(ناگاه) در راه خود به گروھی رس ؛میا عبور دادیل را (سالم) از دریو بنی اسرائ«

ل) به ین ھنگام، بنی اسرائیشان، با تواضع و خضوع، گرد آمده بودند. (در ایھا اطراف بت

                                                 
)، ٥/٤٢٥)، نورالثقلین (٥/٣٨٨)، البرھان (٥/٢٣٢)، نگا: الصافی (٦/٢٩٠الجوھرالثمین (تفسیر  -١

 ).٤/٢٠٦)، بیان السعادة (١٣/٤٥٨کنزالدقائق (
 ).٦/٣٤٨)، الجدید (١٨/٩٩)، نگا: تفسیرالمیزان (١٢/٤٦١تفسیر من ھدی القرآن ( -٢
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انی) یمعبودان (و خداھا  آن هکگونه  موسی گفتند: تو ھم برای ما معبودی قرار ده، ھمان
 .»دیتی جاھل و نادان ھستیگفت: شما جمع» دارند!

کردند که عبادت غیر خدا جایز است ...  گمان میھا  آن فرماید: ابوجعفر طوسی می
سزاوار و شایسته  دانند چه کسی ھا فرمود: شما کسانی ھستید که نمی بدان÷ موسی

 .١شود عبادت است و چه چیزی موجب تقرب و نزدیکی به پروردگار می
گوید: آنان از موسی خواستند که برای آنان  علی طھرانی نیز می میر سید

ای را تعیین کند تا به وسیله عبادت آن به خداوند نزدیک شوند. قرآن این  مجسمه

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿ گفتند: می کند که پرستان نقل می گفته را از زبان بت َّ� 
 ].٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰ 
 .»ه ما را به خداوند نزدیک گردانندکنیم مگر بدان خاطر ک ما آنان را پرستش نمی«

خواند. زمانی که آنان تعبیر  اش را به توحید فرا می بندی در زندان دو ھم÷ یوسف
 پاسخ دھد، فرمود:ھا  آن او قبل از اینکه به سؤال ،خواستند خوابشان را از او

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ َ�ۡعُبُدوَن مِن  َما ٣٩ ۡلَقهَّ

نَزَل  ۦٓ ُدونِهِ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ إِ�َّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱبَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  �َّ

ۚ َ�ٰلَِك  ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ ۡ�َ�َ  لَۡقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ

َ
 ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

 ].٤٠ -٣٩یوسف: [
ن یروز؟! ایتای پیکا خداوند ینده بھترند، کان پرایا خدایای دوستان زندانی من! آ«

 ه شما و پدرانتانکمسما)  ھائی (بی زی جز اسمید، چیپرست ر از خدا مییه غکی یمعبودھا
م تنھا از آن کح ؛ردهکلی بر آن نازل نیچ دلیخداوند ھ ؛ستید، نیا دهیرا خدا نامھا  آن

شتر مردم یولی ب ؛ن پابرجایین است آید! ایر از او را نپرستیه غکفرمان داده  ؛خداست
 .»دانند نمی

که قبل از بعثت در میان اعراب به صادق امین شھرت ص االنبیاء، محمد خاتم
آنان را به سوی عبادت » ال إال إّال الله«ماند و با شعار ھا  آن سال در میان ۱۳داشت 

پرستیدند دعوت کرد. آنان معنی این شھادت را که  آنچه پدرانشان میخداوند و ترک 
تراشیدند و  دانستند. اما عذر و بھانه می خواند می وی مردم را به سوی آن فرا می

پرستیم.  خدایان مستقلی ھستند نمیھا  آن ھا را با این عقیده که گفتند: ما این بت می

                                                 
 ).٤/٥٢٧تفسیرالتبیان ( -١
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ھایی از اشخاصی ھستند که مقرب  سمهپرستیم که مج را میھا  آن بلکه بدین علت
پرستیم تا برای ما در پیشگاه خداوند شفاعت  را میھا  آن درگاه خداوند ھستند. ما

 .١کنند
آنان به علت گمراھی شدیدشان، صداقت و امانت او را فراموش کردند و او را به 

را بدون گفتند: آیا تو خدایی یگانه  سحر و دروغگویی متھم نمودند. آنان به او می
 عجیبی است. ۀای. این مسأل پرستی و خدایان پدرانمان را کنار گذاشته واسطه می

ْ ﴿ فرماید: خداوند می نِذرٞ ّمِۡنُهۡمۖ َوقَاَل  وََعِجُبوٓا ن َجآَءُهم مُّ
َ
َ�َٰذا َ�ِٰحرٞ  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱأ

اٌب  َجَعَل  ٤َكذَّ
َ
ءٌ  �لَِهةَ ٱ أ  ].٥ -٤[ص:  ﴾٥ُعَجاٞب  إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

گویند:  ای از خودشان به سویشان آمده است و کافران می دھنده در شگفتند از اینکه بیم«
ای معتقد  این جادوگر بسیار دروغگویی است. آیا او به جای این ھمه خدایان، به خدای یگانه

 .»زند] چیز شگفتی است است؟ واقعًا این [حرفی که می

ُ ٱَ�نُوٓاْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  إِ�َُّهمۡ ﴿ فرماید: میخداوند ھمچنین  وَن  �َّ  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ
ُۡنونِۢ  َوَ�ُقولُونَ  �ِنَّا َ�َارُِ�ٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ �َّ

َ
 ].٣٦ -٣٥[الصافات:  ﴾٣٦أ

بر و ک، ت»جز خدا وجود نداردبحق معبودی «شد:  گفته میھا  آن ه وقتی بهکچرا «
وانه رھا یا ما معبودان خود را بخاطر شاعری دیآ«گفتند:  وسته مییو پ. ردندک شی میکسر

 .»م؟ینک
اند. ناصر مکارم  بعضی از علما علت به اشتباه افتادن کفار مکه را ذکر نموده

کنند ھیچ  در آنچه ادعا میھا  آن کنند. نویسد: مشرکان به اوھام استناد می شیرازی می
ندارند. بلکه در تمّسک به خرافات و اساطیری که ھیچ پایه و اساس و صحتی دلیلی 

دلیل صحیحی به  نمایند ... و بدون داشتن وار از پدرانشان تقلید می ندارد، طوطی
 .٢آورند شرک روی می

در انجام این دعوت مبارک و خجسته مأیوس ص علیرغم این ھمه گمراھی، پیامبر
نزدیکانش شروع کرد. وی عمویش ابوطالب را که از او در نشد. بلکه آن را ابتدا از 
کرد، در ھنگام احتضار به اسالم دعوت نمود و به او فرمود:  مقابل مشرکان حمایت می

». ای عمو سخنی بگو که به وسیله آن در روز قیامت برای تو شھادت و گواھی دھم«

                                                 
 ).٦/١٧١مچنین تفسیرالجدید ()، ھ٩/٢١٧نگا: مقتنیات الدرر ( -١
 ).١٠/٤٧٣تفسیراألمثل ( -٢
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زاری سر داد و [کم  گفتند ابوطالب در ھنگام مرگ شیون و وی گفت: اگر اعراب نمی
کردم. ھمچنین روایت شده است که او گفت:  گویی تکرار می آورد] آنچه را که تو می

من بر دین شیوخ و بزرگان ھستم. ھمچنین گفته شده است که گفت: من بر دین 
 .١ھای دیگری نیز نقل شده است عبدالمطلب ھستم. ھمچین روایت

 –دین توحید  –یاری از مردم به اسالم به دعوتش ادامه داد تا اینکه بسص پیامبر
ایمان آوردند. قریش از مبارزه با این دین جدید که تعلق و وابستگی آنان به خدایان 

داند، مأیوس شدند. خدایانی که منافع شخصی و کسب  لوحانه می شان را ساده ساختگی
ان به این نھفته بود. آنھا  آن آمدند در حجاجی که به سوی مکه می روزی و درآمد از

شدند تا در پیشگاه خداوند بزرگ برای آنان شفاعت  خدایان باطل و دروغین متوسل می
کنند. آنان به پیامبر پیشنھادھایی بسیار فریبنده دادند. ھمه اعراب به سوی او 

آمدند تا دست از دعوتش بردارد. اما او ھرگز چنین نکرد. بلکه وی به ھمراه یارانش  می
د آزار و اذیت، سرکشی و نافرمانی قریش را تحمل نمود تا اینکه به در راه دعوت توحی

 سال دعوت ایشان پیروز شدند. ۱۳لطف خداوند بعد از 
بینیم که براساس راه و روش جاھلیت سیر  اما در روزگار ما بسیاری از مردم را می

بینم که در  یکنند، اما م را بر زبان جاری می» ال إله إّال الله«کنند. علیرغم اینکه  می
ھمه انواع عبادات از قبیل خواندن، خوف، نذر و تبرک اولیا و بندگان صالح خداوند را 

 دھند. شفیع و واسطه بین خود و خداوند قرار می
ھایی  علیرغم این توضیح مفصلی که عرض شد گاھی از این جھت شبھات و وسوسه

این اصل بزرگ و رکن آید که ممکن است  در قلوب بعضی از مسلمانان به وجود می
 کان ایمان را ضعیف و نابود سازد.اساسی از ار

 این موضوع به طور مفصل بحث خواھیم کرد. ۀدر بخش بعد دربار

                                                 
 ).٣٥/١٥٥بحاراألنوار ( -١



 
 
 
 

 :دومبخش 
 توحید الوهیت دربارهسؤال و جواب 

بیان و  ۀآید به وسیل عبادت به وجود می ۀسؤاالتی را که درباردر این بخش بعضی از 
ای در آن باقی  دھیم تا حق به صورت کامل آشکار شود و ھیچ شبھه رّد، جواب می

کند  ترین چیزی که بنده در برابر خداوند عرضه می نماند. به ویژه آنکه بزرگترین و مھم
 باشد. می -عّز و جّل  –کمال عبودت خداوند 

بینیم که به نزد افراد ثروتمند  بعضی از مردم ضعیف و نیازمند را می: )١( سؤال
روند تا نزد حکام و رھبران برای رفع نیازشان، واسطه شوند. ما ھم در پیشگاه  شھر می

را دوست ص خداوند نیازھایی داریم. از آنجایی که اولیا و به ویژه اھل بیت پیامبر
کنیم، زیرا این عقیده به راه نجات منتھی  پیروی میھا  آن داریم و از راه و روش

را دوست دارند به حال خود ھا  آن به طریق اولی ھرگز کسانی را کهھا  آن شود، پس می
 خواھند بود. ألدر دنیا و آخرت واسطه بین ما و خداوندھا  آن گذارند. بنابراین وا نمی

م و رحمت خداوند نسبت اوًال: این سخن اشتباه است و در آن نسبت به عل :جواب
ھایش طعن وجود دارد. ھمچنین، در آن تشبیه خداوند (خالق) به مخلوق  به آفریده
 شود. دیده می

گذرد و نیاز آنان به کمک و  حکام و فرمانروایان از ھمه آنچه در میان مردم می
کنند و  افراد صاحب حق را ادا نمی ۀیاری اطالع ندارند. حتی شاید حقوق ھم

ای  نند ھمه احوال مردم و آنچه بدان نیازمندند بشنوند و ببینند. آیا اگر از مردهتوا نمی
شنود  خواسته شود که میان بنده و خداوند واسطه شود آیا او فقط سخن کسی را می

شنود؟ آیا او  که در کنار قبر اوست یا دعای کسانی را که دور از او ھم قرار دارند می
 خوانند بشنود؟ ه کسانی را که او را میتواند در یک زمان سخن ھم می

او که در این دنیا و در حال حیاتش قادر به چنین امری نیست، پس چگونه پس از 
 آید؟ آیا کسی جز خداوند قادر به انجام این کار است؟ مرگ از عھده این کار برمی

د ھمه آنچه را که روی داده و روی خواھد داد، آنچه بوده، خواھد بو ألاما خداوند
داند و ھرگز به بندگانش ظلم  بود، می داشت چگونه می یا نبوده است و وجود می
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ھای مختلف، به ھر زبانی و در ھر زمانی  کند. سخن ھمه آن کسانی را که از مکان نمی
 شنود. خوانند می او را می

در † ءدر قرآن کریم چگونگی راه و روش انبیا –تبارک وتعالی  –ثانیًا: خداوند 
 دن به او را بیان نموده است.پناه بر

در ÷ خدایش را خواند. خداوند او را از بالی بزرگ رھایی داد. ابراھیم÷ نوح
میان قومش عقیده و تعلق خویش به خداوند را آشکارا بیان فرمود. خداوند در قرآن 

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  �ذۡ ﴿ فرماید: می
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱ إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ َ�َطَرِ�  �َّ

 ].٢٨ -٢٦[الزخرف:  ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ۦوََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� َعقِبِهِ  ٢٧َسَيۡهِديِن  ۥفَإِنَّهُ 
مـن «ت: م به پدرش (آزر) و قومش گفیه ابراھکھنگامی را  (ای محمد) اوریو به خاطر ب«

او . »رد!کـتم خواھـد یه او ھـداکده، یه مرا آفرکسی کمگر آن  زارم.ید بیپرست از آنچه شما می
د بـه سـوی خـدا بـاز یھای بعد از خـود قـرار داد، شـا ای در نسل ندهیلمه پاکد را یلمه توحک

 .»گردند
در برابر آل فرعون تحدی کرد و آنان را به مبارزه طلبید. وی ÷ ھمچنین موسی

ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ  قَاَل ﴿ اسرائیل نزدیک شد، فرمود: ھنگامی که سپاه فرعون به بنی ٓ َّ�َ
 ].٦٢[الشعراء:  ﴾٦٢َسَيۡهِديِن 

ت خواھد ینا پروردگارم با من است، بزودی مرا ھدایقیست! ین نیچن«(موسی) گفت: «
 .»رد!ک

مخفیانه خداوند را دچار ضعف و عجز شد، به آرامی و ÷ ھمچنین زمانی که زکریا
÷ نیز زمانی که دچار زیان شد، خدایش را به تنھایی خواند. یوسف÷ وبیخواند. ا

ِۖ ٱَمَعاَذ ﴿ نیز در ھنگام فتنه خدایش را خواند و گفت: ۡحَسَن َمۡثَوايَ  ۥإِنَّهُ  �َّ
َ
ٓ أ  ﴾َرّ�ِ

 ].٢٣[یوسف: 
ا ی(آ ؛مقام مرا گرامی داشته ؛ز مصر) صاحب نعمت من استیبرم به خدا! او ( عز پناه می«

 .»نم؟!)کانت ین است به او ظلم و خکمم
 نیز در تاریکی [شکم ماھی] خداوند را به تنھایی خواند.÷ یونس

زمانی که به ھمراه دوستش در غار بود از او پرسید: در مورد ص پیامبرمان محمد

إِۡذ ﴿ فرمود:کنی؟ خداوند  دو نفری که سومین نفرشان خداوند است، چه گمان می
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َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ   ].۴۰: [التوبة ﴾َمَعَنا �َّ
 .»خدا با ماستخطاب به رفیقش گفت: غم مخور که ص در این ھنگام پیامبر«

دھد، در حقیقت  به ھمین دلیل کسی که بین خودش و خداوند واسطه قرار می
دھنده است و روش  سود رساننده و روزینسبت به اینکه خداوند از بین برنده زیان، 

پیامبران گمان نیک نداشته است. ھمچنین باید دانست که او انسانی را به عنوان 
 واسطه قرار نداده است. بلکه خداوند (خالق) را به مخلوق تشبیه کرده است.

ثالثًا: طلب و خواستن چیزی از خداوند از سوی بنده برخالف گمان بعضی از مردم 
ھای خاص دیگر، مخصوص پروردگار و خطاب به  به واسطه ندارد. دعا و عبادتنیازی 

فقط ھا  آن اوست و پیامبران و اولیا در آن نقش و دخالتی ندارند. بلکه امر و وظیفه
آموزش شریعت خداوند به آنان پس از  –تبارک وتعالی  –تبلیغ رسالت خداوند 
 درخواست مردم است.

هِلَّةِ� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ در کتابش این امر را بیان نموده و فرموده است: ألخداوند
َ
�ۡ 

 ].۱۸۹: [البقرة ﴾ۡ�َجِّ ٱقُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ 
عی) یم طبیان اوقات (و تقویھا، ب آن«بگو:  ؛نندک از تو سؤال می»  ھای ماه ھالل«در باره «

 .» وقت) حج استن ییبرای (نظام زندگی) مردم و (تع

قُۡل �ِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع  لَۡميِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ ھمچنین فرموده است:
ۡ�َ�ُ ِمن �َّۡفعِِهَما

َ
 ].۲۱۹: [البقرة ﴾لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَمآ أ

و  ؛بزرگی است انیگناه و زھا  آن در«نند، بگو: ک در باره شراب و قمار از تو سؤال می«
 .»شتر استیشان ب از نفعھا  آن (ولی) گناه ؛منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد

� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ فرماید: ھمچنین می َُّهۡم َخۡ�ٞۖ �ن ُ�َالُِطوُهۡم  ۡ�ََ�َٰ�ٰ قُۡل إِۡصَ�ٞح ل
 ].۲۲۰: [البقرة ﴾فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ 

ار آنان بھتر است. و اگر زندگی کاصالح «نند، بگو: ک مان سؤال مییتیو از تو در باره «
(و ھمچون » نی) شما ھستند.یبرادر (دھا  آن )؛د، (مانعی نداردیزیامیخود را با زندگی آنان ب

 .»د!ینکرفتار ھا  آن برادر با یک

ٗذى لَۡمِحيِض� ٱَعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می
َ
 ].۲۲۲: [البقرة ﴾قُۡل ُهَو أ

پرسند. بگو زیان و ضرر است [و عالوه  از تو درباره [آمیزش با زنان به ھنگام] حیض می«
 .»ھایی نیز به دنبال دارد] بیماری بر نافرمانی خداوند،
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وِح� ٱَعِن  ُلونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ فرماید: ھمچنین می وحُ ٱقُِل  لرُّ وتِيُتم ّمَِن  لرُّ
ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
مِۡن أ

 ].٨٥[اإلسراء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡلعِۡلمِ ٱ
پرسند [که چیست]. بگو: روح چیزی است که تنھا  روح می ۀای پیامبر] از تو دربار«[

گاه است [و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و  پروردگارم از آن آ
اعجوبه جھان آفرینش است. بنابراین جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی نبرید] چرا 

 .»دانش اندکی به شما داده نشده استکه جز 
آمده است. » قل«و جواب تعلیمی » یسألونَک «ھمه این آیات به جز یک آیه لفظ در 

که این یک آیه به شیوه و اسلوب دیگری آمده است. آیه موردنظر این سخن پروردگار 

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿ فرماید: است که می
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱَس� إِذَا َدَ�ِن�  �َّ

 ].۱۸۶: [البقرة ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
م! دعای دعا یکنند، (بگو:) من نزدکه بندگان من، از تو در باره من سؤال کو ھنگامی «

رند، و به من ید دعوت مرا بپذیم! پس بایگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی ک
 .»ابند (و به مقصد برسند)یاورند، تا راه یب مانیا

یعنی بگو: ... را ذکر نکرده است. بلکه  ﴾قُۡل ﴿بنابراین خداوند در این آیه عبارت 

پس من نزدیک ھستم. زیرا درخواست کردن  :﴾فَإِّ�ِ قَرِ�ٌب ﴿ مستقیمًا فرموده است:
اوند نیازی نیست ای میان بندگان و خد فقط باید از خداوند انجام شود و به واسطه

باشد. در این صورت نیاز به واسطه قرار دادن صالحین و ص حتی اگر آن بنده، پیامبر
آور خداوند در  فرستاده خداوند و پیامص اولیا به طریق اولی باطل است. زیرا پیامبر

باشد. اما در زمینه دعا و عبادت باید گفت  میان مردم برای تبلیغ رسالت و شریعت می
ای وجود ندارد تا نیازی به واسطه وجود  خداوند و بنده ھیچ حجاب و پردهکه میان 

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ داشته باشد. این امر مصداق آیه
ُ
اعِ ٱأ  باشد. می ]۱۸۶: [البقرة ﴾إِذَا َدَ�نِ  �َّ

ھا را از انبیاء و  تواند مشکالت و سختی رابعًا: خداوند تنھا کسی است که می
را در ÷ موسی که ھمچنانرا حفظ نموده است. ھا  آن ست کهپیامبران دور نماید. او

را در داخل ÷ و ھمچنین یونس ،حالی که طفلی شیرخوار بود را در صندوقی در نیل
را از گزند دشمنان و مصائب حفظ † شکم ماھی حفظ نمود. ھمچنین سایر انبیاء

 نموده است.
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  سؤال اساسی این است که:
دچار شوید آیا خداوند قادر به حل و رفع آن مشکل آیا زمانی که شما به مشکلی 

 است یا خیر؟
شنود یا نه؟ آیا خداوند  آیا خداوند از احوال شما اطالعی دارد و صدایتان را می -

 اش کافی نیست؟ برای [حفاظت و حمایت از] بنده
رسد و بال و گرفتاری را  آیا خداوند آن کسی نیست که به فریاد درمانده می -

 د؟کن برطرف می
آیا اولیا و صالحان بیشتر از خداوند به فکر حفظ شما و دلسوزتان ھستند؟ یا  -

 بیشتر از خداوند به شما لطف دارند؟ یا بیش از پروردگار شما را دوست دارند؟
مطمئن ھستیم که در جواب خواھید گفت: امر و فرمان و حکومت ھمه از آن 

 خداست.
 برید؟ ن واسطه به خداپناه نمیپس ای بندگان خداوند چرا مستقیمًا و بدو

ھایتان بین خودتان و خداوند واسطه قرار  گوییم: چرا در عبادت ما دوباره به شما می
 دھید؟ می

گاھی دارند و در  آیا گمان می کنید آن اولیاء بیشتر از خداوند از احوال شما آ
 برآورده کردن نیازھایتان تواناترند؟

 چه چناناست و  ألکالم کفر ورزیدن به خداوند اگر در پاسخ بگویید (بله) ... این
پرسیم: چرا به جای طلب کردن و درخواست کردن از خداوند به  بگویی (نه) از شما می

 کنید؟ سوی غیر او دست نیاز دراز می

َها﴿ فرموده است: ألخداوند :)٢سؤال ( ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ إَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا

 ].۳۵: [المائدة ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱ
و  )و از اوامر او اطاعت کنید و از نواھی او اجتناب ورزید(ای مؤمنان از خدا بترسید «

عمال شایسته و بایسته که عبارت از اطاعت، عبادت، ا(برای تقرب به خدا وسیله بجویید 
 .»است)

نیکوکار و اولیای خداوند در دانیم که افراد صالح و  ھمچنین ما گناھکاران می
پیشگاه او جاه و منزلت رفیعی دارند. آنچه ما بدان امیدواریم این است که زمانی که ما 

کنیم تا خداوند  خود را به خداوند نزدیک میھا  آن کنیم به وسیله ھا توسل می بدان
فعت را خواھیم از جمله برطرف کردن نیازھا، دفع زیان و کسب من آنچه را که از او می
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 به ما بدھد و دعای ما را مستجاب نماید.
  در این آیه ھیچ دلیلی درباره آنچه ذکر کردند وجود ندارد. به چند دلیل: جواب:

 ألاوًال: وسیله شرعی که خداوند در قرآن کریم بدان امر کرده است عبادت خداوند
نه اینکه تقّرب بدین صورت انجام  ،آنچه او مقّرر فرموده است ۀو تقّرب به او به وسیل

این در اموری اعم از دعا،  شود که در عبادتش کسی را با خداوند شریک قرار دھد و
 توسل، شفاعت، خوف و رجا نسبت به یکی از اولیا و صالحین انجام پذیرد.

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فرموده است: خداوند
ُ
ِينَ ٱ أ ۡقَرُب  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
�

 ].٥٧[اإلسراء: ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ  ۥَوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ 
ای (برای تقرب) به پروردگارشان  لهیخوانند، خودشان وس ه آنان میکسانی را ک«

چرا  ؛ترسند و از عذاب او می ؛دوارندیام و به رحمت او ؛تریکای ھر چه نزد لهیند، وسیجو می
 .»ز و وحشت استیه عذاب پروردگارت، ھمواره در خور پرھک

 نویسد: میر سیدعلی حائری طھرانی می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ خوانند و به وسیله عبادت  کسانی که خدا را می« ]٥٧[اإلسراء:  ﴾يَۡدُعونَ  �َّ

. خداوند این امر را بدان »ترند آنان برتر و نزدیکنمایند.  خداوند و طلب قربت و وسیله می
علت ذکر کرده است تا مردم را به پیروی از آنان بخواند و از در پیش گرفتن این روش 

از عذاب او  ،زشت و قبیح برحذر دارد. پس انسان باید به رحمت پروردگار امیدوار
 .١باید از عذاب پروردگار پرھیز کردبیمناک باشد. زیرا 

خواھند قرب پروردگار  یعنی به وسیله انجام عبادات می گوید: باقر ناصری می محمد
را به دست آورند ... زیرا پیامبران با وجود مراتب عالی و جایگاه ارزشمندشان غیر خدا 

 .٢تش کنیدرا پرستش نکردند. پس شما به طریق اولی نباید غیر خدا را پرس
انسان مرتکب گناه یا خطایی شود. باید به سوی خداوند باز گردد و  چه چنانثانیًا: 

ای نیاز ندارد تا او را به خداوند نزدیک کند. ھمچنین خداوند  توبه نماید و به واسطه

مَّن﴿ فرماید: می
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ  ].٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

ند و گرفتاری را برطرف ک ه دعای مضطر را اجابت میکی سکا یھا بھترند]  آیا بت«[
 .»سازد می

                                                 
 ).٦/٢٤٦تفسیر مقتنیات الّدرر ( -١

 ).٢/٢٢٥البیان ( مختصر مجمع -٢



 †عقیده اهل بیت    ٦٠

دھد و معتقد است  ای قرار می اما کسی که در عبادتش میان خود و خداوند واسطه
تردید  که او را به خدا نزدیک و در پیشگاه خداوند برای او شفاعت خواھد کرد، بی

را به عنوان شفیع  ‘و مادرش، مریم÷ عبادت او ھمانند نصاری است که عیسی
دھند. ھمچنین ھمانند عبادت اعراب جاھلی خواھد بود که  در نزد پروردگار قرار می

پرستیدند و الت و عّزی را شفیع و واسطه قرار  آنان افراد صالح و نیکوکار را می
 دادند. می

ا﴿ فرماید: این در حالی است که خداوند می ُسوٞل قَۡد َمۡر�ََم إِ�َّ رَ  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ مَّ
هُ  لرُُّسُل ٱَخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  مُّ

ُ
ُ�َ�ِن  ۥَوأ

ۡ
ۖ َ�نَا يَأ يَقةٞ ۗ ٱِصّدِ َعاَم ُ لَُهُم  نُظرۡ ٱ لطَّ َكۡيَف نُبَّ�ِ

ٰ يُۡؤفَُكوَن  نُظرۡ ٱُ�مَّ  �َ�ِٰت ٱ َّ�
َ
َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن  قُۡل  ٧٥�

َ
ِ ٱ� َّ�  � َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ

ُ ٱوَ َوَ� َ�ۡفٗعاۚ  ِميعُ ٱُهَو  �َّ  ].۷۶ -۷۵: [المائدة ﴾٧٦ لَۡعلِيمُ ٱ لسَّ
گری بودند، یز، فرستادگان دیش از وی نیپ ؛م، فقط فرستاده (خدا) بودیح فرزند مریمس«

ت ین حال، چگونه دعوی الوھی(با ا ؛خوردند ھر دو، غذا می ؛ی بودیار راستگویمادرش، زن بس
م! سپس یساز ار میکآشھا  آن چگونه نشانه را برای د؟!) بنگریم را داریح و پرستش مریمس

سود و  که مالکد یپرست زی را مییا جز خدا چیآ«شوند! بگو:  بنگر چگونه از حق بازگردانده می
 .»ست؟! و خداوند، شنوا و داناستین ان شمایز

ُ�َ�ِن ﴿ عبارت
ۡ
َعامَ ٱَ�نَا يَأ حکمت بسیار عظیم و بزرگی » خوردند غذا می« :﴾لطَّ

خوردند.  و مادرش غذا می علیھماالسالم کند و آن اینکه عیسی بن مریم را بیان می
قصد و مراد خداوند در این آیه بیان نیازمندی و احتیاج آنان به خداوند و اثبات این دو 

خداوند بزرگ صفت برای آنان است و اینکه دو صفت نیازمندی و احتیاج در ذات 
وجود ندارد و آن دو بندگان مخلوقی ھستند و قادر به جلب منفعت یا دفع ضرر از خود 

فرماید که نفع و  یا دیگران نیستند. به ھمین دلیل در ادامه آن آیه خداوند بیان می
 است.  ألزیان به دست خداوند

 نویسد: نماید و می ناصر مکارم شیرازی نیز این مطلب را تأیید می
ی که از مادری متولد شده باشد که او را در رحمش حمل کرده باشد و در کس

تواند خدا باشد؟ عالوه بر این با ایمان به اینکه  بسیاری از امور نیازمند باشد، چگونه می
ایمان  ÷مادرش صدیقه است، این امر بدان علت است که او نیز به رسالت مسیح

کرد. به ھمین دلیل وی نیز یکی از بندگان  یداشت و با او منسجم بود و از او دفاع م
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مقّرب خدا بود. پس نباید آنگونه که در میان مسیحیان رواج یافته است که در برابر 
 .١شوند، عبادت شود مجسمه او تا حد عبادت خم می

اً كل كمليما ال «[در عبادت مراد از (ما)  گوید: جواد مغنیه می محمد ھمه  »]م رضّ
 شوند و در آن عیسی و مریم که به عنوان معبود قرار داده میآن مخلوقاتی است 

گیرند. اما وجه استدالل این آیه علیه نصاری این  ھا قرار می و ... و بت علیھماالسالم
است که خداوند معبود تنھا کسی است که سود و زیان بندگان در دست اوست. کسی 

ھا ذکر شده است که  که عاجز باشد محال است بتواند خدایی کند. در انجیل
کنند، مورد اھانت واقع شد، به  که مسیحیان ادعای خدایی او را مطرح می÷ عیسی

صلیب کشیده و در پایان پس از اینکه تاج خاردار را بر سرش گذاشتند دفن شد. کسی 
که قادر به جلب منفعت و سود برای خود و دفع ضرر و زیان از خود نباشد، به طریق 

به دیگران نفعی یا ضرری برساند. فرد عاقل کسی را که چنین وضعیتی تواند  اولی نمی

بَِت لَِم  إِذۡ ﴿ به پدرش گفت:÷ کند. ابراھیم داشته باشد پرستش نمی
َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
قَاَل ِ�

 ].٤٢[مریم:  ﴾٤٢ا  ٔٗ َ�ۡعُبُد َما َ� �َۡسَمُع َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� َعنَك َشۡ� 
شر و بالیی را از تو دور بیند و اصًال  شنود و نمی پرستی که نمی ای پدر! چرا چیزی را می«
 .»کند نمی

کرد. روزی به سوی بتش آمد  یک اعرابی بتی داشت که آن را پرستش و تقدیس می
اش برای آن سجده کند. در نزدیکی بت، روباھی را دید.  تا ھمانند عادت ھمیشگی

مده است تا به آن تبرک جوید. ھنگامی که خواست برای بت گمان کرد که روباه آ
سجده کند، مشاھده کرد که بر روی سر بت نجاست روباه قرار دارد. ضمیرش بیدار 

گفت: آیا چیزی که روباه بر سر آن  شد و شروع به کوبیدن و شکستن بت کرد و می
 .٢تردید چنین موجودی خوار و پست است نجاست بریزد خداست. نه بی

پرانی   نیز چنین اعتقادی داریم. قریش به سوی او سنگص ما در مورد پیامبر
نامیدند و بر سر مبارکش شکمبه حیوانات  کردند و او را کاھن، ساحر و دیوانه می می
ریختند، در جنگ احد شکست خورد. دندانش شکست. فرقش شکافته شد از  می

تردید  را به قتل برسانند [پس بیسرزمین و خاندانش رانده شد. دشمنانش خواستند او 

                                                 
 ).٤/١٠٥تفسیراألمثل ( -١

 ).١/٤١٩البیان ( )، مختصر مجمع٦/٧٧)، نگا: تفسیرالمیزان (٣/١٠٦تفسیر الکاشف ( -٢
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 تواند خدا باشد]. چنین کسی نمی
و ... نیز † اند ھمانند ابراھیم، نوح، زکریا، یوسف پیامبرانی که قبل از ایشان آمده

نیز در حالی که در قبرھایشان ھستند و بودند قادر به جلب منفعت ھا  آن چنین بودند.
مأموریت داشتند آنچه را که خداوند ھا  آن هو دفع زیان از مردم نبوده و نیستند. بلک

مقرر فرموده است از جمله توحید و امور دیگری از عبادات و معامالت به مردم ابالغ 
کنند از آتش جھنم برحذر دارند و  مخالفت میھا  آن نمایند و کسانی را که با

و زمین  ھا شان را به بھشتی مژده دھند که عرض آن به اندازه پھنای آسمان پیروان
 است.

شان در دفع  آمد بر ضعف آنان و ناتوانیص ھایی که بر سر اھل بیت پیامبر مصیبت
شان  در زمان حیاتھا  آن آنچه خداوند مقدر کرده بود از خودشان داللت دارد. زیرا

 قادر به حفظ خودشان از کشته شدن نبودند.
اتفاق افتاد. پس  معلیھماالسال این امر برای امام علی و امام حسین که ھمچنان

 چگونه در زمان وفات و پس از مرگشان قادر به انجام عملی برای دیگران خواھند بود. 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می –تعالی  –به ھمین دلیل خداوند  َ�  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  �َّ
وَن  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ

َ
ُ�ۡم َوَ�ٓ أ  ].١٩٧[األعراف:  ﴾١٩٧�َۡسَتِطيُعوَن نَۡ�َ

اری ینند، و نه (حتی) خودشان را کتان یاریتوانند  د، نمییخوان ه جز او میکی را یھا آن و«
 .»دھند

ا إِ�َّ َما  قُل﴿ فرماید: میص ھمچنین از زبان پیامبر ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ�

ۚ ٱَشآَء  ُ ۡعلَُم  �َّ
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ  لسُّ

َ
إِۡن �

 ].١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنوَن 
ب و اسرار ی(و از غ ؛ستم، مگر آنچه را خدا بخواھدیش نیان خویسود و ز کمن مال«بگو: «

باخبر بودم، سود فراوانی  بی) و اگر از غ؛ندکز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده ینھان ن
دھنده و  میمن فقط ب ؛دیرس انی) به من نمییچ بدی (و زیردم، و ھک برای خود فراھم می

 .»رش حقند)یآورند! (و آماده پذ مان مییه اکام برای گروھی  دھنده بشارت
ص پیامبرشان محمد ۀاین اعتقاد مسلمانان دربار نویسد: جواد مغنیه می محمد

باشد. چه  باشد که او قادر به جلب خیر یا دفع ضرر از خود نمی اشرف مخلوقات می
 صپیامبر ۀرسد به اینکه آن را بتواند برای دیگری انجام دھد. داشتن این عقیده دربار
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در سه امر زیر منحصر ص نتیجه قطعی ایمان به توحید است ... اما وظیفه پیامبر
 گردد: می

بیم دادن کسانی که از فرمان خداوند تبلیغ رسالت پروردگار در میان مردم، 
کند به پاداش  و مژده دادن به کسی که از او پیروی می ،کنند به عذاب سرپیچی می

 .١و ضرر فقط در اختیار خداوند است خداوند. اما علم غیب و رساندن نفع
از اینکه به صورت مستقل از خداوند و بدون اذن او قدرت ص بلکه حتی پیامبر

جست. خداوند از زبان  ضرر یا ھدایت مردم داشته باشد، تبّری می رساندن نفع یا

� َوَ� رََشٗدا ﴿ فرماید: میص پیامبرش ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
  ].٢١[الجن:  ﴾٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

 .»ستمیشما ن یبرا یتیان و ھدایز کبگو: من مال«
به بندگان امر فرموده است که ص خداوند به پیامبر گوید: ابوجعفر طوسی می

و منافع را برای شما جلب نمایم.  ،توانم قدر را از شما دور خداوند بگوید: ... من نمی
توانم شما را به سوی خیر  فقط خداوند بزرگ قادر به انجام آن است. من فقط می

و  ،یابید آن را قبول کنید به ثواب دست می چه چناندعوت و به راه راست ھدایت کنم. 
 .٢را رّد نمایید دچار عذاب و مجازات سنگینی خواھید شددر صورتی که آن 

این امر نھایت خلوص و توحید خداوند و  نویسد: سیدمحمد تقی الدین مدرسی می
فقط به خداوند است. این آیه به روی آوردن ص علت تعلق مساجد از سوی پیامبر

ع و زیان به فقط به سوی خداوند تأکید دارد. زیرا فقط اوست که قادر به رساندن نف
ھای خداوند برای بشریت و    بندگان است. ھمچنین مردم را به تکیه بر مواھب و نعمت

 .٣ھای راه تأکید دارد تالش نفس به عنوان یک روش صحیح و یکی از قسمت
پرستیدند.  ھا را می کسانی نازل شده است که بت ۀآیات گذشته دربار :)٣سؤال (

 دانید؟ ھا می چگونه شما پیامبران و صالحین را ھمانند بت
اوًال: قبل از اینکه به این شبھه پاسخ دھیم بھتر است آیات زیر را باھم  :جواب

ۡحيَآءُ ٱ�َۡسَتوِي  َوَما﴿ بخوانیم:
َ
ۡمَ�ُٰتۚ ٱَوَ�  ۡ�

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نَت بُِمۡسِمٖع �ُۡسِمُع  �َّ

َ
ٓ أ ۖ َوَما َمن �ََشآُء

ن ِ�   ].٢٢[فاطر:  ﴾٢٢ لُۡقُبورِ ٱمَّ
                                                 

 ).٣/٥١٢)، نگا: من ھدی القرآن (٣/٤٣١( تفسیرالکاشف -١

 ).٤/٧٥٩الجوامع ( )، جامع٥/٣٧٣البیان ( )، نگا: مجمع١٠/١٥٧تفسیرالتبیان ( -٢
 ).١٦/٤٦٦تفسیر من ھدی القرآن ( -٣
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س بخواھد کام خود را به گوش ھر یستند! خداوند پیسان نیکو ھرگز مردگان و زندگان «
 .»اند برسانی ه در گور خفتهکتوانی سخن خود را به گوش آنان  رساند، و تو نمی می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند ھمچنین می ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ا َوُهۡم  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ُ�ۡلَُقوَن 

َ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  أ

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
 ].٢١ -٢٠[النحل:  ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ

ه خودشان ھم کبل ؛نندک زی را خلق نمییخوانند، چ ر از خدا مییه غکی را یمعبودھا«
دانند  و نمی ؛ات ندارندیه ھرگز استعداد حکمردگانی ھستند ھا  آن .مخلوقند
 .»شوند نندگانشان) در چه زمانی محشور میک (عبادت

 کنند. ھا مردگان را زنده می بیایید از خودمان بپرسیم: آیا سنگ
ھایی ھستند که به  ھا فقط مجسمه این بت ،جواب بدیھی آن است که بگوییم: نه

اند. در این آیه کلمه موصول (الذین) ذکر شده است که  ر ساخته شدهشکل افراد نیکوکا
 و ھیچ ربطی به جمادات ندارد. ،ھمواره موصول خاص به جمع مذکر عاقل است

عبادت مشرکین و ھمه کسانی نازل شده است که ھمانند آنان  ۀثانیًا: این آیات دربار
ه صالحان و اولیاء را واسطه ھایشان اشیاء و کسانی از جمل کنند و در عبادت عمل می

دھند. حال این واسطه قرار دادن به صورت توّسل،  میان خود و خداوند قرار می
ھا و  ھا، تصاویر، ضریح بت ۀھای دیگر باشد و این امر به وسیل استغاثه، شفاعت یا عبادت

 یا آثار آنان انجام شود.
را شفیع ھا  آن ویند وج توّسل می علیھماالسالم مادرش مریم مسیحیان به عیسی و

دھند. مشرکان دوران جاھلیت به الت، عزی، منات و خدایان دیگری از  خود قرار می
 دادند. را شفیع قرار میھا  آن جستند و افراد صالح و نیکوکار توسل می

گفتند: ما  آوردند و می زمانی که مشرکان بھانه می نویسد: میر سیدعلی طھرانی می
پرستیم. بلکه بدان  خدایان مستقلی ھستند نمیھا  آن اعتقاد کهھا را با این  این بت

ھایی از افرادی ھستند که در پیشگاه  مجسمهھا  آن کنیم که را پرستش میھا  آن علت
 .١پرستیم را برای شفاعت میھا  آن مااند بنابراین  خداوند مقّرب بوده

ه براساس روش این بینیم ک در دوران معاصر ما بسیاری از مردم را می که ھمچنان
و اولیا و نیکوکاران † و امامان اھل بیتص به پیامبرھا  آن اند مخالفان حرکت کرده

 شوند. حال آنکه مسأله یکی است. دیگر متوسل می

                                                 
 ).٦/١٧١) و نگا: تفسیرالجدید (٩/٢١٧تفسیر مقتنیات الدرر ( -١
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ھا  آن اولیاء و نیکوکاران در قبرھایشان ھمانند جمادات نیستند بلکه :)٤سؤال (
گذرد اطالع دارند.  میان مردم می شنوند و از آنچه در اند و سخنان ما را می زنده

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ فرماید: می ألخداوند که چنان ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء  �َّ
َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
أ

 ].١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن 
ه آنان کمردگانند! بلشته شدند، که در راه خدا کسانی کامبر!) ھرگز گمان مبر ی(ای پ«
 .»شوند اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می زنده

روایت شده است که ایشان در حالی که در قبرشان ھستند ص ھمچنین از پیامبر
 دھند. کنند، می جواب سالم کسانی را که به او سالم می

یاری ا ھ آن آوریم و از به ھمین دلیل ما به ضریح و قبور اولیاء و صالحین روی می
برای رفع  –تعالی  –طلبیم تا برای ما واسطه بشوند و ما را در پیشگاه خداوند  می

 نیازھایمان در دنیا و آخرت از قبیل نفع، ضرر، روزی و شفا نزدیک کنند.
خواھند از  و می ،شود این سؤال سخن حقی است که باطل از آن اراده می جواب:

و برای بیان دوری آن از اثبات حقیقت به امور زیر توجه  ،آن برداشت غلطی بکنند
 نمایید.
شنوند و آنچه را که در میان  استدالل به این آیه برای اثبات اینکه مردگان می اوًال:

 دانند، باطل است و اصًال حقیقت ندارد. دھد، می مردم روی می
دانیم.  را نمیبلکه شھدا و صالحان زندگی برزخی غیبی دارند که ما چگونگی آن 

 ارزانی داشته است.ھا  آن ھایی ھستند که خداوند به آنان در میان نعمت
منظور از زندگی در این آیه  نویسد: زندگی شھدا می ۀناصر مکارم شیرازی دربار

ھمان زندگی برزخی در جھان پس از مرگ است نه زندگی جسمانی. علیرغم اینکه 
د و بسیاری از مردم نیز دارای زندگی زندگی برزخی فقط به شھدا اختصاص ندار

 .١ی شھدا از نوع بسیار رفیع آن استبرزخی ھستند، اما زندگی برزخ
تر، برتر و  زندگی شھدا از زندگی این دنیا کامل نویسد: حاج سلطان جنابذی نیز می

تر است و آنان در پیشگاه پروردگارشان در زندگی مناسب مقامشان روزی داده   عالی
 .٢شوند می

                                                 
 ).٢/٦٠٥تفسیراألمثل ( -١
 ).١/٣١٣تفسیر بیان السعادة ( -٢
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 ۀدر حدیثی طوالنی دربارص روایت شده است که پیامبر÷ از امیرالمؤمنین

شاء �ث يح ةاجلن  خرض �رسح يف�حواصل من ط عل اهللا روحه يف�و«شھید فرمودند: 
خداوند روح او را در « »:ل من ذهٍب معلَّقٍة بالعرشيالقناد إىل ىل من ثمارها وتأو�أ�و

کند. این پرنده از  دھد که به ھر جا که بخواھد پرواز می سینه پرنده سبز رنگی قرار می
آویزان شده از عرش مسکن ھای طالیی  خورد و در قندیل ھای بھشت می میوه
 .١»گزیند می

یا شود و سرنوشت او در قبر  زمانی که انسان از دنیا برود و بمیرد اعمال او قطع می
یا در عذاب خواھد بود. پس او در ھر دو حال نتیجه اعمال این  ،نعمت داده شده است

اند،  بیان فرمودهص پیامبر که ھمچنانبیند یا  دنیایش را به صورت نعمت یا عذاب می
 رسد. ثواب اعمالی که بدو می ۀبه وسیل

: صدقٌة إذا مات اإل�سان انقطع عنه عمله إّال من ثالٍث «فرماید:  میص پیامبر
ھرگاه انسان از « »:دعو هليلناس فانتفعوا به، أو ودل صالح لن علَّمه اكٌة، أو ِعلٌْم �جار

جاریه، علمی که  ۀشود به جز از سه راه: صدق رود عمل او از وی جدا و قطع می دنیا می
زند نیکوکاری که برای او یا فر ،آن را به مردم آموخته باشد و از آن استفاده کرده باشند

 .٢»دعا کند
 صشنود و این امر جزو امور مختص به آن حضرت ما را میص اینکه پیامبر ثانیًا:

نصوص شرعی ثابت  ۀاست و کسی جز ایشان این ویژگی را ندارد. زیرا این امر به وسیل
 توان با ایشان مقایسه کرد. شده است که کسی را نمی

ال تتخذوا «شنیدم که فرمود: ص روایت شده است: از پیامبر÷ امیرالمؤمنین
�م م وسالمإنَّ صالت�نتم فكثما يح صلّوا يلعَّ سجداً وال ُ�يُوتَُ�ْم قبوراً وم يقرب

ھایتان را به قبر تبدیل ننمایید. در ھر  قبر مرا تبدیل به مسجد نکنید و خانه«»: بلغ�ي
به من خواھد الم و درود شما تردید س جا که بودید بر من درود و سالم بفرستید که بی

 .٣»رسید

                                                 
 ).٩٧/١٢)، بحاراألنوار (١١/١٠الوسائل: ( ). نگا: مستدرک١/٤٠٩تفسیر نورالثقلین ( -١

 ).١/٩٧)، عوالی الآللی (٢/٢٣)، بحاراألنوار (٢٠/٢٥٨البالغة ( شرح نھج -٢

 ).٢/١٥٢)، کنزالفوائد (٣/٣٤٣الوسائل ( )، مستدرک٨٠/٣٢٤بحاراألنوار ( -٣



 ٦٧  تیالوه دیتوح: سوم فصل

روند و  کنند که با این ھدف به مرقد اولیا و صالحان می ادعا میھا  آن اما اینکه ثالثًا:
خواھند در پیشگاه خداوند بر ایشان واسطه شوند تا نیازھایشان برطرف  از آنان می

سخن آنان را † آید. زیرا اھل بیت شود، این امر شرک به خداوند به حساب می
گرگ از خون  که ھمچنانھا  آن دھند. بلکه و به طریق اولی پاسخ نمی ،دشنون نمی

جویند، اعالن برائت  ، مبرا بود. از این افراد و کسانی که بدانھا توسل می÷یوسف
رسول –ھا  آن و ھمچنین قبل ازھا  آن در نص صحیح آمده است، که چنانکنند.  می

 بھترین الگو و اسوه برای ما ھستند. –ص اکرم

ْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  که چنان ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱأ َمن  �َّ

 ].٥[األحقاف:  ﴾٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ 
امت ھم به یتا قه کخواند  ر خدا را مییه معبودی غکس کسی گمراھتر است از آن کچه «

مانند: مردگان،  شنود یخود نم  هک  است  دعا خوانده  را به  یزیرا او چیز( دیگو او پاسخ نمی
  دفع  یرا از و  یا ضرری  ،را جلب  یسود  شیخو  خواننده  به  هک نیا  رسد به  چهھا، درختان،  بت
 خبرند (و صدای یامال) بک(  انشیدعا از  یحت  هکند بلیگو ینم  را اجابت  فقط آنان  نه )دینما
 .»شنود!) چ نمییرا ھھا  آن

این امر انکار آن است که فردی از مشرکان  نویسد: مولی محسن کاشانی می
گاه را رھا  ۀدھند تر باشد. زیرا آنان عبادت خداوند شنوا، پاسخ گمراه توانا و بسیار آ
ھای آنان اطالعی ندارند و  کنند که نه تنھا از نھان اند و کسانی را عبادت می کرده

را ھا  آن بلکه حتی اگر دعای ،توانند حفظ نمایند مصالح آنان را تا روز قیامت نمی
یا ھا  آن و آنان از دعای آنان اطالعی ندارند. زیرا ،توانند آن را پاسخ دھند بشنوند نمی

 .١ند و به امور خودشان مشغول ھستندا جمادات ھستند یا بندگانی که تسخیر شده
به عنوان شریک خداوند قرار ھا  آن بدین ترتیب نویسد: سیدمحمدتقی مدرسی می

تردید پاسخ او را  را بخواند بیھا  آن انسان تا روز قیامت چه چنانشوند.  داده می
دن دعای او غافل ھستند و به جای توجه به امور کسانی از شنیھا  آن دھند. بلکه نمی

خوانند به امور خاص خودشان مشغول ھستند. حال خواه این شریکان  را میھا  آن که
دادند و گمان  را شریک خداوند قرار میھا  آن سنگی باشند یا مردگانی که مشرکان

انسانی که در مقابل ھای  یا بت ،کنند شفاعت میھا  آن کردند در روز قیامت برای می

                                                 
 ).٦/٧)، الجوھر الثمین (١٢/١٧١کنزالدقائق ()، نگا: ٥/١١تفسیر الصافی ( -١



 †عقیده اهل بیت    ٦٨

 به اموری مشغول ھستند که مانع پرداختنھا  آن شوند. ھر کدام از خداوند پرستش می
ھا اصًال جان و بیداری و ھوشیاری  شود. سنگ شان می کنندگان به دعاوی دعاھا  آن

ھا جزا و پاداش داده  بدانشان در پیشگاه خداوند  ندارند و مردگان ھم براساس اعمال
 .١شوند می

باید به یاد داشته باشیم که در روز قیامت ادعاھای باطل از سخنان حقیقی 
 بیند. شود و آن زمانی است که ھر مخلوقی آتش و حساب را می مشخص می

  إِذۡ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
أ ِينَ ٱَ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱِمَن  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
َعۡت  ۡلَعَذاَب ٱَوَرأ َوَ�َقطَّ

ۡسَباُب ٱبِِهُم 
َ
ِينَ ٱ َوقَاَل  ١٦٦ ۡ� ْ ٱ �َّ َبُعوا ۗ َكَ�ٰلَِك  �َّ ْ ِمنَّا  مِۡنُهۡم َكَما َ�َ�َُّءوا

َ
أ ٗة َ�َنتََ�َّ نَّ َ�َا َكرَّ

َ
لَۡو أ

ُ ٱيُرِ�ِهُم  ۡعَ�ٰلَُهۡم َحَسَ�ٍٰت َعلَۡيِهۡمۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمَن  �َّ
َ
 ].۱۶۷ -۱۶۶: ة[البقر ﴾١٦٧ �َّارِ ٱأ

فر کیو  ؛ندیجو زاری مییروان خود، بیننده) از پک در آن ھنگام، رھبران (گمراه و گمراه«
روان ین ھنگام) پیشود. و (در ا وتاه میکو دستشان از ھمه جا  ؛نندک خدا را مشاھده می

م، ییجو زارییان گمراه) بیشوای( پھا  آن م، تا ازیگشت ا برمییگر به دنیاش بار دک«ند: یگو می
را به ھا  آن ن اعمالین چنیزاری جستند! (آری،) خداوند ایه آنان (امروز) از ما بکآن چنان 

 .»و ھرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواھند شد ؛دھد ی به آنان نشان مییزا صورت حسرت

ِينَ ٱرََءا  �َذا﴿ فرماید: می –تعالی  –ھمچنین خداوند  َ�َٓءُهۡم قَالُواْ َر�َّنَا  �َّ ُ�واْ ُ�َ َ�ۡ
َ
أ

َ�ُٓؤنَا  ُؤَ�ٓءِ ُ�َ ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡلَقۡواْ إَِ�ِۡهُم  �َّ
َ
 ﴾٨٦إِنَُّ�ۡم لََ�ِٰذبُوَن  لَۡقۡوَل ٱُكنَّا نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖ فَ�

 ].٨٦[النحل: 
ند: یگو نند، مییب ه ھمتای خدا قرار دادند میکی را یان معبودھاکه مشرکو ھنگامی «

ن ھنگام، یدر ا«م! یخواند را میھا  آن ه ما به جای تو،کانی ھستند یھمتاھا  این پروردگارا!«
د! (شما ھوای نفس خود را پرستش یشما دروغگو ھست«ند: یگو میھا  آن معبودان به

 شود. ھا پاسخ داده می گویی بدان .»د!)یردک می

نِذرُۡهمۡ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ى  ۡلُقلُوُب ٱإِذِ  �زِفَةِ ٱيَۡوَم  َوأ َ�ِٰظِمَ�ۚ َما  ۡ�ََناِجرِ ٱَ�َ

ٰلِِمَ� ِمۡن َ�ِيٖ� َوَ� َشفِيٖع ُ�َطاُع   ].١٨[غافر:  ﴾١٨لِل�َّ
ھا به  ه از شدت وحشت دلکبترسان، ھنگامی  یکرا از روز نزدھا  آن وای پیامبر]! «[

اران دوستی وجود کبرای ستم ؛گردد میمملو از اندوه ھا  آن رسد و تمامی وجود گلوگاه می
 .»رفته شودیه شفاعتش پذکای  نندهکندارد، و نه شفاعت 

                                                 
 ).١٣/١٣١تفسیر من ھدی القرآن ( -١



 ٦٩  تیالوه دیتوح: سوم فصل

ُ ٱقَاَل  �ذۡ ﴿ فرماید: می÷ عیسی ۀخداوند تعالی دربار نَت  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
َمۡر�ََم َءأ

ُِذوِ� ٱقُۡلَت لِلنَّاِس  َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِۖ ٱَوأ قُوَل َما  �َّ

َ
ۡن أ

َ
قَاَل ُسۡبَ�ٰنََك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

� إِن ُكنُت قُۡلُتهُ  ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥلَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
َوَ�ٓ أ

ُٰم  نَت َع�َّ
َ
 ].۱۱۶: [المائدة ﴾١١٦ ۡلُغُيوِب ٱإِنََّك أ
ه من و مادرم را کا تو به مردم گفتی یآ«د: یگو م مییمر سی بنیه خداوند به عکو آنگاه «

منزھی تو! من حق ندارم آنچه را «د: یگو ، او می»د؟!ینکر از خدا انتخاب یبعنوان دو معبود غ
دانی! تو از آنچه در روح  ن سخنی را گفته باشم، تو مییم! اگر چنیست، بگویسته من نیه شاک

گاھی گاه نکو من از آنچه در ذات (پا ؛و جان من است، آ ن تو از تمام یقیستم! بی) توست، آ
 .»ھا باخبری یاسرار و پنھان

َمۡرتَِ�  َما﴿ با اعالن برائت خود از این سخن فرمود:÷ عیسی
َ
ٓ أ قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َما

ِن  ۦٓ بِهِ 
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُُدوا ۡيتَِ�  �َّ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

نَت 
َ
ءٖ َشِهيٌد  لرَّ�ِيَب ٱُكنَت أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
 ].۱۱۷: [المائدة ﴾١١٧َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

:) خداوندی گفتمھا  آن (به ؛نگفتمھا  آن زی بهیمن، جز آنچه مرا به آن فرمان دادی، چ«
بودم، مراقب و ھا  آن انیه در مکه پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانی کد یرا بپرست

و تو بر  ؛بودیھا  آن شان برگرفتی، تو خود مراقب انیه مرا از مکولی ھنگامی  ؛گواھشان بودم
 .»ز، گواھییھر چ

علمی ندارم و درباره آنچه ام  ام با آنان دیده یعنی من جز آنچه را که در مدت زندگی
 دانم؛ دھد چیزی نمی در غیبت من روی می

ْ َما  إِن﴿ فرماید: خداوند می ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ٱتَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا  ۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم   ].١٤اطر: [ف ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

و  ؛ندیگو شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی د صدای شما را نمییرا بخوانھا  آن اگر«
گاه و) خبکچ یشوند، و ھ ر میک(و پرستش) شما را من کامت، شریروز ق ر یس مانند (خداوند آ

 .»سازد ق) با خبر نمییتو را (از حقا
نجوا یا سخنان سری ھا  آن چگونه ممکن است که گوید: سید محمدتقی مدرسی می

ھا باشند؟ با فرض  و پنھانی شما را بشنوند یا قادر به شنیدن دعای شما در تاریکی
بتوانند آن را بشنوند، ھرگز قادر به پاسخ دادن به شما نخواھند بود. ھا  آن محال اینکه

 توانند برای شما کسب قادر به دفع ضرر از خود نیستند. پس چگونه میھا  آن زیرا
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كُِ�مۚۡ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�وَۡم ﴿ منفعت کنند؟ ورزی شما را  در روز قیامت شرک« :﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

و اولیای نیکوکار ÷ تردید فرشتگان و پیامبرانی چون عیسی یعنی بی .»کنند انکار می

کس ھیچ « :﴾١٤َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ ﴿ نمایند. ورزی آنان را انکار می و صالح شرک

گاه [از احوال آخرت تو را از چنین اموری به شیوه یقینی و قطعی] تو را  ھمانند [خداوند] آ
گاه نمی . خبیر آن کسی است که به امر احاطه و اطالع کامل دارد و ابعاد مسأله »کند آ

گاه را می شود  تر است؟ او که علمش ھمه چیز را شامل می داند و چه کسی از خداوند آ
  ١رد؟گی و در بر می

ْ ُدَ�َٓءُ�مۡ  إِن﴿ نویسد: محمدجواد مغنیه می  یعنی اگر آنچه« ﴾تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
احساس و غیرعاقل باشند قادر به شنیدن  خوانید مانند سنگ و درخت و ستاره بی را میھا  آن

ْ ﴿ .دعای شما نیستند خداوند و را در مقابل ھا  آن یعنی اگر آن چیزھایی که ﴾َولَۡو َسِمُعوا

ْ ٱَما ﴿ خوانید، انسان، جن یا فرشته باشند، غیر از او می توانند به  نمی :﴾لَُ�مۡ  ۡسَتَجابُوا
قادر به جلب نفع یا دفع ضرر از خودشان ھم نیستند. پس ھا  آن شما پاسخ دھند. زیرا

 يَۡ�ُفُرونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم ﴿ دیگران انجام دھند؟ ۀتوانند آن را دربار چگونه می
كُِ�مۚۡ  کنند. از شما برائت  در روز قیامت شرک شما را انکار و تقبیح می: ﴾�ِِ�ۡ

َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل ﴿ کنند. تان سرزنش می جویند و شما را به علت شرک و گمراھی می
گاِه مطلق تو را از امور جھان و ھمچنین  :﴾١٤َخبِ�ٖ  و ھیچ کسی ھمانند خداوند آ

دانستند و گردنکشان و افراد نافرمان  که پیامبری تو را دروغ میسرنوشت این افرادی 
گاه نمی  .٢کند دیگر، آ

ُ�واْ  َوَ�ۡومَ ﴿ فرماید: خداوند ھمچنین می َ�ۡ
َ
ِيَن أ َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ

َ�ٓؤُ  َ�ٓؤُُ�ۡمۚ فََز�َّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل ُ�َ نُتۡم َوُ�َ
َ
ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َ�ۡعُبُدوَن َمَ�نَُ�ۡم أ  ﴾٢٨ُهم مَّ

 ].٢٨[یونس: 
م: ییگو ان میکم، سپس به مشرینک را جمع میھا  آن ه ھمهکد) روزی را یاوری(به خاطر ب«

را ھا  آن سپس» دگی شود!)ید (تا به حسابتان رسیتان در جای خودتان باشیشما و معبودھا«

                                                 
 ).١١/٣٩تفسیر من ھدی القرآن ( -١
 ).١٩/١٠٤)، نگا: من وحی القرآن (٦/٢٨٤تفسیر الکاشف ( -٢



 ٧١  تیالوه دیتوح: سوم فصل

ھا)  شان (به آنیم). و معبودھاینک جداگانه سؤال می یکم (و از ھر یساز از ھم جدا می
 .»دیردک شما (ھرگز) ما را عبادت نمی«ند: یگو می

 نویسد: الله می محمدحسین فضل

. »آوریم ھا و مخلوقات را گرد ھم می روزی که ھمه انسان«: ﴾َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا َوَ�ۡومَ ﴿

ْ َمَ�نَُ�ۡم ﴿ کنند. از شرکت تخلف نمیھا  آن پس ھیچکدام از ُ�وا َ�ۡ
َ
ِيَن أ ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ

َ�ٓؤُُ�مۚۡ  نُتۡم َوُ�َ
َ
گوییم شما و معبودھایتان سر  اند می سپس به کسانی که شرک ورزیده« :﴾أ

. ھرکدام »جایتان بایستید ... حرکت نکنید ھر کدام از شما باید در سر جای خود باقی بماند
شدند نیز باید در سر جای خود بمانند و با  از آن کسانی که شریک خدا خوانده می

اندازد،  ھا می دھد و لرزه بر اندام حقیقت کشنده و تلخی که ھمه امیدھا را بر باد می
اند  ھمان کسانی ھستند که در عبادت برای خداوند شریک قرار دادهھا  آن روبرو شوند.

را ھا  آن اند. آن شریکان نه و این شریکان را در مقابل پروردگار و غیر از او پرستش کرده

ھای  یعنی رابط: ﴾فََز�َّۡلَنا بَۡيَنُهمۡ ﴿ رسانند شناسند و نه بدانھا سود و شفاعتی می می

 را به ھم مرتبط سازد.ھا  آن را از بین بردیم پس ھیچ چیزی وجود ندارد کهھا  آن میان
شوند تا از  م روبرو میھای آنان برایشان با ھ را بنگر که با حالت انکار و رد عبادتھا  آن

را انکار کنند. تا مسؤولیت گمراھی و ھا  آن شان برای مسؤولیت رھایی یابند و عبادت
شرک آن مشرکان بر دوش آنان نیفتد و اتھام تشویق و ترغیب، گمراه کردن و نیرنگ 

ا كُ ﴿ کنند؟ متوجه آنان نباشد. آنان با آن مشرکان چه کار می َ�ٓؤُُهم مَّ نُتۡم إِيَّانَا َوقَاَل ُ�َ
زیرا ما شما را بدان  »کردید گویند شما ما را پرستش نمی شریکانشان می«: ﴾٢٨َ�ۡعُبُدوَن 

سفارش نکرده بودیم تا عمل شما به عنوان خضوع و پیروی از فرمان ما عبادت به 
ھا  آن شمار آید. ممکن است این امر به صورت کنایه بدان علت بیان شده است که

اند تا با مسؤولیت این امر در پیشگاه پروردگار  حقاق عبادت را نداشته[شریکان] است
 .١روبرو نشوند

                                                 
 ).١١/٢٩٢تفسیر من وحی القرآن ( -١





 
 
 
 

 :بخش سّوم
 شدن کشر دچارخطر 

توحید خالص پروردگار آن است که برای او شریکی قرار داده نشود. زیرا شرک ظلم 

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: خداوند می که ھمچنانو گناه بس بزرگ و امر خطرناکی است.   لّ�ِ
 .»تردید شرک ستم بزرگی است بی« ].١٣[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم 

َ ٱ إِنَّ ﴿ ھمچنین خداوند فرموده است: ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ].١١٦[النساء:  ﴾لَِمن �ََشآءُ 
تر از آن را از  آمرزد و بلکه پایین ورزیدن به خود را [از کسی] نمیتردید خداوند شرک  بی«

 .»بخشد ھر کسی که بخواھد [و صالح بداند] می
گناھان است. اما  ۀیعنی خداوند بزرگ آمرزند نویسد: محمد سبزواری نجفی می

دھد و حکم فرموده است  مطلقًا و تحت ھیچ شرایطی گناه شرک را مورد عفو قرار نمی
کسی که شرک بورزد در آتش جاودان خواھد بود. زیرا اثر این گناه ھرگز از بین 

شود مگر آنکه فرد مشرک توبه نماید و به اسالم باز گردد و به  رود و شامل عفو نمی نمی
شود  اش باعث می وھیت خداوند به تنھایی ایمان بیاورد. در این صورت توبهربوبیت و ال

 :﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ ﴿ ورزیده است از بین برود. گناه شرکی که قبًال می
. و او بدون توبه این »دھد تر از شرک را مورد عفو و بخشش قرار می ھر گناھی پایین«یعنی 

خودش به ن بخشش و عفو برای کسانی است که آ: ﴾لَِمن �ََشآءُ ﴿ بخشد گناھان را می

را عفو نماید. زیرا مقتضی این حالت ماندن ھا  آن در گذرد وھا  آن فضل و کرم خود از
توان بدان چشم طمع  در وضعیت خوف و رجاست. بنابراین با توبه نکردن نمی

 .١دوخت
ان وجود دارد و ھیچ کسی از این ایمان و عمل بندگ ۀاین خطری است که دربار

تردید از  کسی بدان گناه [شرک] گرفتار شود، بی چه چنانقاعده استثنا نشده است و 
 عذاب در امان نخواھد بود.
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این امری است که در آیه زیر بدان اشاره شده است که خداوند خطاب به پیامبرش 

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿ فرماید: میص محمد
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

 ].٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
به تو و به یکایک پیامبران، پیش از تو وحی شده است که اگر شرک ورزی کردارت [باطل «
از زیانکاران خواھی  تردید بیشود و در این صورت  گردد و] ھیچ و نابود می پاداش می و بی

 .»بود
  گوید: سیدمحمد حسینی شیرازی می

کسی که شرک  خداوند بر مسأله توحید تأکید فراوانی کرده است تا جایی که ھر
شود حتی اگر آن فرد پیامبر باشد ... ای پیامبر به  ارزش و پوچ می بورزد، اعمال او بی

به خداوند شرک بورزی  چه چناناند وحی شده است  تو و پیامبرانی که پیش از تو آمده
تردید اعمال نیک تو از  و ھمراه با او کس دیگری را بخوانی و مورد ندا قرار دھی، بی

ثواب بودن آن است. یعنی اگر  رود. احباط عمل به معنی باطل شدن و بی بین می
و ھرگاه که شرک بورزی از  ،گیری شرک بورزی در مقابل اعمال نیکت ھیچ پاداشی نمی

شان و  خواھی بود که زیان خواھند دید. کسانی که خودشان، خانواده جمله کسانی
گونه مورد  و پیامبران دیگر اینص اند. اینکه رسول اکرم دنیا و آخرت را از دست داده

گاه شوند که این امر حتی در مورد  خطاب قرار گرفته اند بدان علت است تا مردم آ
ھا  آن گونه عفو و بخششی برای ھیچ شود و برترین فرد از میان مردم ھم انجام می

 .١وجود ندارد
داد. وی نگران بود مبادا خودش و  نیز این امر را به مردم تذکر می÷ ابراھیم

ۡعبَُد  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿ فرزندش دچار شرک شوند. خداوند فرموده است: ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
�ۡ 

 .»ھا دور نگاه دار بت و من و فرزندانم را از پرستش« ].٣٥[ابراهیم:  ﴾٣٥
 نگران امتش بود که مبادا به شرک مبتال شوند.ص ھمچنین محمد

إِنَّ أْخوََف ما أخاُف «فرمود: ص کند که پیامبر مجلسی در بحاراألنوار روایت می
 »:اءُ �اُهللا؟ قال: الر  ا رسولُك األصغر يل: وما الرشياألصَغُر! ق كُ م الرشعلي�

باشد.  ترسم شما بدان گرفتار شوید، شرک اصغر می یترین چیزی که من م ترسناک«

                                                 
 ).٢٤/٣٠تفسیر تقریب القرآن ( -١



 ٧٥  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١»ه شد: شرک اصغر چیست؟ فرمود: ریاگفت

من مات  :املوجبتان«فرمود: ص رروایت شده است که پیامب سبن عبدالله از جابر
ْدُخِل يَ ئاً يباهللا ش كرش�هل َدَخَل اجلنة، ومن ماَت  �كشهد أن ال � إّال اُهللا وحده ال رش�

دھد که  دو امر حتمی ھستند: کسی که از دنیا برود در حالی که شھادت می«»: انلارَ 
و  ،شود شریک است، وارد بھشت می جز الله نیست و او تنھا و بیبحق ھیچ خدایی 

 .٢»شود ورزد از دنیا برود وارد آتش جھنم می فردی در حالی که به خداوند شرک می
روایت شده است † داد بزرگوارشبه روایت از اج÷ الرضا بن موسی  از امام علی

وجّل  عزّ  اهللا مٌة ىلع�ركمٌة يمٌة عظلكإنَّ ال �َ إّال اهللا «فرمود: ص که فرمودند: پیامبر
 »:انلار. ه إىل�ن مص� وَدمُه وْت ماهلمَ ِذباً عصاكمن قاهلا �ِلصاً استوجب اجلنّة ومن قاهلا 

ال الله در پیشگاه خداوند کالم عظیم و بسیار ارزشمندی است. کسی إعبارت ال إله «
شود. کسی که به دروغ آن را بر زبان  که خالصانه آن را بگوید، بھشت برای او واجب می

او به سوی آتش رده و سرنوشت کجاری کند، مال و جانش را (گفتن این کلمه) حفظ 
 .٣»خواھد بود

نویسد: یعنی در خبر دادن از اعتراف  می »اذباً كمن قاهلا و«مجلسی در شرح عبارت 
 .٤»به آن و تصدیق آن دروغ بگوید ... 

اند که گناه شرک را بدون توبه نخواھد بخشید.  به ھمین دلیل خداوند بیان فرموده
رود  کند. اگر فردی در حالی که از دنیا می این امر میزان خطرناک بودن آن را بیان می

دچار زیان شدید شده است. به ھمین دلیل پیامبران و  –پناه بر خدا  -مشرک باشد، 
اند و افتادن در دام آن را موجب وارد شدن در  داشته میمردم را از آن برحذر † ائمه

اند که چه بد سرنوشتی است. آنان مردم را به توحید خالص برای  آتش جھنم دانسته
اند. این ھمان راه کسب رضایت پروردگار و دخول در بھشت  پروردگار دستور داده

 است.
حتی اگر  –پروردگار مردم را از وقوع در شرک به ص از آنجا که اھل بیت پیامبر
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داشتند. این امری است  برحذر می –اھمیت جلوه کند  در نظر عوام مردم کوچک و کم
از ایشان روایت شده است که  که ھمچناناز آن بیم داشت. ÷ که امیرالمؤمنین علی

گرفت تا بر او آب بریزد. به او گفته شد: یا  گرفت از کسی کمک نمی زمانی که وضو می
خوانی تا بر شما آب بریزد؟ فرمود: دوست ندارم در  ، چرا کسی را نمیامیرالمؤمنین

 .١نمازم کسی را شریک قرار دھم
به ھمین دلیل پس از آنکه خطر وقوع شرک را بیان کردیم بعضی از اعتقادات و 

 نماییم.  اند ذکر می عباداتی را که گروھی از مردم در انجام آن دچار انحراف شده
نه شاھدی علیه  ،ھم این کتاب ھدایت و دلیلی برای ما باشدخوا می ألاز خداوند

 ما.

                                                 
 ).١/٤٣نگا: من ال یحضره الفقیه ( -١



 
 
 
 

 :بخش چهارم
 شرک در میان مردم وقوعهایی از  نمونه

 ها  و مجّسمه تصاویر -۱
شود و به عنوان یکی از امور  ھای خطرناکی که به شرک منتھی می از جمله راه

(و آید ساختن مجسمه آن نھی کرده است به شمار می بسیار مھمی که خداوند از
سبردار ک(و عساز  است. علت این امر آن است که عمل مجسمه )یسبرداری و نقاشکع

 شبیه آفرینش خداوند است.و نقاش)
گردنی برافراشته  ،کند: از میان آتش نوری طبرسی از کتاب (لب األلباب) روایت می

ی که به خداوند دروغ بسته است؟ کسی که شود: کجاست آن کس شود. گفته می می
خداوند را خوار و کوچک شمرده است کجاست؟ آنکه با خداوند دشمنی کرده است 

شود:  شود: این سه دسته چه کسانی ھستند؟ در جواب گفته می کجاست؟ سؤال می
کسی که ساحری نموده است به خداوند دروغ بسته است. کسی که مجسمه ساخته 

و کسی که ریا نموده است، خداوند را خوار و  ،دشمنی کرده استاست با خداوند 
 .١کوچک دانسته است

اند،  مردم را از انجام آن نھی کردهص منظور از مجسمه و تصویری که پیامبر
مجسمه جانداران به ویژه افراد بزرگ بشریت مانند پیامبران، اولیا، دانشمندان و ... 

بندد. خواه این تصویر بر روی صفحه یا  نقش می باشد. یا تصویری که بر روی لباس می
ھای  حرام ھستند. زیرا یکی از راهھا  این ورقه یا دیواری کشیده شده باشد. ھمه

شونده به شرک و فساد عقیده در میان مردم است. ھمچنین باید گفت که اولین  ختم
 روی داد.  سکو ع شرکی که در زمین به علت ساختن و نصب مجسمه

آمده است که ایشان فرمودند: اولین کسی ÷ ی به نقل از امام محمدباقردر روایت
را از عبادت خداوند ھا  آن را ساخت تا مردم را بدان فریب دھد و÷ که مجسمه آدم

منحرف سازد، ابلیس بود. سپس مجسمه (وّد)، (سواع)، (یغوث) و (یعوق) را ساخت. تا 
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پرستی  کرد. ایشان مردم را از بترا به پیامبری مبعوث ÷ اینکه خداوند ادریس
 .١را از این کار منع کردھا  آن برحذر داشت و

اند  را لعن نموده و فرموده سبردارانکو ع سازان مجسمهص به ھمین دلیل، پیامبر
اند  بینند و ھمچنین دستور داده در روز قیامت بیش از ھمه مردم عذاب میھا  آن که

ک و محو کنند. ھمچنین از ایشان نقل شده است ھا را بشکنند و تصاویر را پا مجسمه
شوند. علت ھمه این امور فساد  که فرشتگان وارد منزلی که در آن تصویری باشد، نمی

 و خطر شدید آن برای اعتقادات مردم است. 
بینیم که تصاویر پیامبران، اولیا، علما و دیگران  اما امروزه ما بسیاری از مردم را می

 صکنند. یا عکس پیامبر ھا و اماکن دیگر آویزان می مجالس ذکر و خانهرا در مساجد، 
نمایند و با این کار  و ... را نصب می÷ و سلیمان÷ و اھل بیت پاکش و تصویر نوح

گاھانه از روش غیرمسلمانان از قبیل مشرکان و مسیحیان پیروی می  کنند. ناآ

نَّ إ«فرمود: ص که پیامبر نویسد نوری طبرسی به نقل از کتاب (عوالی الآللی) می
بوَن �ُ أهَل هذه الصوَّر  حْ يُ امِة يوَم القيُعذَّ

َ
ھا  سازندگان این مجسمه« »:وا َما َخلَْقتُميُ قال: أ

آنچه را که شود:  ھا گفته می شوند. پس بدان و تصاویر در روز قیامت عذاب داده می
 .٢»د زنده کنیدیا آفریده

گفت: من این  بکه فردی به ابن عباس کند مجلسی در بحاراألنوار روایت می
سازم. پس درباره این امر برای من حکم صادر کن و فتوا  را میھا  سکو عھا  مجسمه

انلار،   مصوِّر يفلكُّ « شنیدم که فرمود:ص اللهگفت: از رسول  ببده. ابن عباس
به يفلكعل هل ل�  سبردارکو ع ساز جای ھر مجسمه« »:جهنّم  صورٍة صّورها نفساً فتعذِّ

سازد برای او نفس [و  که میسی کو عای  در آتش است. خداوند در مقابل ھر مجسمه
 .٣»دھد دھد و آن را در جھنم عذاب می روحی] قرار می

نْ كذ«بابی را تحت عنوان » من ال یحضره الفقیه«ابن بابویه قمی در کتاب  ر مجلٍ مِ

از ص پیامبر »:ريالتصاوعن  ىوهن«نویسد:  آورده است. سپس می »صيِّ النب يمناه

                                                 
 ).٦٧نگا: قصص األنبیاء ( -١
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سازی و رسم و کشیدن تصویر نھی فرمود. آنگاه در ذیل آن بخش این حدیث  مجسمه

ها ينفَخ فيامة أْن يوم القيفُه اُهللا لكَّ َمْن صوَّر صورًه «فرمود: ص کند که پیامبر را ذکر می
در روز قیامت  شدکری بیو تصو ای را بسازد ھر کسی که مجمسه«»: س بنافخيول

ھرگز قادر به این کار نخواھد کند که در آن روح بدمد. اما او  خداوند او را وادار می
 .١»بود

را ص روایت شده است که فرمود: کسانی که خدا و پیامبر÷ از امام محمدباقر
مجبور ھا  آن سازان و صورتگرانند که در روز قیامت کنند ھمان مجسمه اذیت می

  .٢ھا روح بدمند مجسمه شوند که در آن می
فرماید:  روایت شده است که به روایت از پدرانش می÷ از امام صادق

جدًا پرھیز کنید. زیرا در روز قیامت ر یو تصوامیرالمؤمنین فرمود: از ساختن مجسمه 
 .٣شود در برابر آن مسؤول خواھید بود و از شما به خاطر انجام آن بازخواست می

فرمود: سه نفر در ÷ روایت شده است که امام جعفر صادقبن مروان  از محمد
شود تا  شوند: کسی که مجسمه حیوانی را بسازد، شکنجه می روز قیامت عذاب داده می

 .٤روح در آن بدمد. اما او ھرگز قادر به این کار نخواھد بود
را بدان سفارش ÷ یارانش به ویژه امام علیص این امری است که پیامبر

 کرد. می
روایت شده است که فرمود: ÷ به نقل از امیرالمؤمنین÷ امام جعفر صادقاز 
ای را که در آن دیدی  مجسمهر و یتصوھر «مرا به مدینه فرستاد و فرمود: ص پیامبر

ر سگی که آن را از بین ببر. ھر قبر [مرتفعی] را دیدی آن را با خاک یکسان کن و به ھ
 .٥»برخورد کردی، آن را بکش

ساختن مجسمه است و  ۀدربارص یند: این نھی صریح پیامبرممکن است بگو
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بندد. پس چرا در  شود که بر روی دیوار یا پارچه نقش می شامل تصاویر و عکس نمی
 گیرید؟ این باره بر مردم سخت می

 کنیم. را ذکر می† جواب این امر مواردی از نھی امامان اھل بیت
  از آن جمله:

روایت شده است که فرمود: بر ÷ که امام صادق از جراح مدائنی روایت شده است
این امر را ص ھا تصاویر نکشید. زیرا پیامبر روی قبرھا بنا نسازید و روی سقف خانه

 .١دانست ناپسند می
ھا را روی سقف خانه گذاشت یا از آن آویزان کرد.  توان مجسمه بدیھی است که نمی

 بلکه از کشیدن تصویر روی آن نھی شده است.
ھا به صراحت نھی شده  در اخبار صحیح از تصویر کشیدن به ویژه بر روی پرده

دید که دارای تصاویری  ای را می پردهص اللهاست. روایت شده است که ھرگاه رسول 
 .٢داد سر آن تصاویر قطع شود بود دستور می

برکت شدن خانه در اثر دوری  ھای فراوان و خطرناکی دارد و آن بی این امر زیان
 فرشتگان از تصاویر است.

ص کند که پیامبر روایت می» درر الآللی«این امر را نوری طبرسی به نقل از 
ای  فرشتگان وارد خانه« »:ٌب وال ُجنُبلكه صورة وال يتاً فية ب�ال تدُخُل املالئ«فرمود: 

 .٣»تصویر، یا سگ و یا فرد جنبی باشدشوند که در آن  نمی
حدیث  ۀاست با تفسیر دمیری دربارص ت پیامبرشاید کسی که دوستدار اھل بی

وارد نشدن فرشتگان  ۀعلما دربار«گوید:  فوق اطمینان بیشتری کسب کند وی می
ای که در  از خانهھا  آن ای که در آن سگ یا تصویر باشد، معتقدند که علت دوری خانه

آن تشبیه  آن تصویر باشد این است که این کار [کشیدن تصاویر] گناه بزرگی است و در
ای است که در مقابل خداوند  به گونهھا  آن کردن به آفرینش خداوند است و بعضی از

 .٤شوند پرستش می
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بر توحید و خالصانه عمل کردن برای خداوند، ایشان از † به علت تأکید ائمه
اند و این امردر  ای باشد نھی کرده نماز خواندن در جایی که در آن تصاویر یا مجسمه

 ایشان ذکر شده است. فتاوای 
امام برادرش  کند که از عبدالله بن حسن از پدربزرگش علی بن جعفر روایت می

ای  ای که در آن تصویر ماھی یا پرنده پرسیدم آیا نماز خواندن در خانه÷ موسی کاظم
شوند جایز است؟ ایشان  و یا مانند آن وجود دارد که اھل خانه بدان مشغول می

فرمودند: نه تا زمانی که سر آن [تصویر] قطع نشود یا از بین نرود، جایز نیست. و 
 ۀوباره خواندن آن نیست. از ایشان درباردر این مکان نماز بخواند، نیازی به د چه چنان

ای باشد سؤال کردم. ایشان فرمود:  ای که در آن مجسمه نماز خواندن در اتاق یا خانه
ھا در جلوی نمازگزار باشند نباید در آن اتاق نماز بخواند. مگر  در صورتی که آن مجسمه

ر این صورت نباید در را قطع کند. در غیھا  آن ای نداشته باشد پس باید سر آنکه چاره
 .١آنجا نماز بخواند

بن   امام موسیبرادرش علی بن جعفر آمده است که از جدش از حسن به روایت از 
ھایی  اینکه آیا نماز خواندن در مسجدی که در آن تصاویر و مجسمه ۀدربار÷ جعفر

 ھا شکسته و سر تصاویر پاک شود. در وجود دارد صحیح است؟ فرمود: باید سر مجسمه
 .٢این صورت نماز خواندن در آن اشکالی ندارد

ھایی را  عرض کردم: ما بالش÷ بصیر روایت شده است که به امام صادق یاز اب
 کنیم حکم کنیم که بر روی آن تصاویری وجود دارد و ما از آن استفاده می پھن می

د. اما شوند اشکالی ندار شوند و لگدمال می چیست؟ فرمود: از آنجا که پھن میھا  آن
 .٣بر روی دیوار یا تخت نصب شوند، اشکال دارد چه چنان

پاداش فراوان بدھد. چه جواب زیبایی به این سؤال ÷ خداوند به امام جعفر صادق
اند که ھر  گیرد. ایشان بیان فرموده اند! جوابی که از منبع نبوت سرچشمه می داده

لی ندارد. اما ھرگاه قصد گیرد ھیچ اشکا تصویری که مورد اھانت و تحقیر قرار می
بر دیوار، این کار حرام و گناه ھا  آن تعظیم یا بزرگداشت آن تصاویر باشد مانند نصب
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 بزرگی است.
 ۀدربار÷ بن اسماعیل به نقل از پدرش روایت شده است که از امام رضا از سعد

ھایی قرار دارد پرسیدم. آیا بر روی آن  نماز خواندن بر روی فرشی که روی آن مجسمه
پندارم. روایت شده  خواند یا نه؟ امام فرمود: به خدا قسم من آن را زشت می نماز می

است که فردی بر فرد دیگری وارد شد در حالی که در کنار او فرشی بود که روی آن 
شود؟ آن  سازی یافت می پرسید: آیا در اینجا مجسمه ای قرار داشت. آن مرد مجسمه

 .١نماز نخوانفرد در پاسخ گفت: نه در اینجا 
درباره این موضوع مھم فقط برای جلوگیری از نفوذ ص ھمه احادیث پیامبر

گاھانه شرک در میان مسلمانان از طریق تعظیم و غلو می ھمانگونه که برای  ،باشد ناآ
 ھای دیگر این اتفاق افتاد. امت

 افراد صالح و نکوکار ۀغلو کردن دربار -۲
آید، افراط و  از جمله اموری که از کوتاھی و سستی در زمینه توحید به وجود می

ترین اموری  ترین و خطرناک باشد. این امر یکی از زشت افراد نیکوکار می ۀغلو دربار
کوبد و ممکن است این امر به ھر نوع شرک و شری  را در ھم میاست که بنای توحید 

 ختم شود.
به معنای از حد گذشتن است. گویی برای افراد صالح یکی از امور و حقوق  غلو:

مخصوص به پروردگار را قرار دھد. از جمله اموری که فقط مختص پروردگار است و 
مطلق، غنای مطلق و تصرف کس در آن شریک نیست و آن صفات را ندارد، کمال  ھیچ

 ھاست و اینکه جز او ھیچ کس شایسته عبادت و خدایی نیست. جنبه ۀمطلق در ھم
کسی که درباره یکی از مخلوقات خداوند غلو کند تا جایی که در یکی از امور فوق 
سھمی برای او قائل باشد در حقیقت به وسیله آن امر، آن مخلوق را با خداوند یکسان 

 ترین نوع شرک است. این امر بزرگ دانسته است و
کسی که یکی از افراد نیکوکار را مدح و ستایش کند و مقام او را به بیش از آنچه 

آن فرد غلو کرده است و این  ۀتردید دربار خداوند بر آن دلیل نازل فرموده باال ببرد، بی
 شود. امر به شرک و انھدام بنیان دین منتھی می
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ذ� ، فإنَّ اهللا تعاىلفَوَق حيقِّ  عو�ال ترف«فرمود: ص پیامبر
ّ

 تّخذ�يعبداً قبَل أْن  اخت
مقام مرا بیش از آنچه حق من است باال نبرید زیرا خداوند قبل از آنکه مرا « »:اً يّ نب

 .١»خود آفریده است ۀپیامبری قرار داده باشد، مرا بند
 اند: مردم در تعامل با افراد نیکوکار سه دسته

را آنگونه که شایسته ھا  آن کنند و را رعایت نمیھا  آن که حقوقکسانی  اھل جفا:
 کنند. گذارند و تکریم نمی احترام نمیھا  آن دارند و به دوستی و به است دوست نمی

قرار ھا  آن را دارای مقامی باالتر از آنچه خداوند برایھا  آن کسانی که اھل غلو:
 خوانند. داده می

کنند و حق واقعی  دوستی میھا  آن دوست دارند و بارا ھا  آن کسانی که اھل حق:
 کنند. غلو و ادعای عصمت نمیھا  ۀ آنآورند. اما دربار را به جا میھا  آن و شایسته

صالحان کسانی ھستند که از اینکه حقی از حقوق خاص پروردگار را به خود 
 فرماید: می÷ از زبان عیسی –تعالی  –کنند. خداوند  اختصاص دھند خودداری می

قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َقٍّ ﴿
َ
ۡن أ

َ
 ].۱۱۶: [المائدة ﴾ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

دانم که دارای شریک باشی. شایسته من  گفت: تو را از آن پاک و منّزه می ÷عیسی]«[
 .»بخواھم که وظیفه و] حّق من نیست نیست که چیزی را بگویم [و

بدان اعتقاد داشته و براساس آن  ی پیامبراین امری است که اھل بیت گرام
 اند. عمل کرده

  ای در این باره: نمونه
ھا  آن اند: گروھی از به سه دسته تقسیم شده÷ امیرالمؤمنین علی ۀمردم دربار

 اند. او غلو کرده و منزلت او را با منزلت پروردگار جھانیان یکی دانسته ۀدربار
توان به امور زیر اشاره کرد: گمان  آن حضرت می ۀھای غلو آنان دربار از جمله نمونه

کنند که خداوند والیت ایشان را بر پیامبران، عرضه کرد. گروھی آن را پذیرفتند و  می
گروھی دیگر از قبول آن سر باز زدند. آن کسانی که این امر را انکار کردند بر مصائب و 

دچار طوفان ÷ نوح، دچار معصیت شد÷ آدم که چنانبالیی مختلف گرفتار شدند. 
÷ . ایوبداخل چاه انداخته شدبه ÷ به آتش انداخته شد. یوسف÷ شد. ابراھیم
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 .١نیز در شکم ماھی افتاد÷ به اشتباه افتاد و یونس÷ دچار بیماری شد. داود
را با اجازه ھا  آن کنند که امیرالمؤمنین خود اینکه ادعا میھا  این تر از ھمه فریبنده

 .٢خداوند نجات داد
یابد که ذکر نام خداوند در عبادت  خواند به خوبی درمی کسی که این روایات را می

فقط برای زیبا جلوه دادن آن عبارت قبیح و شنیع است. در غیر این صورت، آنگونه که 
کنند به امیرالمؤمنین حق تصرف مطلق که از توانایی ذاتی او سرچشمه  آنان گمان می

 گیرد داده شده است. می
خوارج، نواصب و ... ھا  آن اند از جمله نیز در بغض و تنفر از ایشان غلو کردهگروھی 

محّبت و مواالتی که الیق  ۀباشند. از جمله کسانی که حق و جایگاه ایشان را دربار می
 باشند. اند، اھل حق می ایشان غلّو نکرده ۀاند و دربار او باشد رعایت کرده

ایشان ھشدار  ۀلو کردن به ویژه دربارخطر غ ۀخودشان دربار÷ امیرالمؤمنین
شوند: دوستداری  من دچار ھالک [و گمراھی] می ۀاند: دو گروه دربار اند و فرموده داده

 .٣و دشمنی که در عداوت من افراط نماید ،کند من غلو می ۀکه دربار
من دو گروه ھالک  ۀاند: به سبب عقیده دربار فرموده÷ ھمچنین امیرالمؤمنین

وستدار و طرفدار افراطی که حب و عشق من او را به سوی غیر حقیقت شوند: د می
بکشاند. دشمن و مخالف افراطی که کینه من او را از حق دور سازد. بھترین مردم 

گیرند. پس بدان تمّسک  ش میدرباره اعتقاد به من آنانی ھستند که راه میانه را در پی
 .٤»جویید

مثًال من  يكإّن ف«مرا خواند و فرمود: ص فرماید: پیامبر می÷ امیرالمؤمنین
س يل أنزلوه امل�لة اليت حىت ىبهتوا أمه، وأحبّته انلصار رب حىتيهود خي، أبغضته ىسيع

أن  ىلع مله بغيض�مبغض ، وس يفّ يفرط بما ليُ اثنان: �ّب مفرط  يفّ  كهليهل، أال فإنّه 
ه ما يّ تاب اهللا وسنة نب�أعمل ب ّ� ك، ولإيلَّ  وىَح يُ وال  لسُت بنيبٍّ  ، أال إّ� بْهت��ُ 
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 ).٢٥/٢٨٥بحاراألنوار ( -٣

 ).٢٣/٣٧٢)، بحاراألنوار (٨/١١٢البالغة ( شرح نھج -٤
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ْحبَبْتُم أو ي�م طاعيت فيم من طاعة اهللا فحّق عل�استطعت، فما أمرت
َ
تو «»: رِْهتُمكَ ما أ

ھستی. یھود خیبر از کینه به دل داشتند به ھمین دلیل به مادرش ÷ ھمانند عیسی
اندند که حق بھتان و اتھام زدند. مسیحیان او را دوست داشتند و او را به جایگاھی رس

شوند:  من دو گروه گمراه می ۀو مناسب او نبود. [امام علی فرمود:] بدان که دربار
کند. و مخالف  دوستدار و طرفدار افراطی که درباره آنچه در من وجود ندارد افراط می

کشاند که به من اتھام و  توز افراطی که بغض و کینه من او را بدان جھت می کینه
شود. اما من به  بدانید که من پیامبر نیستم و بر من وحی نازل نمیتھمت وارد سازد. 

کنم. پس ھر آنچه را که  توانم به کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل می ای که می اندازه
شود.  از اطاعت پروردگار به شما دستور دادم، [عمل کردن بدان] بر شما واجب می

 .١»را دوست داشته باشید یا نپسندید خواه آن
کنند و  کسانی که در زمینه اعتقاد به ایشان غلو می ۀدربار÷ اوبلکه حتی تھدید 

شود و  رسانند، شدیدتر می به جایگاھی باالتر از آنچه حق ایشان است می او را
نیز  علیھماالسالم بن مریم عیسی که ھمچنانفرماید: خدایا من از غالیان مبرا ھستم  می

را شکست بده و خوار گردان و ھیچکدام از ھا  آن جست. خدایا از مسیحیان برائت می
 .٢آنان را یاری مفرما

نسبت بدان ھوشیاری † این امری است که امامان دیگر از ائمه اھل بیت
 اند و سخنان ایشان در این باره فراوان است. آن تذکر داده ۀاند و دربار داشته

تند که عظمت فرماید: بدترین مخلوقات خداوند غالیان ھس می÷ امام صادق
کنند. به خدا  دھند و ادعای خدایی بندگان خداوند را می خداوند را کوچک جلوه می

 .٣غالیان از یھودیان، مسیحیان، مجوسیان و مشرکان بدترند
اساس غلو و  ۀما را به تحقیق و جستجو دربار† این ھشدار جدی از سوی ائمه

 اند. یان فرمودهاین امر را ب÷ کند که امام صادق منشأ آن وادار می
شنیدم که فرمود: خداوند ÷ از ابان بن عثمان روایت شده است که از امام صادق

کرد امیرالمؤمنین خداست. اما به خدا  عبدالله بن سبأ را لعنت کند. زیرا او ادعا می

                                                 
 ).٢١١)، العمده (٣٥/٣١٧بحاراألنوار ( -١
 ).١/٢٦٣)، مناقب (٦٥٠)، امالی طوسی (٢٥/٢٨٤بحاراألنوار ( -٢
 منبع پیشین. -٣
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ای فرمانبردار و مطیع بود. وای بر کسی که بر ما دروغ ببندد.  قسم امیرالمؤمنین، بنده
 گوییم. ما از خودمان نمی ۀگویند که ما دربار ما سخنانی می ۀمردم دربارگروھی از 

 .١بریم جوییم و به خدا پناه می برائت میھا  آن بریم. ما از اعمال به خداوند پناه میھا  آن
از نظر و  ،بدیشان و افراط ناشی از آن† مسأله عالقه شدید بعضی از پیروان ائمه

 عنایت آن بزرگواران به دور نبوده است. 
کند که امام  ذکر می÷ ابن أبی نجران به روایت از عبدالله به نقل از امام صادق

بندند و  ما اھل بیت بسیار راستگو ھستیم. اما دروغگویانی بر ما دروغ می«فرمود: 
 .٢»رود ھای آنان به ما از بین می وغنسبت یافتن در ۀصداقت ما به وسیل

باید ھمواره به یاد داشته باشیم که امامان اھل بیت به رحمت خداوند امیدوارند و 
گونه  بر دیگران ھیچھا  آن خوانند. از عذاب او بیمناکند. آنان ھمواره خداوند را می

فرماید: به خدا قسم ما فقط بندگانی ھستیم  می÷ برتری ندارند. امام جعفر صادق
 چه چنانتوانیم که نفع یا زیان برسانیم.  ده و برگزیده است ما نمیکه خداوند ما را آفری

شکنجه شویم به علت گناھانمان است.  چه چنانو  ،لطفی شود از کرم و رحمت اوست
به خدا ما در برابر خداوند ھیچ حجت و برھانی نداریم و در برابر خداوند و در پیشگاه او 

شویم و در روز  میریم و در قبر دفن می د میتردی ھیچ مصونیت و برائتی نداریم. ما بی
 شود. وای بر آنان! ایستیم و از ما بازخواست می شویم و در محشر می قیامت زنده می

 را چه شده است؟ لعنت خداوند بر آنان باد.ھا  آن
در قبرش، امیرالمؤمنین، فاطمه، امام حسن، امام حسین، ص آنان خدا، پیامبر

را اذیت کردند. من در محضر شما  –صلوات الله علیھم  –امام سجاد و امام باقر 
ام. من از  به دنیا آمدهص اللهدھم که من مردی ھستم که از نسل رسول  شھادت می

و در  ،نماید از او اطاعت کنم به من رحم می چه چنانسوی خداوند ھیچ برائتی ندارم. 
ی شکنجه خواھد عذاب شدید ۀصورتی که از فرمان او سرپیچی کنم، مرا به وسیل

 .٣کرد
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 قبرها ۀدربارغلو  -۳
ھای  افراد نیکوکار در بسیاری از سرزمین ۀاز جمله مواردی که در زمینه غلو دربار

به ھا  آن کاری و تبدیل کردن بینیم، ساختن ضریح بر روی قبرھا، گچ اسالمی می
نذر، ذبح کردن، توسل، طواف دور آن، طلب یاری و  ۀباشد که به وسیل گاه می زیارت

کمک و مساعدت از صاحب قبر، تقدیم کردن قربانی، تاج گل، عطرھا و صرف اموال 
و  ،شوند ھای دیگری که ھمانند عقاید یھودیان و مسیحیان است عبادت می بدعت

 کند. مینزدیک  –سبحانه وتعالی  –را به خداوند ھا  آن کنند که این کارھا گمان می

 �َ هوَد حوال مسجداً؛ فإّن اَهللا لََعَن ايل ةً قبل يال تتّخذوا قرب« فرماید: می صپیامبر
ذوا قبور أنب

َّ
قبر مرا تبدیل به قبله یا مسجد نکنید. زیرا ھنگامی که « »:ائهم مساجدياخت

 .١»د کردند، خداوند آنان را لعن کردیھودیان قبرھای پیامبرانشان را تبدیل به مسج
عرض کردم: آیا نماز خواندن ÷ زراره روایت شده است که به امام جعفر صادق از

را ھا  آن و ھیچکدام از .٢نماز بخوانھا  آن در میان قبرھا جایز است؟ فرمود: در میان

 يال َ�تَِّخذوا قرب«اند:  از این کار نھی کرده و فرمودهص قبله قرار مده. زیرا رسول خدا
قبر «»: أنبيائهم مساجدَ ن اختذوا قبور يلعن اذل –جّل عّز و –ال مسجداً، فإنَّ اهللا قبلًة و

مرا تبدیل به قبله و مسجد نکنید. زیرا خداوند کسانی را که قبر پیامبرانشان را به 
 .٣»کنند لعن و نفرین کرده است مسجد تبدیل می

فرمود: ص یامبرفرماید: شنیدم که پ روایت شده است که می÷ از امیرالمؤمنین

قبرھایتان را به مساجد و « »:م قبوراً �ُ وتيُ م وال �ُ �م مساجدر�ال َ�تَِّخذوا قبو«
ھایتان را مانند قبرھا نکنید که در آن  یعنی خانه .٤»ھایتان را به قبر تبدیل نکنید نهخا

 نمازھای مستحبی و نوافل خوانده نشود.
خواندن در قبرستان و ساختن بنا در صفحات پیشین نھی و ھشدار نسبت به نماز 

 گذشت.ھا  آن بر روی قبرھا و تزئین
                                                 

 ).٧٩/٢٠)، بحاراألنوار (٥/١٦١)، (٣/٢٣٥( ةالشیع ، وسائل)١/١٧٨من الیحضره الفقیه ( -١
ه از زبان کن سبب یف است به ایث ضعین حدیست. و ایح نیلی صحکنماز خواندن در مقابر بطور  -٢

 ث بعدی از نماز خواندن مقابر نھی شده است مترجم.یخود امام در حد

 ).٢/٣٥٨الشرائع ( )، علل٨٠/٣١٣بحاراألنوار ( -٣
 ).٢/٣٧٩الوسائل: ( کمستدر -٤
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ساختن بنابر  ۀدربار÷ بن جعفر روایت شده است که از امام موسی کاظم  از علی
سؤال کردم که آیا این کار جایز است یا خیر؟ امام ھا  آن روی قبرھا و نشستن بر روی

ھا  آن اندود کردن کاری و گل ، گچفرمود: ساختن بر روی قبرھا، نشستن بر روی آنھا
 .١جایز نیست

روایت شده است که فرمود: بر روی قبرھا بنا نسازید و روی ÷ از امام صادق
 .٢از این کار تنفر داشتندص اللهھا تصاویر نکشید. زیرا رسول  سقف خانه

از ص به روایت از پدرانشان روایت شده است که فرمود: پیامبر÷ از امام صادق
نھی فرمودند. ھمچنین ایشان از خواندن نماز در ھا  آن قبرھا، نماز خواندن در کاری گچ

بام کعبه نھی  ھا، محل بستن شتران و روی پشت ھا، آسیاب ھا، دره قبرستان، راه
 .٣فرمودند

از  صاز امام جعفر صادق به نقل از پدران بزرگوارشان روایت شده است که پیامبر
کاری  خوردن طعام با دست چپ، غذا خوردن فرد در حالی که تکیه داده است و گچ

 .٤اند نھی فرمودهھا  آن قبرھا و نماز خواندن در
 صفرمودند: پیامبر÷ روایت شده که فرمودند: امیرالمؤمنین÷ از امام صادق

 .٥ھا فرستاد مجسمهر و یتصومرا برای صاف کردن و تخریب قبرھا و شکستن 
روایت شده است که فرمود: ھفت چیز زیر جزو درآمدھای حرام ÷ امام صادق از

آیند: رشوه گرفتن در قضاوت، پاداش کاھن، قیمت سگ و ھزینه ساختن  به شمار می
 .٦بنا بر روی قبر و ... 

 اند. کننده این عمل را ذکر کرده در بعضی از روایات عوامل منع
روایت ص (النھایه) به نقل از پیامبرنوری طبرسی به روایت از حلی در کتاب 

                                                 
 ).١/٢١٧االستبصار ( -١
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بنایی ساخته شود، نھی ھا  آن کاری شوند یا بر روی کند که ایشان از اینکه قبرھا گچ می
فرمودند. ھمچنین از نشستن و نوشتن روی قبرھا نھی فرمودند. زیرا این امور جزو 

 .١نداردھا  آن ھای دنیاست و مرده نیازی به زینت
شود،  ھمه آنچه غیر از خاک روی قبر مرده قرار داده می فرماید: می÷ امام صادق

 .٢شود باعث سنگینی روی مرده می
در خالل فتاوایشان بر توحید تأکید  †امامان اھل بیت ه:ک استاین واقعیت امر 

ای که برخالف قرآن و ھدایت آن بزرگواران است  ھای ساخته شده اند نه بر دروغ داشته
 شود. میو بدیشان نسبت داده 

اند و  کاری آن نھی فرموده از ساختن بنا روی قبرھا و گچص ترتیب پیامبر بدین
† ترتیب ائمه خواندند. بدین واسطه و مستقیم خداوند فرا می مردم را به عبادت بی

 دادند. کردند و نسبت بدان ھشدار می نیز مردم را از این امور نھی می
ت دادن به طواف قبرھا و سفر کردن به عجیب اینکه گروھی از مردم برای مشروعی

شوند که در  ھای عجیبی متوسل می به روایات دروغین و داستانھا  آن قصد زیارت
 ÷حقیقت وھم وسوسه شیطان است. کسی که قبر عالم یا بزرگی ھمانند امام حسین

 ھای دروغین یا دارد، به این داستان و دیگران مانند عیدروس و بدوی و ... را بزرگ می
شود و کتاب خداوند را به کنار  برکت افراد متوسل می ۀھای عوام دربار اوھام و خیال

نَّ ﴿ گذارد. خداوند فرموده است: می
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ

َ
 ﴾١٨أ

 ].١٨[الجن: 
 .»دیس را با خدا نخوانکچ یمساجد از آِن خداست، پس ھ«

ن ُ�ِيُب ﴿ فرماید: میھمچنین  مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم  لسُّ

�ِض� ٱُخلََفآَء 
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِ ٱأ  ].٦٢[النمل:  ﴾�َّ

ند و گرفتاری را برطرف ک ه دعای مضطر را اجابت میکسی کا یھا بھترند]  آیا بت«[
 .»ا معبودی با خداست؟!یآ ؛دھد قرارمین یسازد، و شما را خلفای زم می

ُ�ُم ﴿ فرماید: ھمچنین می ُّ ٱ�َذا َمسَّ ا  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ل�ُّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ

                                                 
 ).٢/٣٤٧الوسائل ( مستدرک -١

 ).٣/٢٠٢( ةالشیع وسائل -٢
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ِ ٱَ�َّٮُٰ�ۡم إَِ�  ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن  ۡلَ�ّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  ].٦٧[اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا  ۡ�ِ

ھا و امواج  [و گرفتار طوفان به شما برسدھا [و مصایب]  ھنگامی که در دریاھا ناراحتی«
د، فراموش یخوان الت خود) میکه (برای حل مشکسانی را ک، جز او، تمام شوید] سھمگین می

گردانید [و  [از یکتاپرستی] روی می ی نجات دھدکه شما را به خشکاما ھنگامی  ؛دینک می
و اصوًال انسان بسیار دھید]  جان را شریک خداوند قرار می ھای بی ن و بتھای ناتوا انسان

 .»ناسپاس است
ھایی که برخالف قرآن ھستند دل ببندیم یا بر سر مسیر ھدایت و  آیا به آن داستان

اند و  براساس آن عمل کردهص مخلوقات محمد ۀراه روشنی باشیم که سرور و برگزید
نباشد ... پس حق با چه کسی ھا  آن اند. اگر حق با خوانده اھل بیتش را بدان می

 است؟! 

 آن انواعدعا و  -۴
کند. این امر  ھایی است که انسان را به خدایش نزدیک می ترین عبادت دعا از مھم

باعث قرب  ألبه ھر نوعی که باشد اعم از طلب یاری و کمک یا پناه بردن به خداوند
و پناه بردن  ،بیم از عذاب و نیازمندی ،و امید به ثواب ،شود. زیرا این امر طلب الھی می

به پروردگار را در خود نھفته دارد. دعا وسیله مظلومان و راھی برای اظھار عجز و 
خوردگان و باعث سعادت در دو دنیاست. کسی که مقداری از دعا را به  ضعف شکست

 رزیده است.غیر خدا اختصاص دھد یعنی غیر او را بخواند، در حقیقت شرک و
دعا دارای انواع مختلفی است. از انواع آن دعای حرام و مشروع است، که در زیر به 

 پردازیم: بیان آن می
 دعای مشروع دو نوع است:

 خواندن خداوند و طلب از او در اموری که فقط او قادر به انجام آن است. نوع اول:
خواندن پروردگار به تنھایی و را برانگیخته است تا به بشریت † خداوند پیامبران

اظھار عجز در برابر او را به مردم بیاموزند. قبل از بعثت، اعراب خدایشان را 
ھایی مانند پیامبران، اولیا،  خواندند. در ھنگام دعا میان خودشان و خداوند واسطه می

به را ھا  آن برایشان شفاعت وھا  آن دادند و معتقد بودند که صالحان و ... قرار می
 کنند. خداوند نزدیک می

برانگیخته شد و آنان را به خواندن ھا  آن به عنوان معلمی در میانص پیامبر
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خداوند به تنھایی و بدون قرار دادن واسطه و شفیع فراخواند. حال این دعا با ھدف 

نَّ ﴿ فرماید: استغاثه، طلب کمک یا پناه بردن و ... باشد. زیرا خداوند می
َ
 لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ

ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ
َ
 ].١٨[الجن:  ﴾١٨أ

 .»دیس را با خدا نخوانکچ یمساجد از آِن خداست، پس ھ«

ِ ٱَوَمن يَۡدُع َمَع ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می َما  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  �َّ فَإِ�َّ
 ].١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥِحَسابُهُ 

تردید ھیچ دلیلی بر حقانیت آن  ھرکس که با خدا، معبود دیگری را به فریاد خواند، بی«
ند [بلکه مؤمنان رستگار شو تردید کافران رستگار نمی نخواھد داشت، حساب او با خداست بی

 .»شوند] می

ۡ�ُِك بِهِ  قُۡل ﴿ فرماید: ھمچنین می
ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ َحٗدا  ۦٓ إِ�َّ

َ
 ].٢٠[الجن:  ﴾٢٠أ

س را کچ ینم) و ھک یخوانم (و فقط او را عبادت م یبگو: من تنھا پروردگارم را م«
 .»دھم یاو قرار نم یکشر

ن ُ�ِيُب ﴿ ھمچین فرموده است: مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ  ﴾لسُّ

 ].٦٢[النمل:
ند و گرفتاری را برطرف ک ه دعای مضطر را اجابت میکسی کا یھا بھترند]  آیا بت«[

 .»سازد؟! می

 ].۵: [الفاتحة ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡستَعُِ� ﴿ ھمچنین خداوند فرموده است:
 .»طلبیم ستیم و تنھا از تو یاری میپر فقط تو را می«

إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن ﴿ فرماید: استغاثه و طلب کمک و یاری می ۀھمچنین خداوند دربار
 ].٩[األنفال:  ﴾لَُ�مۡ  ۡسَتَجاَب ٱَر�َُّ�ۡم فَ 

ای مؤمنان به یاد آورید] زمانی را که [در میدان جنگ بدر از شدت ناراحتی] از «[
 .»نمودید درخواست کمک و یاری می پروردگار خود

 ﴿ خداوند ھمچنین فرموده است:
َ
 ].١[الفلق:  ﴾١ ۡلَفلَقِ ٱُعوذُ بَِرّبِ قُۡل أ

 .»دم برم به پروردگار سپیده اه میبگو پن«
اصول توحید را  –در حالی که خردسال بود  ببه عبدالله بن عباسص پیامبر

آیا به تو چیزی بیاموزم که در پیشگاه خداوند برای تو سودمند  یاد داد و فرمود: ای پسر
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خداوند را رعایت کن تا تو را حفظ نماید. حق خداوند  باشد؟ من گفتم: بله. فرمود: حق
را رعایت کن و به جا بیاور تا ھمواره او را در کنار خود بیابی. در حالت خوشی و نعمت 
خداوند را ھمواره به یاد داشته باش تا خداوند در ھنگام مصائب از تو یاد کند. ھرگاه 

و ھرگاه درخواست کمک  ،چیزی خواستی [فقط] از خداوند طلب و درخواست کن
 .١نمودی [فقط] از خداوند یاری و مساعدت بجوی

اموری که  ۀدرخواست دعا کردن از فردی که در حال حیات است دربار نوع دوم:
 باشد. قادر به انجام آن می

از جمله دعاھایی که مباح است این است که فرد از برادر مسلمانش که در حال 
دینی یا دنیوی کاری انجام بدھد که قادر به انجام آن  حیات است بخواھد درباره امور

یا او را از شر  ،باشد. مثًال از او بخواھد در نمازش یا ھنگام رفتن به حج برای او دعا کند
یا غرق شدن نجات دھد. یا از او برای سوار شدن بر چھارپایش کمک  ،ای جانور درنده

 د تا از او دفاع کند و ... .بخواھد، یا از شر آزار دشمنان به او پناه ببر
  شرع مقدس این امور را جایز دانسته است به چندین شرط که از جمله عبارتند از:

 فرد دعاکننده در حال حیات باشد. )۱
 فرد دعاکننده در آنجا حضور داشته باشد. )۲
 وی قادر به انجام آن عمل باشد و آن کار نیز در حد توان بشر باشد. )۳

ِ ٱَوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ ه است:فرمود –تعالی  –خداوند  ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  ۡلِ�ّ ِ�ۡ 
 ].۲: [المائدة ﴾ۡلُعۡدَ�ٰنِ ٱوَ 

و  در راه نیکی و پرھیزگاری ھمدیگر را یاری و پشتیبانی کنید و ھمدیگر را در راه تجاوز«
 .»ستمگری یاری و پشتیبانی مکنید

ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ ﴿ فرماید: می÷ خداوند در قصه موسی ِيٱَ�َ  ۦمِن ِشيَعتِهِ  �َّ ِمۡن  �َّ
 ِ  ].١٥[القصص:  ﴾ۦَعُدّوِه
] کمک ÷کسی که از قبیله او بود، علیه کسی که از دشمنانش بود، از او [موسی«

 .»خواست
 
 

                                                 
 ).٢/٤٢٦) و مستدرک الوسائل (٧٩/١٣٨بحاراألنوار ( -١
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 دعای ممنوع
 نمونه آن خواندن مخلوق در اموری است که فقط خداوند قادر به انجام آن است.

خواند و  یا افراد زنده غایب را می ،اند مثًال فردی که اولیاء و صالحانی را که از دنیا رفته
کند و نیازھای خود از قبیل شفای بیماری، رھایی  طلب کمک و مساعدت میھا  آن از

 خواھد. این عمل شرک اکبر است. میھا  آن ھا و دفع ضرر را از از مصیبت
وھمی یا خیالی نیستند. زیرا ما بسیاری از مردم را این امور ترک شده، محال، 

را ھا  آن کنند و کنیم که به قصد زیارت قبور اولیاء و صالحین سفر می مشاھده می
را برای رفع نیازھا، ھا  آن و معتقدند که آن اموات ،را کمک کنندھا  آن خوانند تا می
ین کار از اعراب جاھلی پیروی کنند و با ا ھا و احزان از ایشان به خداوند نزدیک می غم
ھای فراوانی مستمسک  در این امر به داستانھا  آن دانید می چه چنانکنند.  می
 ھم در آیات زیر تأمل کنیم:  نھد. بیایید با شوند و قرآن کالم خداوند را به کنار می می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: میخداوند تعالی  ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ ِعبَ  �َّ
َ
 ۡدُعوُهمۡ ٱاٌد أ

 ].١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
د)، بندگانی ھمچون خود ینک د (و پرستش مییخوان ر از خدا مییه غکی را یھا آن«

د به شما پاسخ دھند (و ید باییگو د، و اگر راست مییرا بخوانھا  آن ؛شما ھستند
 .»تان را برآورند)یتقاضا

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند ھمچنین می ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ا َوُهۡم  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
 ].٢٠[النحل:  ﴾٢٠ُ�ۡلَُقوَن 

ه خودشان ھم کبل ؛نندک زی را خلق نمییخوانند، چ ر از خدا مییه غکی را یمعبودھا«
 .»مخلوقند

ۡ�َنۡت َ�ۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ﴿ فرماید: می –تعالی  –ھمچنین خداوند 
َ
ٓ أ يَۡدُعوَن  لَِّ� ٱَ�َما

ِ ٱِمن ُدوِن   ].١٠١[هود:  ﴾�َّ
خواندند کمترین سودی به آنان  پرستیدند و به فریاد می معبودھایی که به غیر از خدا می«

 .»ھا بکنند ونه کمکی نتوانستند بداننرساندند و ھیچگ
دانستند و  آن معبودھا را آلھه میھا  آن زیرا ید:گو ابوجعفر محمد طوسی می

موحّدان نیاز خود را از خداوند  که ھمچنانخواستند،  میھا  آن نیازھایشان را از
تر  یعنی کسی یا چیزی که شأن و منزلت آن پایین» من دون الله«و معنای  .خواھند می
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شده است که به معنی گرفته » األدون«از جایگاه عبادت خداوند باشد. زیرا از لفظ 
 .١باشد نزدیکتر از جھت پایین بودن می

ِ ٱقُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن ﴿ فرماید: میص ھمچنین خداوند از زبان پیامبر َحٞد  �َّ
َ
أ

ِجَد مِن ُدونِهِ 
َ
 ].٢٢[الجن:  ﴾٢٢ُمۡلَتَحًدا  ۦَولَۡن أ
ند، ک یت نمیبرابر او حما س مرا درکچ ینم) ھکز بر خالف فرمانش رفتار یبگو: (اگر من ن«
 .»ابمی یجز او نم یاھگو پناھ

 گوید: محمدجواد مغنیه می
کند که اسالم  ای است که به صراحت و وضوح بیان می ھا آیه این آیه یکی از ده

و انسان را مستقیمًا در برابر پروردگار  ،کند گری میان بندگان و خدا را رد می واسطه
خواھد بدو  و آنچه را که می ،دھد را مورد خطاب قرار میو بنده خداوند  ،دھد قرار می

و به وسیله انجام دادن اعمال نیک و بدون شفیع و واسطه به خداوند نزدیک  ،گوید می
 .٢شود می

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ زمانی که خداوند آیه
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
را نازل فرمود،  ].٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ ۡ�

ای «شان را فراخواند و فرمود: یباال رفت و خانواده و خوبر روی کوه صفا ص پیامبر
ھاشم، ای بنی عبد مناف، ای بنی قصی، خودتان را از خداوند  بنی عبدالمطّلب، ای بنی

توانم برای شما کاری انجام بدھم. ای عباس  بخرید که من در مقابل خداوند نمی
ھر مرد و زنی را به  عموی محمد، ای صفیه عمه محمد، ای فاطمه دختر محمد، سپس

 .٣»نام صدا زد
ایشان را  ،به خویشاوندان و امتش است که مبادا بعد از وفاتص این ھشدار پیامبر

کفار قریش افراد صالح را واسطه و  که ھمچنانبدانند و او را شفیع قرار دھند.  معبودی
را واسطه میان خودشان و خدا ÷ دانند و مسیحیان، عیسی شفیع قرار می

تأکید فراوانی بر نصیحت و آموزش خواندن † دانستند. به ھمین دلیل ائمه می
 خداوند به یکتایی به مردم داشتند.

فرماید: برتری  می÷ از حسن بن مغیره روایت شده است که شنیدم: امام صادق

                                                 
 ).١١/٣)، تفسیرالمیزان (٦/٦٢تفسیر التبیان ( -١
 ).٧/٤٤١تفسیر الکاشف ( -٢
 ).٣٢ارشادالقلوب ( -٣
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دعای پس از نماز واجب بر دعای پس از نماز مستحب ھمانند برتری نماز واجب بر 
باشد. سپس فرمود: خداوند را بخوانید و دعا کنید و مگویید که  نماز مستحب می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: کارمان تمام شد، زیرا دعا ھمان عبادت است. خداوند می َّ� 
وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن   ].٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ

 .»شوند زودی با ذلت وارد دوزخ میورزند به  بر میکه از عبادت من تکسانی ک«

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
 .﴾أ

 .»رمید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخوان«
امام فرمود: ھرگاه خواستی خداوند را بخوانی، ابتدا او را ستایش کن، پاک و بزرگ و 

صلوات  صبگو. بر پیامبرمنّزه بدان، ال إله إال الله، الحمدلله، سبحان الله و ... 
 .١شود خواھی از خداوند بخواه به تو داده می بفرست. سپس آنچه را می

خواندند که فقط خداوند را بخوانند  شان را به این فرا می علت اینکه ائمه دوستداران
اھمیت  این است که خواندن خداوند به وسیله دعا در نظر پرودگار بسیار عظیم و با

 است.

 دعويادلاعء مّخ العبادة وما من مؤمٍن «روایت شده است که فرمود: ص از پیامبر
َل هل يفيُ ا أو يادلن عل هل يف�اهللا إّال استجاَب هل، إّما أْن  َر عنه �َ يُ و�ّما أن  ،اآلخرة ؤَجَّ فِّ
  »:دُع بمآثمي  من ذنو�ه بقدِر ما داع ما لم

اند، دعای او مستجاب خو دعا کردن مغز عبادت است. ھر مؤمنی که خداوند را می«
ای که دعا  و یا اینکه به اندازه ،کند یا در آخرت شود. خداوند یا در دنیا بدو عطا می می

ر دھد. به شرطی که برای امو آمرزد و مورد عفو قرار می کرده است از گناھانش می
 .٢»گناه [و حرام] دعا ننموده باشد

م �ملّمات ه يفم واجلؤوا إيل�حواجئ اهللا يف افزعوا إىل«فرماید:  میص پیامبر
برای رفع نیازھایتان در پیشگاه خداوند « »:ه وادعوه، فإنَّ ادّلاعء مّخ العبادةوترضعوا إيل

ھایتان بدو پناه ببرید و به سوی او عجز و البه کنید و او  و در سختی ،گریه و زاری کنید

                                                 
 ).٣/٣٤١الکافی ( -١
 ).٧/٢٧( الشیعة وسائل -٢
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 .١». زیرا دعا مغز عبادت استرا بخوانید

حدٌ  كهليادلاعء مخ العبادة وال «فرماید:  میص پیامبر
َ
دعا کردن مغز « »:مع ادلاعء أ

 عنی خداوند او را دریشود( یو نابود نم کعبادت است و ھیچ کس با دعا کردن ھال
 .٢»ند)ک یننده حفظ مکھای خطر و فنا جا

پس دعا برای قضای نیازھا و رفع مصائب و ارتباط میان بنده و موال و صاحب 
ان، راه نزدیک و کوتاھی است. راھی که نه به صرف اموال، طی اختیارش چه عمل آس

 کردن مسافت و انتخاب واسطه نیازی ندارد.

 توّسل -۵
ُل است که به معنای انتخاب وسیله برای رسیدن به ھدف  َل َیَتَوسَّ توسل: مصدر َتَوسَّ

 باشد. پس اصل آن قصد رسیدن به ھدف موردنظر است. می
 و ممنوع. توسل دو گونه است: مشروع

 نوع اول: توسل مشروع
 دارد، امور زیر است:  آن را برای بندگانش دوست می ألاز جمله اموری که خداوند

تعیین کرده است  ألنزدیک شدن به او، دوست داشتن او، توسل به آنچه خداوند
مانند نماز، زکات، روزه، مستحبات، ترک محّرمات، پرھیز از امور نھی شده، توسل به او 

ھای مبارکش، صفات واالیش و نزدیک شدن به ایشان به وسیله اعمال  نام ۀبه وسیل
 نیک.

فرماید: کسی که به  روایت شده است که فرمود: خداوند می÷ از امام محمدباقر
نگ بپردازم. بنده جام تا با او به  ی من اھانت کند من در کمین او نشستهیکی از اولیا

تردید او به  شود. بی ام به من نزدیک نمی با ھیچ عملی بھتر از آنچه بر او واجب کرده
شود تا او را دوست بدارم. ھرگاه او را  وسیله نوافل و مستحبات به من نزدیک می

بیند و  شنود، چشم او که می آن می ۀوسیلدوست بدارم گوش او خواھم بود که به 
رود. و اگر مرا  کند و پای او که به وسیله آن راه می دست او که به وسیله آن حمله می

و اگر از من [چیزی] بخواھد، [آن را] بدو خواھم  ،کنم بخواند، دعای او را اجابت می

                                                 
 ).٥/١٧٤( الوسائل مستدرک -١
 ).٩٠/٣٠٠بحاراألنوار ( -٢



 ٩٧  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١داد ...
ار خداوند و شود و درخواست ولی دوستد این دعایی است که مستجاب می

 شود. کننده به فرمان او اجابت می عمل
شود.  این توسل مشروع است که از سوی خداوند به انجام آن تشویق و ترغیب می

َها ﴿ داند: زیرا خداوند می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ : [المائدة ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا

۳۵.[ 
نواھی او اجتناب ورزید] و  از خدا بترسید [و از اوامر او اطاعت کنید و ازای مؤمنان «

عمال شایسته و بایسته برای تقرب به خدا وسیله بجویید [که عبارت از اطاعت، عبادت، ا
 .»است]

ای است که شما را به  وسیله ،منظور از توسل گوید: سید محمد حسینی شیرازی می
 .٢کند از جمله انجام خیرات و اعمال نیک خداوند نزدیک می

 .٣رسید به ثواب میھا  ۀ آناند: آن طاعات و عباداتی که به وسیل گروھی دیگر گفته
به سوی پروردگارش ھا  آن بعضی از انواع توسل مشروع ھستند که بنده به وسیله

 جوید: توسل می
  :یمانتوسل به ا الف)

 فرماید: آن عبادت است از اینکه مؤمنان به ایمانشان متوسل شوند. خداوند می

﴿ ٓ �ََّنا ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  رَّ ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ إِ�َّ َ�َا  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا

َنا َمَع  َٔ ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
 ].١٩٣[آل عمران:  ﴾١٩٣ ۡ�

به پروردگار «ه: کرد ک مان دعوت مییه به اکم یدیپروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شن«
ھای ما را  یبد پروردگارا! گناھان ما را ببخش! و ؛میمان آوردیو ما ا» د!یاوریمان بیخود، ا

 .»رانیھا) بم ر آنیان (و در مسیکبپوشان! و ما را با ن
 : ب) توسل به توحید و یکی دانستن خداوند

 ÷پیامبران در دعاھایشان بر این نوع توسل تأکید فراوان داشتند. از جمله یونس

                                                 
)، الکافی ٨٤/٣١األنوار ( )، بحار٤/١٠٣)، عوالی الآللی (٣٢)، المؤمن (٣/٥٨الوسائل (  مستدرک -١

)٢/٣٥٢.( 
 ).٦/٨٣تقریب القرآن (نگا: تفسیر  -٢
 ).١/٣٧٨)، تفسیر الوجیز (١/١١٢نگا: تفسیر شبر ( -٣
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َ�َناَدٰى ِ� ﴿ فرماید: پرداخت. خداوند می در تاریکی شکم ماھی بدین نوع توسل می
لَُ�ِٰت ٱ نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  لظُّ

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
ٰلِِم�َ ٱأ َوَ�َّۡيَ�ُٰه  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٧ ل�َّ

 ].٨٨ -٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٨ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱِمَن 
ما دعای . اران بودمکاز ستمست! منزھی تو! من یخداوندا!) جز تو معبودی ن«(صدا زد: «

گونه مؤمنان را نجات  نیو ا ؛میدیو از آن اندوه نجاتش بخش ؛میاو را به اجابت رساند
 .»میدھ می

 :ھای مبارک و صفات واالی پروردگار ج) توسل به نام

ِ ﴿ فرماید: می –تعالی  –خداوند  ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
 ].١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

کند.  ترین صفات داللت می [که بر بھترین معانی و کامل ؛است یکھای ن و برای خدا، نام«
 .»دیھا) بخوان خدا را به آن (نام] پس به ھنگام ستایش خداوند و درخواست حاجات خویش

َتِ يّ ا قي يُّ ا حي«خوانیم:  در دعا می که ھمچنان محْ تَغِ  كَ ومُ بِرَ ای زنده و « »:ثُ يْ أسْ
 .١»برم به رحمت تو پناه مینگھدارنده جھان 

مَّ إينِّ «ھمچنین گفته شده است:  لهُ أَلُ  الَّ ئِ  كَ أَسْ امَ نَ  كَ بِأَسْ ُسْ پروردگارا من به « »:ىاحلْ
 کنید. ات را ذکر می سپس خواسته .٢»کنم ھای زیبایت از تو طلب می نام ۀوسیل

 :د) توسل به اعمال نیک
اعمال نیک مانند نماز، نیکی به والدین، حفظ حقوق، رعایت امانت توسل کردن به 

 و قرائت قرآن، و ... در محضر پروردگار جایز است.
مثًال فرد بگوید: خدایا من فالن کار مثًال: کمک به فقرا و نیازمندان، کمک به 

 کنید. ام. سپس خواسته خود را ذکر می مسلمانان و ... را به خاطر تو انجام داده
 :) توسل به طلب دعا از پیامبران و نیکوکارانی که در حال حیات ھستند  ھ

روایت شده است که فرمود: فرد نابینایی خدمت رسول ÷ از امام محمدباقر
ات را به تو  به او فرمود: آیا دوست داری که خداوند بیناییص آمد. پیامبر صخدا

بگیر. سپس دو رکعت نماز بخوان  بازگرداند؟ فرمود: بله. به او گفت: به طور کامل وضو
پیامبرت که پیامبر  ۀکنم و به وسیل خواھم و به سوی تو رو می و بگو: خدایا من از تو می

                                                 
 ).٥٦٢، ٢/٥٢٤الکافی ( -١

 ).٥/٧٨الوسائل ( مستدرک -٢
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تو به سوی خدای تو رو  ۀای محمد من به وسیل ،آورم رحمت است به سوی تو روی می
از ص گویند: ھنوز آن حضرت خواھم که بینایی مرا بازگرداند. می کنم و از او می می

ش را باز ینایه خداوند بکه آن مرد برگشته آمد و در حالی کجای خود بر نخواسته بود 
 .١گردانده بود

در حالی که زنده بود برای آن فرد نابینا دعا ص کند که پیامبر این حدیث بیان می
به آن مرد دستور داد که برای ص کرد. خداوند دعای او را مستجاب نمود و پیامبر

به خدا روی آورد. پس خداوند دعای او ص دعای پیامبر ۀد و به وسیلخودش دعا کن
 را قبول نمود.

اند و پس از وفات  در قید حیات بودهص این دعا مخصوص زمانی است که پیامبر
اند و  این کار را نکرده شو صحابه† ایشان این نوع دعا جایز نیست. زیرا اھل بیت

اند. پس در این باره باید بسیار  ش استفاده ننمودهافراد نابینا پس از آن جریان از این رو
دقت نمود. ھمچنین فرد نابینا این کالم را مستقیمًا و از طرف خود نگفت: بلکه آن را 

 دریافت نمود و آن دعا را تکرار نمود.ص از پیامبر

 :نوع دوم: توسل ممنوع
مانند آنچه بعضی از افراد  ،توسل ممنوع آن نوعی است که در دین ھیچ اصلی ندارد

و به جای آن به  ،کنند خودداری میھا  آن نادان مسلمان از انجام عمل صالح و توسل به
ص اللهپردازند. گروھی از آنان به مقام رسول  توسل به پیامبران، اولیا و صالحان می

ر این ام» خدایا به خاطر محمد و آل محمد مرا عفو کن«گویند:  کنند و می توسل می
 اند. این کار را نکردهص زیرا اصحاب و اھل بیت پیامبر ،٢بدعت است

 صعموی پیامبر – سبن عبدالمطلب  مسلمانان برای بارش باران به دعای عباس
که از دنیا رفته بود متوسل ص در حالی که زنده بود توسل جستند. اما به پیامبر –

 .٣نشدند

                                                 
 ).٨٨/٣٧٣)، بحاراألنوار (٦/٣٩٠الوسائل ( مستدرک -١

انجامد و آن زمانی است که فرد گمان کند که  آمیز گاھی به شرک می این نوع توسل بدعت -٢
 د به واسطه نیاز دارد.خداون

 ).١/٤٤٩نگا: من ال یحضره الفقیه ( -٣
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افراد امری جدید و بدعت است. و علیرغم  ھمچنین توسل جستن به جاه و منزلت،
بر آنان پوشیده نبود و به خوبی آن را ص اینکه جایگاه و شأن رسول اکرم

 جستند. اما با این وجود ھم به آن توسل نمی ،شناختند می
پروردگار  –ای برای ارتباط با خالق  توان به امر مخلوق و آفریده شده چگونه می

و فقط کسی که  ،وردن به مخلوقات نیز چنین استتوسل جست؟ قسم خ –جھانیان 
و از جواب صحیح غافل باشد این اعمال را انجام  ،از راه راست اطالعی نداشته باشد

گوید. این فرد از راه اشتباھی که از مسیر ھدایت دور  و این سخنان را می ،دھد می
دارد و از  یای که اھل بیت را دوست م است پیروی کرده است. به ھمین دلیل بنده

 نماید. میکند، از آنچه در آثار و روایات صحیح ذکر شده، پیروی  پیروی میص پیامبر

 شفاعت -۶
که عبارت از  ،باشد از انواع دعاھایی که در روایات ذکر شده است شفاعت می

 باشد. گری برای فرد دیگر برای جلب منفعت یا دفع ضرر می واسطه
برای کسانی که ص قیده دارد که پیامبرشفاعت حقیقت دارد. فرد مسلمان ع

کند  اعمال خیر و شرشان برابر است و کسانی که شایسته دخول در آتشند شفاعت می
 ۀو شھدا دربار ،که وارد بھشت شوند. ھمچنین مسلمان معتقد است که فرشتگان

کنند. روزه، قرآن خواندن و ... برای صاحبانشان شفاعت  ھایشان شفاعت می خانواده
 مایند.ن می

بدان که شفاعت دو شرط دارد که باید ھر دو عملی شوند تا در روز قیامت آن 
 خواسته عملی گردد:

 : شرط اول: اذن پروردگار

َ�َٰعةُ ٱ�َّ تَنَفُع  يَۡوَم�ِذٖ ﴿ فرماید: خداوند می ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

 ].١٠٩[طه:  ﴾١٠٩
بخشد، مگر [شفاعت] کسی که خداوند  روز شفاعت [ھیچ کسی] سودی نمی در آن«

 .»مھربان به او اجازه دھد و گفتارش را بپسندد
 گوید: محمدباقر ناصری می

کند که مردم از صدای منادی  گونه وصف می قیامت را بدین –سبحانه  –خداوند 
و دعای دعاکننده  ،ندکن دمد و ھمان اسرافیل است پیروی می پروردگار که در صور می



 ١٠١  تیالوه دیتوح: سوم فصل

کند. در آنجا ھمه صداھا در برابر عظمت  و کسی از آن عدول نمی ،ھیچ انحرافی ندارد
آید. و در  افتند. پس جز نجوایی از آنان چیزی برنمی پروردگار به سکون و سکوت می

آن روز شفاعت ھیچ کس فایده و نفعی ندارد مگر آن کسی که خداوند به او اجازه 
 .١، اولیا، صّدیقان و شھداشفاعت بدھد و از گفتار او راضی باشد مانند پیامبران

اینکه ھیچ مخلوقی جز بعد از اذن کند به  نفی می –سبحانه  –بلکه خداوند 

َمن ﴿ فرماید: پروردگار کمترین و کوچکترین حق شفاعتی را داشته باشد. خداوند می
ِيٱَذا   ].۲۵۵: [البقرة ﴾إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

 .»ند؟که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کست کی«
ھیچ کدام از کسانی که حق شفاعت دارند در روز قیامت  نویسد: ابوجعفر طوسی می

کنند. اما  دھد، شفاعت نمی ھا اجازه و دستور می جز پس از آنکه خداوند در آن امر بدان
در  –سوم است در دنیا مر که چنان –اینکه کسی بدون اجازه اقدام به شفاعت نماید 

 .٢قیامت وجود ندارد
تواند بدون اذن پروردگار برای او  کند مخلوقی می واحسرتا بر کسی که گمان می

 شفاعت یا او را یاری کند.

ٞ َوَ� َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن  ۦلَيَۡس لَُهم ّمِن ُدونِهِ ﴿ خداوند فرموده است:  ﴾٥١َوِ�ّ
 ].٥١[األنعام: 

د یشا ؛ای جز او ( خدا) ندارند نندهک اور و سرپرست و شفاعتیه در آن،) ک(روزی «
 .»نندکشه یزگاری پیپرھ

 گوید: محمد سبزواری نجفی می
خداوند والیت را فقط از آن خود دانسته است. به عالوه در قرآن که شفاعت را با 

اختصاص پیدا صیغه مبالغه آورده تا مردم بدان اھتمام بیشتری پیدا کنند، به خداوند 
کنند اما این  و اھل بیت بزرگوارش شفاعت میص کرده است. علیرغم اینکه پیامبر
 .٣پذیرد امر پس از اذن پروردگار انجام می

 نویسد: سید محمد حسینی شیرازی می

                                                 
 ).٢/٣٢٠البیان ( مختصر مجمع -١
 ).٢/٣٠٨تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن ( -٢
 ).٣/٣٤الجدید فی تفسیرالقرآن ( -٣



 †عقیده اهل بیت    ١٠٢

معناست.  کند. زیرا شفاعت او بی منظور از این آیه آن نیست که خداوند شفاعت می
او  ۀاجاز در دست اوست. بنابراین ھیچ کس جز با بلکه مقصود آن است که شفاعت

 .١کند شفاعت نمی
 :شود کننده و فردی که دربارة او شفاعت می شرط دوم: رضایت از شفاعت

لَٖك ِ� ﴿ فرماید: خداوند می َ�َٰ�ٰتِ ٱ۞َوَ�م ّمِن مَّ ا إِ�َّ ِمۢن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لسَّ
ذََن 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ٱَ�ۡعِد أ  ].٢٦[النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �َّ
سودی نبخشد ھا  آن شفاعتشان)  (با آن مقام و منزلتھا  ار فرشتگان آسمانیو چه بس«

 .»س بخواھد و راضی باشد اجازه (شفاعت) دھد!که خدا برای ھر کمگر پس از آن
 نویسد: سید محمد طباطبایی می

عبارت از عدم وجود مانع از سوی اجازه  تفاوت میان اذن و رضایت آن است که اذن
 دھنده است و رضایت ھمراھی نفس فرد با آن امر و نداشتن مخالفت است.

شاید درباره امری اذن بدون رضایت وجود داشته باشد. اما رضایت جز با وجود 
پذیر نیست. در سیاق آیه آمده است که عقیده مشرکان و  إذن امکان هبالفعل یا بالقو

سبحانه  –ن اینکه فرشتگان از سوی خودشان و به صورت مستقل از خداوند پرستا بت
 –تعالی  –امکان ندارد. پس این امر مطلقًا به خداوند  نی، و ادارای شفاعت باشند –

اجازه شفاعت ھا  آن کنند که خداوند بزرگ به تعلق دارد. بلکه فقط کسانی شفاعت می

ۚ ﴿و از این امر راضی باشد. بنابراین منظور از  ،داده باشد فرشتگان ھستند و  ﴾لَِمن �ََشآُء
ھا تأثیری ندارد جز پس از  آیه بدین معنی است که شفاعت بسیاری از فرشتگان آسمان

و از آن امر رضایت داشته  ،اجازه بدھدکه بخواھد ھا  آن د به ھر کدام ازآنکه خداون
 .٢باشد

برای ھر مخلوقی نیست. بلکه فقط گروه معینی دارای این این شفاعت ارزشمند 
 حق ھستند. 

ٰفِعِ�َ ٱتَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة  َ�َما﴿ فرماید: خداوند تعالی می  ].٤٨[المدثر:  ﴾٤٨ ل�َّ
 .»بخشد ینم یسودھا  آن نندگان به حالک ن رو شفاعِت شفاعتیاز ا«

                                                 
 ).٧/٩٢تقریب القرآن ( -١

)، ٢١/٤٩٧کنزالدقائق ()، ٤/٦٢٠الجوامع ( )، نگا: تفسیر جامع١٩/٤١المیزان فی تفسیرالقرآن ( -٢
 ).٧/٤٩)، الجدید (١٠/٢٧٢مقتنیات الدرر (



 ١٠٣  تیالوه دیتوح: سوم فصل

پیامبران و فرشتگان بخواھند حتی اگر ھمه  گوید: میر سیدعلی حائری طھرانی می
ھا  آن منظور این نیست که ،رساند کنند این کار بدیشان سودی نمی شفاعت ھا  آن برای

کنند. زیرا شفاعت به اذن پروردگار و به جا بودن آن بستگی  برایشان شفاعت نمی
از سوی کسی که بدو اجازه داده شده برای کسی که قابلیت و  چه چناندارد. 

شود. کفار شایستگی شفاعت را ندارند.  شایستگی آن را دارد انجام شود، مقبول می
و کسی ھم برای آنان شفاعت  ،را نداردھا  آن بنابراین کسی اجازه شفاعت برای

 .١ه استفاید شفاعتی ھم صورت بگیرد بی چه چنانو در حقیقت  ،کند نمی
شفاعت پیامبران و فرشتگان به کفار سودی  نویسد: محمدباقر ناصری می

د است نمی  .٢بخشد. شفاعت فقط برای مؤمنان ُموحِّ
پذیرد که ایشان  ھر شفاعتی فقط در اختیار خداوند است و تنھا در صورتی انجام می

ِ  قُل﴿ فرماید: کند اجازه دھد. خداوند می به کسی که شفاعت می َّ َ�َٰعةُ ٱ ّ�ِ ُ  لشَّ  ۥَ�ِيٗعاۖ �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
تمام شفاعت از آن «بگو: « ].٤٤[الزمر:  ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۡ�

 .»خداست
 ،کند ھیچ کس جز با اجازه و اذن او شفاعت نمی نویسد: محمد سبزواری نجفی می

گونه است،  و ھیچ کس حق شفاعت ندارد بلکه ھمه شفاعت از آن اوست. کسی که این
تواند درباره امورش جز با اذن و رضایت او سخن بگوید. زیرا زمام ھمه امور در  نمی

 .٣اختیار اوست
تواند با توکل بر آن  کند که می انسان گمان می نویسد: سید محمدتقی مدرسی می

مسؤولیت شانه خالی کند و با این کار مسؤولیت گمراھی و انحرافی شفیعان از زیر بار 
کنند. مثًال فردی مسؤولیت انحراف و  میھا  آن اند متوجه را که بدان دچار شده

اش را به پدر و مادر یا حکومت یا جامعه نسبت دھد. اما خداوند اندیشه  گمراھی

وَ ﴿ فرماید: کند و می شفاعت را به طور مطلق رّد می
َ
ْ َ� َ�ۡملُِكوَن َشۡ� أ ا َوَ�  ٔٗ لَۡو َ�نُوا

 ].٤٣[الزمر:  ﴾٤٣َ�ۡعقِلُوَن 
ھا  آن و شعوری برای کزی نباشند و دریچ کد) ھر چند مالیطلب شفاعت میھا  آن ا (ازیآ«

                                                 
 ).١١/٢٩٩تفسیر مقتنیات الدرر ( -١

 ).٣/٤٩٦البیان ( مختصر مجمع -٢
 ).٩/٣٣)، نگا: تفسیر التبیان (٦/١٧١تفسیرالجدید ( -٣



 †عقیده اهل بیت    ١٠٤

 .»نباشد؟!
قادر به رساندن نفع یا ضرر نبوده و اختیار مرگ و زندگی یا امور بسیار ھا  آن یعنی
 –را در اختیار ندارند. زیرا ھمه حکومت و فرمانروایی از آن خداوند تر از آن  کوچک

عقلی  چه چنانزیرا ». و فھم و شعوری ندارند« :﴾٤٣َوَ� َ�ۡعقِلُوَن ﴿ است؛ –جّل وعال 

ھیچ توان ھا  آن کردند. بنابراین داشتند به آنچه برخالف رضایت پروردگار است امر نمی
 باشد ھرگز شفیع نخواھد بود.و علمی ندارند و کسی که چنین 

کننده حقیقی فقط خداوند است که اراده و اختیار ھمه چیز در اختیار  شفاعت
تردید با اجازه  بی ،کنند  گروه دیگری وجود داشته باشند که شفاعت چه چنانو  ،اوست

انسان بخواھد از عذاب الھی بگریزد باید فقط به خدا پناه  چه چنانکنند.  او شفاعت می
و ھرگز  ،ترسیم او ھیچ پناھگاه دیگری وجود ندارد. ھمه ما از خداوند می رد. زیرا جزبب

ھرگاه  ن نخواھیم یافت. انسان عادت داردای برای گناھان ما جز خداوند آمرزنده
 ،سازد یا برای خود شفیعی می ،کند تراشی می مرتکب گناھی شد، برای توجیه آن بھانه

گوید: چرا به این  ناھش نجات خواھد داد. خداوند به او میکند که او را از گ و گمان می
روی؟ به سوی من بیا. حتی اگر گناھکار ھستی بیا. پس فقط من آن  سو و آن سو می

کنندگان و آن توجیھات و  نه آن شفاعت ،دھم کسی ھستم که تو را از گناھت نجات می
ھا  و حاکم مطلق آسمانھا. پس در حقیقت فقط خداوند شفیع است. زیرا ا تراشی دلیل

و بازگشت به سوی اوست، آنجا که  ،کند و زمین است. اوست که امور جھان را اداره می
 .١حساب دقیق و پاداش کامل در نزد اوست

کنیم که به مرقد و بارگاه اولیا و افراد  با این وجود ما بسیاری از مردم را مشاھده می
طلبند و به وسیله شفاعت و  نیازھایشان را میھا  آن کنند و از صالح و نیکوکار سفر می

گمان خودشان) نیازھایشان را به شوند و( محبت آن افراد نیکوکار به خداوند نزدیک می
ای  اند که میان خداوند و بندگان ھیچ واسطه کنند. آنان فراموش کرده برآورده می

ا مشکالت را از پیش وجود ندارد. بلکه باید خداوند را مستقیمًا و بدون واسطه خواند ت
یا به علت  ،و نیازشان را برآوره نماید ،و به سخن افراد درمانده پاسخ دھد ،رو بر دارد

وجود حکمتی از جانب ذات اقدس الھی، اجابت آن دعا به تأخیر افتد. یا اینکه اجابت 
آن را به روز قیامت واگذارد. یا اینکه بال و شری را مانند آنچه برای دفع آن دعا 

                                                 
 ).١١/٤٩٨تفسیر من ھدی القرآن ( -١



 ١٠٥  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 از او دفع نماید. ،نموده است یم
ھای فوق، عبادت است. خداوند  دعا کردن و خواندن خداوند در ھمه حالت

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿ فرماید: می
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

 ].٦٠[غافر:  ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
ه از عبادت کسانی کرم! ید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخوان«وردگار شما گفته است: پر«
 .»شوند! ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می بر میکمن ت

خداوند در این آیه دعا را عبادت نامیده است. پس وضعیت آنانی که به سوی مزار و 
مانند مسیحیانی است که  کنند دقیقاً  قبور مردگان، اولیا، صالحان و ... سفر می

 ۀپرستند و اعراب جاھلی که به وسیل دھند و او را می را شفیع خود قرار می ÷عیسی
را شفیع خود قرار ھا  آن جستند و افراد نیکوکار به خداوند تقرب می ۀضریح و مجسم

 دادند. می

ِ ٱمِن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ خداوند این گروه از مردم را چنین وصف نموده است: َما  �َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِۚ ٱَ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ  ].١٨[یونس:  ﴾�َّ

رساند، و نه سودی  ان مییه نه به آنان زکپرستند  ی را مییزھایر از خدا، چیغھا  آن«
 .»عان ما نزد خدا ھستند!یشفھا  این ند:یگو و می ؛بخشد می

ُ�نَّ�ِ ﴿ این عقیده آنان را اشتباه دانسته و فرموده است:خداوند 
َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡعلَُم ِ�  �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ�  ].١٨[یونس:  ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

منزه » سراغ ندارد؟!ن یھا و زم ه در آسمانکد یدھ زی خبر مییا خدا را به چیآ«بگو: «
 .»دھند ه قرار میکانی یاست او، و برتر است از آن ھمتا

نیازھای مردم را به سوی او تا یعنی خداوند به واسطه و شفاعت کننده نیاز ندارد 
ماند. بلکه خداوند واسطه  ببرند. زیرا ھیچ امری از امور بندگان از علم او مخفی نمی

ھایی  داند. واسطه ا از سوی بندگان اشتباه و حرام میقراردادن اولیا و صالحین و ... ر
باشند. بلکه آنان از خوف و بیم  یا دفع ضرر از خود نمی ،که خود قادر به جلب نفع

 فرماید: جستند. خداوند می اعمال نیکشان بدو تقرب می ۀعذاب خداوند و امید به وسیل

ْ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ۡدُعوا ِّ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ِينَ ٱ أ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِهُِم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
َو�ََخافُوَن  ۥ�
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  ].٥٧ -٥٦اء: [اإلسر ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َعَذابَهُ 
 د!ید، بخوانیپندار ر از خدا (معبود خود) مییه غکسانی را ک«بگو: ای پیامبر به مشرکان] «[

سانی را ک نند.کجاد یری در آن اییلی را از شما برطرف سازند، و نه تغکتوانند مش نه میھا  آن
ای ھر  لهیند، وسیجو ای (برای تقرب) به پروردگارشان می لهیخوانند، خودشان وس ه آنان میک

ه عذاب پروردگارت، کچرا  ؛ترسند و از عذاب او می ؛دوارندیو به رحمت او ام ؛تریکچه نزد
 .»ز و وحشت استیھمواره در خور پرھ

 نویسد: حاج سلطان جنابذی می
برسانند، ھمانند ھا  آن توانند ھیچ سود یا زیانی به ھا و ستارگانی را که نمی آنان بت
ھا و آرا و شیطان به طور تقلیدی پیروی  ھمچنین آنان از اندیشه پرستند. بندگان می

را به رھبری دنیوی و اخروی آنان ھا  آن کنند. ھمچنین از کسانی که خداوند می
دانند که اطاعت کردن عبادت است و منظور از نفی  منصوب ننموده است. آنانی که می

د از آنچه بدون توجه به پندارن نفع و ضرر نفی آن چیزی است که نفع و ضررش می
شود. در غیر این صورت پرستش آن کامًال  شان مربوط می ھایشان به امور دنیایی عبادت

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ گویند: میھا  آن رساند. بدانھا زیان می ِۚ ٱَ�ٰٓ ان این« ].١٨[یونس:  ﴾�َّ
 .»شفیعان ما نزد پروردگار ھستند

ھا در پیشگاه خداوند برای ما شفاعت  گویند: بت میپرستان نیز  ھمچنین بت
گویند: ستارگان شفیعان ما در پیشگاه پروردگار  کنند. ھمچنین بیشتر صائبین می می

ھستند. گروھی از آنان نیز معتقدند که شفاعت از گذشته در میان خدایان بوده است. 
د. کسانی که از کن گویند: آتش برای ما در پیشگاه خدا، شفاعت می زرتشتیان می

واسطه میان ما و پروردگار و ھا  آن کنند معتقدند رھبران ساختگی دینی پیروی می
وسیله و واسطه شیطان و ھا  آن وسیله تقرب و نزدیکی ما به خداوند ھستند. حال آنکه

 .١سبب نزدیک شدن به جھنم و آتش ھستند
 گوید: محمد سبزواری نجفی می

ھا و ... به خداوند نزدیک  وسیله عبادت کردن آن بتکنند که به  ھا ادعا می آن
و اینکه خداوند به  ،کنند ھا در پیشگاه خداوند برایشان شفاعت می و آن بت ،شوند می

کند. آنان  را قبول میھا  آن و روز قیامت شفاعت ،را داده استھا  آن آنان اجازه عبادت
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ھا باعث  داوند از طریق آن بتکنند که عبادت خ با آن عقیده باطل و زشتشان گمان می
جمع ھا  آن شود. بنابراین زشتی عقیده و عمل در تکریم و تعظیم بیشتر خداوند می

 .١شده است
عقیده صحیح پیرامون مسأله  ۀی بود که باید دربارآنچه بیان شد، ھمه آن سخن

ا از خواھیم که ما را شایسته آن قرار بدھد تا ما ر از خداوند می .شد شفاعت بیان می
و اھل بیت بزرگوارش ھستی آیا ص آتش دوزخ برھاند. ای کسی که دوستدار پیامبر

یا از کسانی که توانایی  ،خواھی شفاعت را از خداوند که ھمه چیز در اختیار اوست می
 انجام ھیچ عملی را حتی برای خودشان ندارند؟

 دشنام دادن به روزگار، باد و ... -۷
اند و آن امر باعث نقص  براساس عادت بدان دچار شدهاز اموری که بعضی از مردم 

گونه اشیاء و  شود، ناسزا گفتن به روزگار، باد و این توحید و زیان رساندن به عقیده می
امور است. که این امر مذمت کردن مخلوقاتی است که، ھیچ تصرفی در اداره جھان 

د. زیرا فقط او گرد برمی ألندارند و در حقیقت این مذمت و نکوھش به خداوند
کننده در جھان و فرمان دھنده و اداره کننده آن است. گروھی از  آفریننده، تصرف

 دھند. مردم به علت پی در پی آمدن شب و روزھا ھالک شدن را به روزگار نسبت می

ْ ﴿ فرماید: خداوند بزرگ می ۡ�َياٱَما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا  َوقَالُوا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ  �ُّ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡهُر  ].۲۴: [الجاثیة ﴾٢٤َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّوَن  �َّ

بریم،  گویند: حیاتی جز ھمین زندگی دنیایی که در آن به سر می منکران رستاخیز] می«[
گیرند و فقط طبیعت و روزگار  را میھا  آن ی جایمیرند و گروھ وجود ندارد. گروھی از ما می

گاھی و یقین چنین سخنی را نمی ما را ھالک می گویند. بلکه تنھا گمان  کند آنان از روی آ
 .»زنند کنند و تخمین می می

گویند که ما  این آیه بدین معنی است که آنان می گوید: الدین طبرسی می امین
دھند یا اینکه گروھی از ما  آیند و به زندگی ادامه می میریم و فرزندان ما به دنیا می می
شود: مرگ  مانند. یا اینکه یکی از دو امر تلخ ما را شامل می میریم و گروھی زنده می می

باشد و معتقدند که پس از  و زندگی. منظورشان زندگی در دنیا و پس از آن مرگ می
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ۚ ٱَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ وَ ﴿مرگ ھیچ حیاتی وجود ندارد و مرگ پایان راه است.  ۡهُر [الجاثیة:  ﴾�َّ

یعنی فقط روزگار، شب و روز ما  .»برد کند و از بین می فقط روزگار ما را ھالک می« :]٢٤

دادند و آن را  داد به روزگار نسبت می دارد. آنان ھر امری را که رخ می را زنده نگه می
 ١دانستند. ھا مؤّثر می در از بین رفتن جان

کردند. علت  دادند و یا لعن و نفرین می گروھی از آنان روزگار و زمانه را دشنام می
بود. زیرا در روزگار ھیچ توان نیرویی نیست. آن ھا  آن این امر ضعف دین و جھل شدید

تدبیر شونده و در حال تغییر است. و تغییرات به وجود آمده در آن به اراده و تدبیر 
است. پس دشنام دادن و نفرین کردن آن در واقع متوجه  خداوند توانا و با حکمت

 کننده و تغییردھنده آن خواھد بود. اداره

هَر ُهَو اُهللا، وال �سبُّوا السلطان؛ فإنُّه «فرمود: ص اللهرسول  ال �َسبُّوا ادلهَر فإنَّ ادلَّ
فإنهم قد أفضوا  اَء وال �سبّوا األمواتيأرضه، وال �سبُّوا األموات فتؤذوا األح ُء اهللا يفيَف 

روزگار و زمانه را دشنام ندھید که روزگار ھمان خداوند است. پادشاه و « »:ما قّدموا إىل
حاکم را دشنام ندھید زیرا سایه خدا در زمین است. مردگان را ناسزا نگویید زیرا [با 

به [ثواب و ھا  آن کنید. به مردگان دشنام ندھید زیرا ھا را اذیت می این کار] زنده
 .٢»اند اند، رسیده آنچه پیش فرستادهجزای] 

اعراب جاھلی حوادث ناگوار و بالھای طبیعی را به  نویسد: الدین طبرسی می امین
و روزگار را ھم  ،گویند: روزگار این بال را بر سر ما آورد د و میندھ روزگار نسبت می

داوند است. پس دھنده این امور خ تردید انجام فرمود: بیص دادند. پیامبر دشنام می
شود: این سخن بدین معنی است که خداوند  فاعل آن اعمال را دشنام ندھید. گفته می

کننده و فرمانروای روزگار است. اما نظر اول بھتر است. زیرا سخنان آنان پر از  اداره
 .٣دھند گونه عبارات است که افعال پروردگار را به روزگار نسبت می این

یدن بادھا را به زیان خود ببینند، لب به دشنام آن بعضی از مردم ھرگاه وز
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اند و  از دشنام دادن به باد و سایر مخلوقات پروردگار نھی کردهص گشایند. پیامبر می

ام وال ياَح، فإنّها مأمورة وال �سبّوا اجلبال وال السااعِت وال األ�ال �سبّوا الر«فرموده است: 
ھا،  مأمورند. کوهھا  آن بادھا را فحش ندھید که« »:م�فتاثموا وترجع إيل ايليالل

ھا را دشنام ندھید که در این صورت مرتکب گناه خواھید شد و  ھا، روزھا و شب ساعت
 .١»گردد آن دشنام] به خودتان باز می[

ھا، روزھا  نھی از ناسزا گفتن به بادھا، اماکن، کوه ۀمجلسی در ذیل این حدیث دربار
ھا  آن تحت قدرت و اراده الھی و در تسخیر اوست.ھا  این نویسد: ھا می و ساعت

را از ھا  آن و به آنچه ،کند دوری کنند را به خداوند نزدیک میھا  آن توانند از آنچه نمی
ھا، ناسزا گفتن به کسی  کند، نزدیک شوند. پس دشنام دادن به آن خداوند دور می

کسی که سزاوار لعن نیست باعث  و لعن و نفرین کردن ،است که شایستگی آن را ندارد
 چه چنانرود  کننده خواھد شد. بلکه حتی گمان می رجوع و برگشتن لعن به فرد نفرین

گاه بودند، احتمال کفر و شرک آنان می از آنچه آن لعن بدان باز می رفت. در  گردد آ

شنام ندھید روزگار و زمانه را د« »:ال �سبّوا ادلهر فإّن ادلهر هو اهللا«روایت آمده است: 
را به روزگار نسبت ھا  آن یعنی فاعل آن افعالی که» که زمانه ھمان پروردگار است.

 .٢گویید، خداوند است دھید و به علت آن افعال زمانه را ناسزا می می

ح؛ �ل وانلهار وال الشمس وال القمر وال الريال �سبّوا الل«فرماید:  میص رسول اکرم
شب، روز، خورشید، ماه و باد را دشنام « »:ن�آخر قوٍم ورمحًة ىلع فإنّها تُبعُث عذاباً ىلع

 .٣»شوند گروھی و رحمت گروھی دیگر میباعث عذاب و سختی ھا  این ندھید زیرا

�نّها لواقح �نّها نُُذر وَح فإنَّها �رُُش و�ال �َُسبُّوا الرِ «فرموده است: ص ھمچنین پیامبر
ھا  آن بادھا را دشنام ندھید زیرا گروھی از« »:رّشها ها وتعوذوا به من�فاسألوا اهللا من خ

کننده.  دھنده و برخی نیز لقاح مژده دھنده به بارش باران ھستند. گروھی دیگر بیم
 .٤»به خداوند پناه ببریدھا  آن از شررا بخواھید و ھا  آن پس از خداوند خیر و برکت
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امور به وسیله قضا و قدر و به ھمین دلیل باید فرد مسلمان بداند که تغییرات ھمه 
شود. پس بر امری که خداوند آن را به وجود آورده و آفریده  حکمت الھی انجام می

شود  دھد و به امر او راضی می گیرد. بلکه به تدبیر خداوند رضایت می است، خرده نمی
 شود. بدین ترتیب توحید و اطمینان او کامل می

 :قسم خوردن به غیر خداوند -۸
ایمان و تعلق بنده به  ۀدھند خوردن کالمی بسیار عظیم و مھم و نشانسوگند 

باشد. زیرا قسم تأکید امری به وسیله ذکر شی یا امر باارزشی است که به  پروردگار می
حرف باء یا تاء یا واو و ...  ۀشود. این امر یا به وسیل صیغه مخصوصی انجام می ۀوسیل

 گردد. میمانند بالله، تالله یا والله انجام 
ھا و صفات پروردگار مانند: خدای کعبه، خداوند عزیز یا آفریننده  قسم خوردن به نام

 تو و ... جایز است. زیرا صفت تابع موصوف است.
یا در قسم خوردن کسی را مساوی یا ھمانند  ،کسی که به غیر خدا قسم یاد کند

و این کار  ،ار داده استخداوند بداند، در حقیقت در تعظیم پروردگار کسی را شریک قر
شرک اکبر است. اما اگر فرد به غیر خدا قسم یاد کند اما معتقد باشد که شأن آنچه 

 تر است، در حقیقت مرتکب شرک اصغر شده است. خورد از خداوند پایین بدان قسم می
امروزه در میان مردم قسم به دروغ خوردن به خداوند و یا سوگند خوردن به غیر او 

یا اھل ص فراوان است. مثًال به امانت، شرف، والدین، فرزندان یا روح پیامبربسیار 
اند یا از  کنند. گروھی نیز برای اولیا و صالحانی که زنده قسم یاد می †بیت ایشان

از آن فرد  چه چنانخورند  اند و یا خوف از بازخواست آنان بدیشان، قسم می دنیا رفته
کند حتی اگر دروغ بگوید بدون تردید به خدا قسم خواسته شود به خداوند قسم یاد 

از او بخواھند که به پیامبر یا اھل بیت او یا به فالن ولی یا فرد  چه چنانخورد. اما  می
کند و فقط در صورتی  بینیم که در کالم درنگ و تأخیر می نیکوکار قسم بخورد می

 خورد که راست بگوید. قسم می

 اهللا فقد �من حلف بغ« فرمود:ص ه پیامبرنوری طبرسی روایت کرده است ک
، در حقیقت کفر و شرک ورزیده کسی که به غیر خدا قسم یاد کند« »:كفر وأرش�
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 .١»است

کسی به غیر « ».ك اهللا فقد أرشمن حلف بغ�«ھمچنین روایت کرده است که 
 .٢»یاد کند در حقیقت شرک ورزیده استخداوند قسم 

م وال باألنداد وال حتلفوا إّال باهللا إال �حتلفوا بآبائال «فرموده است: ص پیامبر
به پدرانتان و شریکان و ھمانندان [مزعوم پروردگار] قسم نخورید «»: وأنتم صادقون

 .٣»و در صورتی قسم بخورید که راستگو باشید ،بلکه فقط به خدا
 در حدیث مناھیص از امام صادق به روایت از پدرانش به روایت از رسول اکرم

آمده است که ایشان از اینکه فرد مسلمان به غیر خدا قسم بخورد، نھی کرده است و 

کسی که به غیر خدا قسم « »:ءٍ يش س من اهللا يفي اهللا فل�من َحلََف بغ«فرموده است: 
و از اینکه فرد بگوید: (نه به جانت و ...) نھی » بخورد، دیگر ھیچ ارتباطی با خدا ندارد.

 .٤اند فرموده
ھای زیبای  ھیچ قسمی جز به خدا و نامص اھل بیت پیامبراز گوید:  مفید می

ھای خداوند قسم یاد کند، در حقیقت  ایشان وجود ندارد. کسی که به چیزی غیر از نام
به کفاره نیازی ندارد. نباید  وباطل است  شبر خالف سنت عمل کرده است. و قسم

کسی که به خداوند قسم بخورد که از او  برای نافرمانی از خداوند به او قسم خورد.
قسم او انجام ندادن آن عمل  ۀنافرمانی کند، در واقع، مرتکب گناه شده است و کفار

و باید به علت قسم خوردن برای امر باطل  ،است که برای انجام آن سوگند خورده است
 .٥توبه و استغفار نماید

 گوید:  سید محمد حسین فضل الله می
این امر  ،خورند ن افراد در مقابل دیگران به ھر چیزی بسیار قسم میگروھی از ای

ای دینی یا  مسأله ۀیا با آنان دربار ،امری تحریک ۀدرباره کپیوندد  زمانی به وقوع می

                                                 
 ).١٦/٦٥الوسائل ( مستدرک -١
 .)١٦/٥٠مستدرک الوسائل ( -٢
 .)٣/٤٤٣عوالی الآللی ( -٣
)، امالی ٨٩/١٧٥)، بحاراألنوار (٢٣/٢٥٩وسائل الشیعة ()، ٤/١٠نگا: من ال یحضره الفقیه ( -٤

 .)٣٤٧الصدوق (
 .) باب اإلیمان و األقسام٥٤المقنعه ( -٥



 †عقیده اهل بیت    ١١٢

 ،شان دچار اختالف شوند. خواه این قسم حق باشد یا باطل یا مسائل پیرامون ،دنیوی
کنند. یا از اعتماد مردم به خودشان اطمینان  نمیاحساس اعتماد به نفس ھا  آن زیرا

ندارند. به ھمین دلیل آنان برای کسب اطمینان بیشتر از روش قسم خوردن استفاده 
خورند.  شان باشد که بدان سوگند می کنند. حتی اگر این امر به زیان مقدسات می

ان با قرار دادن این امر در قسم خوردن به خداوند وجود دارد. به طوری که آن که چنان
خورند در یک داستان دروغین، در حقیقت به آن اھانت  آن شیء که بدان قسم می

در میدان واقعیت در زمینه امور اخالقی دچار تنگنا شوند، دچار  چه چنانکنند.  می
 .١شود به ھر نوع سقوط و انحطاط می شوند که منجر حقارت روحی و علمی می

د و بگوید: بسیاری اوقات ما بدون داشتن قصد و کسی بر ما خرده بگیر چه چنان
خوریم مانند قسم خوردن برای نپوشیدن نوعی لباس یا خوردن  نیت خاصی قسم می

به آری به خدا و ... آیا این امر  ،نه به خدا :خوریم یک نوع غذا و ... که مثًال قسم می
 شود؟ عنوان قسم دروغ محسوب می

 َ� ﴿ سم اشکالی ندارد. زیرا خداوند فرموده است:گوییم: این نوع ق ما در جواب می
ُ ٱيَُؤاِخُذُ�ُم  َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  للَّۡغوِ ٱب

َ
 ].۸۹: [المائدة ﴾ِ�ٓ �

 .»ندک ھوده (و خالی از اراده،) مؤاخذه نمییخداوند شما را بخاطر سوگندھای ب«
 گوید:  این آیه می ۀری نجفی دربارمحمد سبزوا

بدون داشتن قصد که اھمیتی ندارد. زیرا بدون نیت ھدف و  لغو: یعنی کالم بی
ھای بیھوده آن سوگندھایی است که بسیاری از مردم  شود قسم قلبی بر زبان جاری می

برند از قبیل: آری به خدا، نه به خدا  با گمان وقوع فعلی در کالمشان آن را به کار می
ای، که  ھای بیھوده قسم... خداوند با فضل و رحمت خویش، بندگان را به خاطر چنین 

َوَ�ِٰ�ن ﴿ گوید: میھا  آن کند و به کنند، مؤاخذه نمی در گفتارشان بر زبان جاری می
د�ُُّم  يَۡ�ٰنَ ٱيَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ

َ
 ].۸۹: [المائدة ﴾ۡ�

 .»دینما د، مؤاخذه مییا ردهکم که(از روی اراده) محکی یولی در برابر سوگندھا«
 شوند، برابر سوگندھای ھدفداری که با نیت قلبی صادر می یعنی خداوند شما را در

 .٢کند شدیدًا باز خواست می

                                                 
 .)٢٣/٥٠من وحی القرآن ( -١
 .)٢/٥١٢ر الجدید (یتفس -٢
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ُ ٱيَُؤاِخُذُ�ُم  َ� ﴿ آیه زیر سؤال کرد: ۀدربار÷ ابوبصیر از امام صادق َّ�  ِ ِ�ٓ  للَّۡغوِ ٱب
يَۡ�ٰنُِ�مۡ 

َ
 ].۸۹: [المائدة ﴾�

 .١... استو » آری به خدا قسم«و » نه به خدا«امام فرمود: منظور آیه 

 َ� ﴿ فرمود: منظور از آیه÷ از مسعده بن َصَدَقَه روایت شده است که امام صادق
ُ ٱيَُؤاِخُذُ�ُم  َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  للَّۡغوِ ٱب

َ
شان  سخن مردم است که در کالم ].۸۹: [المائدة ﴾ِ�ٓ �

 .٢و ....» نه به خدا.» «آری به خدا.«گوید:  بیھوده می
مجبور به این  چه چنانو  ،سعی کند حتی االمکان قسم نخوردبنابراین مسلمان باید 

 کردن فقط به خدا سوگند یاد کند. کار شد، در ھنگام قسم خوردن و تعظیم

 تبّرک جستن:  -۹
شود، مسأله  از جمله اموری که شامل غلو و تعظیم بیش از حد اولیا و امامان می

 اند.  وانی دادهآن شرح و توضیح فرا ۀتبرک جستن است که علما دربار
ھایی که ھنگامی که بندگان برای  تبرک به معنی طلب برکت و نعمت است. نعمت

 ،طلب خیر براساس آنچه در قرآن و سنت آمده از درگاه پروردگار آن را طلب کنند
 دارد.  ارزانی میھا  آن خداوند بر

 تبرک دارای انواع فراوانی است: 
قرائت قرآن کریم، دعاھا و اذکار به دست  مانند ھا: تبرک جستن به گفتار و سخن

 . صرسیده و انتخاب شده از پیامبر
 ھا:  تبرک جستن به مکان

 و برکت، را برتری دادھا  آن جاھایی ھستند که خداوند تبارک و تعالی با لطف خود
را افزون نموده است. مانند مکه و مسجد الحرام، مدینه منوره و مسجد النبی، ھا  آن

 مسجد األقصی مسجد قبا و سایر مساجد... 
 تبرک جستن به اوقات معین: 

برکت و فضیلت فراوانی قرار داده ھا  آن در - تعالی -ھایی که خداوند  از جمله زمان
 و .. است. ماه رمضان، شب قدر، روز جمعه ثلث آخر شب

                                                 
 .)٣/٣٦١من ال یحضره الفقیه ( -١
 .)٧/٤٤٣الکافی ( -٢
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و ص پیروی از سنت پیامبر ،اما کامًال بدیھی است که بزرگترین برکت و خیر و اجر
و نیفزودن بر آنچه وی آن را تعیین و مقرر  ،ترک آنچه ایشان از آن نھی فرموده است

ھا را جزو سنت خود قرار داده  پرھیز از بدعتص فرموده است. به ھمین دلیل پیامبر
ای را بر روی منبر اعالم فرموده و آن را به عنوان  خطبهاست و در آغاز ھر سخنی و 

اند.  سنتی قرار داده است که افراد نیکوکار و با استقامت آن را سرمشق خود قرار داده

 بِدَعٍة �ُّ و ،�دثٍة بدعةٌ  لكُّ «است که بارھا فرمودند: ص آن ھشدار این سخن پیامبر
َنِ  ،ضاللَةٌ  و ھر  ،آید، بدعت است ھر امری که تازه به وجود می« »:و�ابَلَدِع َهدم السُّ

 .١»ھا ھستند ھا، بدعت بین رفتن سنت و عامل ویرانی و از ،بدعتی گمراھی است

، م �سنيّتي�عل«فرمود:  شنیدم که میص فرماید: از رسول خدا می÷ امام علی
پس کمی  ،از سنت من پیروی کنید«»: بدعة  يف�ثك من عمٍل �خ ،سنة ل يفيفعمل قل

 .٢»ر از بسیار عمل کردن به بدعت استبھت ،عمل کردن به سنت
شنیدم که ÷ گوید از امام صادق از منصور بن ابی یحیی روایت شده است که می

اش تغییر کرد و سپس رو به مردم  بر منبر باال رفت آنگاه رنگ چھرهص فرمود: پیامبر

ای مسلمانان من و « »:�هاتك، إنّما بعثُت أنا والساعة �ا معرش املسلمي«کرد و فرمود: 
گوید: آنگاه  امام می .»ایم [نزدیک به ھم] برانگیخته شدهقیامت ھمانند این دو انگشت 

 ،�مدٍ  يُ َهد ِي  إنَّ أفضل اهلدِ �ا معرش املسلمي«دو انگشت را به ھم چسبانید و فرمود: 
 ضاللٍة �ُّ  بدعٍة َضَاللَة، أال و�ُّ دثاتُها، أال وورّش األمور � ،تاب اهللاكِث ي احلدخ�و

 »: انلار فيَِفِ 
است، ص تردید بھترین ھدایت، راھنمایی و ھدایت محمد ای مسلمانان بی«

گاه  ،آیند بھترین سخن، کتاب خداست، بدترین امور اموری است که اخیرًا پدید می و آ
 .٣»ایش در آتش استو ھر نوع گمراھی ج ،باشید که ھر بدعتی گمراھی است

 قبل از شھادتش فرمود: ÷ امیر المومنین علی
شود. اجل،  رو می کند در گریزش با آن روبه ای مردم ھر کسی که از امری فرار می

                                                 
 .)١٢/٣٢٥مستدرک الوسائل ( -١
 .)٥٢٢، امالی الطوسی ()١/١٦٥ارشاد القلوب ( -٢
 ). ١٢/٣٢٤)، مستدرک الوسائل (٢/٢٦٣)، بحاراألنوار (١٨٧مالی مفید (أ -٣
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سرانجام نفس است. فرار از آن به معنی از دست دادن آن است. چه بسیار روزھایی که 
نمود که آن را پنھان دارد. ھیھات در پی نھان این امر سپری کردم. اما خداوند اراده 

ای است. اما وصیت من به شما این است که ھرگز به خداوند شرک  علم انباشته شده
 ،را ضایع نگردانید صو سنت پیامبر ،و کسی را شریک و ھمتای او قرار ندھید ،نورزید

 .١و از آن پیروی کنید. این دو ستون و عمود را بر پا دارید
یابیم که بسیاری از ما بر خالف آنچه  دمان نظر کنیم در میبه امور خو چه چنان

نماییم و از ھدایت او منحرف شده و سنت او را  تعیین فرموده عمل میص پیامبر
بینیم که در طلب  ایم، ما بسیاری از مردم را می ھای دیگری را ابداع نموده و روش ،ترک

 برند.  برکت به غیر خدا پناه می
در ھا  آن اطلی که امروزه مردم بدان اعتقاد دارند این است کهھای ب از جمله برکت

و اولیا و ص شان ھمانند روز میالد و وفات پیامبر ھا و مراسم ادعایی اسالمی جشن
 دارند.  فتح مکه و ... را بزرگ می ،ھجرت پیامبر ،صالحان و ھمچنین شب قدر، معراج

این روز را به عنوان جشن ص آیا حتی یک دلیل وجود دارد مبنی بر اینکه پیامبر
قرار داده است؟ یا از سوی ایشان دلیلی مبنی بر اھمیت این مناسبت و لزوم یادآوری 

 آن برای ما وجود دارد؟ 
آیا ثابت شده است که کسانی که بعد از ایشان آمدند و مانند امیر المومنین، 

ص معراج پیامبردر دوران خالفتش روزی را برای یاد بود وفات یا میالد یا  ÷علی
 اختصاص داده باشد؟ 

اگر آن مناسبات با ھیچ دلیل مقبولی ثابت نشده است، پس چرا امری را که ما 
دھیم.  آورد انجام می را به ھمراه می† کنیم، عشق و نزدیکی به اھل بیت گمان می

ا بودند. آیھا  آن ترین حال آنکه آنان داناترین مردم نسبت به ذات پروردگار و خداشناس
 نداشتند؟ ھا  آن ما علمی داریم که

در  ھستیم؟ آیا ماص و بیشتر از آنان دوستدار پیامبرتر  یا آیا ما از آنان خداشناس
 ایم؟ علم از آنان پیشی گرفته

خطر بسیار بزرگی است. این امر به حدی گسترش پیدا کرد، که مردم به بعضی از 
کشند.  بوسند و دست می عبه را میجویند. مثًال دیوارھای ک اماکن تقدس و تبرک می

                                                 
 ). ٤٢/٢٠٧)، بحاراألنوار (١/٢٩٩)، الکافی (٢٠٧نھج البالغه ( -١
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کشند. برای دعا و طلب نیازھایشان، تبرک و  دست می÷ ھمچنین بر مقام ابراھیم
ھا و  و ... صالحان اقدام به سفر به زیارتگاهھا  آن مسح قبور و آوردن پارچه و خاک

ص . به ھمین دلیل در غزوه حنین زمانی که گروھی از یاران پیامبر١کنند مراقد می
ایشان چیزی خواستند تا بدان تبرک جویند. آنان که تازه ایمان آورده بودند و ھنوز  از

 کردند این اعمال اشکالی ندارد.  تحت تاثیر افکار دوران جاھلی بودند گمان می

 نویسد:  می (الرصاط املستقيم)الدین نباطی در کتاب  زین
ھایشان را بر آن  اسلحه نامیدند که مشرکان درختی داشتند که آن را ذات انواط می

 .٢»ذات انواط«گفتند: برای ما نیز یک ص کردند. مسلمانان به پیامبر آویزان می

 فرمود: این سخن مانند گفته قوم موسی است که گفتند:ص تعیین کن. پیامبر

ۚ  ۡجَعلٱ﴿ َآ إَِ�ٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ  ].١٣٨[األعراف:  ﴾�َّ
تردید شما از آداب و  ، بی»خدایانی دارندھا  آن ھمچنان کهبرای ما خدایی تعیین کن «
 .٣»اند پیروی خواھید کرد ز شما بودهھای کسانی که پیش ا سنت

 نویسد:  البالغه می شارح نھج

م �قبلَن اكنُبَّ ُسَنَ َمن �َ لرََت «فرمود: ص در اسنادھای صحیح آمده است که پیامبر
ِة بالقذة، القحذو انلعل بانلعل و ا رسول يل: يدخلوا حجر ضبٍّ دلخلتموه، فق لو حىتذَّ

  »:؟ك؟ قال: فمن ذلىانلصارهود وايل !اهللا
اند پا به پای و مو به مو  ھای کسانی که پیش از شما بوده تردید از سنت شما بی«

تردید شما نیز داخل  پیروی خواھید کرد. حتی اگر وارد سوراخ سوسماری شوند، بی
نصاری است؟ فرمود: خواھید شد. گفته شد: ای پیامبر خدا [آیا منظورتان] یھودیان و 

                                                 
ھا،  دادند از قبیل تبرک به وضوی پیامبر، جسم، لباس انجام میص اما اعمالی که صحابه پیامبر -١

است و به ھیچ کس دیگری ص پیامبر به ھا اموری است که خاص شان، اینآب دھان و عرق ای
 .تعلق ندارد

جستن به آن درخت  کخود برای تبر ھای دند و بر آن اسلحهیپرست را می ه آنکدرخت بود  -٢
 .)٩/٦٧( بحار األنوار ردندک می

 .)١٠٦الصراط المستقیم (فصل  -٣



 ١١٧  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١٢»پس چه کسانی
بسیاری از عوام ز بھترین ھدایت و راه راست پیروی کن و عمل ا ،پس ای مسلمان

 تو را فریب ندھد.

 شرک خوف: -۱۰
ظاھر و باطن فرد مسلمان متعلق به خداست زیرا قصد او به وجود آوردن عبادت به 
وسیله امید و خوف، دوست داشتن و ترسیدن در ھمه امورش حتی احساسات و 

 فکرش است. 
صورت داشتن انتظار وقوع امری که در آن ھالک یا زیان  تاثیری است که در خوف:

 آید.  و اذیت است به وجود می
و بدیشان دستور داده  ،از اینکه مردم از غیر او بترسند نھی فرموده است ألخداوند

است که فقط از او بترسند. این امر اخالصی است که خداوند بندگان مومنش را بدان 
بندگان در داشتن خوف و انجام عبادات مخلصانه عمل کنند،  چه چنانخوانده است. 

ت ھای دنیا و آخر را از ترسھا  آن دھد و  میھا  آن خواھند به خداوند آنچه را که می
 دارد. ایمن می

کسی که از خداوند بترسد «روایت شده است که فرمود: ÷ از امام جعفر صادق
د ه از خداوند ترسی نداشته باشد، خداونو کسی ک ،ترساند خداوند ھمه چیز را از او می

                                                 
ھای آینده از ارتکاب شرک و بدعت  تعلیم و ھشدار به امتبه اصحابش با ھدف ص خطاب پیامبر -١

انجام شده است. این خطاب کامل و شامل است و براساس آنچه خداوند از کالم جامع به 
پیامبرش عطا نموده صادر شده است. این سخن مانند این آیه است که خداوند خطاب به 

وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ ﴿ فرمود:ص پیامبر
ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك  �َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

ه اگر کن وحی شده یشیامبران پیبه تو و ھمه پ« .]٦٥الزمر:[ ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 

َها﴿: و آیه». اران خواھی بودکانیشود و از ز شوی، تمام اعمالت تباه می کمشر ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

». نکافران اطاعت مکن و از کشه یامبر! تقوای الھی پیای پ« .]١األحزاب: [ ﴾ۡلَ�ِٰفرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع 

َحٖد ّمِۡنُهم َوَ� ﴿ و آیه
َ
ٰٓ أ از آنان، (منافقان) نماز  یکچ یھرگز بر مرده ھ« ].۸۴: التوبة[ ﴾تَُصّلِ َ�َ

 ».نخوان
 .)١٥/٢١٩) و وسائل الشیعة (٢/٦٨الکافی () و نگا: ٦٧/٣٨١شرح نھج البالغه ( -٢



 †عقیده اهل بیت    ١١٨

 .١»او را از ھمه چیز خواھد ترساند
روایت شده است که کسی که خداشناس باشد، خوف ÷ ھمچنین از امام صادق

و کسی که خوف از خداوند داشته باشد، این خوف او  ،خداوند را در دل خواھد داشت
کشاند. پس  دب خداوندی میرا به عمل به طاعت از پروردگار و عمل کردن براساس ا

افراد مطیع و فرمانبرداری را که براساس ادب خداوند عمل و از دستورات او پیروی 
ھا  ھای فتنه را از گمراھیھا  آن نمایند مژده بده که حق آنان بر خداوند این است که می

 .٢نجات دھد
از ز حد بدان که خوف از خداوند در میان مردم دارای درجاتی است. گروھی بیش ا

گونه که شایسته است خوف او را در دل ندارند. بعضی  ترسند. گروھی نیز آن ایشان می
 گیرند که این راه صواب است.  نیز در خوف از خداوند راه میانه را در پیش میھا  آن از

فرد مؤمن باید در سیر به سوی پروردگار در حالت بین خوف و رجا به سر ببرد. به 
و  ،شود با خوف سیر نکند که در این صورت از رحمت خداوند ناامید میای که تنھا  گونه

فقط با امید او حرکت نکند، تا از مکر خداوند در امان بماند. زیرا ناامیدی از رحمت 
 خداوند و احساس امنیت از مکر ذات الھی با توحید منافات دارند. 

 ].٥٦[األعراف:  ﴾َخۡوٗفا َوَطَمًعا ۡدُعوهُ ٱوَ ﴿ فرماید: می ألبه ھمین دلیل خداوند
 .»ه و امیدوارانه به فریاد بخوانیدو خدا را بیمناکان«

 بدان که خوف و ترس در میان مردم بر سه گونه است: 
 ترس طبیعی: نوع اول: 

مانند ترس از درندگان و آتش، بنده به خاطر این نوع ترس سرزنش و مالمت 
لقتش براساس آن آفریده شده است. خداوند شود، زیرا امری طبیعی است که خ نمی

ۡصَبحَ ﴿ فرماید: می÷ موسی ۀدربار
َ
 ].١٨[القصص:  ﴾َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّب  لَۡمِديَنةِ ٱِ�  فَأ

شب  )یای (و در جستجوی اخبار موسی در شھر ترسان بود و ھر لحظه در انتظار حادثه«
 .»را به روز رسانید

 نوع دوم: خوف طاعت و عبادت: 
شود مانند جھاد و امر به  عبارت است از اینکه انسان آنچه را که بر او واجب می

                                                 
 ). ١٥/٢١٩)، وسائل الشیعة (٢/٦٨)، نگا: الکافی (٦٧/٣٨١بحاراألنوار ( -١
 ). ١١/٢٢٨مستدرک الوسائل ( -٢



 ١١٩  تیالوه دیتوح: سوم فصل

معروف و نھی از منکر و ... را مثًال به علت ترس از مردم ترک کند، این عمل حرام و بر 

َمن  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ فرماید: خالف توحید کامل و یکی از انواع شرک است. خداوند می
 ِ ِ ٱَ�ُقوُل َءاَمنَّا ب وذَِي ِ�  �َّ

ُ
ِ ٱفَإِذَآ أ ِ ٱَكَعَذاِب  �َّاِس ٱَجَعَل فِۡتَنَة  �َّ  ].١٠[العنکبوت:  ﴾�َّ

ه در راه کاما ھنگامی » م!یا مان آوردهیبه خدا ا«ند: یگو ه میکسانی ھستند کو از مردم «
 شمارند (و از آن سخت نند، آزار مردم را ھمچون عذاب الھی مییب نجه و آزار میکخدا ش

 .»نند)ک وحشت می
 نویسد:  محمد کرمی می

رو  برحسب اتفاق با آن روبه چه چنانگیرند و  گروھی از مردم امر عقیده را آسان می
دانند. اما  شوند و آن را برخالف مزاج خویش نیابند عمل متناسب آن را وظیفه خود می

اب مردم به گرداند و تحمل عذ دچار سختی شوند از آن روی می ۀھر گاه در این بار
داند.  خاطر داشتن عقیده حق را ھمانند عذاب خداوند به علت داشتن عقیده باطل می

پس ھمانگونه که انسان از انجام عمل جراح به خاطر بیم از عذاب آخرت خودداری 
کند در حالی که میان  گونه عقیده مخالف را به علت بیم از مردم ترک می کند، این می

اما عذاب خداوند  ،نیستند. عذاب مردم موقت و منقطع است آن دو عذاب با ھم یکی
 .١استدائمی و ھمیشگی 

روایت شده است که فرمودند کسی که رضایت ÷ ھمچنین از امیر المومنین
کنند،  خداوند را با وجود خشم مردم بخواھد، خداوند کسانی را که او را مذمت می

دم را با وجود خشم خداوند کند. و کسی که رضایت مر او می ۀتبدیل به ستایند
 .٢خداوند ستایش کننده او را در میان مردم تبدیل به مذمت خواھد کرد ،بخواھد

 نوع سوم: ترس پنھانی: 
ضریح و مراقد پیامبران و اولیاست. به از عبارت از ترسیدن و خوف گروھی مردم 

ھمین دلیل به علت ترس از زیان رساندن صاحب قبر به خودشان و اموال و 
 فرزندانشان و خشم او به وسیله انواع عبادات از قبیل نذر، قربانی و قسم خوردن به

قطع  ۀیا اینکه از یکی از اولیای خداوند بیش از خداوند دربار ،جویند تقریب میھا  آن

َما﴿ فرماید: ترسند. این امر شرک اکبر است. خداوند می روزی و فقر می َ�ۡعُمُر  إِ�َّ

                                                 
 ). ١٦/١٠٨)، نگا: تفسیر المیزان (٦/٢٢٠تفسیر المنیر ( -١
 ). ١٢/٢١٠مستدرک الوسائل ( -٢



 †عقیده اهل بیت    ١٢٠

ِ ٱَمَ�ِٰجَد  ِ مَ  �َّ ِ ٱۡن َءاَمَن ب قَاَم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاَ�  لصَّ َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  لزَّ

َ ٱ  ].۱۸: [التوبة ﴾�َّ
امت آورده، و نماز را برپا یمان به خدا و روز قیه اکند ک سی آباد میکمساجد خدا را تنھا «

 .»نترسدات را بپردازد، و جز از خدا کدارد، و ز
نویسد: در این آیه منظور از خشیت ترس و خوِف  سید محمد حسین طباطبایی می

نه ترس غریزی که کسی جز اولیای مقرب الھی  ،دینی است که ھمان عبادت است

ِينَ ٱ﴿ فرماید: مانند پیامبران از آن در امان نیست. خداوند می ِ ٱُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َّ� 
َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ 

َ
َ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ  ].٣٩[األحزاب:  ﴾�َّ

ردند و (تنھا) از او می ک ھای الھی می غ رسالتیه تبلکسانی بودند کن یشیامبران) پی(پ«
 .»م نداشتندیس جز خدا بکچ یدند، و از ھیترس

علت اینکه عبادت را به صورت خشیت آورده است این است که انسان به خوبی 
یا امید به رحمت اوست.  ،که یکی از علل پرستش خداوند خوف از خشم اوداند  می

گردد. کسی که  ای به خوف از انقطاع آن که خشم است برمی امید رحمت نیز به گونه
یا به علت خوف از داخل  ،خواند پرستد او را بدین علت می ھا را می خداوند یا یکی از بت

پس خوف در عبادت ظھور پیدا  ،ھایش تیا قطع شدن رحمت و نعم ،شدن در خشم او
 .١یان آن دو، حالت تالزم وجود داردو خشیت مصداق آن است و م ،کند می

َما﴿ فرماید: خداوند می ۡيَ�ٰنُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  إِ�َّ ۡوِ�َآَءهُ  لشَّ
َ
فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن  ۥُ�َوُِّف أ

ۡؤِمنَِ�   ].١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥ُكنُتم مُّ
 ترساند. از اساس،) می عات بییروان خود را (با سخنان و شایه پکطان است یفقط ش نیا«

 .»دیمان دارید اگر اید! و تنھا از من بترسینترسھا  آن

یعنی ای مومنان از آنان نترسید  ﴾فََ� َ�َافُوُهمۡ ﴿ نویسد: محمد سبزواری نجفی می

یعنی از من بترسید. زیرا سعادت ابدی آن  ﴾وََخافُونِ ﴿ زیرا من یار و یاور شما ھستم.
است که بنده از موال و صاحبش که امور او در دنیا و آخرت در اختیار اوست بترسد. 

ۡؤِمنَِ� ﴿ پس باید از من بترسید. یعنی با توجه به ایمانتان جایز نیست  ﴾١٧٥إِن ُكنُتم مُّ
 ر اختیار خداوند است وکه خوفتان فقط از غیر خدا باشد. زیرا امور مخلوقات ھمه د

                                                 
 ). ٩/٢٠٩تفسیر المیزان ( -١



 ١٢١  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١ضعیف و نیازمند خداوند ھستندھا  آن
کند از یکی از  ای که متعلق به خداست و از او پیروی می چگونه ممکن است بنده

رساند حفظ  ھا ضرر می انمخلوقات خداوند بترسد؟ آیا خداوند بندگانش را از آنچه بد
 کند؟ نمی

لَۡيَس ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ُ ٱ � ِ  ۥۖ اٍف َ�ۡبَدهُ بِ�َ  �َّ ِينَ ٱَوُ�َخّوِفُونََك ب َوَمن  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  �َّ

ُ ٱيُۡضلِِل   ].٣٦[الزمر:  ﴾٣٦مِۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
ر او یتو را از غھا  آن ست؟! امایافی نکاش  ا خداوند برای (نجات و دفاع از) بندهیآ«

 .»ای ندارد نندهک تیچ ھدایند، ھکس را خداوند گمراه کترسانند. و ھر  می
 گوید:  محمد کرمی می

برد کافی  اش که به او پناه می آیا خداوند که قادر به انجام ھر کاری است، برای بنده
تردید کافی است. جایز نیست که از شریکان قرار داده شده توسط  نیست؟ بله بی

فرد گمراه جاھالن بترسد. زیرا آنان ھر چه باشند ھیچ توان و نیرویی ندارند. گمراھی 
ه یافته نیز بدان او ھدایت فرد ر ،بدین علت است که او از خداوند روی گردانده است

از این مشرکانی  چه چنانسبب است که به سوی پروردگار رو آورده است. ای محمد 
ھای بزرگ و زمین پھناور کیست؟  که معاصر شما ھستند بپرسی که آفریننده آسمان

بگو: آیا اگر ھا  آن را آفریده است. در این صورت بهھا  آن دتردید خواھند گفت خداون بی
خداوند بخواھد به من زیانی برساند. آن چیزھایی که شما به غیر از خداوند یعنی این 

خوانید، قادر به دفع آن از من ھستند؟ یا آیا اگر خداوند بخواھد به من  خالق بزرگ می
تردید  آن رحمت به من شوند؟ بی توانند مانع رسیدن لطف و رحمتی کند آنان می

توانند مانع عذاب خدا یا رسیدن رحمت خداوند شوند.  جواب خواھند داد: نه، بتھا نمی
و  ،بگو در این صورت خداوند در مقابل ھمه آنچه غیر اوست برای من کافی است

خواھند بر کسی یا چیزی اعتماد و توکل کنند باید فقط به او توکل  کسانی که می
 .٢دنماین

 »:اهللا ونعم الوكيل يحسب«خدا باید این جمله ھمواره بر زبانت جاری باشد:  ۀای بند
در این صورت جز آنچه خداوند  .»خداوند برای من کافی است و او بھترین وکیل است«

                                                 
 ). ٢/١٩٢الجدید ( تفسیر -١
 ). ٧/١١تفسیر المنیر ( -٢



 †عقیده اهل بیت    ١٢٢

 تواند به تو زیانی برساند.  برای تو مقدر کرده است ھیچ چیزی نمی

 : شرک محبت -۱۱
خالصانه کردن محبت فقط برای خدا نھفته است و آن اصل اصل و روح توحید در 

پرستیدن و عبادت اوست. بلکه حقیقت عبادت است. توحید فقط زمانی به کمال 
و بر ھمه  ،رسد که محبت پروردگار در دل بنده به بھترین شیوه به وجود آید می

بوب که ای که ھمه محبوبان دیگر تحت تاثیر این مح محبوبان سبقت گیرد. به گونه
 خوشبختی و سعادت بنده در آن است قرار بگیرند. 

افکند به  اش به اشیا و امور پیرامون خود نظر می با توجه به اینکه انسان در زندگی
محبت دارای انواع  ،گرداند رو بر میھا  آن یا از ،کند علت دوست داشتن روی می

 آید.  فراوانی است که در زیر می
  :ألنوع اول: محبت خداوند

آن عبارت است از محبت مستلزم فروتنی، خضوع و کمال اطاعت و ترجیح دادن 
محبوب بر غیر او که این نوع محبت فقط از آن خداست و جایز نیست که کسی در آن 

 شریک شود. 
اشاره کرد آن ÷ توان به محبت ابراھیم ھای این نوع دوست داشتن می از نمونه

ذبح فرزندش اسماعیل را که در خواب دیده بود، ھنگام که وی امر خداوندی مبنی بر 

ا﴿ اجابت کرد. باید دانست که رؤیا و خواب پیامبران حقیقت است. خداوند فرمود:  فَلَمَّ
ۡ�َ ٱبَلََغ َمَعُه  َرٰى ِ�  لسَّ

َ
ٓ أ ۡذَ�َُك فَ  لَۡمَنامِ ٱقَاَل َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بَِت  نُظرۡ ٱ�

َ
� َماَذا تََرٰىۚ قَاَل َ�ٰٓ

ُ ٱَما تُۡؤَمُرۖ َستَِجُدِ�ٓ إِن َشآَء  ۡ�َعۡل ٱ ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �َّ  ].١٠٢[الصافات:  ﴾١٠٢ ل�َّ
ه تو کدم یپسرم! من در خواب د«د، گفت: یوشش رسکه با او به مقام سعی و کھنگامی «

ن، به خواست خدا کپدرم! ھر چه دستور داری اجرا « گفت» ست؟ینم، نظر تو چک را ذبح می
 .»افت!یمرا از صابران خواھی 

 : ألنوع دوم: محبت برای خداوند
ردار و کآنچه خدا از ه انسان کنین اآھاست، و  امبران و اتباع آنیپ تمحب ھم آن

ردار و اشخاص بغض کاشخاص را دوست دارد، او ھم دوست بدارد، و آنچه خدا از 
ند، کدا دوسنی، و با دشمنان خدا دشمنی دارد، او ھم بغض داشته باشد، با دوستان خ

گاھی برای خداوند خشوع می کند و به خاطر خداوند  و خوف پاک و با شرم و حیا و با آ



 ١٢٣  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١»کند نیکی می

ماِن يه وََجَد طعَم اإليّن ف�ثالث َمن « روایت شده است که فرمود:ص از پیامبر
این سه « »:به إّال هللا�املرء الب �ن اكه مّما سواهما ومن ن اهللا ورسوهل أحب إيلاكمن 

ویژگی در ھر کسی باشند طعم ایمان را خواھد چشید: کسی که خدا و پیامبرش در 
و کسی که فقط به خاطر خدا کسی  ،تر باشند نظر او از ھمه افراد دیگر دوست داشتنی

 .٢»ست داشته باشدرا دو
در زمینه تحقیق محبت صحیح و مبارک  شوص این امری است که یاران پیامبر

در میان آنان بود. وی با حسرت و حزن ÷ کردند. امیر المومنین علی بدان عمل می
و چگونگی  شاز امر حکومتش در کوفه که در میان گروھی از مردم که حق صحابه

 کرد.  کردند یاد می رعایت محبت خالص برای خدا را رعایت نمی
بودیم. پدران، برادران، پسران و ص د: ما با رسول اللهفرمای می÷ امیر المومنین
شد. ما به راه  کشتیم و این امر موجب افزایش ایمان و تسلیم ما می عموھایمان را می

 .٣ادامه دادیم و بر چشیدن عذاب و تالش در راه جنگ با دشمنان صبر نمودیم
ی که آیا در روایت شده است که فرمودند: ھر گاه بخواھی بدان÷ از امام صادق

وجودت خیری ھست یا نه پس به قلبت نظری بیفکن. اگر اھل طاعت و پیروی از 
و کینه اھل معصیت و گناه را در خود داشت، پس در تو  ،داشت خداوند را دوست می

و اگر از اھل طاعت و بندگان مطیع خدا  ،خیری ھست و خداوند تو را دوست دارد
پس در تو خیری نیست و خداوند تو را دوست  ،تداش و گناھکاران را دوست می ،تنفر

مرتبط  ،دارد را دوست میھا  آن سرنوشت انسان با کسانی که »املرء مع من أحب«ندارد. 
 .٤است

 : نوع سوم: محبت طبیعی
این نوع محبت فطری است که انسان براساس فطرت براساس آن آفریده شده 

ھمانند محبت والدین، ھمسر و فرزندان، میل به غذا، لباس و ... که غیر از  ،است

                                                 
 ). ١/١١٧بحاراألنوار ( -١
 ). ١٢/٢٣٤مستدرک الوسائل ( -٢
 ). ١/٢٦٧)، ارشاد القلوب (٣٠/٣٢٨) بحاراألنوار (٤/٣٣شرح نھج البالغه ( -٣
 ). ١/١١٧)، علل الشرائع (٦٦/٢٤٧) بحاراألنوار (١٦/١٨٣)، وسائل الشیعة (٢/١٢٦الکافی ( -٤



 †عقیده اهل بیت    ١٢٤

 باشد.  محبت خدا و اطاعت از او می
مبادا که محبت طبیعی انسان بر محبت خداوند و اطاعت از او غلبه پیدا کند و 

 فزونی یابد. 

ۡ�َنآؤُُ�ۡم � قُۡل ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

ۡمَ�ٌٰل 
َ
َحبَّ  ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱوََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ٓ أ ٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َها َوتَِ�َٰرة

ِ ٱإَِ�ُۡ�م ّمَِن  ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱوَ  ۦۗ بِأ َّ�  �َ

 ].۲۴: [التوبة ﴾٢٤ ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ�ۡهِدي 
ه به دست کفه شما، و اموالی یاگر پدران و فرزندان و برادران و ھمسران و طا«بگو: «
د، در یه به آن عالقه دارکھائی  د، و خانهیترس ساد شدنش میکه از کد، و تجارتی یا آورده

ه خداوند کد یجھاد در راھش محبوبتر است، در انتظار باشامبرش و ینظرتان از خداوند و پ
 .»ندک ت نمییت نافرمانبردار را ھدایو خداوند جمع ؛ندکعذابش را بر شما نازل 

 نویسد:  محمد جواد مغنیه می
انسان براساس فطرتش خودش، خانواده و اموالش را دوست دارد. دین نیز با این 

گیرد و  خواھد، بھره کند که از آنچه می امر مخالفتی ندارد و کسی را از این منع نمی
گیری و دوست داشتن از  خواھد دوست بدارد، به شرط آنکه در این بھره آنچه را که می

 .١باشدھای خودش و نه دیگران  تالش خداوند بترسد و این امر براساس
رسولش را یکی از شروط ایمان  ودوست داشتن خداوند ص به ھمین دلیل پیامبر

ه وَن اهللا ورسوهل أحبَّ إيلي� م حىت�ؤمن أحديال «اند:  قرار داده است: ایشان فرموده
ھیچ کدام از شما مؤمن نخواھید بود مگر اینکه خدا و پیامبر در نظر « »:مّما سواهما
 .٢»تر باشد ت داشتنیدوسھا  آن شما از غیر

 : نوع چھارم: محبت چیزی به ھمراه خداوند
آن عبارت است از اینکه کسی یا چیزی را به اندازه خداوند یا بیشتر از او دوست 

محبت کدیگر واقع شوند یو غیر او معارض با ای که ھر گاه محبت خدا  بداریم. به گونه
رود کسی که این محبت را ھمانند دوست داشتن  بیم آن می . ر خدا را مقدم دارندیغ

 یا آن دو را با ھم مساوی بداند. پروردگار بداند، آن را بر محبت به خداوند مقدم دارد
                                                 

 ). ٤/٢٣تفسیر کاشف ( -١
 ). ١٧ؤاد (فمسکن ال -٢



 ١٢٥  تیالوه دیتوح: سوم فصل

مردم را کنیم بسیاری از  این امری است که امروزه آن را بسیار مشاھده می
بینیم که با شوق و عالقه شدید و گریه و زاری بر مزارھا و مراقد اولیا و صالحین  می
گونه گریه و زاری  در خلوت و ھنگام خواندن خدا این ای که آنان آیند. به گونه می

تر و با  در نظر آنان دوست داشتنی† یا اھل بیتص کنند و زیارت مزار پیامبر نمی
 زیارت کعبه است. تر از تر و مھم ارزش

ص به ھمین دلیل به دروغ اموری را که بر خالف اصول شرعی و سنت پیامبر
کنند که امام باقر فرموده است:   دھد. مثًال ادعا می نسبت می÷ است. به امام باقر

کسی که در روز عاشورا امام حسین را زیارت کند و در آنجا گریان باشد روز قیامت در 
ات خواھد کرد که ثواب دو میلیون حج و دو میلیون عمره و دو حالی خداوند را مالق

میلیون غزوه را به ھمراه خواھد داشت. و ثواب ھر حج عمره و غزوه او نیز مانند ثواب 
 .١کسانی است که ھمراه پیامبر و ائمه حج و عمره را به جا آورده و به جھاد رفته باشند

نسبت داده شده است. اگر ÷ راین ادعا، دروغ آشکاری است که به امام باق
در روز عاشورا و گریه کردن در کنار قبر او از ÷ ثواب زیارت امام حسین چه چنان

شد. این امری است که  تردید در کتاب خداوند ذکر می بود بی حج و عمره بیشتر می
اند  در بسیاری از امور مانند این سخن و غیر آن بر ائمه دروغ بستهھا  آن کند ثابت می

 ر حالی که آنان از آن مبرا ھستند. د
کند و  پرستید نقل می خداوند حکایتی را از زبان کسی که غیر خداوند را می

ِ ٱتَ ﴿ فرماید: می بٍِ�  �َّ [الشعراء:  ﴾٩٨ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ

٩٨ -٩٧.[ 
ان برابر یچون شما را با پروردگار عالم. میاری بودکه ما در گمراھی آشکبه خدا سوگند «

 .»میشمرد می
 نویسد:  محمد سبزواری نجفی می

یعنی شما را در عبادت و خضوع و فروتنی برای پروردگار مساوی قرار دادیم این 
ھاست. گفته شده است: آنان به کسانی  امر براساس قرار گرفتن و تعلق خطاب به بت

م. پس کردی گویند: ما از شما ھمانند خداوند پیروی می کردند می میپیروی ھا  آن که از

                                                 
 ). ١٠/٢٩٣)، مستدرک الوسائل (١٤/٤٧٧)، نگا: وسائل الشیعة (٩٨/٢٩٠بحاراألنوار ( -١



 †عقیده اهل بیت    ١٢٦

 .١شما تبدیل به خدایانی شدید
این مساواتی که سبزواری با شرح آیه مبارکه بیان کرده است فقط شامل مساوات 

 ،در ابتدا شامل مساوات ظاھری در اعضا و جوارح بندگانه کبلشود.  قلبی و باطنی نمی
شود که در قلب نسبت به فرد  مل تعظیم و بزرگداشت و احترامی میو در مرحله بعد شا

 شود.  یا چیز مورد احترام انجام می
ھای آن  گروھی از آنان ھمه یا بیشتر تالش و ھمت خود را صرف امور دنیا و زینت

کنده از عشق کاالھا و امور  در قلب چه چناند و نکن می ھای آنان جستجو کنی، آن را آ
 افت. دنیا خواھی ی

این افراد و آنچه در ھنگام احتضار و مرگ بر سرشان  ۀھای فراوانی دربار ما قصه
گفتند: بگو (ال إله إال الله) آنان مشاھده  میھا  آن شان به ایم. اطرافیان آمده است شنیده

تواند  کردند کسی که قلبش ھمواره به تجارت امالک و ... مشغول بوده است، نمی می
بنابراین به آنچه تعلق قلبش به خرید و فروش را آشکار  ،ر زبان بیاوردکلمه توحید را ب

و گروھی نیز از  ،خوانند گوید. گروھی از آنان در ھنگام مرگ آواز می کند، ھذیان می می
 خواھند برایشان شراب بیاورند.  اطرافیانشان می

رهِم تعس نار تَِعَس عبُد ادليتعس عبُد ادل«فرماید:  میص به ھمین دلیل پیامبر
بنده درھم و دینار « »: أنَّ ُ�ِبَّها عبٌد هلا من عبد حجراً فهو اعبد صنم�انتعش ب الو

بدبخت و بیچاره است و ھرگز شاداب نخواھد شد. در حالی که کسی که [دنیا] را 
را بپرستد، در حقیقت دوست داشته باشد، بنده آن خواھد شد. کسی که سنگی 

 .٢»پرست است بت

َمن َ�تَِّخُذ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ شان فرموده است: ۀکسانی ھستند که خداوند دربارھا  آن
ِ ٱِمن ُدوِن  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ

َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
 ].۱۶۵ [البقرة: ﴾َءاَمُنٓواْ أ

را ھمچون ھا  آن و ؛نندک میر از خداوند برای خود انتخاب یی غیبعضی از مردم، معبودھا«
ان نسبت به کمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشریه اھا ک آن دارند. اما خدا دوست می

 .»دتر استیمعبودھاشان،) شد
 گوید:  سید محمد تقی مدرسی می

                                                 
 ). ٥/١٩٣الجدید ( -١
 ).٧/٣١٩) نگا: بحاراألنوار (١/١٥٩مجموعه ورام ( -٢



 ١٢٧  تیالوه دیتوح: سوم فصل

مثًال خورشید را به جای خالق خورشید ھا  آن به علت نظر و فکر خشک و جامدشان
ظاھر خورشید ھا  آن پرستیدند، چرا؟ زیرا ه خداوند است میو تنظیم کننده جریان آن ک

دیدند و بدون آنکه از آن به وجود آفریننده خورشید استدالل کنند و پی ببرند.  را می
را دوست ھا  آن کردند، و ھمچنین آنان با صاحبان سرمایه، مقام و علم ارتباط برقرار می

بندگان خداوند ھستند و این خداوند  ھا آن داشتند بدون اینکه بیندیشند که ھمه می
تر است که مستقیمًا با   ھا را عطا کرده است. پس شایسته این نعمتھا  آن است که به

ھا آن را بنده خود  خداوند ارتباط برقرار کنند و به خود اجازه ندھند که این واسطه

ِينَ ٱوَ ﴿ گردانند: َّ�  ِ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ  اند خداوند را بسیار و که ایمان آوردهکسانی « ﴾َءاَمُنٓوا

و صاحبان سرمایه، مقام و ھا  آن و علیرغم وجود ارتباط میال .»دارند بیشتر دوست می
دھند که بنده آنان شوند بلکه تا ابد ھمواره با خداوند ارتباط  علم، آنان اجازه نمی

 .١محکمی خواھند داشت
ست داشتن و محبتی که بدون وجود ھا و روایات باید میان دو پس از ذکر این متن

انجامد و صاحبش را از خداوند دور  دلیل از سوی پروردگار و روایت صحیح امور می
ھایی که براساس رضایت  کند و دوست داشتنی که شامل اولیا، علما، اماکن و زمان می

دارد  او دوست می ،امر ایشان و در چھارچوب آن چیزی استدگار و براساس اوپرور
 ت قائل بود. تفاو

  :شرک در اطاعت -۱۲
فرد مسلمان به وجوب دوست داشتن، احترام، بزرگداشت و رعایت ادب با علمای 

گاه و در دین دارای علم ھستندھا  آن زیرا ،مسلمان اعتقاد دارد و  ،به شرع خداوند آ
کنند. ھمچنین علما جزو بھترین افراد  شان عمل می ش به علمنبراساس ھدایت و بی

 فرماید: آنان می ۀترسند خداوند دربار ھستند. زیرا بیش از ھمه مردم از خداوند می

َما َ�َۡ� ﴿ َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا  ].٢٨[فاطر:  ﴾لُۡعلََ�ٰٓ
 .»ترسند از او می علماءان بندگان خدا، تنھا یاز م«

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ
ُ
أ

ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٧ ۡلَ�ِ�َّةِ ٱ نَۡ�ٰرُ ٱَجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
َ
بَٗد�ۖ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

                                                 
 ). ١/٣٠٠من ھدی القرآن ( -١
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ُ ٱرَِّ�َ   ].۸ -۷: [البینة ﴾٨ ۥهُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّ  �َّ
 ن مخلوقات خدا ھستند. پاداشیمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بھتریه اک یسانک«

اسـت  یر درختانش جـاریه نھرھا از زکدان است یبھشت جاو یھا نزد پروردگارشان، باغھا  آن
از خـدا ھـا  آن خشنود اسـت، و (ھـم)ھا  آن مانند. ھم خدا از یشه در آن میه) ھمک ی(در حال

ه از پروردگـارش کـاست  یسک یر) براینظ مھم و بی یھا ن (مقام واال و پاداشیخشنودند. و ا
 .»بترسد

و آن شرط این  ،از علما بر مردم با رعایت شرط زیر واجب است بدان که اطاعت 
اش باشد. در غیر این  است که این اطاعت تابعی از اطاعت از پروردگار و فرستاده

َها﴿ شود. خداوند فرموده است: صورت از آنان اطاعت و پیروی نمی ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َءاَمُنوٓاْ  �َّ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 ].٥٩اء: [النس ﴾ِمنُ�مۡ  ۡ�

امبر خدا و اولو االمر ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «
 .») راما و علماکح(

یابد که خداوند، اطاعت از خود و  کسی که براساس این آیه کریمه بیندیشد در می
را به را به صورت مستقل قرار داده است. حال آنکه اطاعت از اولی األمر ص پیامبر

فعل امر  ۀصورت تابعی ذکر نموده است. به ھمین دلیل اطاعت از اولی األمر را به وسیل
ذکر ننموده است. بنابراین زمانی که اطاعت از مخلوق به معصیت خالق » وأطیعوا«

 منتھی شود، دیگر اطاعت از آن مخلوق جایز نیست. 
را امر شرع و علم به وسیله باشند. زی اولواألمر صاحبان امر اعم از علما و حکام می

 حکام است.  ۀو اجرای شریعت و عملی کردن آن بر عھد ،علما استوار است
علما و حکام بر راه راست حرکت کنند و به پیش بروند، امور مردم نیز در  چه چنان

امور [جامعه و مردم] رو به تباھی ھا  آن و با فساد ،مسیر صحیحی قرار خواھد گرفت
و حکام نیز کار الزام و سرپرستی و  ،را علما وظیفه ارشاد و راھنماییخواھد نھاد. زی

 رھبری را بر عھده دارند. 
مسلمان باید از کسی طلب فتوا کند که معتقد است او براساس شریعت خداوند و 

با استفاده از احادیث صحیح و فھم درستی که براساس آن ص سنت پیامبرش محمد
و  ،کند ر پیش گرفته بودند، حکم و فتوا صادر میآن را د† عمل کرده و اھل بیت

روی  گوید از او پیروی و از مذھب او کورکورانه دنباله آنچه آن عالم می ۀنباید در ھم
صحیح و اشتباه ھا  آن ھایی ھستند که در کار نماید. زیرا علما و دانشمندان نیز انسان
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در یکی از مسائل شرعی یا احاطه به امور ھا  آن ممکن است یکی از ، ووجود دارد
 شریعت به صورت غیر عمدی و کامًال سھوی دچار اشتباه شود. 

به ھمین دلیل مسلمان خردمند باید نسبت به رای و نظر ھیچ عالمی در مقابل 

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ علمای دیگر تعصب نداشته باشد و آیه زیر را سر لوحه خود قرار دھد:
َ
ْ أ لُٓوا

 ].٧[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱ
 .»اھل علم را بپرسیددانید از  اگر شما نمیپس «

در ھا  آن یابیم که بیشتر امروزه در امور مسلمانان دقت کنیم در می چه چنان
و ص اند و شریعت الھی و سنت پیامبر اطاعت از پروردگار و عبادت او دچار شرک شده

و به جای آن از روش اولیا  ،اند را ترک کرده و کنار نھاده† تمعارف حقیقی اھل بی
 کنند.  ھای حکام و علمای گمراه پیروی می با استفاده از راھنمایی

اند که از آن  ھا آزادی، اعمال و افکارشان را در قید و بندھای محکمی قرار داده آن
و کار آنان در شناخت حقیقت از گمراھی روشن نیست. ھمچنین  ،جدا نخواھد شد

علت انجام عملی یا ترک آن و ھمچنین تفاوت میان  ۀقادر به سوال و جدال دربار
اند نیستند. آن  و آنچه خودشان در دین بوجود آوردهص ھدایت و سنت پیامبر

در مقابل ھا  آن ھا و خرافات از قبیل کمک گرفتن از مردگان و خواندن ھا، بدعت شرک
 ١ھای دیگری که ریشه در عقاید احبار یھودی ھای میالد و وفات و بدعت خداوند، جشن

فردی در برابر مقلدان دیگر اقدام به سوال کردن  چه چناندارد. اما  ٢و راھبان مسیحی
و حکمی  ،این امر موجب به وجود آمدن لکه ننگ و عاری برای او خواھد شد ،نماید

را در پی خواھد † از طاعت و فرمانبرداری و محبت اھل بیت مبنی بر خروج
پرداز به او اتھام گمراھی و تشکیک در عقاید را نسبت  تردید مبلغان خرافه و بی ،داشت

 و از او کینه به دل خواھند گرفت.  ،خواھند داد
این امر موجب شده است بسیاری از مسلمانان به سوی اعتقادات بسیار خطرناکی 

ھا  آن به یکی از که چنانند. از جمله این اعتقادات خطرناک این است: وکشیده ش
درنگ  در سنتش از این امر نھی فرموده است، بیص بگویید: خداوند در قرآن و پیامبر

دارد. این امر و اعتقاد  و چنان نظری  ،گوید جواب خواھد داد: اما فالن عالم چنین می

                                                 
 لم دانشمند.ِحبر و َحبر به معنای عا معاحبار: ج -١
 راھب: زاھد و عابد.  -٢
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گونه افراد در حرام کردن  عت است. زیرا اینید خداوند در طاآلود برخالف توح شرک
آنچه خداوند آن را حالل کرده است، یا در حالل دانستن آنچه خداوند آن را حرام 

 اند.  کنند و حکم و سخن خداوند را به کنار نھاده از علما پیروی می  اعالم نموده

ْ ٱ﴿ فرماید: آن می ۀاین امری است که خداوند دربار َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
أ

ِ ٱّمِن ُدوِن   ].۳۱: [التوبة ﴾�َّ
ی در برابر خدا قرار یش را معبودھایدانشمندان و راھبان خو یھودیان و مسیحیان]«[
 .»دادند

از مسیح نافرمانی کردند و در میان خودشان ھا  آن فرماید: می÷ امام محمد باقر
 ،و فرزند خداست کردند تا اینکه ادعا کردند که او خداستاو را بیش از حد تعظیم 

ھمچنین از علما و پارسیانشان پیروی نمودند، سخنان آنان را گرفته و بدان اعتقاد پیدا 
خواندند ایمان آوردند. بنابراین آنان را به وسیله  کردند و به آنچه آنان را بدان می

ای آسمانی و ھدایت پیامبران از سخن ھ پیروی از علمایشان و ترک فرمان خدا و کتاب
خدا نافرمانی کردند. این امر در کتاب ما (قرآن) ذکر شده است تا ما از آن پند 

 .١بگیریم
فرماید: به خدا قسم [احبار و رھبان] آنان را به عبادت و  می÷ امام جعفر صادق

ام کردند. و حالل را حر ،بلکه حرام را بر ایشان حالل ،پرستش خودشان دعوت نکردند
گاه علما را پرستیدند.آنان   نیز ناخودآ

ھمچنین فرمودند: کسی که در معصیت خداوند از کسی پیروی کند در حقیقت آن 
 .٢فرد را پرستش و عبادت نموده است

فرماید: به خدا قسم آن مردم برای علمایشان نماز نخواندند و روزه  ھمچنین می
و حرام را حالل اعالم نمودند، مردم نیز از  ،رامبلکه علما برایشان حالل را ح ،نگرفتند

 .٣آنان پیروی کردند
را نپرستیدند]. ھا  آن علما را به عنوان خدا قرار ندادند [وھا  آن فرماید: ھمچنین می

و حرام را بر ایشان حالل نمودند. در نتیجه مردم  ،بلکه [علما] حالل را بر ایشان حرام

                                                 
 ). ١/٢٨٨ر القمی (ی)، تفس٩/٢٦٥ر المیزان (یتفس -١
 ). ٢/٢٠٩تفسیر نور الثقلین ( -٢
  ھمان منبع. -٣
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 .١خدایانی در مقابل پرورگار تبدیل شدند به آن عمل کردند و علما نیز به
پیروی از احبار و رھبان و علما بدون داشتن دلیل و با ھدف مخالفت با شریعت 

�ۡن ﴿ فرماید: شود. خداوند می خداوند موجب دچار شدن به امر خطرناکی می
َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�وَن 

َ
 ].١٢١[األنعام:  ﴾١٢١أ

 .»تردید شما [ھم مانند ایشان] مشرک خواھید بود اطاعت کنید بیاگر از آنان «
 نویسد:  سید محمد حسین فضل الله می

شریک قرار دادن در عبادت به معنای اطاعت و فروتنی است. اگر در جایی وحی 
شیطان و وحی خداوند وجود داشته باشند و فردی وحی غیر خداوند را انتخاب کند 

و خضوع و فرمانبرداری برای غیر او و شرک  ،انی از خداونداین امر به معنای نافرم
غیرمستقیم است. زیرا اندیشه توحیدی فقط یک فکر نیست ھمچنان که در معادالت 
ذھنی ریاضی وجود، در ذھن و عقل جای بگیرد. بلکه فعِل ایمان است که در فکر 

تبدیل ھا  آن د تا ھمهھا را تحریک کن کند تا احساسات، اعمال، اقوال و دیدگاه حرکت می
 ای از آن به وجود آیند. به شکل زنده

تا زندگی در پیرامون آن تبدیل به افعال شود که در راستای ایمان به خدا و راه او 
 .٢قرار داشته باشند

 نویسد:  محمد سبزواری نجفی می
این آیه بدین معنی است که شما در حالل دانستن حرام به سخن آنان گوش فرا 

ترک دین خداوند و  ۀ: شما به وسیل﴾إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ ﴿ کنید د و آن را تایید میدھی می
گرایش به سوی پیروی از آنان مشرک ھستید. زیرا این امر شرک به خداوند و وارد 

 .٣استھا  آن کردن غیر احکام الھی به
ی کند نویسد: زیرا کسی که در امور دینی از غیر خدا پیرو امین الدین طبرسی می

 .٤در حقیقت به خداوند شرک ورزیده است
به ما یاد داده است که ھر گاه در حکمی شرعی دچار  –سبحانه و تعالی  –خداوند 

                                                 
 ھمان منبع.  -١
 ). ٩/٢٢٧وحی القرآن ( منتفسیر  -٢
 ). ٣/٨٥تفسیر الجدید ( -٣
 ). ١/٤٠٦تفسیر جامع الجوامع ( -٤
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 اختالف شدیم چگونه عمل کنیم و از چه حکمی پیروی نماییم. 

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱَوَما ﴿ خداوند فرموده است: ِ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ  ].١٠[الشوری: ﴾�َّ
(در قرآن و سنت رسول  ش با خداستید، داورینکاختالف نی) ی(از امو دز یدر ھر چ«

 .»)صالله
آن اختالف دارید و آن را  ۀمذھب و دینی که دربار ۀگوید: دربار می فیض کاشانی 

کنید، حکم ھمه آن امور در روز قیامت به خداوند بر  برای خودتان انتخاب می
شود: در تأویل آیات متشابه قرآن ھر گاه دچار  گفته میر آن یتفسو در گردد.  می

اختالف شدید به آیات محکم آن مراجعه کنید. خداوند پروردگار من است در ھمه امور 
 .١ردمگ کنم و به سوی او باز می  فقط بر او توکل می

ترین اعتقاداتی است که فرد را به سوی شرک  این موضوع و عقیده جزو خطرناک
فرد مسلمان در ھمه آنچه از سوی علما و مشایخ برای او نقل  چه چناندھد.  ق میسو

صحت آن اقوال تحقیق کند و در منابع فتاوی  ۀشود، اندیشه کند و دربار یا تقدیم می
یابد که بیشتر این فتاوا فاقد سند و اعتبار ھستند. خداوند ما را از  نماید در می جستجو

 لغزش در دین مصون دارد. 
  :قربانی کردن -١٣

ذبح: کشتن حیوانی مأکول از نظر شرعی است که به وسیله جاری کردن خون به 
شود و ھدف از آن تعظیم و بزرگداشت آن چیزی است که  شیوه مخصوص انجام می
شود تا اظھار فروتنی و تقرب به او انجام شود. این امر فقط  قربانی برای آن انجام می
 برای خداوند جایز است. 

ات و طاعاتی است که خضوع و فروتنی بنده نسبت به ذبح کردن جزو عباد
دھد. کسی که در قربانی کردن مقداری از قصد و نیتش برای غیر  پروردگار را نشان می

باشد در حقیقت به او شرک ورزیده است و شرک او از نوع اکبر است که او  ألخداوند
 کند.  را از دین اسالم خارج می

ِ َرّبِ  إِنَّ  قُۡل ﴿ فرماید: خداوند می  َ�  ١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
مِۡرُت َو�

ُ
 ].١٦٣ -١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

من، و زندگی و مرگ من، ھمه برای خداوند پروردگار  [قربانی]نماز و تمام عبادات«بگو: «

                                                 
 ). ٤/٣٦٧تفسیر الصافی ( -١
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 .»ن مسلمانمیو من نخست ؛ام ن مامور شدهیو به ھم ؛ستیی برای او نیان است. ھمتایجھان
نویسد: ُنُسک ھمه آن چیزی است که به وسیله آن به خداوند  محمد باقر ناصری می

 .١شود قربانی کردن اطالق می اما غالبًا بر ،جویند تقرب می
را در کنار ھم ھا  آن ،پروردگار خداوند نماز و قربانی و داللت آن دو بر تعظیم امر

 ].٢[الکوثر:  ﴾٢ ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ ذکر نموده است و فرموده است:
 .»نک یپروردگارت نماز بخوان و قربان یپس برا«

 نویسد:  ناصر مکارم شیرازی می
است. به ھمین  –سبحانه وتعالی  –ھا خداوند  نعمت ۀبھترین اعطا کننده و بخشند

دلیل اگر عبادات به غیر او اختصاص یابد، ھیچ معنایی نخواھد داشت. به عبارت دیگر 
عبادات خواه نماز یا قربانی و ... به پروردگار که ولی نعمت است اختصاص پیدا 

کند. امر به نماز و قربانی کردن در مقابل آن عملی است که مشرکان در سجده  می
ھایشان را از  دادند. حال آنکه آنان نعمت ھا انجام می برای بتکردن و قربانی کردن 

دلیل واضحی بر وجوب داشتن قصد تقرب » لربک«دانستند. عبارت  سوی پروردگار می
 .٢به پروردگار در انجام عبادات است

 باید بدانیم که ذبح برای غیر خدا دو گونه است: 
ھمانی برای غیر خدا ذبحی انجام نوع اول: که در آن به خاطر شادی یا احترام به م

شود. این امر کامًال عادی است که ممکن است گاھی مطلوب یا نامطلوب باشد.  می
 اصل بر این است که این عمل مباح است. 

به  صروایت شده است که فرمودند: از جمله اموری که محمد÷ از امام صادق

وم ؤمن باهللا وايلين اكمن  !ةطما فاي«یاد دادند این بود که به ایشان فرمودند:  ‘زھرا
باشد باید ای فاطمه کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته « »:فهيرم ضيكاآلخر فل

 .٣»مھمانش را گرامی بدارد
ص از جمله انواع ذبح جایز آن مواردی است که براساس پیروی از سنت پیامبر

شود. از امام  انجام گیرد. مانند قربانی کردن برای تولد نوزاد که عقیقه نامیده می

                                                 
 ). ١/٥٠٩مختصر مجمع البیان ( -١
 ). ٢٠/٤٥٢تفسیر األمثل ( -٢
 ). ٤٣/٦١)، بحاراألنوار (٢٤/٣١٨)، وسائل الشیعة (١٣٥) نگا: مکارم األخالق (٦/٢٨٥الکافی ( -٣
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روایت شده است که فرمودند: عقیقه (قربانی تولد) نوزاد دختر و پسر یک ÷ صادق
 .١قوچ است

نوع دوم: قربانی و ذبح که برای بزرگداشت و تعظیم غیر خدا و تقرب به او باشد، 
ذبح ذکر شود، حرام است. این نوع قربانی شرک اکبر است و  حتی اگر نام خدا قبل از

 شود.  با انجام آن فرد از دین اسالم خارج می
این عملی است که امروزه بعضی از مردم برای تقرب به پیامبران و اولیا از طریق 

گردد.  میبرھا  آن ھا به کنند که صدقه و ثواب آن قربانی دھند و گمان می ذبح انجام می
کنند تا اموال و اوالدشان  در حقیقت آن قربانی را برای آن اولیا ذبح میھا  آن آنکهحال 

 و آنان برایشان جلب خیر و دفع مصیبت نمایند.  ،محفوظ بماند
گروھی از مردم نیز به مناسبت آمدن حاکم یا پادشاه به شھرشان یا بعضی عادات 

ه داماد و ... اقدام به ذبح دیگر مانند مراسم عروسی در ھنگام ورود عروس به خان
کنند که این اعمال شرک است. زیرا این حیوانات برای تکریم مھمان و  حیوان می

کنیم گروھی از مردم  اند. بلکه ما خودمان مشاھده می خالصانه برای خداوند ذبح نشده
ان مالند تا از شر بال در ام می شانیھا یا ... را بر روی ماشینو مرغ و خون آن گوسفند 

نشوند. علت ھمه این امور این است که مردم نسبت به توحید و  تصادفبمانند و دچار 
مبنی بر اینکه نفع و ضرر  –و اھل بیت پاکش ص عقیده راستین و سنت پیامبر

اطالع ھستند. از عباس بن یزید روایت  بی -شرک است  ھمگی در اختیار خداوند بی
کنند که شرک از راه  عوام گمان می عرض کردم:÷ شده است که خدمت امام صادق

. امام فرمود: بنده فقط ٢تر است رفتن مورچه در شب تاریک بر روی صخره سیاه پنھان
 ،زمانی مشرک خواھد بود که برای غیر خدا نماز بخواند، برای غیر او ذبح و قربانی کند

                                                 
 ). ٢١/٤١٧)، وسائل الشیعة (٦/٢٦الکافی ( -١
که در شب تاریک بر روی  ی استتر از مورچه اتر و پنھانیکبار یخف کا شریاصغر  ک! شریآر -٢

وجھاد کردن تا  ،مانند صدقه دادن به خاطر ستایش و مدح گفتن مردم ،رود سیاه راه می ۀصخر
ه شخصی قرآن را با آواز کمردم او را شجاع بگویند و یا بخاطر بدست آوردن مال و غنیمت یا این

د کنند و یا اینکه ست که مردم او را مدح و تمجین اخوش تالوت کند در حالیکه نیت او ای
و یا قسم  ،بخشد شخصی در نمازش بخاطر ریا و جلب توجه دیگران آن را حسن و زیبایی می

یادکردن به غیر الله مانند قسم به پدران و شرف و به سر فالن یا به جان من و یا قسم به علی و 
 کند. پس این نوع شرک کمتر کسی از آن نجات پیدا می ،عباس و حسین و....



 ١٣٥  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١و غیر او را بخواند و از او استمداد نماید
کند که مردی به  است که فرمود: سلمان نقل میروایت شده ÷ از امام صادق

و دیگری به خاطر یک مگس وارد آتش شد. از ایشان  ،خاطر مگسی وارد بھشت شد
پرسیدند: این امر چگونه ممکن است؟ فرمود: آن دو تن روزی از کنار قومی عبور 

اجازه  ھایشان را آنجا گذاشته بودند. کردند که آن روز عید آن قوم بود. افراد قوم بت
ھایشان قربانی کند، خواه این  دادند کسی از آنجا عبور کند مگر اینکه برای بت نمی

توانید از اینجا بروید مگر اینکه  قربانی کوچک یا بزرگ باشد. به آن دو گفتند ھرگز نمی
ھمه کسانی که از اینجا عبور  که ھمچنانقربانی کنید و تقرب جویید. ھا  آن برای

نمایند. یکی از آن دو گفت: من چیزی ندارم. دیگری  ه این عمل میکنند، اقدام ب می
گفت: من جز برای  یھا قربانی کرد. اما دیگر مگسی را شکار کرد و آن را برای بت

 ،کنم. پس آن قوم او را کشتند و وی وارد بھشت شد خداوند ھرگز چیزی را قربانی نمی
 .٢جھنم گردید و دیگری [که برای آن بت قربانی کرده بود]. وارد

ھا و غیر خدا داخل در آتش دوزخ  اگر این فرد به علت ذبح یک مگس برای بت
گردید. پس حال کسانی که حیوانات و اشیایی برای تقرب به غیر خدا را قربانی 

 کنند که ارزش بسیار باالیی دارند، چگونه خواھد بود؟  می

  :نذر -۱۴
دھند،  عبادت قربانی کردن انجام میپس از بیان آنچه بعضی از مردم در زمینه 

عبادت دیگری که تقریبًا بدان نزدیک و با آن در ارتباط است  ۀضروری است دربار
مفھوم و راه و روش آن دچار گمراھی  ۀکه گروھی از مسلمانان دربار ،سخن بگوییم

ھای ختم شونده به خیر و نیکی یا شرک و بدی به  و به عنوان یکی از راه ،اند شده
آید. این عبادت نذر است. نذر: عبارت است از اینکه فرد مکلف در صورت  اب میحس

خواھد بر خود امر غیر  برد و آن را از خدا می رسیدن به آنچه در انتظارش به سر می
 واجبی را واجب و الزم گرداند. 

مثًال بگوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد یا چنین عملی انجام شود من فالن کار را که 
 رد رضایت پروردگار است انجام خواھم داد. مو

                                                 
 ). ١/١٣٦)، الحضال (٦٩/٩٦)، نگا: بحاراألنوار (٢٨/٣٤١وسائل الشیعة ( -١
 ). ٢٢٤)، ثواب األعمال (٣/٢٥٢)، بحاراألنوار (٢٤/٢١٣وسائل الشیعة ( -٢
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نذر کردن از جمله عباداتی است که خداوند وفاکنندگان به آن را ستایش کرده 
کنند به انجام آن  کسانی را که نذری را برخود مقرر میص است. ھمچنین پیامبر

 سفارش کرده است. 

ِ  يُوفُونَ ﴿ فرماید: خداوند می هُ َو�ََخافُوَن يَۡومٗ  �َّۡذرِ ٱب [اإلنسان:  ﴾٧ُمۡسَتِطٗ��  ۥا َ�َن َ�ُّ

 .»ندکمنایه شر و عذابش گسترده است بک ینند، و از روزک یھا به نذر خود وفا مآن« ].٧
گوید: یعنی آنان زمانی که در دنیا بودند نذرھای  سید محمد حسینی شیرازی می

نمودند. نذر آن است که انسان عمل خیری را برای  خود را عملی و به آن وفا می
ای  واجب گرداند. مثًال تصمیم بگیرد که روزه بگیرد یا صدقه –سبحانه  –خداوند 

 .١بدھد و ....
ماز، توسل و .... عبادت است که اختصاص آن به غیر بدان که نذر کردن ھمانند ن

. کسی که آن را برای غیر خداوند اختصاص دھد، در حقیقت به ٢خدا جایز نیست
 خداوند شرک و کفر ورزیده است. 

زیرا الزام نفس بر امری  ،بدان که در نذر کردن اصل بر آن است که مکروه است
 ،و ما را در انجام آن مختار گذاشته است ،است که خداوند آن را بر انسان واجب نکرده

کند  شود. ھمچنین غالبًا کسی که نذری می خود می و این امر موجب افزایش تکلیف بر
شود و به علت سنگینی و سختی عمل  در ھنگام نذر کردن یا عمل به آن پشیمان می

که فردی  آید. به ویژه زمانی به آن در جستجوی راه خالص و رھایی از این عمل بر می
یا زمانی که برآورده شدن نیازی که آن  ،کند شود و چیزی را بر خود نذر می مریض می

کند. گویی زبان حال و  بینیم در این حالت نذر می افتد، می را خواسته به تاخیر می
گوید: اگر شما برای خداوند این کار و این کار را انجام ندھی خداوند با  باطنش می

 ،یا آن شر و بال را از تو دور نخواھد کرد داد، و خیر را به تو نخواھدلطف خود آن نعمت 
 و این اعتقاد سوءظن نسبت به پروردگار است. 

                                                 
 ). ٢٩/١٦٧تفسیر تقریب القرآن ( -١

کرده کنند مدح کرده است و به وفای به نذرھا امر  زیرا خداوند کسانی را که به نذرھایشان وفا می -٢

ستاید در حقیقت عبادت  کند و انجام دھنده آن را می است. ھر امری که خداوند آن را مدح می
است به ھمین دلیل تعریف عبادت عبارت است از نام جامعی که بر ھمه آنچه خداوند آن را 

 شود.  دوست دارد و از آن راضی است اعم از اعمال ظاھر و باطن اطالق می
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کنند و نذر خود را برای غیر خدا قرار  گروھی از مردم چیزی را بر خود نذر می
یا فرد نیکوکاری بگوید که این کار بر من نذر ص دھد. مانند کسی که به پیامبر می

 یا این نذر برای این قبر یا آن پادشاه بر من واجب گردد و ... . ،باشد
گردد و در  شود، اصًال منعقد نمی این نذر که برای غیر خدا بذل و بخشش می

شود. بلکه این امر  ای واجب نمی صورتی که عملی کردن آن ممکن نباشد بر آن کفاره
دن به غیر خدا که این نوع قسم مانند قسم خور ،شرک است که باید از آن توبه کرد

 ای ھم ندارد.  شود و کفاره منعقد نمی
 چه چنانگویند:  کنند، مثًال می گروھی از مردم نیز برای معصیت خداوند نذر می

 نوشم.  دزدم یا شراب می این کار انجام شود فالن چیز را می
گونه نذر  نو کسی که ای ،شود اما عمل کردن به آن جایز نیست این نذر منعقد می

شود تا  قسم را پرداخت نماید. مانند قسمی که به خدا یاد می ۀکند باید کفار یاد می
 اما کفاره دارد.  ،شود که این قسم منعقد می ،عمل حرامی صورت گیرد

ھمه احکامی که در گذشته بیان شد به نذر و منعقد شدن آن براساس نیت شروع 
 امور بر خداوند پوشیده نیست. یا مشروع بودن آن داللت دارد که این 

ٓ ﴿ فرماید: می -تعالی  –خداوند  ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ  َوَما
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
َ ٱأ َّ� 

 ].۲۷۰: [البقرة ﴾ۥَ�ۡعلَُمهُ 
د)، ینکخدا انفاق   د (در راهیا ردهکه) نذر کا (اموالی را ید، ینک ه انفاق میکز را یو ھر چ«

 .»داند را میھا  آن خداوند
نویسد: یعنی اگر نذرھایتان در زمینه اطاعت از  میر سید علی حائری طھرانی می

داند. نذر به معنای تعلق خاطر و  خداوند یا گناه و نافرمانی باشد خداوند آن را می
باشد. در شریعت به معنای التزام به نیکی و  ضمیر انسان به چیزی و التزام بدان می

َ ٱَفإِنَّ ﴿ شود. باشد و شامل امور غیر مشروع نمی می خیر د خداوند تردی بی«: ﴾ۥَ�ۡعلَُمهُ  �َّ
 .»دارداز آن اطالع 

گردد. یعنی خداوند شما را به خاطر آن پاداش  ھاء در (یعلمه) به (ما) برمی ضمیر
گر دھد. ا تردید خداوند شما را پاداش می دھد. اگر اعمالتان خیر و نیک باشد بی می

و اگر اعمال ناپسندی باشد  ،اعمالتان خیر و نیک باشد جزای آن خوب خواھد بود
ار و وعد و وعید به کار جزای آن نیز ناگوار خواھد بود. بنابراین در این آیه مژده و ھشد
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 .١رفته است
اند:  براساس آیه ذکر شده آن را بیان نموده و فرمودهص این امری است که پیامبر

کسی که نذر : «٢»عصهي اهللا فال عيَص يَ ِطْعُه وَمْن نََذَر أن يُ َع اَهللا فَلْ يطِ يُ َمْن نََذَر أْن «
کند که از خداوند پیروی و اطاعت کند پس باید از او اطاعت نماید اما کسی که نذر  می

 ».ی کند، پس از او نافرمانی نکندکرده است از خدا نافرمانی و سرپیچ
کسی که  ۀدربار÷ اشعری روایت شده است که از امام رضا از اسماعیل بن سعد

فرموده است: ص قسم خورده تا صله رحم را قطع کند، پرسیدم. وی فرمود: پیامبر

به نذری که درباره گناه و قسمی که « ...»عة رحم يقط  يف�مية وال يمعص ال نذر يف«
 .٣»نباید عمل شود ،قطع رحم باشد ۀباردر

که نامش ابواسرائیل بود، نذر ص که یکی از اصحاب پیامبردر حدیث آمده است 
کرد که روزه بگیرد و افطار نکنند و بایستد و ننشیند و در زیر سایه قرار نگیرد و سخن 

ھمه آنچه را که وی قادر به انجام آن نبود از عھده او برداشت و وی ص نگوید. پیامبر

وُه فَلْ «ور داد و فرمود: را به انجام آنچه در آن طاعت پروردگار بود، دست َ يَتَلَكَّ ُمرُّ
ْ

ْقُعْد ْم َويل
 َ
ْ

اش را  ند و روزهبه سوی او بروید [و به او بگویید که] سخن بگوید، بنشی«»: ِتمَّ َصْوَمهُ َويل
 .٤»به پایان برساند
روایت شده است که فرمود: دو نوع نذر وجود دارد. آنچه برای خدا ÷ از امام باقر

وفا کرد و آن را انجام داد و به پایان رسانید. دوم آنچه که برای غیر  باشد که باید بدان
 .٥اش، ھمان کفاره قسم است خدا باشد و کفاره

توان انسان باشد عملی  ھمچنین فرمود: نذری که موضوع آن معصیت و یا خارج از
 .٦نخواھد شد

فای به آن ممکن است خواننده از خود بپرسد: چگونه آنچه را که خداوند به خاطر و

                                                 
 ). ٢/١٣٤رر (تفسیر مقتنیات الد -١
 ). ١٦/٩٢مستدرک الوسائل ( -٢
 ). ٧/٤٤٠) نگا: الکافی (٢٣/٢١٩وسائل الشیعة ( -٣
 ). ١٦/٩٢)، مستدرک الوسائل (٣/٤٤٨عوالی الآللی ( -٤
 ). ٢٢/٣٩٣) وسائل الشیعة (٤/٥٥)، االستبصار (٨/٣١٠نھذیب األحکام ( -٥
 ). ٣/٤٤٨عوالی الآللی ( -٦
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 پندارید؟  کند. ناپسند می بنده را ستایش می
تا ادعا شود ما نص را به  ،گوییم که وفا به آن حرام است در جواب باید گفت ما نمی

گوییم خود نذر و بر ذمه گرفتن آن از اول حرام یا بسیار مکروه  ایم. بلکه می کنار نھاده
اوت فراوانی است. عقد نذر و بر عھده و میان نذر کردن و عمل به آن تف ،و ناپسند است

گرفتن آن ابتدای امر و عمل در مرحله دوم اجرای آن چیزی است که بر خود الزم 
 دانسته است. 

دارد در نھان و آشکارا به خداوند تعلق دارد و زبان  ای که خداوند را دوست می بنده
ای شکرگذار  یا بنده کند. پس او خواھد، پیروی می و اعمالشان از آنچه پروردگارش می

است یا صبور و شکیبا ... تا اینکه براساس این اعتقادات و اعمال با خدای خویش 
 کند.  مالقات می

  :ریا -۱۵
اساس دین خدا و روِح توحید و عبادت، اخالص برای پروردگار است. اخالص آن 

به اصول است که ھدف بنده از اعمالش فقط رضایت، ثواب و فضل پروردگار باشد. وی 
ایمان و شریعت اسالم و حقایق ایمان که احسان است و حقوق خداوند و بندگان به 

خواھان رسیدن به رضایت پروردگار و ھا  آن لهیو به وس ،کند بھترین شیوه عمل می
و ھدف او از این عمل ریا، کسب شھرت و ریاست و امور دنیوی  ،آخرت امیدوار است

 شود.  رد کامل مینیست. در این صورت ایمان آن ف
گویند: ریا شھوت پنھان است. زیرا شھوت آوازه و شھرت و مقام در  مفسران می

ھا نیز عمل  فرد بگویند که او متدّین است و به سنت ۀمیان مردم است، تا مردم دربار
ھای دیگر که حسی ھستند از  کند. این افکار شھوت پنھان است. یعنی مانند شھوت می

 .١زدواج و ... نیستبیل غذاخوردن، اق
که فرمود: غذای انسان ریاکار سه چیز  روایت شده است ÷ از امیر المومنین

شود. ھنگامی که تنھا شد، کسل  است: ھنگام که مردم را دید فعال و با نشاط می
 .٢امور او را بستانید هشود. دوست دارد در ھم می

 نویسد:  می کند و مجلسی در بحاراألنوار اوصاف ریاکاران را ذکر می

                                                 
 ). ١٩/١٦٧البالغه ( نگا: شرح نھج -١
 ). ٦٩/٢٨٨)، بحاراألنوار (١/١٦٤)، مستدرک الوسائل (١/٧٣)، وسائل الشیعة (٢/٢٩٥الکافی ( -٢
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 ھا: از جمله آن
مانند ریای دینداران به وسیله موعظه، یادآوری، سخن  :ریا کردن در گفتار است

حکیمانه گفتن حفظ اخبار و آثار برای استفاده در گفتار جھت اظھار فراوانی علم و 
داللت بر اھتمام شدید به اقوال گذشتگان نیکوکار، حرکت دادن لب در ھنگام ذکر در 

کردن خشم خود به علت میان مردم، امر به معروف و نھی از منکر و مألعام و ظاھر 
وجود منکرات، اظھار تاسف برای ارتکاب گناه از سوی مردم و نرم و آرام سخن گفتن و 

 باریک کردن صدا. 
مانند ریای فرد نمازخوانی که در نمازش اعم از قیام، رکوع و سجود را  ریا در عمل:

کند. به آرامش و  نمیاندازد و به ھیچ مکانی نگاه  کند. سرش را پایین می طوالنی می
کند. ھمچنین ریا در روزه، حج،  ھا و پاھا را راست می کند. دست سکون تظاھر می

داشتن  صدقه، اطعام فقرا و اظھار فروتنی در ھنگام برخورد با دیگران مانند فرو نگه
ای که فرد ریاکار برای  چشم، سر را پایین انداختن، وقار بیش از حد در گفتار، به گونه

دود. اما ھر گاه فرد دینداری او را ببیند، دوباره با وقار و سر به  م کارش سریع میانجا
مبادا که او را عجول و کم وقار بدانند. ھر گاه آن فرد از نظر او دور  ،رود زیر راه می

و ھرگاه او را ببیند دوباره به خشوع  ،دھد شود، دوباره با عجله به راه خود ادامه می
. بعضی از این افراد از اینکه راه رفتن او در خلوت با راه رفتن او در گردد خود باز می

شود در خلوت نیز به  کشد. بنابراین مجبور می مألعام تفاوت داشته باشد، خجالت می
ای راه برود تا اینکه ھرگاه مردم او را ببیند نیازی به تغییر وضعیت نداشته  طرز شایسته

ریا رھایی یافته است. حال  تبا این عمل از شھر کند که باشد. چنین فردی گمان می
 آنکه ریای او چند برابر شده است و وی در خلوتش نیز ریا کرده است. 

مانند کسی که خود را به  کنندگان و اطرافیان: دوستان، دیدار ۀریا کردن به وسیل
و مالقات اندازد تا یکی از علما را مالقات کند تا گفته شود: فالنی به زیارت  سختی می

فالن عالم یا فالن فرد متقی و پرھیزگار یا یکی از حکام و پادشاھان رفته است تا گفته 
رود تا  جویند. مانند کسی که بسیار دیدار علما و مشایخ می به او تبرک میھا  آن شود:

کند و به آن علما و  استفاده میھا  آن رود از محضر مردم ببینند که او مالقات علما می
شان در کشور انتشار  خواھند آوازه و شھرت افتخار کند. بعضی نیز با این کار می مشایخ

خواھند در نظر پادشاھان  سفر کنند. بعضی افراد نیز میھا  آن یابد و مردم به سوی
خواھند به  شان مورد قبول قرار گیرد. گروھی ھم با این کار می مشھور شوند تا شفاعت
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حتی اگر این کار از طریق اموال اوقاف، ایتام ... یا غیر، آوری مال بپردازند. حال  جمع
 .١انجام شود

 به علت اھمیت ریا و گناه بزرگ در قرآن کریم درباره آن ھشدار داده شده است. 

�ََّمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � َ�َمن قُۡل إِ�َّ

َحَدۢ�  ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ 
َ
[الکهف:  ﴾١١٠أ

١١٠.[ 
ه) به من وحی کن است یازم ای(امت ؛من فقط بشری ھستم مثل شما«بگو: ای پیغمبر] «[

د ید دارد، بایه به لقای پروردگارش امکر پس ھ ؛گانه استیه تنھا معبودتان معبود کشود  می
 .»ندکن یکس را در عبادت پروردگارش شرکچ یسته انجام دھد، و ھیاری شاک

َ�َمن ﴿ :تفسیر آیه ۀدربارص روایت شده است که فرمود: از پیامبر÷ از امام باقر
ومن  ،كمراءاَة انلاِس فهو مرش من َص�َّ «سوال شد ایشان فرمود: : ﴾َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ 

ا كوَمْن َحجَّ مراءاة انلاس فهو مرش ،كمراءاة انلاس فهو مرش ىكَّ ز ، وَمْن َعِمَل عمًال ِممَّ
َمَر اَهللا بِِه ُمَراَءاَة انلاس فهو مرش

َ
کسی که به ریا نماز « »:قبل اهللا عمال مراءي ، و الكأ

کسی که با ریا حج  .مشرک است زدات بپرداکزبخواند او مشرک است. کسی که با ریا 
به جای بیاورد، در واقع مشرک است. کسی که عملی را که خداوند به آن امر فرموده 

ل فرد ریاکار را قبول نخواھد شرک است و خداوند اعماماست با ھدف ریا انجام دھد، 
 .٢»کرد

وما األصغر! قالوا:  كُ م الرشي�إّن أخوَف ما أخاُف عل«فرمود: ص اللهرسول 
العباد بأعماهلم إذهبوا  ىإذا جاز قول اهللا تعاىلياء، �ا رسول اهللا؟ قال: الرياألصغر  كالرش

تردید ترسناکترین امری  بی« »:م منهم�ا فاطلبوا جزاءيادلن نتم تراءونهم يفكن ياذل إىل
خدا شرک  ترسم شرک اصغر است گفتند: ای پیامبر که از وجود آن در میان شما می

بندگان براساس  فرمود: آن امر خطرناک ریاست. خداوند ھنگامی که اصغر چیست؟
ریا ھا  آن فرماید: به سوی آن کسانی بروید که در دنیا به خاطر داد. میاعمالشان پاداش 

                                                 
 ). ٦٩/١٦٦بحاراألنوار ( -١
 ).٢/٤٧)، تفسیر قمی (١/٦٨)، نگا: وسائل الشیعة (٩٩/٢٩٧،٢٨١بحاراألنوار ( -٢
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 .١»بخواھیدھا  آن پاداش عملتان را ازکردید و اجر و  می

، �ٍك  رش�ُ أنا خقول اهللا سبحانه: ي«ھمچنین از ایشان روایت شده است که فرمودند: 
رْشَ 

َ
ْخلََص يِل  ؛ ألّ� دو�  عمله فهو لرش��ياً يف��رش ميع كَ َمْن أ

َ
 »:ال أقبل إّال ما أ

فرماید: من بھترین شریک ھستم. کسی که در عملش کسی  خداوند پاک و منزه می«
شریک من است نه از آن آن عمل برای غیر از مرا شریک من قرار دھد، در حقیقت 

 .٢»کنم که خالصانه برای من باشد می فقط آن چیزی را قبولمن. زیرا من 
 فرماید: بدون داشتن ریا و انتظار کسب شھرت عمل نمایید.  می÷ امیر المؤمنین

تردید کسی که برای غیر خداوند عمل و تالش نماید، خداوند او را به کسی  زیرا بی
 .٣گذارد که برای آن تالش نموده است وامی

ماند و به  میرد و زنده نمی ماید: در اعمالت برای کسی که میفر می÷ امام صادق
رساند، ریا مکن. ریا درختی است که تنھا میوه آن شرک خفی و  تو ھیچ سودی نمی

شود، ثواب اعمالت را  اصل آن نفاق است. در ھنگام سنجش اعمال به ریاکار گفته می
و به  ،خواندی کسانی را می ببین چه ،دادی بگیر قرار می را شریکھا  آن از کسانی که

توانی چیزی را  ترسیدی. بدان که تو نمی کسی می و از چه  ،چه کسانی امیدوار بودی

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿ فرماید: در درون خودت مخفی کنی و فریفته شوی. خداوند می َّ� 
ِينَ ٱوَ  نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن  �َّ

َ
ٓ أ  ].۹: [البقرة ﴾٩َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

 ؛دھند ب نمییه جز خودشان را فرکدر حالی  ؛ب دھندیخواھند خدا و مؤمنان را فر می«
 .»فھمند (اما) نمی

بیشترین ریا در نگاه کردن، سخن گفتن، غذا خوردن، راه رفتن، ھمنشینی، لباس 
پوشیدن، خندیدن، نماز خواندن، حج به جا آوردن، جھاد کردن، خواندن قرآن و سایر 

آید. کسی که باطن خود را برای خداوند خالص و قلبش را  عبادات ظاھری به وجود می
ھای ممکن دارای نقص و کوتاھی بیابد،  د تالشبرای او فروتن نماید و خود را با وجو

 شکر آن را به جا خواھد آورد. 
به ھر صورت به این راه ادامه دھد از جمله کسانی خواھد بود که امید  چه چنانو 

                                                 
 ). ٢/١٧٩البالغه ( شرح نھج -١
 ). ٦٩/٣٠٤بحاراألنوار ( -٢

 ). ١/٣١٢البالغه ( )، شرح نھج١/١٠٥تدرک الوسائل (مس -٣
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 .١رود یی آنان از شر ریا و نفاق میرھا
 چه چنانروایت شده است که فرمودند: ÷ از امام محمد باقر و امام جعفر صادق

از شما عملی را برای خدا و رسیدن به ثواب آخرت انجام دھد اما رضایت یکی از یکی 
 .٢شرک استممردم را در آن وارد گرداند در واقع 

روایت شده است که فرمود: میان حق و باطل چیزی جز کم عقلی ÷ از امام باقر
عملی  ؟ فرمود: بنده آناللهوجود ندارد. پرسیدند: چگونه ممکن است ای فرزند رسول 

خواھد رضایت  آن می ۀدھد که مورد رضایت پروردگار است اما به وسیل را انجام می
نمود، آنچه را   وی نیتش را برای خداوند، خالص می چه چنانکسی دیگر را جلب نماید. 

 .٣آورد خواست، سریعتر به دست می که می
شود. وی  ه میدر روز قیامت ھنگامی که پرده از اعمال و نیات فرد ریاکار برداشت

 مخلوقات رسوا و سرافکنده خواھد شد.  ۀزیانبار خواھد بود و در مقابل ھم

وقوع شرک  ۀمن دربار« »:األصغر! كم الرشي�أخاف عل«فرمودند: ص پیامبر
فرمود: ص عرض کردند: شرک اصغر چیست؟ پیامبر .»اصغر در میان شما نگرانم

گوید:  میھا  آن ھنگامی که خداوند در روز قیامت پاداش اعمال بندگان را داد به ،ریا«
ببینید آیا پاداشتان را نزد  ،کردید به سوی آن کسانی بروید که در دنیا برایشان ریا می

از وادی زیانکاران به خداوند پناه ببرید! عرض «ھمچنین فرموده است: » یابید؟ آنان می
ای افراد ای در جھنم است که بر وادی چیست؟ فرمود: نام درهشد: ای رسول خدا آن 
 ».ریاکار آماده شده است

شود و به او  ھمچنین فرموده است: در روز قیامت فرد ریاکار مورد ندا قرار داده می
شود: ای گناھکار، ای مکار، ای ریاکار، اعمالت تباه و اجرت زایل شد. برو  گفته می

 .٤کردی که برای او تالش می سی بگیرثواب عملت را از ک
اولین کسی که در روز «روایت شده است که فرمودند: ص ھمچنین از پیامبر

آوری کرده است. سپس کسی که  شود کسی است که قرآن را جمع قیامت خوانده می
دھند. آنگاه  در راه خدا کشته شده است، سپس فرد ثروتمند را مورد ندا قرار می

                                                 
 ). ١/١٠٧)، مستدرک الوسائل (٦٩/٣٠٠بحاراألنوار ( -١
 ). ١/١٠٥)، مستدرک الوسائل (١/٦٧)، نگا: وسائل الشیعة (٦٩/٣٠١بحاراألنوار ( -٢
 ). ١/٢٥٤)، المحاسن (١/٦١) وسائل الشیعة (١/٨) نگا: الکافی (٦٩/٢٩٩بحاراألنوار ( -٣
 ). ١/١٨٧)، مجموعه ورام (٦٩/٣٠٣) بحاراألنوار (١٠٧، ١/١٠٦مستدرک الوسائل ( -٤
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فرماید: آیا من به تو آنچه را که بر  قرآن بوده است می خداوند به فردی که قاری
فرماید: به چه مقدار از آن  گوید: بله خداوند می ندادم؟ می دپیامبرم نازل شده بود یا

کردم.  روز ھمواره بدان عمل می گوید: خدایا در طول شبانه عمل کردی؟ آن فرد می
گویی. خداوند  د: دروغ میگوین فرماید: دروغ گفتی. فرشتگان نیز می خداوند می

خواستی که مردم بگویند فالنی قاری قرآن است. در واقع چنین  فرماید: تو فقط می می
ھم شد [پس تو در دنیا به ثواب عملت رسیدی و دیگر پیش من ثوابی نداری]. آنگاه 

ا از ھر فرماید: آیا به تو مال فراوان ندادم و تو ر رند خداوند به او میوآ فرد ثروتمند را می
فرماید: با آنچه به تو بخشیدم چه  گوید: بله خداوند می نیاز نکردم؟ آن فرد می کسی بی

آن بذل و بخشش کردم و  ۀگوید: به وسیل کار کردی؟ و در چه راھی خرج نمودی؟ می
گویند: دروغ  گویی فرشتگان نیز می دروغ می ،فرماید: نه دادم. خداوند می صدقه می

خواستی مردم بگویند: فالن شخص بخشنده و  فرماید: بلکه تو می خداوند می ،گویی می
 بزرگوار است که چنین ھم شد. 

فرماید: تو چه  آورند. خداوند می آنگاه کسی را که در راه خدا کشته شده است می
گوید: خدایا تو مرا به جھاد در راه خودت دستور دادی  ای؟ می ای کرده کار پسندیده

گویی.  فرماید: دروغ می من با دشمنان جنگیدم تا اینکه کشته شدم. خداوند می
فرماید: بلکه  می –سبحانه  –خداوند  گویی گویند: دروغ می فرشتگان نیز می

خواستی مردم بگویند فالنی شجاع و جسور است که درباره تو چنین گفتند. آنگاه  می
ھا  آن فرمود: این نوع افراد اولین مخلوقات خداوند ھستند که به وسیلهص پیامبر

 .١»ور خواھد شد آتش جھنم شعله
دادیم. زیرا این امر جزو امور بزرگ به علت اھمیت این موضوع آن را بیشتر توضیح 

گاه اعمال فرد مسلمان را تباه می ممکن  ،برد کند و از بین می و مھمی است که ناخودآ
است که آن فرد بداند که این امر [ریا] خطرناک است اما علیرغم این، مقتضای عظمت 

 کند.  خداوند را که اختصاص عبادت فقط به اوست، مراعات نمی

  :سحر -۱۶
گاھی از آن یا عملی کردن کاری که امور مادی طب یعت انسان به شناخت غیب و آ

                                                 
)، مجموعة ورام ٢٢٨)، عده الداعی (١/١١١) نگا: مستدرک الوسائل (٦٩/٣٠٥بحاراألنوار ( -١

)١/١٨٦ .( 
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اند گرایش و اشتیاق دارد. مبادا که  ای قادر به عملی کردن آن نبوده معلوم به ھر شیوه
شود. از  این راه به وسیله اموری انجام شود که به خطر و وبال بر انسان منتھی می

 جمله این امور پنھانی سحر است. 
شود که چشم انسان  ھا انجام می سحر امری پنھانی است که میان ساحر و شیطان

و این امر از خالل حرز و طلسم غیر شرعی، به کار بردن دود،  ،قادر به درک آن نیست
ای که فرد ساحر اقدام به  شود. به گونه دارو، گرفتن خون چھارپایان و ... انجام می

یا  ،ایجاد عالقه ۀخواھد به وسیل میھا  آن چه را که ازنماید تا آن تسخیر ارواح پلید می
و یا به وجود آوردن کینه در میان مردم و ... عملی کنند. این  ،اختالف میان زوجین

 امر فقط زمانی ممکن است که خداوند به انجام آن اراده تکوینی و تقدیری داده باشد. 
 شوند. از جمله:  ھایی دارند که به وسیله آن شناخته می ساحران نشانه

کنند و تسبیح در دست  کنند و انگشتر به دست می ادعای دینداری می )۱
گیرند تا مردم را به سوی خود جذب کنند. ھمچنین خود را به نسب و  می

 دھند تا تظاھر به نیکوکاری و صالح کنند.  خاندان شریفی نسبت می
گاھی از فقه داللت  )۲  ند نیستند. دار  حافظ قرآن یا علوم شرعی که بر آ
 پرسند.  غالبًا نام مادر مریض را می )۳
در ھنگام خواندن ورد و دعا بر مریض فقط در اول قرائت قرآن آن را با صدای   )۴

 خوانند.  بلند می
کسانی که علیه فرد توطئه  ۀاز امور غیبی مانند نوع بیماری، مکان سحر یا دربار )۵

 دھد.  کنند به بیمار اطالع می می
کنند که  خواھند یا به او توصیه می گاھی از مقداری از مو یا لباس بیمار را می )۶

 خون حیوانی را بریزد. 
ھایی  دھند و او را از باز کردن آن ھا ... می به فرد بیمار حرز، طلسم، مھره، نخ  )۷

کنند. به علت اھمیت و زیان فراوان این عمل و  اند نھی می که بسته شده
قرآن کریم از سحر سخن گفته و منشأ، اساس و عاقبت بد عقیده، خداوند در 

 دھد، ذکر کرده است. کسی که آن را به مردم آموزش می

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند تعالی می َبُعوا َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُواْ  �َّ ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰن َوَما َ�َفَر  لشَّ َ�َ
َ�ِٰط�َ ٱُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ  ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱّلُِموَن َ�َفُرواْ ُ�عَ  لشَّ  ].۱۰۲: [البقرة ﴾لّسِ

مان یردند. سلکروی یخواندند پ مان بر مردم میین در عصر سلیاطیھود) از آنچه شیو («
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و به مردم سحر  ؛دندیفر ورزکن یاطیولی ش ؛افر نشدکو)  ؛الودیھرگز (دست به سحر ن
 .»آموختند

ْ ٱوَ ﴿ نویسد: مولی نورالدین کاشانی می َبُعوا َ�ِٰط�ُ ٱَما َ�ۡتلُواْ  �َّ : آنان از آن سحر و ﴾لشَّ
 کردند. شوند، پیروی میھا  آن خواندند تا مردم فرمانبردار جادویی که شیاطین می

ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�ٰنَ ﴿ در دوران او و با گمان اینکه او این حکومت و قدرت را به وسیله  :﴾َ�َ

اما برخالف تصور آنان سلیمان  :﴾ُسلَۡيَ�ٰنُ َوَما َ�َفَر ﴿ سحر به دست آورده است.

َ�ِٰط�َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿ سحر را به کار نبرده و کفر نورزیده است،  �َّاَس ٱَ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ
ۡحرَ ٱ  .١دادند کفر ورزیدند اما شیاطین که سحر را به مردم یاد می. ﴾لّسِ

ای  ن نماید، در آخرت بھرهبه علت نبودن خیر در سحر کسی که اقدام به فراگیری آ
 از خیر و پاداش نخواھد داشت. 

ٮٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ﴿ فرماید: خداوند می ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥَما َ�ُ  ۡشَ�َ
ۡواْ بِهِ  نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ۦٓ َ�َ

َ
 ].۱۰۲: [البقرة ﴾١٠٢أ

خرد در قیامت بھره و نصیبی نخواھد داشت.  را می دانند کسی که آن میھا  آن تردید بی«
اند] اگر  و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته [و آن را پیشه خویشتن ساخته

 .»داشتند] نستند [و علم و دانشی میدا می
دینشان یاد  گیرند آن را در مقابل گوید: این افرادی که سحر را یاد می کاشانی می

شود و در آخرت از ثواب  خارج میھا  آن اند و با یاد گرفتن سحر، دین از وجود گرفته
روایت شده است که ÷ از امام صادق» العیون«ای نخواھد داشت. در  بھشت بھره

معتقدند که آخرتی وجود ندارد و در صورتی که به وجود آخرت ھا  آن فرمودند: زیرا
 چه چنانا و در آخرت بھره و نصیبی ھم نخواھند داشت و معتقد نباشند پس از دنی

بھره  ھا و ثواب آن بی پس از دنیا، آخرتی وجود داشته باشد، آنان با کفر به آن از نعمت
 .٢خواھند بود

از انجام سحر و آموزش آن نھی فرموده و آن را یکی از ص به ھمین دلیل پیامبر
در حدیثی ص شود. پیامبر نتھی میاند که به ھالک شدن انسان م اموری دانسته

                                                 
 ). ١/٦١تفسیر المعین ( -١
 ). ١/١٠٨)، نورالثقلین (١/١٥٤نگا: تفسیر الصافی ( -٢
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بع املو�قاِت!«اند:  فرموده از ھفت چیز که ھالک کننده ھستند پرھیز « »:اجتنبوا السَّ

 ....»:والسحر و  كإالرشا«فرمود: ص چیستند؟ پیامبرھا  آن عرض کردند:» کنید.
 .١...»شرک ورزیدن و سحر و «

دار ایشان عمل و تبلیغ براساس این ھشص با پیروی از پیامبر† ائمه اھل بیت
 نمودند.  می

فرمود: ÷ از امام جعفر صادق به روایت از پدرشان نقل شده است که امام علی
در حقیقت کفر ورزیده  –خواه آن مقدار زیاد یا کم باشد  -کسی که سحر بیاموزد 
وپیمان او با خداوند است. حد او نیز آن است که در صورتی  است و این آخرین وعده

 .٢شود توبه نکند، کشته میکه 
روایت شده است که: از ایشان پرسیده شد که آیا معّوذتین جزو ÷ از امام صادق

دانید که معنای  قرآن است یا نه؟ امام صادق فرمود: بله .... تا اینکه امام فرمود: آیا می
د بن اعصم یھودی یچه چیزی نازل شده است؟ لب ۀمعّوذتین چیست؟ و دربار

جادو نمود. ابوبصیر از امام صادق پرسید: آن سحر چه بود؟ و آیا به  را صپیامبر
ص زیانی و آسیبی رسید؟ امام فرمود: بله، پیامبرص وسیله آن سحر به پیامبر

خواست به طرف در برود اما  تواند [با ھمسرانش] ھمبستر شود. می متوجه شد که نمی
و جادو حقیقت دارد. سحر فقط کرد. سحر  دید بلکه با دست آن را لمس می آن را نمی

 .٣تواند به شرمگاه و چشمان انسان اثر بگذارد می
سحر دارای خطر آشکار و شر ملموسی است که خطرناک بودن آن در میان عوام و 
مبلغان افکار منحرف و بعضی از کسانی که ادعای عالم بودن دارند، روشن است. 

اد فتنه در میان مردم و دروغ بستن اساس سحر، برکفر، شر فساد و دوری از دین، ایج
 استوار است. ھا  آن بر

ه: ما اھل کت است یثی روایدر حد÷ یاز پدرانش از عل÷ از امام صادق
ار کگر، دروغگو، زنا ه فتنهکنیه خداوند ما را محفوظ داشته تا اکم یای ھست خانواده

                                                 
 ). ٢/٣٦٤)، الخصال (٧٦/١١٣) بحاراألنوار (١٥/٣٣٠وسائل الشیعة ( -١
 ). ٧٦/٢١٠)، بحاراألنوار (١٧/١٤٨)، وسائل الشیعة (٧١قرب اإلسناد ( -٢
 ). ٩٢/١٢٦) (٨٩/٣٦٥)، (٦٠/٢٤)، بحاراألنوار (١٣/١٠٩مستدرک الوسائل ( -٣
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 .١ستیم، و او از ما نیستیھا در او باشد ما از او ن ن خصلهیاز ا یزیس چکم، و ھر یباش
 

  :فال بینی، پیشگویی و غیبگویی -۱۷
آید، مسأله  از جمله اموری که جزو مسأله سحر و امور خطرناک آن به شمار می

علم و ھا  آن بینی و ادعای اموری است که انسان نسبت به بینی و غیبگویی، طالع فال
 اطالعی ندارد. 

اطالع از امور غیبی است که فرد مدعی که ظاھر اصالح و دارای ظاھری  غیبگویی:
شود به وسیله استخاره یا کشف  دیندار است روحانی و معالج و مرشد مردم نامیده می

ای یا ترک آن، اطالع دادن از بیماری فرد، اشیای گمشده و یا آنچه در  عمل یا مسأله
 د. کن دھد اقدام به این کار می آینده روی می

اش ذکر شده  در قرآن کریم چگونگی دریافت خبر سحر ساحر از نظیر و ھمراه جّنی

ُل ﴿ فرماید: است. خداوند می ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبُِئُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ ٱَهۡل � فَّاٍك  ٢٢١ لشَّ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ َّ�َ�َ
�ِيٖ� 

َ
ۡمعَ ٱيُۡلُقوَن  ٢٢٢أ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُوَن  لسَّ

َ
 ].٢٢١شعراء: [ال ﴾٢٢٣َوأ

بر ھر دروغگوی ھا  آن شوند؟! سی نازل میکن بر چه یاطیه شکا به شما خبر دھم یآ«
شترشان دروغگو یو ب ؛نندک گران) القا مییشنوند (به د آنچه را می ؛گردند ار نازل میکگنھ

 .»ھستند
بودیم ص شبی ما با پیامبر :روایت شده است که فرمود÷ از امیر المومنین

به آن جمع گفت: زمانی ص ای پرتاب شد. پس بسیار درخشید. پیامبر ستارهناگھان 
گفتید؟ گفتند: معتقد   دیدید چه می که شما در دوران جاھلیت چنین چیزی را می

 صزاده شد. پیامبر بودیم که فرد بزرگی از دنیا رفت و انسان بزرگی نیز از مادر
شود. ھنگامی که  ای پرتاب نمی فرمود: برای مرگ یا تولد و زندگی ھیچ کسی ستاره

خداوند امری را مقدر فرماید، فرشتگانی که حمل عرش عظیم را بر عھده دارند 
گویند: پاک و منزه است پروردگار ما که چنین مقدر فرموده است. مردم آسمانی که  می

م کنند تا اینکه این کال شنوند و آن را تکرار می قرار دارد این سخن را میھا  آن در زیر
دھند. ممکن است چیزی [از  میرسد و شیاطین مخفیانه گوش فرا میبه آسمان دنیا 
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 ١٤٩  تیالوه دیتوح: سوم فصل

دھند آنان نیز آن را  غیب] را بتوانند بدزدند و آن را به کاھنان و غیبگویان اطالع می
کنند. به ھمین دلیل کاھنان و غیبگویان گاھی پاسخ صحیح و گاھی  کم و زیاد می

این ستارگان از آسمان محافظت  ۀبه وسیل دھند. سپس خداوند جواب غلط می
آنگاه امام صادق این آیه را » نماید. سپس غیبگویی، پیشگویی و کھانت از بین رفت می

َق ٱإِ�َّ َمِن ﴿ خواند: ۡمعَ ٱ ۡسَ�َ ۡ�َبَعهُ  لسَّ
َ
بِٞ�  ۥفَ�  ].١٨[الحجر:  ﴾١٨ِشَهاٞب مُّ

او را »  نیشھاب مب«ه کند (و دزدانه گوش فرا دھد) که استراق سمع کس کمگر آن «
 .»راند) ند (و میک ب مییتعق

ۡمِع� َ�َمن �َۡسَتِمِع ﴿ ھمچنین این آیه را خواند: نَّا ُكنَّا َ�ۡقُعُد ِمۡنَها َمَ�ٰعَِد لِلسَّ
َ
 �نَ ٱَو�

 ].٩[الجن:  ﴾٩ِشَهاٗ�ا رََّصٗدا  ۥَ�ِۡد َ�ُ 
افت یاز آن در یاخبارم (و ینشست یھا م ن به استراق سمع در آسمانیش از ایما پ«

س بخواھد استراق سمع کنون ھر کم) اما ایرساند یم و به اطالع دوستان خود میداشت یم
 .١»ابدی ین خود میمکرا در  یند، شھابک

ھا مختلفی ھستند که معموًال از  ھایشان دارای شیوه کاھنان در انجام کار و دروغ
شود. از  ھای ساده دل و دارای عقل و عقیده ضعیف انجام می طریق فریب دادن انسان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ھا می جمله این روش
 فال قھوه   )۱
 بینی  کف  )۲
اشتن علم و ھا، باز کردن قرآن کریم و خواندن آیات و تفسیر آن بدون د هستخارا  )۳

 .دلیل [و ارتباط دادن آن با زندگی شخصی فرد]
 افتد.  نگاه کردن به چھره فرد و اطالع دادن از آنچه بعد از آن برای او اتفاق می  )۴
اینکه کاھن او را در خواب دیده و  ۀتعریف کردن خواب برای فرد مشتری دربار  )۵

 افتد.  این اتفاقات برای او می
شرک مکنند به دالیل زیر  پیروی میھا  آن ی را که ازخداوند این افراد و کسان

 داند:  می
از شیاطین به جای ھا  آن به شیطان و استعانه و طلب کمکھا  آن نزدیکی اوًال:

 خداوند. 
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 †عقیده اهل بیت    ١٥٠

ک بودن در علم غیب که مختص ذات پروردگار یادعای داشتن علم غیب و شر ثانیًا:
 است. 

دانستن علم غیب مردم را دچار اشتباه و ھمچنین ساحر، کاھن و ... با ادعای 

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ کند. حال آنکه خداوند فرموده است: گمراھی می  لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
ُ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ�  ].٦٥[النمل:  ﴾�َّ

 .»دانند جز خداوند ھا و زمین ھستند غیب نمی بگو: کسانی که در آسمان«
 فرماید: داند. به ھمین دلیل خداوند می ط خداوند میعلم غیب مطلق را فق

 ].٥٩[األنعام:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿
 .»داند را نمیھا  آن سیکو جز او،  ؛ب، تنھا نزد اوستیدھای غیلک«

و نه  ،ھایی از امور غیبی خداوند برای بعضی از پیامبرانش قسمت ممکن است گاھی 

ٰ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ فرماید: خداوند می که ھمچنانھمه آن را آشکار سازد.  فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َحًدا  ۦٓ َ�ۡيبِهِ 

َ
 ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥمِن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

 .]٢٧ -٢٦[الجن:  ﴾٢٧رََصٗدا 
گاه نمیس را بر اسرار غکچ یو ھب اوست یغ یدانا« ه آنان را ک یسازد. مگر رسوالن یبش آ
 .»دھد یقرار مھا  ی آنش رو و پشِت سر برایاز پ ینیده، سپس مراقبیبرگز

کنند یا به  به علت اھمیت و خطرناک بودن این کار، کسانی که اقدام به این کار می
روند، به  ش جادوگران مینمایند یا حتی فقط برای سوال به پی انجام آن کمک می

 اند.  شدت تھدید شده
روایت شده است که فرمودند: خداوند به یکی از پیامبرانش ÷ از امیر المومنین

اطاعت از مرا سبک شمردند و مرتکب ھا  آن وحی کرد و فرمود: به قومت بگو که
  یا به پیش ،گویی کند معصیت شدند .... تا اینکه فرمود: به قومت بگو کسی که غیب

یا به کار جادوگران باور  ،غیبگویی برود و به کار آنان اعتقاد داشته باشد، یا جادو کند
 .١داشته باشد از ما نیست

گویی  روایت شده است که فرمودند: کسی که به پیش غیب÷ از امیر المومنین
ص پیامبربرود و از او سوال و سخن او را تایید نماید در حقیقت نسبت به آنچه بر 
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 ١٥١  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 نازل شده است، کفر ورزیده است. 
 .١آیند ھا نوعی شرک به شمار می فرمود: بسیاری از حرز و طلسم ھمچنین می

 ،وال منّان ،اعٌق  ةدخل اجلنّ يال «فرمود: ص سعید روایت شده است که پیامبر از ابی
 اهللا ىلعمّما أنزل  ئقول فقد بريهن فصّدقه بما اك إىل من مىشو ،هناكوال  ،وثيّ ال دو

مھری کند و صله رحم را به جا  که نسبت به پدر و مادرش بی یکس« »:ص�مد
و کاھن و  ،ناموس و ھمچنین کسی که بر دیگان مّنت بگذارد، ھمچنین آدم بی ،نیاورد
کسی که به پیش کاھن و پیشگو برود و سخن او را و شوند.  گو وارد بھشت نمی غیب

نازل شده است، کفر ورزیده ص آنچه بر پیامبرتایید کند. در حقیقت نسبت به 
 .٢»است

عرض کردم: در میان ما ÷ از ھیثم روایت شده است که خدمت امام محمد باقر
چیزی که گم یا  ۀرود و از او دربار فردی وجود دارد که ھر گاه کسی به پیش او می

 رسیم؟ دھد. آیا ما از او بپ جواب میھا  آن کند او به سرقت شده است، سوال می

ّذاب فصّدقه بما كهن أو اكساحر أو  إىل من مىش«فرمودند: ص امام فرمود: پیامبر
کسی که به پیش جادوگر یا « »:تابكمن الص �مد فر بما أنزل ىلع�قول فقد ي

گوید تأیید کند، در واقع نسبت به کتابی که  گو دروغگویی برود و او را در آنچه می غیب
 .٣»ورزیده استنازل شده کفر ص بر پیامبر

در دعایشان † پس ای مسلمان! دقت کنید و ببینید که چگونه امامان اھل بیت
 بردند. از شر کاھنان و جادوگران به خداوند پناه می

خواستم به من دعایی ÷ از مسعده بن صدقه روایت شده است که از امام صادق
ای قدیمی  از یک صحیفهیاد بدھد تا در ھنگام مشکالت آن را بخوانم. ایشان اوراقی را 

نویسی. این  در آورد و فرمود: آیا آنچه را در آن نوشته شده است، برای خودت می
ھاست. و آن  در ھنگام سختی÷ العابدین نوشته دعای جّدم، امام علی بن حسین زین

 .٤برم به تو پناه می اھنکر و گرا نوشت: .... خدایا از شر ھر جادو
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 †عقیده اهل بیت    ١٥٢

، له ىسامء احلسنال هو له األإ لهإاهللا ال «فرمود:  ن میدر دعایشا÷ امام محمد باقر

ل طاغ كم أعوذ باهللا من رش يالفرقان العظل والزبور وينجواإل ةل التورازِّ نَ مر، مُ اخللق واأل

بحق الله خدایی است که جز او خدایی « »:اهنكطان وسلطان وساحر ويوباغ ونافث وش
حکومت را  ۀای است. او توانایی آفرینش و ادار ھای زیبا و پسندیده او دارای نام ،نیست

دارد. او نازل کننده تورات، انجیل، زبور و قرآن عظیم است. من به او از شر ھر 
طغیانگر، سرکش، ساِحر، شیطان، حاکم ظالم، جادوگر و کاھنی به خداوند پناه 

 .١برم می
شان بر  در مدرسه فکریص که اھل بیت پیامبر این ھمان تعلیمات مبارکی است

دادند تا ھمگی  این امر تأکید داشتند. و آن را به پیروان دوست دارانشان یاد می
 عمل نمایند. ص براساس روش سرور مخلوقات، پیامبر اسالم

 طلسم، انگشتر و ... برای دفع بال: استفاده از حلقه، نخ، حرز،  -۱۸
مردم به وسیله آن به شرک ورزیدن نسبت به پروردگار از جمله اعتقاداتی که 

باشد که مردم آنان  اند استفاده از حلقه، طلسم، نخ، حرز، انگشتر و ... می کشیده شده
آورند.  معتقدند که این اشیا بال را از انسان دور و برای او منافع و خیری را به ھمراه می

طلسم، حرز و ... به گردن یا دست یا ھر  این گروه از مردم اقدام به آویزان کردن حلقه،
 کنند تا برایشان برکت و خیر به ھمراه آورند و ضرر و جای دیگری از بدنشان می

گونه اعمال براساس عقیده فرد در  ھا را از آنان دور کند حکم این مصیبت و بیماری
 میان شرک اصغر و اکبر قرار دارد. 

به انسان نفع یا ضرر شان  لت برکتاگر فرد معتقد باشد که این اشیاء به ع
در واقع مرتکب شرک اکبر  ،تاثیر در عالم ھستند ۀدارای قود، و بدون خدا نرسان می

 شده است.
اما به  ،کسی که باور داشته باشد که این اشیا سبب جلب خیر و برکت ھستند

به خودی خود توانایی تاثیر ندارند، در واقع مرتکب شرک اصغر شده است. زیرا وی 
سبب غیر شرعی و مقّدری که از سوی خداوند تعیین شده است پناه برده است. و 

نیز ما را بدان راھنمایی ننموده است. به علت ص خداوند به آن دستور نداده و پیامبر
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 ١٥٣  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 تفاده از آن را صحیح دانسته است.جھل بعضی از مردم نسبت به اسبابی که شرع اس
 شود:  سته تقسیم میباید بدانیم که ھمه اسباب به سه د

وجود دارد ص آن سببی است که در کتاب خدا و سنت پیامبر سبب شرعی: -اوالً 
 و ... .ص مانند قرائت قرآن بر مریض و خواندن دعاھای رسیده از پیامبر

آنچه در میان مردم به صورت عموم و شایع وجود دارد مانند  سبب تقدیری: -ثانیاً 
اینکه فالن کار برای درمان درد یا بیماری مفید است، به شرطی که مانند داروھا و 

 ھا اثر آن ظاھر باشد.  آمپول
کند برای او  این نوع سبب چیزی است که انسان گمان می سبب وھمی: -ثالثاً 

دھد و  احساس روحی تخفیف می ۀش را فقط به وسیلھای مفید است و دردھا و بیماری
ھیچ راه شرعی یا مقّدر برای آن وجود ندارد مانند: گذاشتن حلقه، نخ، حرز، طلسم در 

یا  ،یا از سوی جادوگر ،دست و گردن و ... خواه این اشیا از سوی فردی نیکوکاری باشد
 دھد.  میھا را شفا  قرآن بیماری ۀکند به وسیل کسی باشد که ادعا می

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرماید: خداوند می فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ َراَدِ�َ  �َّ

َ
ُ ٱإِۡن أ ٍ َهۡل  �َّ بُِ�ّ

 ِ ِه  ].۳۸: [البقرة ﴾ۦُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ
ه اگر خدا کد ینک شه میید اندیخوان ر از خدا مییه غکچ درباره معبودانی یا ھیآبگو: «

ا اگر رحمتی برای یتوانند گزند او را برطرف سازند؟! و  میھا  آن ایبخواھد، آانی برای من یز
 .»؟رندیتوانند جلو رحمت او را بگ میھا  آن ایمن بخواھد، آ

 نویسد:  سید محمد حسین فضل الله می
، از هآنچه او برای بندگانش مقدر فرمود ۀقادر به تغییر اراده خداوند دربارھا  آن آیا

و آیا قادر به دفع آن  ،فقر، ترس و از دست دادن جان و مال و ... ھستند قبیل بیماری،
 دفع کند؟ ھا  آن خواھد از مصیبتی ھستند که خداوند نمی

قادر به ھا  آن مثًال اگر خداوند بخواھد بر گروھی از مردم بارانی را فرو بباراند، آیا
یا آن را از کسی  ؟توانند به کسی سالمتی بدھند جلوگیری از آن ھستند؟ آیا می

دانند که  میھا  آن و ... سواالتی که ھرگز جواب مثبتی نخواھند داشت. زیرا ؟بگیرند
دادن کم یا  دھند قادر به انجام را به عنوان شریک خداوند قرار میھا  آن این کسانی که

 .١بیش این امور نیستند

                                                 
 ). ١٩/٣٨٠تفسیر من وحی القرآن ( -١



 †عقیده اهل بیت    ١٥٤

ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك ﴿ فرماید: خداوند می ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  �َّ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َۡ�ٖ  ۥٓ بُِ�ّ
ِ  ۦيُِصيُب بِهِ  ۦۚ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ   ].١٠٧[یونس:  ﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱَوُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

او آن را  س جزکچ یانی به تو رساند، ھیفر گناه)، زکیا یو اگر خداوند، (برای امتحان «
س مانع فضل او نخواھد شد! آنرا به کچ یند، ھکری برای تو یو اگر اراده خ ؛سازد برطرف نمی

 .»م است!یو او غفور و رح ؛رساند س از بندگانش بخواھد میکھر 

ُ ٱَ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ نویسد: می  این آیه ۀسید عبدالله شبر دربار یعنی اگر  :﴾بُِ�ّٖ  �َّ

 :﴾إِ�َّ ُهوَ  ۥٓ فََ� َ�ِشَف َ�ُ ﴿ بال یا سختی یا بیماری به تو زیانی برساند، ۀخداوند به وسیل
ۡ�ٖ ﴿ تواند آن را دفع کند کسی جز او نمی

خداوند بخواھد به  چه چنان :﴾�ن يُرِۡدَك ِ�َ

برای انجام آن  :﴾ۦفََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ ﴿ نعمت یا صحت و ... به تو سودی برساند. ۀوسیل
 فضلی که اراده فرموده است. ھیچ مانع و مزاحمی وجود نخواھد داشت. عمل و

ِ  ۦيُِصيُب بِهِ ﴿ از بندگانش که بخواھد وی خیر را به ھر کدام  :﴾َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

و بسیار  ،او بسیار آمرزنده گناھانشان است :﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱَوُهَو ﴿ کند. عطا می
 ،اطاعت از او رحمت و لطف او را دریافت دارند ۀنسبت به آنان مھربان است تا به وسیل

 .١معصیت از عفو و بخشش او ناامید نشوند ۀو به وسیل
تازه اسالم آورده بودند و ھنوز تا  سبه علت اینکه بعضی از اصحابص پیامبر

ن خرافات نھی و از استفاده از حدی تحت تاثیر افکار دوره جاھلی بودند آنان را از ای
 کردند.  نھی میھا  آن این اشیا و اعتقاد داشتن به

 صکند که فردی بر پیامبر مجلسی در بحاراألنوار از عمران بن حصین روایت می
ای مسی بود در روایت دیگری آمده است انگشتری مسی  وارد شد و در دستش حلقه

پیامبر فرمود: این چیست؟ آن مرد گفت: آن را برای حفظ خودم از  ،در دست داشت
ام. پیامبر فرمود: بدان که این حلقه فقط باعث ضعف و  ضعف و سستی در دست کرده

 .٢شود سستی تو می
از بستن حرز و طلسم و مھره نھی ص گوید: پیامبر مجلسی ھمچنین می

ھایی که زنان با ھدف ایجاد محبت اند. ھمچنین از جادوگری و استفاده از حرز فرموده

                                                 
 ). ٣/١٩٣تفسیر الجوھر الثمین ( -١
 ). ٩٥/١٢١بحاراألنوار ( -٢



 ١٥٥  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .١کنند نھی فرمودند در دل ھمسرانشان به خود آویزان می
روایت شده است که فرمود: استفاده از بسیاری از حرزھا و ÷ از امیر المومنین

 .٢ھا و ... نوعی شرک ھستند ھا و بستن مھره طلسم
آمده † بیت و ھدایت اھلص اگر این امر براساس آنچه در قرآن، سنت پیامبر

نماییم یا از  میپیروی و براساس آن ھدایت مبارک عمل ھا  آن است چنین باشد، آیا از
 شویم؟  میمنحرف ھا  آن راه

  :بافی و بدبینی (به فال بد گرفتن) منفی -۱۹
از جمله اموری که جزو ادعای دانستن علم غیب و تالش برای کشف امور غایب از 

عینی یا بد عینی عبور پرندگان، حیوانات و بدبینی و یا  باشد، اعتقاد به خوش انسان می
 باشد.  جھت به وسیله امور قابل مشاھده می ھای بی خوش بینی

اینکه فردی به علت دیدن یا به فال بد گرفتن ھمان بدبینی است که عبارت است از 
شنیدن یا اطالع از وقوع چیزی برای انجام عملی از اعمال دین یا دنیا تصمیم بگیرد و 

 اش از وقوع آن حادثه تأثیر بپذیرد.  گیری در تصمیم

 به فال بد گرفتن دارای انواعی است از جمله: 
ن بدبین باشد اینکه فردی چیزی را ببیند نسبت به آ بدبینی به علت دیدن چیزی:

و آن را شوم و مظھر وقوع وقایع ناگوار و ناخوشایند بداند، مانند: جغد، مار، گربه سیاه 
 و... 

عبارت است از اینکه فردی با شنیدن کالمی از  بدبینی به علت شنیدن صدایی:
 بافی و بدبینی کنند مانند: وامصیبتاه، چه زیان بزرگی، بیچاره! ...  زبان مردم منفی

ھا  عبارت است از بدبینی نسبت به روزھا و ماه ی به علت اطالع از چیزی:بدبین
یا ماه شوال که در آن  ،کنند این روز شوم است مانند روز چھارشنبه و ... که گمان می

 کنند.  ازدواج نمی
به فال بد گرفتن اشیاء و امور آثار مھمی بر عقیده فرد دارد. زیرا آن فرد بدبین با 

مبادا به او زیان یا مصیبتی وارد شود. که کند  کار یا نیاز خود را رھا می ترس از آن امر

                                                 
 ). ٢/١٤٢)، دعائم اإلسالم (١٣/١٠٦)، (٤/٣١٧)، مستدرک الوسائل (٦٠/١٨بحاراألنوار ( -١
 ). ٢/٤٨٣)، دعائم اإلسالم (١٣/١١٠)، (٤/٣١٨مستدرک الوسائل ( -٢



 †عقیده اهل بیت    ١٥٦

به ھمین دلیل، شارع مقدس، کسی را که به شوم و بد یمن بودن امور و اشیاء معتقد 
داند. زیرا وی به زیان رساندن مخلوقاتی معتقد است که آنان حتی  باشد، مشرک می

ان ھم نیستند. ھمچنین او از وسوسه قادر به جلب منفعت یا دفع ضرر از خودش
شیطان که به علت خوف و ترس از غیر خدا وارد قلب او شده است، تاثیر پذیرفته است 

 در تناقض و تضاد است.  –سبحانه وتعالی  –که این عقیده با توکل بر خداوند 
ھای مختلف،  نویسد: در میان بعضی از مردم و اقوام و ملت ناصر مکارم شیرازی می

ھا  آن تقاد به خوش ُیمنی (خوشبینی) یا بد یمنی(بدبینی) امور و اشیا وجود دارد.اع
دانند و معتقدند  را خوش یمن و مظھر برکت میھا  آن و ،بین ھستند به اموری خوش

را مظھر ھا  آن و به امور و اشیای دیگر بدبین ھستند و ،شوند که باعث موفقیت می
شوند. این در حالی  سبب شکست میھا  آن کنند می و گمان ،دانند پلیدی و بدیمنی می

شوم بودن اشیاء ھیچ ارتباط منطقی و عقلی میان شکست و  ۀاست که به ویژه دربار
خرافی غیر  ۀای که ھمواره دارای جنب پیروزی این اشیا و امور وجود ندارد به گونه

معقولی ھستند. اگر چه این دو امر دارای ھیچ اثر طبیعی نیستند اما ممکن است 
بینی باعث  و آن اینکه خوش ،دارای تاثیر روحی و روانی غیر قابل انکاری باشند

 .١ودش شود. اما بدبینی موجب ناامیدی، سستی و ضعف می امیدواری و نشاط می
بافی و  کریم و سنت صحیح به شدت از منفیبه ھمین دلیل شارع مقدس در قرآن 

 ۀخداوند دربار ،بینی آفتی قدیمی است بینی نھی فرموده است. زیرا بدبینی و خوش بد
برترین مخلوقات نیز که پیامبران  ۀاقوام کافر آن را ذکر فرموده است. آنان حتی دربار

 کردند.  بینی می ھستند اظھار بدبینی و خوش
وجود داشت ÷ ان فرعون و قومش و دشمنی آنان با موسیاز جمله آنچه در داست

ِ  ۡ�ََسَنةُ ٱَجآَءۡ�ُهُم  فَإَِذا﴿ فرماید: خداوند می ْ َ�َا َ�ِٰذه واْ  ۦۖ قَالُوا ُ َّ� �ن تُِصۡبُهۡم َسيَِّئةٞ َ�طَّ
َعهُ  َ�ٓ إِ�ََّما َ�ٰٓ�ُِرُهۡم ِعنَد  ۥٓۗ بُِموَ�ٰ َوَمن مَّ

َ
ِ ٱ� ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

َ
 ﴾١٣١َوَ�ِٰ�نَّ أ

 ].١٣١[األعراف: 
د، یرس میھا  آن ی (و نعمت) بهیکه نکه) ھنگامی کنه تنھا پند نگرفتند، بلھا  آن (اما«

از «گفتند:  د، مییرس میھا  آن ه بدی (و بال) بهکولی موقعی » گفتند: بخاطر خود ماست. می
گاه»!  سان اوستکشومی موسی و   شتریولی ب ؛ھا، نزد خداست نید سرچشمه ھمه ایباش آ

                                                 
 ). ٥/١٥٩ر األمثال (یتفس -١



 ١٥٧  تیالوه دیتوح: سوم فصل

 .»دانند نمیھا  آن
 نویسد: این آیه می ۀشیرازی دربارسید محمد حسینی 

خیزی سالمتی و روزی  یعنی ھرگاه خیری مانند حاصل: «﴾ۡ�ََسَنةُ ٱَجآَءۡ�ُهُم  فَإَِذا﴿

ِ ﴿ .»رسید بدیشان می …فراوان  این امور حق ما بوده و به  :گفتند می :﴾ۦقَالُواْ َ�َا َ�ِٰذه
خاطر خوش شانسی و طالع بلند ما استحقاق آن را داشتیم. به ھمین دلیل آنان 

 کردند. نمیھایی که به آنان ارزانی داشته بود، شکر  خداوند را به خاطر آن نعمت
دچار امر سختی مانند گرسنگی، قحطی، بیماری  چه چنانو  :﴾�ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ ﴿

َعهُ ﴿ شدند، می …و  ْ بُِموَ�ٰ َوَمن مَّ وا ُ َّ� این امر را به بدیمنی و شوم بودن : ﴾ۥٓ َ�طَّ
گفتند این امر از بدیمنی و طالع بد  دادند و می و پیروانش نسبت می÷ موسی
در ÷ ھا به خاطر وجود موسی است. فرعونیان معتقد بودند که مصیبت÷ موسی

َ�ٓ ﴿ ن امور به علت اعمال سوء آنھاست.میان آنان است و اعتقاد نداشتند که ای
َ
�﴾ :

گاه باشید و بدانید که َما َ�ٰٓ�ُِرُهمۡ ﴿ آ شوند  بدیمنی و امور شومی که بدان مبتال می :﴾إِ�َّ

ِ ٱِعنَد ﴿ یا از طرف اوست بلکه÷ نه به خاطر موسی از سوی خداوند است زیرا  :﴾�َّ
 رساند. ھا زیان می ھا، بدان وی به تالفی اعمال زشت آنان و با ھدف عذاب دادن آن

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
دانند بلکه گمان  اما بیشتر مردم این امر را نمی :﴾١٣١َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .١و به خاطر وجود اوست÷ کنند که این بدیمنی و بدشانسی از سوی موسی می

ْ ﴿ گفتند: نیز وجود داشت آنان می÷ این امر در میان قوم صالح نَاٱ قَالُوا ۡ َّ� بَِك  طَّ
َعَكۚ قَاَل َ�ٰٓ�ِرُُ�ۡم ِعنَد  ِۖ ٱَو�َِمن مَّ نُتۡم قَۡومٞ ُ�ۡفَتُنوَن  �َّ

َ
 ].٤٧[النمل:  ﴾٤٧بَۡل أ

فال «(صالح) گفت: » م!یه با تو ھستند به فال بد گرفتکسانی کما تو را و «ھا گفتند:  آن«
ه شما گروھی کبل ؛گردد) مین ییو) بد شما نزد خداست (و ھمه مقدرات به قدرت او تع یک(ن

 .»خورده بید فریھست
 نویسد: سید محمد حسینی شیرازی می

﴿ ْ نَاٱ قَالُوا ۡ َّ� َعَك  طَّ : ما نسبت به تو و کسانی که بر دین تو ھستند ﴾بَِك َو�َِمن مَّ
و باعث نازل شدن فقر، قحطی و  ،من و بد شگون ھستیدیُ  بدبین ھستیم چون شما بد

                                                 
 ). ١٠/١٤٨)، تفسیر من وحی القرآن (٩/٣٢تفسیر تقریب القرآن ( -١



 †عقیده اهل بیت    ١٥٨

ِ ٱَ�ٰٓ�ِرُُ�ۡم ِعنَد ﴿ بدیشان گفت:÷ صالح .﴾َقاَل ﴿ شوید. میمشکالت بر ما  َّ�﴾: 
یعنی شما به علت اینکه کفر ورزیدید خداوند بر شما بدیمنی و ناخجستگی را فرود 

 -سبحانه  –که خداوند  ی است. ھمچنانلآورد. زیرا کفر ورزیدن دارای نکبت و مشاک

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَ  َوَمنۡ ﴿ فرماید: می
َ
هُ  ۥإِنَّ َ�ُ أ ۡ�َ�ٰ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَوَۡم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
أ

 ].١٢٤[طه:  ﴾١٢٤
و روز  ؛اد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواھد داشتیس از کو ھر «

 .»مینک نا محشور مییامت، او را نابیق
من و شوم بودن پرندگان خاصی مانند جغد و کالغ معتقد یُ  ھای پیشین به بد ملت

فردی در ھنگامی که قصد و حاجتی دارد  چه چنانکردند که  بودند و گمان می
چشمش به فالن نوع پرنده بیفتد، به علت تاثیر آن پرنده، حاجت و نیاز او برآورده 

نامیدند، حتی اگر آن چیز  »طائر«نخواھد شد. آنگاه ھر نوع بدبینی و شوم بودن را 
از آن کلمه فعل  ،نامیدند می» طائر«بود، آن را  شوم حیوان دیگر یا حتی انسانی می

نُتۡم قَۡومٞ ُ�ۡفَتُنوَن ﴿ ساخته شد. »ريَّ تَطَ «
َ
ما تو را و «ھا گفتند:  آن« ].٤٧[النمل:  ﴾٤٧بَۡل أ

د یشما گروھی ھست هکبل«(صالح) گفت:  »م!یه با تو ھستند به فال بد گرفتکسانی ک
خداوند  که ھمچنان. زیرا فتنه به معنای امتحان و آزمون است. »خورده بیفر

ٓ ﴿ فرماید: می َما ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ  إِ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
 ].١٥[التغابن:  ﴾أ

 .»ش شما ھستندیلهء آزمایاموال و فرزندانتان فقط وس«
به خاطر من نیست بلکه علت آن د یشو یعنی این مشکالتی که شما بدان دچار می
 .١باشد آزمایش و امتحان شما [از سوی پروردگار] می

پس کسی بر خداوند توکل کند و او را بزرگ بداند و عقیده داشته باشد که ھمه چیز 
ھایش  و در نیت ،و آن را ادامه خواھد داد ،در اختیار اوست. دنبال کار خود خواھد رفت

ھا که باعث سستی فرد در راه  م و خیاالت باطل انسانو اوھا ،تردید نخواھد داشت
 شود، او را از ادامه راه باز نخواھد داشت. رسیدن به اھدافش می

                                                 
 ). ١٧/٢٤٢)، من وحی القرآن (٨/١٠٠یات الدرر: (ننگا: مقت)، ١٩/١٤٧تقریب القرآن ( -١
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 :بخش اول
 اسماء و صفات توحیدتعریف 

و  ،ھا و صفات موال و سرورش را بشناسد در زندگی آن است که بنده نام بھترین امر
ھا و  و وجودش را با ذکر نام ،ترین چیز دنیا در نظر او خداوند باشد دوست داشتنی

گین نماید. ص صفات پروردگار که در قرآن کریم و سنت پیامبر  ذکر شده است عطر آ
ر شده است. از جمله خداوند ھای پروردگار ذک در قرآن کریم بسیاری از نام

 ].٤٨[الزخرف:  ﴾٨٤ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡ�َِكيمُ ٱَوُهَو ﴿ فرماید: می
 .»او حکیم و علیم استو «

ھمچنین در بسیاری از آیات قرآن کریم صفات پروردگار ذکر شده است مانند آیه 

َ ٱإِنَّ ﴿ زیر:  ].۴: [التوبة ﴾٤ لُۡمتَّقِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
 .»پرھیزگاران را دوست داردتردید خداوند  بی«

 ھا و صفات چیست؟  وظیفه ما در مقابل این نام
ھا و صفات حقیقی پروردگار را آنگونه که شایسته جالل و عظمت  مسلمان باید نام

 بدونص اوست بشناسد و در این راه براساس کتاب خدا و سنت صحیح پیامبر
تحریف، تمثیل و تعطیل عمل نماید. برخالف اھل بدعت که ھمه یا تعدادی از اسماء و 

و در  ،کنند صفاتی را که خداوند برای خود اثبات کرده است، از سوی خودشان نفی می
کنند، عمل  شان تعیین می ھای ناقص خودشان و آنچه دانشمندان این کار براساس عقل

 اند:   ھا و صفات پروردگار سه دسته شناخت نامنمایند. مردم در اعتقاد و  می

 :ممثله -۱
و صفات او را ھمانند صفات  ،کنند این گروه خداوند را به مخلوقاتش تشبیه می

نامند. اولین کسانی که  به ھمین دلیل آنان را ممثله یا مشبھه می ،پندارند مخلوقات می
 جوالیقی بودند. السالم حکم و ھشام بن الاین سخن را بر زبان راندند ھشام بن 

نامه نوشتم و ÷ رخجی روایت شده است که به امام ابوالحسنالاز محمد بن فرج 
جسم بودن خداوند و رأی ھشام بن سالم  ۀحکم دربارالعقیده ھشام بن  ۀاز او دربار



 †عقیده اهل بیت    ١٦٢

امام در جواب من نوشت: حیرت و سرگردانی این  ،تصویر خداوند سوال کردم ۀدربار
افراد را از خود دور کن و از شر شیطان به خدا پناه ببر. که خدا آنگونه نیست که آن 

 .١گویند دو ھشام می
توحید سؤال کردم و  ۀدربار÷ ر بن دلف روایت شده است که از امام رضااز صق

تقاد دارم. امام خشمگین شد و اع ۀحکم در این بارالگفتم: من به عقیده ھشام بن 
 ألتردید کسی که گمان کند خداوند فرمود: شما به قول و نظر ھشام چه کار دارید. بی

 .٢جوییم و ما در دنیا و آخرت از او برائت می ،از ما نیستاو جسم است، 

َله -۲  :(اهل تعطیل) ُمَعطِّ
توصیف کرده یا آن خودش را ھا  آن ھا ھمه آن صفاتی را که خداوند به وسیله آن

و معتقدند  ،کنند خداوند فرموده است نفی می ۀدربارص صفات کمالی را که پیامبر
با ھا  آن که اثبات این صفات مستلزم اعتقاد به تشبیه و جسم بودن خداوند است.

 مشبھه کامًال در تضاد ھستند و در تعطیل صفات خداوندی شیوه دیگری دارند. 

 :روها) معتدله (میانه -۳
 و رھیافته ھستند.ھا اھل حق و انصاف و فرقه نجات یافته  آن
و اعتقاد اھل بیت با ص ھا براساس ظاھر آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر آن

صفات پروردگار و به اسماء  ،توجه به زبان عربی، صفات و اسماء خداوند ذکر شده است
د دارند که شایسته جالل و اعتقاد دارند. آنان به اثبات صفات حقیقی پروردگار اعتقا

 و شبیه صفات مخلوقات نیست و چگونگی آن روشن نیست.  ،عظمت پروردگار است
و در این راه از آیه زیر پیروی  ،نیستھا  آن ھمچنین عقل قادر به تغییر معنای

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ کنند: می ِميعُ ٱَ�ۡ  ].١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
ھا و  چیزی ھمانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزی از آنچه در آسمانھیچ «

و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست.] و او  ،ماند زمین است، می
 .»کند] وسته بر امور جھان نظارت میشنوا و بیناست [و پی

ءٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ آنان با اعتقاد به آیه آن چیزھایی را که با اسماء و  ۀھم ﴾َ�ۡ
                                                 

 ). ٩٧) التوحید (٢٧٧) امالی صدق (١/١٠٥الکافی ( -١
 ). ١٠٤)، التوحید (٢٧٧)، امالی صدوق (٤٨/١٩٧)، (٣/٢٩١بحاراألنوار ( -٢



 ١٦٣  صفات و اسماء دیتوح: چهارم فصل

 نمایند.  نفی می ،کند صفات خداوند مشابھت و مماثلت افاده می

ِميعُ ٱَوُهَو ﴿ ھمچنین با اعتقاد به  – أل–کنند که خداوند  ثابت می .﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 اسماء و صفاتی حقیقی دارد که شایسته ذات اقدس اوست. 

َوَ� ﴿ کنند. اثبات مذکور آیات زیر را یادآوری میآنان ھمواره، ھمراه با نفی و 
 ].١١٠[طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦُ�ِيُطوَن بِهِ 

گاھی ندارندولی آنان از [کار و با«  .»ر و حکمت] آفریدگار آ

ا  ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿ فرماید: ھمچنین می  ].٦٥[مریم:  ﴾٦٥َسِمّيٗ
عالم، قادر، حّی و قیوم است] پیدا مگر شبیه و ھمانندی برای خدا [که خالق، رازق، «

 .»ا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟]خواھی کرد. [ت

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ فرماید: ھمچنین می  لُۡفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

ُ
 ].٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ
گاھی نداری، پاز آنچه «  .»ه گوش و چشم و دل، ھمه مسؤولندکن، چرا کروی میبه آن آ

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ].۲۲: [البقرة ﴾٢٢فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 .»قرار ندھید پس برای خداوند شرکا و ھمانندھایی را«

ِ  فََ� ﴿ فرماید: ھمچنین می ۡمَثاَل ٱتَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ
َ
 ].٧٤[النحل:  ﴾ۡ�

 .»دیھا) قائل نشو هیپس، برای خدا امثال (و شب«

ُ ﴿ فرماید: ھمچنین می َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
 ].٤[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

 .»نبوده است یه و مانندیچگاه شبیاو ھ یو برا«
اعتقاد داشته براساس آن بدان † اھل بیت این ھمان اعتقادی است که ائمه 

که به آنچه در قرآن آمده اعتقاد داشته  ،اند داده و به پیروانشان یاد می ،اند عمل کرده
 ھای کوتاه خود اکتفا نکنند.  و به جای آن به عقل ،باشند

شرفیاب شدم. امام ÷ از محمد بن عبید روایت شده است که خدمت امام رضا
توحید و ... دست بدارد و با مردم درباره  ۀسخنانش دربارفرمود: به عباسی بگو که از 

و از گفتن آنچه از آن اطالعی ندارند خودداری کند. ھر  ،دانند سخن بگوید آنچه می
ھا جواب  توحید سوال کنند، آنگونه که در قرآن آمده است بدان ۀگاه از شما دربار

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ فرماید: دھید. خداوند می َحٌد  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ َولَۡم  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ لصَّ



 †عقیده اهل بیت    ١٦٤

 ُ َحُدۢ  ۥيَُ�ن �َّ
َ
 ].٤ -١[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

نند. (ھرگـز) ک یازمندان قصد او میه ھمهء نکاست  یگانه است. خداوندیتا و یکبگو خدا «
 .»نبوده است یه و مانندیچگاه شبیاو ھ ینزاد و زاده نشد. و برا

 این آیه را بخوانید:ھا  آن چگونگی خداوند سؤال کردند، در جواب  ۀدرباراز شما 

ءٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿  ].١١[الشوری:  ﴾َ�ۡ
 .»ھیچ چیزی ھمانند او نیست«

َوُهَو ﴿ سمیع بودن خداوند پرسیدند، این آیه را بخوانید:  ۀو ھرگاه از شما دربار
ِميعُ ٱ  ].١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .»او بسیار شنوا و بیناست و«
 .١دانند آنگونه سخن بگویید که آن را می پس با مردم 

صفات سوال کردم  ۀدربار÷ از مفضل روایت شده است که: از امام ابوالحسن
 ایشان فرمودند: 

 .٢از آنچه در قرآن آمده است تجاوز مکن
فرمود: عقیده مردم در زمینه توحید ÷ از یقطینی روایت شده است که امام رضا

 اند: نفی، تشبیه و اثبات بدون تشبیه.  سه دسته
جایز نیست. زیرا ھیچ ھا  آن مذھب نفی و مذھب تشبیه صحیح نیستند و اعتقاد به

چیزی شبیه خداوند نیست. راه راست ھمان راه سوم است که اثبات بدون تشبه 
 .٣باشد می

نوشتم و ÷ ای به امام صادق ه است که گفت: نامهاز عبدالرحیم القصیر روایت شد
عبدالملک بن اعین برایشان فرستادم در آن نامه سؤاالتی پرسیده بودم  ۀآن را به وسیل

شود؟ جانم به فدایت، عقیده  تصویر و رسم مشخص می ۀاز جمله: آیا خداوند به وسیل
 توحید را برایم بنویس!  ۀدرست و صحیح دربار

طریق عبدالملک بن اعین فرستاده بود. در نامه ایشان آمده بود: تو امام جواب را از 
اند، سوال کرده بودی. خداوندی  توحید و آنچه پیشینیان تو، بدان معتقد بوده ۀدربار

                                                 
 ). ٤/٢٩٧)، (٢/٦٩)، بحاراألنوار (٩٥التوحید ( -١
 ). ١/١٠٢الکافی ( -٢
 ). ١٠٠)، التوحید (٣/٢٦٢بحاراألنوار ( -٣



 ١٦٥  صفات و اسماء دیتوح: چهارم فصل

که ھیچ چیز شبیه او نیست بسیار بزرگ و بلند مرتبه، شنوا و بیناست، خداوند از آنچه 
دھند  کنند و صفاتی را به او نسبت می ه میبعضی از مشّبھه او را به مخلوقاتش تشبی

توحید ھمان صفاتی است که  ۀکه از آن او نیست مبراست. بدان مذھب صحیح دربار
خداوند در قرآن ذکر کرده است. پس تعطیل و بطالن و تشبیه را از خداوند دور بدان 

از و نه تشبیه. وجود خداوند ثابت و موجود است و  ،نفی صحیح است ۀکه نه عقید
و از قرآن پیشی نگیرید  ،دھند پاک و منزه است آنچه وصف کنندگان بدان نسبت می

 .١بادا پس از بیان قرآن گمراه شویدکه م
ھای زیبا و صفات واالیش ما را در انجام ھر  خواھیم که به خاطر نام از خداوند می

در  †و اھل بیت بزرگوارشص کار خیری موفق گرداند و ما را به ھمراه پیامبر
 رحمت برینش داخل گرداند.

 

                                                 
 ). ١/١٠٠الکافی ( )،١٠٢التوحید ( -١





 
 
 
 

 :بخش دوم
 های خداوند شناخت و اثبات نام ۀقواعدی دربار

ھا و صفاتی است که براساس  با توجه به آنچه گذشت دریافتیم که خداوند دارای نام
ھای پروردگار دارای قواعدی ھستند  شوند. اما باید بدانیم که نام میزبان عربی فھمیده 

 کنند. این قواعد و اصول عبارتند از:  کمک میھا  آن که به فھمیدن و شناخت
ھای خداوند زیبا و پسندیده ھستند زیرا معنای صفت کمال را در خود  نام ۀھم اوًال:

 دارند و به ھیچ عنوان دارای نقص نیستند. 

ِ ﴿ فرماید: د میخداون ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
 ].١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

 .»دیھا) بخوان خدا را به آن (نام ؛است یکھای ن و برای خدا، نام«
ھای پروردگار است که بر  باشد که یکی از نام می» الرحمن«ھا  از جمله این نام

 صفت بسیار بزرگی که رحمت فراوان است داللت دارد. 

هر ال«دانیم که در حدیث  بنابراین می روزگار را « »:�سبّوا ادلهر، فإن اهللا هو ادلَّ
ھای پروردگار  دھر یکی از نام .١»که روزگار و دھر ھمان خداوند استدشنام ندھید 

نیست. زیرا این اسم معنای نھایت خوبی و زیبایی را در خود ندارد. بلکه در این حدیث 
بدین علت از دشنام دادن روزگار و دھر نھی شده است که ذم و سّب به مخلوقات و 

این  ۀشود. بلکه در واقع این دشمنام متوجه اداره کنند جمادات نسبت داده نمی
کند خواھد بود. این مطلب به تفصیل در صفحات  تصرف میھا  آن وقات که درمخل

 پیشین ذکر گردید. 
 شمار است.  ھای خداوند بی تعداد نام ثانیًا:

َ  لِّ اسٍم ُهو�ُ ب كأسأل«زیرا پیامبر در حدیث مشھوری فرموده است:  َت بِِه يْ ، َسمَّ َك �َل
َُه يف َك َ�ْفسَ  نَْزتلْ

َ
ْو أ

َ
ْو َك تابِ ك أ

َ
َحداً ِمْن َخلْقِ ، أ

َ
ثَْرَت بِِه يِف  َك َعلَّْمتَُه أ

ْ
ِو اْستَأ

َ
غَ  أ

ْ
ِب يْ ِعلِْم ال

را بر خود گذاشته و در کتابت ھا  آن خوانم که ھایت می خدایا تو را به ھمه نام« .»كَ ِعنْدَ 
یبت آن را نزد خودت یا در علم غ ،ای ھایت آموخته یا به یکی از آفریده ،ای نازل کرده

                                                 
 ). ١/٤٩)، کنز الفوائد (١/٥٦عوالی الآللی ( -١
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 .١»ای داشته نگه
اطالعی ندارد، ھا  آن ھایی که در علم غیب خداوند وجود دارند و کسی از آن نام

گاھی ندارد.   قابل شمارش و تعیین نیستند و کسی از تعداد و کیفیت آ

ِمائًة  - اْسماًء �َ إِنَّ ِهللا �ِْسَعًة و�ِْسعِ «اند:  دیث دیگری فرمودهـدر حص رسول اللهاما 
را ھا  آن نام دارد. ھرکس ۹۹تردید خداوند  بی«»: َمْن أحصاها َدَخَل اجلَنَّةَ  -إال َواحداً 

 جمع میان دو حدیث فوق به صورت زیر ممکن است:  ٢»شود. بشمارد وارد بھشت می
شود. این بدان معنی  را ذکر کند وارد بھشت میھا  آن نام دارد کسی که ۹۹خداوند 

درھم  ۱۰۰مانند اینکه بگویید من  ،اسم است ۹۹ھای خداوند فقط  ست که تعداد نامین
ام این امر با اینکه شما پول دیگری داشته  دارم که آن را برای صدقه دادن آماده کرده

اید، تناقضی ندارد شناخت اصول و  باشید که آن را برای غیر صدقه دادن تعیین کرده
ھایی که شایسته او  نامقواعد مربوط به اسماء و صفات خداوند، را از نامیدن خداوند به 

کند. زیرا ھیچ کس  نیست یا او خود آن نام را برای خود تعیین نکرده است، حفظ می
ھای تعظیم و احترام نسبت به خداوند و  شناسد. از نشانه او را بیش از خودش نمی

 را ھمواره ذکر کنید.ھا  آن ھای خداوند را یاد بگیرید و دوست داشتن او آن است که نام

                                                 
 ). ٣٦١) اعالم الدین (١/٨١)، ارشاد القلوب (٣٢٣-٨٣/٣١١بحاراألنوار ( -١
 ). ١٩٤توحید ()، ال٣٤٩) اعالم الدین (٤/١٨٦)، بحاراألنوار (٥/٢٦٤مستدرک الوسائل ( -٢



 
 
 
 

 : بخش سوم
 شناخت و فهم صفات عالی پروردگار ۀقواعدی دربار

شماری است که بر ذات مقدس او  دارای صفات بی –سبحانه وتعالی  –خداوند 
اند. از  داللت دارد. علما برای فھم و شناخت این صفات قواعد و اصولی را قرار داده

 جمله: 

 شوند:  خداوند به دو دسته ثبوتی و سلبی تقسیم میاوًال: صفات 
را برای خود ثابت کرده و به خود ھا  آن صفات ثبوتی: صفاتی ھستند که خداوند

را آنگونه که شایسته اوست ھا  آن نسبت داده است. مانند زندگی، قدرت، و ... پس باید
به صفات خودش  و داناتررا برای خود ثابت کرده و اھا  آن به او نسبت داد. زیرا خداوند

 است. 
را در خود نفی کرده است ھا  آن صفات سلبی: صفاتی ھستند که خداوند وجود

ھا  آن از وجود پروردگار اعتقاد داشت. زیرا خداوندھا  آن مانند ظلم و .. پس باید به نفی
ن را از خود نفی کرده است. اما باید با نفی آن صفات به ثبوت ضد آن صفات به کاملتری

شیوه معقتد بود. زیرا نفی زمانی کامل خواھد بود که معنای ثبوت را در خود داشته 
 باشد. 

َوَ� َ�ۡظلُِم ﴿ فرماید: توان به آیه زیر اشاره کرد که خداوند می از جمله این صفات می
َحٗدا 

َ
 ].٤٩[الکهف:  ﴾٤٩َر�َُّك أ

 .»کند و پروردگار تو به ھیچ کس ظلم نمی«
از پروردگار و وجود عدالت به کاملترین و بھترین شیوه برای  پس باید به نفی ظلم 

 او معتقد بود. 

 شوند: ذاتی و فعلی: دسته تقسیم میثانیًا: صفات ثبوتی به دو 
صفات ثبوتی ذاتی: صفاتی ھستند که خداوند از ازل و تا ابد آن صفات را در خود 

 و ... . داشته و خواھد داشت مانند سمع و بصر
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شوند.  صفات ثبوتی فعلی صفاتی ھستند که به مشیت و اراده پروردگار مربوط می
دھد. مانند استواء بر  دھد یا انجام نمی بخواھد و اراده کند آن را انجام می چه چنان

ممکن است آن صفت به دو اعتبار فعلی ذاتی باشد مانند کالم. زیرا به  ١ءیعرش و مج
است زیرا خداوند ھمواره در گذشته و آینده در حال کالم و اعتبار اصل صفت ذاتی 

ھای خداوند صفتی فعلی است.  تکلم بوده و خواھد بود. اما به اعتبار ھر کدام از کالم
کند  زیرا کالم به اراده و مشیت او تعلق دارد و ھر گاه بخواھد آنچه را که اراده می

 دارد.  گوید و بیان می می

 :اوند عالی و ارزشمند و واال قدر هستندهمه صفات خد ثالثًا:
این صفات دارای نھایت کمال و مدح ھستند و به ھیچ عنوان نقص و خللی در آن  

ِ ﴿ فرماید: وجود ندارد خداوند می ٰ ٱ لَۡمَثُل ٱَوِ�َّ َ�ۡ
َ
 ].٦٠[النحل:  ﴾ۡ�

 .»و خداوند دارای صفات عالیه است«

 صفات کمال دو دسته ھستند: 
ثابت ھستند مانند: عزیز، علیم، جبار،  ألمطلق: که برای خداوندصفات کمال  -۱

 قادر و ... .
شوند  صفات کمال مقید: که این صفات فقط زمانی برای خداوند به کار برده می -۲

 که دارای قید باشند مانند: مکر، خدعه، استھزاء و ... .
کمال  کنند، صفت این نوع صفات در مقابل آنانی که براساس آن صفات عمل می

نسبت به خداوند «گوییم:  کنیم و می ما صفات خداوند را مقید می که ھمچنانھستند 
کنند،  کننده است. نسبت به کسانی که استھزاء و تمسخر میمکرکنندگان، مکر

ْ إِنَّا ﴿ فرماید: خداوند می.» استھزاءکننده است و ...  ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا �َذا َخلَۡوا
َما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن  ُ ٱ ١٤َمَعُ�ۡم إِ�َّ  ].۱۵ -۱۴: [البقرة ﴾�َۡسَتۡهزُِئ بِِهمۡ  �َّ

گویند: ما با شماییم  نشینند، می و ھنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود به خلوت می«
 .»ندک یم استھزاءشان ی. خدا به اکنیم و [مؤمنان را] فقط مسخره می

 ھمچنان که در قرآن فرموده است: ،وی در مقابل فریبکاران، فریبکار است

                                                 
 .آمدن -١



 ١٧١  صفات و اسماء دیتوح: چهارم فصل

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿  ].١٤٢[النساء:  ﴾وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهمۡ  �َّ
 .»دھد ب مییرا فرھا  آن ه اوکدر حالی  ؛ب دھندیخواھند خدا را فر منافقان می«

 که ھمچنانبرد.  گران، مکر و حیله به کار می ھمچنین خداوند در تعامل با حیله

ُهۡم يَِ�يُدوَن َكۡيٗدا ﴿ فرماید: خداوند می ِ�يدُ  ١٥إِ�َّ
َ
 لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َمّهِِل  ١٦َكۡيٗدا  َوأ

ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡ�َدۢ� 
َ
 ].١٧ -١٥[الطارق:  ﴾١٧أ

نم. کـ یچاره مـھا  آن زند. و من ھم در برابریر یھا م نند، و نقشهک یله میوسته حیھا پ آن«
 .»نند)یش را ببیار خوکت یمھلت ده (تا عاف کیافران را (فقط) اندکن است، یه چنکحال 

ست صفات را به صورت مطلق و بدون قید آن ذکر کنیم و نسبت یبنابراین درست ن
ھای خداوند استھزاء  مکر، استھزاء و فریب به خداوند بدھیم یا بگوییم: یکی از نام

 کننده و ماکر است. 

 تر از زمینه اسماء است:  تردید مجال صفات گسترده رابعًا: بی
و گروھی از  ،صفتی است علت این امر این است که ھر اسم شامل و دربر گیرنده

شوند که برای افعال خداوند محدودیتی نیست.  صفات به افعال خداوند مربوط می

َما ِ�  َولَوۡ ﴿ فرماید: منتھی است. خداوند می اقوال ذات حق بی که ھمچنان َّ�
َ
�ِض ٱ�

َ
�ۡ 

ۡقَ�ٰٞم وَ 
َ
هُ  ۡ�َۡحرُ ٱِمن َشَجَرٍ� أ ِ  ۥَ�ُمدُّ ا نَفَِدۡت َ�َِ�ُٰت  ۦمِۢن َ�ۡعِده ۡ�ُرٖ مَّ

َ
ِۚ ٱَسۡبَعُة � َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 

 ].٢٧[لقمان:  ﴾٢٧َعزِ�ٌز َحِكيٞم 
اچه به یب گردد، و ھفت درکا برای آن مرین قلم شود، و دریو اگر ھمه درختان روی زم«

و  زیخداوند عز ؛ردیگ ان نمییلمات خدا پاکشود ولی  ھمه تمام میھا  این آن افزوده شود،
 .»م استکیح

آمدن، آوردن، گرفتن، ھجوم و صفات «ھا این است که صفات  از جمله این مثال
 فرماید: خداوند می که ھمچنانآیند.  جزو صفات خداوند به شمار می» شمار دیگر بی

 ].٢٢[الفجر:  ﴾وََجآَء َر�َُّك ﴿
 .»و پروردگارت بیاید«

�َِيُهُم  َهۡل ﴿ فرماید: ھمچنین می
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱيَنُظُروَن إِ�َّ  ﴾ۡلَغَمامِ ٱِ� ُظلَٖل ّمَِن  �َّ

 ].۲۱۰:[البقرة
یند] انتظار دارند که خدا جو پویند و دین اسالم را نمی آیا [آنان که راه صلح و آشتی نمی«
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 .»ھا ابر به سوی ایشان بیاید بان را در برابر دیدگانشان ظاھر شود و] در زیر سایه[آشکا

َمآءَ ٱَوُ�ۡمِسُك ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می ن َ�َقَع َ�َ  لسَّ
َ
�ِض ٱأ

َ
 ].٦٥[الحج:  ﴾ۡ�

ن فرو یدارد، تا جز بفرمان او، بر زم ھای آسمانی) را نگه می رات و سنگکو آسمان («
 .»فتندین

 ].١٢[البروج:  ﴾١٢إِنَّ َ�ۡطَش َرّ�َِك لََشِديٌد ﴿ فرماید: ھمچنین می
 .»د استیار شدین بسیقیز و مجازات پروردگارت به یگرفتن قھرآم«

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ ھمچنین خداوند فرموده است:  ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ
 ].۱۸۵: [البقرة
 .»خواھد و خواھان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«

ھا  آن کنیم. اما این صفات وصف میبنابراین ما خداوند را آنگونه که شایسته است به 
جائی: «ھای خداوند  گوییم از جمله نام کنیم و نمی را به عنوان نام بر او اطالق نمی

آینده، آخذ: ممسک: گیرنده، باطش: ھجوم برنده مرید: اراده کننده، ماکر: مکر کننده 
را بدان وصف دھیم و او  این صفات نسبت به او اطالع می ۀاست. بلکه فقط دربار...» و 

 کنیم.  می
پس التزام بندگان به آن صفاتی به صورت تعیین شد که برای او وجود دارد، باعث 

شود فرد از وصف کردن خداوند به آنچه نسبت بدان علم و اطالعی ندارد در امان  می
بماند تا مبادا به خداوند صفتی را نسبت دھد که تقصیر و کوتاھی در حق پروردگار 

 باشد. 



 
 
 
 

 : بخش چهارم
 ها و صفات پروردگار دالیل نام ۀاصول مشترکی دربار

ای که  ھا و صفات پروردگار اصول و قواعدی وجود دارد که بنده بیان نام ۀدربار
را بشناسد و مطالعه نماید. از جمله این قواعد مبارک ھا  آن خداوند را دوست دارد باید

 عبارت است از: 
ھا  شود. بلکه این صفات و نام ھا و صفات پروردگار به وسیله عقل ثابت نمی اوًال: نام

، اثبات توفیقی شرعی صو سنت پیامبرش محمد –قرآن  –به وسیله کتاب خداوند 
 شوند: می

نیست. ھا  آن غیبی ھستند و عقل قادر به درکھا و صفات پروردگار جزو امور  نام
بنابراین ما نباید جز آنچه را که خداوند خودش را بدان وصف کرده است، به او صفت یا 
نامی را نسبت دھیم و چگونگی صفات او را تأویل کنیم زیرا این کار ممنوع و ناروا 

 است. 
(فرشته مرگ) پند  ملک الموت ۀدر حالی که مردم را دربار÷ امیر المومنین علی

شود؟ یا اگر کسی از  گفت: آیا اگر وارد منزلی شود کسی متوجه ورود او می داد می می
دنیا برود، ھیچ کس او را خواھد دید؟ بلکه چگونه روح جنین را در شکم مادرش 

یابد؟ یا روح به اجازه  گیرد؟ آیا از طریق بعضی از اعضای بدن مادر بدان دست می می
دھد؟ یا او ھمراه آن جنین در اعضا و  کند و به او پاسخ می او پیروی میپروردگار از 

جوارح مادر است؟ کسی که قادر به آوردن صفت مخلوق ھمانند خودش است چگونه 
 .١کند خداوند را وصف می

 ھای دال بر این امر عبارتند از:  چند مثال
گونگی و ھای بھشت را از حیث چ ھای بھشت: ما اکنون، حقیقت نعمت نعمت

مخلوق ھستند. در بھشت میوه، درخت ھا  آن کنیم، علیرغم اینکه کیفیت درک نمی
ھا وجود دارند اما حقیقت این اشیاء را آنگونه که  ھا و جوی ھا، لیوان خرما، انار، تخت

ھای بھشتی را آنگونه  به ھر انسانی گفته شود: نعمت چه چنانکنیم.  ھستند درک نمی

                                                 
 ). ١/٢٢١نھج البالغه ( -١
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توصیف کن! وی ھرگز قادر به این کار نخواھد بود. زیرا خداوند که ھستند، برای ما 

ْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ فرماید: می ۢ بَِما َ�نُوا ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ  ﴾١٧فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ].۱۷: [السجدة
نھفته ھا  آن ھاست برای ه روشنی چشمیه ماکھای مھمی  داند چه پاداش س نمیکچ یھ«

 .»دادند ه انجام میکارھائی است کن پاداش یشده، ا

ُذٌن ها ما ال عيوف«اند:  ھای بھشت فرموده نعمت ۀنیز دربارص پیامبر
ُ
ْت، وال أ

َ
� َرأ

ھا  آن ھایی وجود دارد که نه چشمی در بھشت نعمت«»: قَلِْب �رََشٍ  ال َخَطَر ىلَعَ َسِمَعْت، وَ 
به قلب ھیچ انسانی خطور کرده و نه  ،را شنید است شی وصف آن، و نه ھیچ گورا دیده

 .١»است
 ۀھر مسلمانی به این قاعده و اصل مفید و سودمند دربار چه چنانبه ھمین دلیل 

صفات خداوند نظری بیفکند و آن را عملی کند، سالمتی و راحتی را به دست خواھد 
دست خواھد کشید. به آورد و از طلب آنچه راھی برای دست یافتن به آن وجود ندارد، 

ن �َۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ ﴿ فرماید: ھمین دلیل خداوند می
َ
 ].٧٥[ص:  ﴾َما َمَنَعَك أ

 .»چه را که به دو دست خویش آفریدم؟چه چیز تو را بازداشت از سجده کردن آن«
باید به این  و ،و دست حقیقی داردددر واقع ظاھر آیه بر این داللت دارد که خداوند 

معتقد باشیم که خداوند دو دست دارد و این حقیقتی است که باید به آن ایمان داشته 
فردی بگوید: ممکن است  چه چنان ،بر ما پوشیده است]ھا  آن باشیم [و اما چگونگی

گوییم: این امر منحرف کردن کالم  قصد از آن دو دست، قدرت باشد، در جواب می
گاھی چیزی به  خداوند از ظاھرش است و این کار جایز نیست. زیرا بدون وجود علم و آ

 –سبحانه  –خداوند نسبت داده است که این کار از نظر عقلی صحیح نیست. خداوند 

ِ ﴿ ما را از نسبت دادن اقوال به خودش نھی کرده و فرموده است: ن �ُۡ�ُِ�واْ ب
َ
ِ ٱَوأ َما  �َّ

ِۡل بِهِ  ن َ�ُقولُواْ َ�َ  ۦلَۡم ُ�َ�ّ
َ
ِ ٱُسۡلَ�ٰٗنا َوأ  ].٣٣[األعراف:  ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

او قرار  یکرده، شرکلی برای آن نازل نیه دلکزی را یه چکنیابه رده است کحرام خداوند «
 .»دیدان ه نمیکد یو به خدا مطلبی نسبت دھ ؛دیدھ

این ھمان کاری است که مسلمانانی که  ،پس باید متن را براساس ظاھر آن فھمید

                                                 
 ). ٨١/١٢٥)، بحاراألنوار (١/٢٩٥من ال یحضره الفقیه ( -١
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گونه که  شنیدند و آن د و آیات صفات را میدادن انجام می اند بودهص ھمنشین پیامبر
 دادند.  فھمیدند آن را به دیگران یاد می می

شود، در بر  ذات او و صفتی را که شامل آن می ألھای خداوند ثانیًا: ھرکدام از نام
 ھا با ھم ممکن نیست. ن به ھمه آنو صفات جز با ایماھا  گیرد و ایمان به نام می

اعتقاد داشت که معتقد باشیم این نام یکی از » عظیم«توان به نام  مثًال زمانی می
اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس الھی اوست و یکی از صفات او را که عظمت است 

 گیرد.  در بر می
تقاد داشت که باور داشته باشیم اع» رحمان«توان به نام  ھمچنین فقط زمانی می

این نام یکی از اسماء خداوند و دال بر ذات اقدس اوست. ھمچنین شامل یکی از 
 شود.  صفات او که رحمت است می

 نماید:  ثالثًا اثبات اسماء و صفات پرھیز از امور زیر فرد را واجب می
تمثیل: اینکه فرد یکی از صفات خداوند را شبیه صفات مخلوقات بداند که این  -۱

 امر باطل است. 
ھا و صفات پروردگار سؤال کند و بگوید:  کیفیت نام ۀتکییف: اینکه فرد دربار -۲

 .٢چھره پروردگار چگونه است؟»: وجه« ١یا دست خداوند چگونه است؟» ید«
به وسیله یکی از سه راه زیر شناخته  این سخن باطل است زیرا کیفیت ھر چیزی

شود: دیدن شیء، مشاھده شبیه آن چیز، یا در دست داشتن خبر راستی از آن. که  می
ایم. او شبیه و  خداوند منتفی است. ما در دنیا خدا را ندیده ۀھمه این امور دربار

 مانندی ندارد و او خودش نیز چگونگی صفاتش را برای ما مشخص ننموده است. پس
 ممکن نیست. ھا  آن فھمیدن چگونگی

تحریف: یعنی تحریف معنوی که برداشت معنی برخالف ظاھر کلمه است. مثًال  -۳
اینکه صفت (ید) برای پروردگار را انکار و آن را به قوت یا نعمت تحریف نماید. 

واب تحریف نماید. ھمچنین صفت (وجه) را از پروردگار انکار و آن را به ث
(آمدن) را از ذات الھی انکار و آن را به آمدن امر تأویل و  ءیھمچنین صفت مج

 تحریف نمایند. 
ھایی که خداوند برای خود ثابت نموده است خواه  تعطیل: انکار آن صفات و نام -۴

                                                 
 سورة (ص) دارد. [مترجم].  ٧٥اشاره به آیه  -١
 سورة الرحمن اشاره دارد. [مترجم].  ٢٧به آیه  -٢
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باشد و این امر به وسیله انکار یا تحریف آن صفات  میھا  آن ھمه یا تعدادی از
 انجام شود. 

 خالصه اینکه: 
 شود:  ھا و صفات پروردگار سه سوال مطرح می ز نامبرای ھر کدام ا

 سوال اول: آیا این صفات حقیقی است؟ چرا؟ 
 کیفیت آن صفات جایز است؟ چرا؟  ۀسوال دوم: آیا سوال کردن دربار

 سوال سوم: آیا آن صفات مانند صفات مخلوقات ھستند؟ چرا؟ 
م اصل بر آن است جواب سوال اول: بله صفات خداوند حقیقی ھستند. زیرا در کال

حقیقت  ۀو جز با دلیل صحیحی که مانع افاد ،که به عنوان حقیقت در نظر گرفته شود
 توان روی گرداند.  نمیھا  آن شود از حقیقت آن می

کیفیت آن صفات جایز نیست. پس نباید  ۀسوال کردن دربار ،جواب سوال دوم: نه
 اند؟  گفت: صفات خداوند چگونه

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿ اید:فرم زیرا خداوند می
َ
ِعۡلٗما  ۦَ�ۡعَلُم َما َ�ۡ�َ �

 ].١١٠[طه:  ﴾١١٠
به ھا  آن ولی ؛داند اند می ا) پشت سرگذاشتهیش رو دارند، و آنچه را (در دنیآنچه را پ«

 .»(علم) او احاطه ندارند
 زیرا عقل از درک چگونگی کیفیت صفات پروردگار ناتوان است. 

 فرماید: جواب سوال سوم: صفات او مانند صفات مخلوقات نیست. زیرا خداوند می

ءٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿  ].١١[الشوری:  ﴾َ�ۡ
 .»ھیچ چیزی ھمانند او نیست«

آن  ۀو دربار ،آن دالیل فراوانی وجود دارد ۀاین عقیده سخن حقی است که دربار
ھا آرامش پیدا  و به وسیله آن دل ،سخنان فراوانی گفته شده و بر آن اجماع وجود دارد

 گردد. و اساس و اعتماد آن به پروردگار بر می ،کند می



 
 
 
 

 :بخش پنجم
 هایی از صفات خداوند نمونه

خواھیم،  ردگار در این مبحث میپس از بیان بخشی از قواعد مربوط به صفات پرو
در سنت بیان ص ھایی از این صفات را که خداوند در کتاب مقدسش و پیامبر نمونه

 اند بیان کنیم. از جمله این صفات عبارتند از:  فرموده و علما آن را درک نموده

 :اوًال: صفت وجه (چهره)
ثابت شده و وجود دارد و صفتی حقیقی است  ألاز جمله صفاتی که برای خداوند

که شایسته جالل اوست و مشابه صفات مخلوقات نیست چگونگی و کیفیت آن را 
 دانیم.  نمی

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ذُو  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَاٖن ﴿ فرماید: خداوند می ِ�ۡ 
 ].٢٧ -٢٦[الرحمن:  ﴾٢٧

ذوالجالل و  وجه خداوندو تنھا . شوند ن) ھستند فانی مییه روی آن ( زمک قییخالھمه «
ه و چگـونگی بـرای یه صفت وجه: (روی پروردگار) بدون تشـبین آی(در ا ماند! گرامی باقی می

 .»ق است)یه به جالل و عظمت او سبحانه الکند ک میخداوند عز وجل ثابت 

ٍء َهالٌِك ﴿ فرماید: ھمچنین می  ].٨٨[القصص:  ﴾إِ�َّ وَۡجَههُ ُ�ُّ َ�ۡ
 .»رود از بین می ق است)یه به جالل و عظمت او سبحانه الکاو ( ھمه چیز جز چھره«

روایت شده است که از خداوند † اش و اھل بیت گرامیص از پیامبر
عطا ھا  آن عظمت و بزرگوارش را بهلذت نگاه کردن به چھره باھا  آن هخواستند که ب می

فرماید: کسی که بعد از ھر نماز واجبی این دعا را بخواند، خداوند  میص کند. پیامبر
اولین و  ،خدایا«کند. آن دعا این است:  اش را حفظ می اموالش و خانه ،اش او، خانواده

روی من بر خودم را مورد عفو و  پنھان و آشکار و زیاده یھا آخرین گناھان و معصیت
یا به من راضی بودن به قضا و قدر، زندگی راحت مغفرت قرار بده ... آنگاه فرمود: خدا

پس از مرگ، لذت نگاه کردن به چھره بزرگوار خودت و اشتیاق دیدار خودت را بدون 
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 .١»ای عطا بفرما زیان امر مضر و فتنه گمراه کننده
شان این دعا را  پس از نمازھای پنجگانه لزھرا سرور، زنان جھان، فاطمۀ

داند. و تعداد  ھا را می است پروردگاری که حرکات قلبپاک و منزه «خواندند:  می
و  ،تا اینکه فرمود: خداوندا من از تو راضی شدن به قضا و قدرت ،شمارد گناھان را می

 .٢»خواھم ات را می لذت نگاه کردن به چھره
سپاس خدایی را که گویندگان قادر به شمردن «فرمود:  می لھمچنین زھرا

ھایش غیر قابل شمارش ھستند ... تا  یی که تعداد نعمتمدح او نیستند، سپاس خدا
 .٣٤»ات را عنایت بفرما اینکه فرمود: و به من نگاه کردن به چھره

 شبھه اینکه منظور از وجه، ثواب است. 
اند که مراد از وجه در  اند و گفته بعضی از مردم صفت وجه را به ثواب تاویل کرده

 رود!  اب پروردگارت از بین میآیات ثواب است. یعنی ھر چیزی جز ثو
 توان بدان پاسخ داد:  در جواب این تاویل از چند جھت می

این تأویل بر خالف ظاھر لفظ و عبارت است. بلکه ظاھر لفظ این را افاده  اوًال:
 لو فاطمهص و ھمچنان که در دعای پیامبر ،کند که این وجه خاص اوست می

 گذشت، منظور از آن، ثواب نیست. 
با فرضی که قبول کنیم که منظور از وجه ثواب است. آیا ممکن است که با  ثانیًا:

دارای عظمت و بزرگواری، وصف شود. در »: ذوالجالل واإلکرام«صفات بزرگی مانند 
بگوییم: ثواب و پاداش افراد پرھیزگار  چه چنانواقع این امر غیر ممکن است. زیرا 
ھرگز جایز نیست و از نظر عقلی ممکن نیست.  دارای عظمت و بزرگوار است! این امر

ذوالجالل «داوند است و اوست که بلکه صحیح آن است که بگوییم این صفت برای خ
 است. » اإلکرامو

چیست؟ ص این حدیث پیامبر ۀگوییم: نظر شما دربار به تاویل کنندگان می ثالثًا:

لَف حجاباً ِمْن نُو�َ ن هللا سبعإ«فرماید:  میص پیامبر
َ
َشَفها َ�ْن وَْجِهِه كَ ٍر َوُظلَْمٍة لو  أ

                                                 
 ). ٨٣/٢بحاراألنوار ( -١
 ). ٢٠٢فالح السائل ( -٢
 ). ٨٣/١٠٤)، بحاراألنوار (٢٤٠فالح السائل ( -٣
 از ھمان کتاب مراجعه کنید.  ١٤٤برای دیدن دعاھای ائمه در این باره ھمچنین به صفحه  -٤
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دربحالحرتقت س
َ
تردید خداوند دارای ھفتاد ھزار  بی« »:برصه من خلقه كاُت وجهٍه ما أ

اش  آن را از چھره خود بردارد، پرتوھای چھره چه چنانحجاب از نور و تاریکی است 
 .١سوزاند ھمه مخلوقاتی را که در معرض آن قرار بگیرند می

سوزاند؟! ھرگز و  آیا پاداش و ثواب دارای نوری است که ھمه مخلوقات خداوند را می
 این امر غیر ممکن است. 

با شناخت آثار سوء این تأویل، ما باید این وجه را براساس آنچه خداوند اراده فرموده 
 ۀو خواسته است، تفسیر کنیم که وجه یکی از صفات ثابت پروردگار است و به وسیل

ای که فقط الیق و  ھای زیبایی توصیف شده است به گونه و عظمت و صفت جالل
 شایسته عظمت خداوند است. 

گفته شود: آیا در ھمه جاھایی که (وجه) به صورت مضاف به (الله) ذکر  چه چنان
 شده است، مقصود وجُه الله یا ھمان صفت ذات الھی است؟ 

 در قرآن کریم آمده است: که ھمچناندر جواب باید گفت: بله اصل بر این است. 

ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ َّ�  ِ  ].٥٢[األنعام:  ﴾يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  لَۡغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
 .»نظری ندارند خدا و رضای وجهخوانند، و جز  ه صبح و شام خدا را میکسانی را کو «

َحٍد ِعنَدهُ َوَما ﴿ ھمچنین در قرآن آمده است:
َ
وَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥِ�

ٰ ٱَرّ�ِهِ  َ�ۡ
َ
 ].٢٠ -١٩[الیل:  ﴾٢١َولََسوَۡف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ ۡ�

ه کـله) او را جـزا دھـد. بلین وسیست تا بخواھد (به این یس را نزد او حق نعمتکچ یو ھ«
 .»شود یو خشنود م یراض یپروردگار بزرگ اوست. و به زود یرضازجه و تنھا ھدفش جلب 

و آیات دیگر پس اصل آن است که در عبارتی که وجه به (الله) اضافه شده باشد، 
 وجه یکی از صفات پروردگار است. 

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿ گفته شود منظور از وجه در آیه چیست؟ چه چنان ۡ�َ ُّ�ُ﴾ 
 ].٨٨[القصص: 

 .»رود ق است) از بین مییه به جالل و عظمت او سبحانه الکچیز جز چھره او (ھمه «
رود که تحریفی صورت گیرد. در  بگویی مراد از وجه، ذات است بیم آن می چه چنان

صورتی که منظور از وجه ھمان صفات خداوند باشد، فرد دچار امر ممنوع و خطرناکی 
کسانی که آنگونه که شایسته است  شده است. این ھمان عملی است که بسیاری از

                                                 
 ). ٥٥/٤٥)، بحاراألنوار (٤/١٠٦عوالی الآللی ( -١
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گویند:  شوند و می دانند، بدان گرفتار می ارزش و قدر واالی مقام خداوندی را نمی
 کنند؟  کند. در این صورت چه کار می خداوند به جز چھره خودش ھمه چیز را نابود می

مقصود از سوال فوق این باشد که خداوند خودش به  چه چناندر جواب باید گفت: 
ماند و (وجه) یکی از صفات اوست، این سخن صحیح است و در اینجا  نھایی باقی میت

 از ذات که دارای وجه است به وسیله (وجه) تعبیر شده است. 
منظور شما (ذات) باشد یعنی اینکه (وجه) عبارت از ذات است و به  چه چناناما 

 ر قابل قبول است. اثبات (وجه) برای خداوند معتقد نباشید، این امر تحریف و غی
بدین معنی » اال وجھه«قصص منظور از  ۀسور ۸۸گوییم که در آیه  بنابراین می

است که ھمه چیز به جز ذات او که دارای صفت (وجه) است، فناپذیر ھستند. در این 
سخن نه تاویلی صورت گرفته است و نه تحریف. زیرا تفاوت میان این کالم و رأی اھل 

گویند: مراد از وجه (ذات) است و خداوند صفت  میھا  آن راتحریف واضح است. زی
 (وجه) ندارد. 

ولی ما معتقدیم که مراد از وجه ذات است و ھمچنین خداوند (وجه) نیز دارد و به 
وسیله آن از ذات تعبیر شده است. این نوع تعبیر در کالم عرب بسیار فراوان است 

ْ�بََل ىلَعَ «گویند:  می که ھمچنان
َ
قَ  أ

ْ
 اش به سوی آن قوم رفت.  یعنی با چھره »:ْوِم بِوَْجِههِ ال

این امر در میان اھل لغت و کسانی که علوم آن را فھمیده باشند و در اعماق آن 
† عرب زبانان، اھل بیت ۀدقت و تعمق کرده باشند فراوان است. که در رأس ھم

یروانشان نیز براساس راه دانستند و پ قرار دارند. آنان چگونگی به کار بردن الفاظ را می
 کردند.  و روش آنان عمل می

گوید:  کند و می از جمله دالیل این سخن روایتی است که سھل بن سعد روایت می
نشسته بودیم، ناگھان علی بن ص روزی به ھمراه ابوذر و گروھی از یاران پیامبر

ْ�بََل ُ�َم «وارد شد. ابوذر به دقت در او نگریست ÷ طالب ابی
َ
َقْوِم بِوَْجِههِ  ىلَعَ أ

ْ
سپس  »:ال

مردی که محبت او گناھان دوستدارانش را  ۀبه سوی مردم آمد و گفت: نظر شما دربار
 .١برد. چیست؟ طوفان از بین می ۀھای درخت به وسیل ھمانند ریزش برگ

کند که فقط چھره  آیا انسان عاقل و فھمیده از این روایت چنین برداشت می
بدون آنکه خود بیاید؟  ،ھا رو کرد آمد و بدانص اب پیامبربه سوی اصح ÷شانیا

                                                 
 ). ٢٧/١١٢بحاراألنوار ( -١
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توان این وجه بزرگ موصوف به بزرگواری و عظمت را به طور کامل وصف  بدان که نمی
تر از آن  باالتر از این وصف و عظیم ألکرد یا فھمید یا در آن نظر کرد. زیرا خداوند

 ].١١٠[طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿ فرماید: می که ھمچنان ،است
گاھی ندارند«  .»ولی آنان از [کار و بار و حکمت] آفریدگار آ

کسی بخواھد به وسیله قلبش این چگونگی و کیفیت را تصّور کند یا به  چه چنان
جھت و  گذار گمراھی است که بی وسیله زبان از آن سخن بگوید، در واقع او بدعت

 سبت داده است. بدون علم سخنی و وصفی را به خدا ن

 :دیدن خداوند توسط مومنان در بھشت
کند، لذت نگاه  ھایی که خداوند به بندگان مؤمنش، عطا می از جمله بزرگترین نعمت

توانایی نگاه کردن به او را به وسیله ھا  آن باشد که برای کردن به چھره بزرگوارش می
این قسمت در آخرت به کند. اما با این وجود  چشمانش به صورت حقیقی فراھم می

 –سبحانه  –داوند ـعلت عظمت خداوند قادر به درک کامل او نخواھد بود. زیرا خ

بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿ فرماید: می
َ
 ].١٠٣[األنعام:  ﴾ۡ�

 .»[قادر به درک کامل او نیستند] نندیب ھا او را نمی چشم«

 ].١١٠[طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿ فرماید: ھمچنین می
گاھی ندارند«  .»ولی آنان از [کار و بار و حکمت] آفریدگار آ

شناسیم. اما چگونگی و حقیقت آن را  می ھایمان  ما پروردگارمان را به وسیله قلب
دانیم. ولی در روز قیامت خدایمان را خواھیم دید ولی [در آن روز نیز] چشمانمان  نمی

 احاطه بر او نخواھند بود. قادر به درک کامل او و
از جمله دالیلی که بر امکان رؤیت خداوند در آخرت داللت دارد، عبارتند از: 

ةٌ ﴿ فرماید: خداوند می  ].۲۳ -۲۲: [القیامة ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرةٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَوَۡم�ِٖذ نَّاِ�َ
) به یشاداب(اھل سعادت) شاداب و مسرور است. و (و با یھا در آن روز صورت«

 .»نگرد یروردگارش مپ

َرآ�ِِك ٱَ�َ ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
 ].٢٣[المطففین:  ﴾٢٣يَنُظُروَن  ۡ�

ھای  ھا و زیبایی رده و(به خداوند یا نعمتکه کیت یبا و مجلل بھشتیز یھا بر تخت«
 .»نگرند یبھشت) م
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ۡحَسُنواْ ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ِيَن أ ٞ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱّلِ�َّ  ].٢٦[یونس:  ﴾َوزَِ�اَدة

کنند، منزلت نیکو [یعنی بھشت] از آن ایشان است و افزون  کسانی که کارھای نیکو می«
 .»[بر آن ھم که مغفرت و رؤیت پروردگار است] دارند

  و خلف  جمھور علما از سلف  قول أل(زیاده به معنای نظر کردن به چھره خداوند 
ھای آن و خوشبختی دست  پس از آنکه مؤمنان به بھشت و نعمت .١است) باشد یم

 وند را مشاھده خواھند کرد.یافتند، خدا

ۡ�َنا َمزِ�ٞد ﴿ فرماید: ھمچنین می ا �ََشآُءوَن �ِيَها َوَ�َ  ].٣٥[ق:  ﴾٣٥لَُهم مَّ
ر کـه بـه فکشتری است (یھست، و نزد ما نعمتھای بھا  آن ھر چه بخواھند در آنجا برای«

 .») است  وجل عز  یخدا  فکیبال  دنیفزونتر: د  نعمت  نیاز ا، رسد س نمیکچ یھ
روایت شده است که فرمودند: خداوند در روز جمعه بر بندگان ÷ از امام صادق

رسد خداوند برای او  مؤمنش کرامت و لطف خاصی دارد. ھر گاه روز جمعه فرا می
کند ... تا  تا در بھشت ھمراھی میفرستد و او را  ای می ای را به ھمراه جامه فرشته

و ھر گاه  ،شود اینکه فرمود: ھر گاه مؤمنان گرد ھم آیند پروردگار برای آنان متجلی می
فرماید: بندگانم!  افتند. خداوند می او را ببینند و در او نظر کنند برایش به سجده می

ست. بار [عبادت] سرھایتان را از سجده بر دارید که امروز روز سجده کردن و عبادت نی
گویند: خدایا چه چیزی بھتر از بھشت  از دوش شما کنار گذاشته شده است. آنان می

فرماید: شما ھفتاد برابر آنچه  ای؟ خداوند می وجود دارد که تو بھشت را به ما داده
اید پیش من دارید. پس فرد مؤمن ھر جمعه ھفتاد برابر ثوابی که قبًال گرفته  گرفته

 .٢است» ولدنیا مزید«کند. این معنی آیه  میاست دریافت 
ھا  آن به دست ما رسیده است آمده است که† در دعاھایی که از ائمه اھل بیت

اند و آن را به  کرده بر طلب رؤیت خداوند و لقای او در روز قیامت بسیار تاکید می
 ھایی از این دعاھا عبارتند از:  دادند. نمونه پیروانشان یاد می

 وأنظر هبا إىل يا حجتيوتلقن هبا عند فراق الدن«خوانیم:  در دعای روز جمعه چنین می

  .»رامهكنورٌ و كمن م وعىلّ يركال كوجه

                                                 
 ). ١/٣١١تفسیر قمی ( -١
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خواھم که حجتم [که ال اله اال الله] است را در ھنگام ترک دنیا بر من  از تو می
و کرامت تو بر  نم و نورو به وسیله آن به چھره بزرگوارت نگاه ک ،تلقین کنی و بخوانی

 .١»من ببارد

عاً وظالً ياجعل لنا منزالً مغبوطاً وجملساً رف«خوانیم:  در تسبیحات شب شنبه می

خداوندا برای من « .»نيوم حتجبه عن املجرمي كوجه ىلإاً ونظراً يامً مجيومرتفعاً جس
ن نگاه و به م ،ای و مکانی بزرگ و زیبا قرار بده و سایه ،جایگاھی بلند و رشک برانگیز

ن پوشیده اراکآن را از گناھ در روزی که ،کردن به صورت بزرگوارت را عطا کن
 .٢»داری می

 خواندند:  در دعایشان چنین می÷ امام کاظم
و در روز مالقات، عفو و مغفرت عنایت  ،خدایا به من و او در روز قیامت پاداش«
پایان، نگاه کردن به چھره مبارکت  شادی بی ،و ھمچنین آسایش در ھنگام مرگ ،بفرما

 .٣»شتیاق به دیدارت را به ما عطا کنو ا
 یکی از دعاھای افرادی که از خداوند بیم و خوف در دل دارند، دعای زیر است: 

و بندگان مشتاقت را از  ،ھای رحمتت را بر بندگان یکتا پرستت مبند خدایا درب«
 .٤»ماکردن به چھره زیبایت، منع مفر نظر

از جمله دعاھای شب جمعه دعای زیر است: خدایا دیدار خودت را در نظر ما 
و در ھنگام  ،ات را عطا کن ه و به ما [لذت] نگاه کردن به چھر ،دوست داشتنی قرار بده

 .٥مالقات با تو ما را شاداب و شاد کن
ھای روشنی که برای اثبات دیدن  علیرغم وجود ھمه دالیل واضح و استدالل

بھشت وجود دارد، گروھی از مردم با ھمه این دالیل در داوند توسط مؤمنان خ
نمایند.  کنند و امکان رؤیت خداوند به وسیله اھل بھشت را نفی و انکار می مخالفت می

 کنند.  جایی استناد می آنان به دالیل باطل یا نابه

                                                 
 ). ٨٧/١٣٣بحاراألنوار ( -١
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 از جمله: 
 شود (نور) است.  ده میشود، بلکه آنچه دی گویند: خداوند دیده نمی می اوًال:
خداوند در قرآن کریم امکان رؤیت ذات باری تعالی را نفی کرده است. دلیل  ثانیًا:

ا َجآَء ُموَ�ٰ لِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ ﴿ فرماید: آن ھم این آیه از قرآن است که خداوند می  ۥَولَمَّ
نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� َوَ�ِٰ�ِن  ۥَر�ُّهُ 

َ
رِِ�ٓ أ

َ
 ۥَمَ�نَهُ  ۡستََقرَّ ٱفَإِِن  ۡ�ََبلِ ٱإَِ�  نُظرۡ ٱقَاَل َرّبِ أ

ٰ َر�ُّهُ  ا َ�َ�َّ � فَلَمَّ  ].١٤٣[األعراف:  ﴾وََخرَّ ُموَ�ٰ َصعِٗقا اَد�ّٗ  ۥلِۡلَجَبِل َجَعلَهُ  ۥفََسۡوَف تََرٮِٰ�
رد: کعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض یبه م ه موسیکو ھنگامی «

د! ینخواھی دا یدر دنھرگز مرا «گفت: » نم!یپروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را بب«
ه پروردگارش بر کاما ھنگامی » د!یوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند، مرا خواھی دکولی به 

ن افتاد. چون به ھوش یو موسی مدھوش به زم ؛قرار داد کخارد، آن را ھمسان کوه جلوه ک
نم)! من به سوی تو یببا یدر دنه با چشم تو را کنیخداوندا! منزھی تو (از ا«آمد، عرض 

 .»ن مؤمنانم!یبازگشتم! و من نخست
وجه استدالل به این آیه این است که خداوند به وسیله ادات نفی (لن) که برای 

ود، رؤیت خود را نفی کرده است. نفی خداوند، جزاست، خبر او ر نفی ابد به کار می
 صادق است و ھیچ نسخ و تغییری در آن جای ندارد. 

خداوند رؤیت خودش را به طور مطلق نفی کرده است. و در قرآن فرموده  ثالثًا:

بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿ است:
َ
ۖ ٱوَُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
 ].١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱَوُهَو  ۡ�

ھا، و  و او بخشنده (انواع نعمت ؛ندیب ھا را می ولی او ھمه چشم ؛نندیب او را نمیھا  چشم«
گاه (از ھمه) چیبا خبر از دقا  .»ز استیق موجودات،) و آ

خداوند  چه چنانعقل امکان رؤیت خداوند را محال و غیر ممکن است. زیرا  رابعًا:
دیده شود این لزومًا به معنای آن است که خداوند جسم است. و دادن نسبت به جسم 

ترکیب نیز تشبیه  ۀالزم ،بودن به خداوند محال است. زیرا این امر مستلزم ترکیب است
 و تمثیل است. پس نفی رؤیت خداوند واجب است. 

 در رد این شبھات باید گفت: 
یت نیست بلکه آنچه دیده ؤند: خداوند قابل رگوی در جواب شبھه اول که می

شود، (نور) است، باید گفت این سخن باطل است. زیرا در اثبات رؤیت نصوص  می
اش را چنین وصف کرده است که دارای نور  چھره ألمختلفی آمده است. خداوند

 ألَف �إّن َهللا سبع«فرماید:  آمده است که میص است. این امر در حدیث پیامبر
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برصه من  كشفها عن وجهه ألحرقت سبحات وجهه ما أدركلو  ةمن نور وظلم حجاباً 
را از چھره خود ھا  آن چه چنانخداوند ھفتاد ھزار حجاب نور و تاریکی دارد. « »:خلقه

 .١»سوزاند کند، می که بدان اصابت میاش، ھمه مخلوقاتی را  بردارد، پرتوھای چھره
زیرا وضعیت و حالت انسان  ،غیر ممکن استبه ھمین دلیل رؤیت خداوند در دنیا  

 توانایی تحمل دیدن پروردگار را ندارد. 
در قرآن کریم صفتی ذکر شده است که شایسته آن نیست بر نور اطالق شود. از 

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ﴿ جمله آن آیه زیر است:  ].٢٧[الرحمن:  ﴾٢٧ ۡ�ِ
ه صفت وجه: (روی ین آی(در ا ماند! ذوالجالل و گرامی باقی می وندوجه خداو تنھا «

ه به جالل و عظمت او کند ک میثابت  أله و چگونگی برای خداوندیپروردگار) بدون تشب
 .»ق است)یسبحانه ال

این وصفی است که بر وجه اطالق شده است بدین معنی که چھره پروردگار عظمت 
 و بزرگواری خاصی دارد و شایسته نیست این صفت بر نور اطالق شود. 

لن «فرمود: ÷ کنند: خداوند خطاب به موسی شبھه دوم که ادعا می ۀدربار
و (لن) در زبان عربی برای نفی ابد است، باید گفت: این ادعا از چندین جھت » ترانی

 باطل است: 
مشرکان  ۀ(لن) برای نفی ابد نیست. دلیل آن این است که خداوند دربار اوًال:

بََدۢ�﴿ فرماید: می
َ
 ].۹۵: [البقرة ﴾َولَن َ�َتَمنَّۡوهُ �

 .»ردکھرگز آرزوی مرگ نخواھند ھا  آن ولی«

ْ َ�َٰ�ٰلُِك ﴿ دھند که: آتش جھنم ندا میدر با این وجود کفار پس از مدتی  َونَاَدۡوا
 ].٨٤[الزخرف:  ﴾ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا َر�َُّك 

اش) پروردگارت ما را کدوزخ! (ای )  و نگھبان  خازن( کای مال«شند: ک اد مییھا فر آن«
 .»م)یراند (تا آسوده شویبم

کند  خواستند. این امر ثابت می کفار آرزوی آن را نکردند، مرگشان را از خداوند می
 که (لن) برای نفی ابد نیست. 

 خداوند ابن مالک نحوی را رحمت کند که فرموده است: 

                                                 
 ). ٥٥/٤٥)، بحاراألنوار (٤/١٠٦عوالی الآللی ( -١
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 بـــــــداؤبلـــــــن م ىالنفـــــــ ومــــــن رأ
 

 فقولــــــــه اردد وســــــــواه فاعضــــــــدا 
 

داند، رد کن و به رأی دیگر معتقد  را برای نفی ابد می )لن(یعنی سخن کسی را که 
 باش.

قَاَل َرّبِ ﴿ در دنیا از خداوند خواست که خود را به او بنمایاند.÷ موسی ثانیًا:
نُظۡر إَِ�َۡكۚ 

َ
رِِ�ٓ أ

َ
 ].١٤٣[األعراف:  ﴾أ

 .»] را به من بنمای تا تو را ببینمخدایا [خویشتن«

 ﴾قَاَل لَن تََرٮِٰ� ﴿ ه. خداوند در جواب او فرمود:یعنی حاال خود را به من نشان بد
 ].١٤٣[األعراف: 

 .»مرا در دنیا نخواھی دید«
دھد. اما خداوند علت عدم امکان این  این جواب جایز بودن درخواست را نشان می

امر در دنیا را برای او روشن نمود که امری معلوم است. زیرا خداوند نفرمود: من دیده 
 شوم. نمی

روایت ÷ اند از امام رضا بدان معتقد بودهص امری است که اھل بیت پیامبر این
را به پیامبری برگزید و برای او ÷ شده است که فرمودند: زمانی که خداوند موسی

÷ اسرائیل را نجات داد و به او تورات و الواح را داد، موسی دریا را شکافت و بنی
چنین ص : پروردگارا اگر اھل بیت محمدجایگاه خود در نزد پروردگار را دید و گفت

فضیلتی داشته باشند آیا یاران پیامبران دیگر از یاران من برترند؟ خداوند فرمود: ای 
بر یاران پیامبران دیگر ھمانند برتری ص دانی که فضیلت یاران محمد موسی آیا نمی

دیگر بر پیامبران ص و برتری محمد ،بر اھل بیت دیگر پیامبرانص اھل بیت محمد
به او وحی  ألرا ببینم. خداوندھا  آن توانستم است. موسی گفت: خدایا ای کاش می

. زیرا ھنوز زمان ظھور آنان فرا ١را نخواھی دیدھا  آن کرد و فرمود: ای موسی، تو
 صرا در بھشت، جنات عدن و فردوس به ھمراه محمدھا  آن نرسیده است. اما تو

کنند و در میان آن  بھشت زندگی میھای  خواھی دید. آنان در میان نعمت
 .٢کنند خوشگذرانی می

                                                 
 » لن تراھم«در عبارت عربی آمده است:  -١
 ). ٤١١)، تاویل اآلیات (١٣/٣٤٠) بحاراألنوار (٣١تفسیر اإلمام العسکری ( -٢
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دیدن خداوند در دنیا غیر ممکن است. زیرا حالت و وضعیت انسان قادر به  ثالثًا:

لف حجاباً من أ �ن هللا سبعإ«فرماید:  میص تحمل رؤیت خداوند نیست. زیرا پیامبر
ْحَرقَْت َسبَُحاُت كلو  ةنور وظلم

َ
ْدرَ شفها عن وجهه أل

َ
ُه ِمْن َخلِْقهِ  كَ وَْجِهِه َما أ »: برََصُ

را از چھره خود بردارد، ھا  آن چه چنانخداوند ھفتاد ھزار حجاب نور و تاریکی دارد، «
حال آنکه  ١»سوزاند کند، می اش، ھمه مخلوقاتی را که بدان اصابت می پرتوھای چھره

 بیند.  شود، می دانیم خداوند ھر آنچه را که دیده می می که چنان
این امری روشن و معلوم است که چشم انسان در دنیا قادر به تحمل دیدن ھر 

ھای این امر، صفت آن در دیدن خورشید است که ھر روز  چیزی نیست. از جمله مثال
 –شود. حال آنکه خورشید موجود ضعیفی است پس دیدن چھره خداوند  ظاھر می

تر از مخلوقات ضعیف  و نور بسیار عظیم که از نظر شأن، وجود –جبار سبحانه وتعالی 
 است، چگونه خواھد بود؟ 

تر بود. به  کنند، خداشناس از این افرادی که رؤیت خدا را نفی می÷ موسی رابعًا:
ھمین دلیل او آنچه را که طلب آن جایز است از خداوند خواسته بود. اما خداوند به او 

و آن  ،که ھنوز زمان دیدن فرا نرسیده است ،به وسیله مثالی که بیان کردداد اطالع 
مثال مشروط بودن دیده شدن خداوند به تحمل رؤیت خداوند توسط کوه و بقای آن 

 در جای خود بود. 
از خداوند خواست، داللت ÷ از جمله اموری که بر صحت و جواز آنچه موسی

ی نجات برا÷ حدارد، این است که خداوند طلب او را ھمانند خواسته ناجایز نو
 پسرش که کافر بود زشت و قبیح ندانست. 

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥقَاَل َ�ُٰنوُح إِنَّهُ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن ِمَن  ۦۡلِن َما لَيَۡس لََك بِهِ  َٔ �َۡ� 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ  ].٤٦[هود:  ﴾٤٦ لَۡ�ِٰهلِ�َ ٱِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

ای است)!  ستهیر صالحی است (فرد ناشایست! او عمل غیای نوح! او از اھل تو ن«ود: فرم«
گاه ن  .»دھم تا از جاھالن نباشی!! ستی، از من مخواه! من به تو اندرز مییپس، آنچه را از آن آ

 ھاست نه در تأییدشان.  شود که این آیه دلیل علیه آن بدین ترتیب ثابت می

بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿ آیه: ۀشبھه سوم دربار
َ
ۖ ٱَوُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
 ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱوَُهَو  ۡ�

                                                 
 ). ٥٥/٤٥)، بحاراألنوار (٤/١٠٦عوالی الآللی ( -١
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 ].١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣
ھا، و  و او بخشنده (انواع نعمت ؛ندیب ھا را می ولی او ھمه چشم ؛نندیب او را نمیھا  چشم«

گاه (از ھمه) چیبا خبر از دقا  .»ز استیق موجودات،) و آ
 در جواب باید گفت: این آیه به معنای نفی ادراک است نه نفی دیدن. 

و رؤیت مستلزم  ،در زبان عربی معلوم است، ادراک اعم از رؤیت است چه چنان
بیند. اما قادر به احاطه به  ادراک نیست. آیا معتقد نیستند که انسان آسمان را می

 ادراک آن نیست. دریا نیز چنین است. 
شود، این امر لزومًا به این معنی نیست که به  کنیم خداوند دیده می ثابت چه چنان

زیرا معنی ادارک نسبت به دیدن به طور  ،شود دیدن خداوند او ادراک می ۀوسیل
گوییم: نفی ادراک دلیلی بر وجود اصل  تر است. به ھمین دلیل می عمومی، خاص

عامتر است، حتی اگر وقوع آن تر دلیل وجود امر اّعم و  رؤیت است. زیرا نفی امر خاص
 شود.  تر منتفی باشد، نفی آن واجب می امر عام

ھا او را نخواھد دید. زیرا نفی آن، نفی امر اخص را  شود: دیدگان و چشم گفته می
بود، نفی اخص  نه برعکس. زیرا در صورتی که اعم منتفی می  کند  اقتضا و ایجاب می

از چنین چیزی  ألکه کالم خداوند ،شد ن میباعث ایجاد ایھام و پوشیده ماندن سخ
مبراست. بنابراین، آیه مذکور دلیلی بر علیه کسانی است که رؤیت خدا را نفی 

 کنند.  می
خداوند دیده شود، این امر لزومًا  چه چناناین است که ھا  آن در گفتار :شبھه چھارم

به معنای جسم بودن خداوند است. حال آنکه جسم بودن خداوند محال است. زیرا این 
 امر مستلزم ترکیب و در نتیجه تشبیه و تمثیل است. 

اعتقاد رؤیت خداوند مستلزم  چه چناندر جواب باید گفت: در ابتدا باید گفت: 
بر فرض محال بدان اعتقاد داشت [زیرا رؤیت خداوند جسم بودن خداوند باشد، باید بنا

دانیم که او مانند جسم مخلوقات نیست.  حقیقی غیر قابل انکار است.] اما ما یقینًا می

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید: زیرا خداوند می ِميعُ ٱَ�ۡ  ].١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
ھا و  و در ذات و صفات به چیزی از آنچه در آسمانھیچ چیزی ھمانند خدا نیست [نه ا«

ماند، و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست.] و او  زمین است، می
 .»کند] شنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جھان نظارت می

کنیم و باور نداریم که  اما ما معتقدیم که ھرگز جسم بودن خداوند را قبول نمی
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بیند علیرغم اینکه نور جسم  اوند جسم است تا دیده شود. بلکه انسان نور را میخد
 ،انکار است شود و نه قابل  نیست .... و ... به عالوه لفظ جسم برای خداوند نه ثابت می

مقصود از جسم ھمان  چه چنانمعنای آن به طور مفّصل شرح داده شود.  مگر آنکه 
 ن تشکیل شده است این ادعا باطل است. چیزی باشد که از گوشت و استخوا

منظور از آن ذات مقدسی که قائم بالذات و دارای ھمه صفات کمال  چه چناناما 
خداوند حقیقت ثابتی است، اما به علت اینکه در  ۀاست، باشد، در حقیقت این امر دربار

توان  و نه نفی آن را نمی ،کتاب و سنت این لفظ ذکر نشده است، آن نه به عنوان اثبات
بر خداوند اطالق کرد. بلکه به آنچه در آن دو منبع شریعت [اصلی] آمده است، اکتفا 

 کنیم.  می

 صفت چشم [عین] ثانیا: 
باشد  اثبات شده است، صفت چشم می ألاز جمله صفاتی که وجود آن برای خداوند

باشد و شبیه صفات مخلوقات نیست و از  که شایسته ذات با عظمت پروردگار می
 کیفیت آن اطالعی نداریم. 

ۡ�ُينَِنا ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 ].٤٨[الطور:  ﴾ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَإِنََّك بِأ

و  در حفاظتر نظر ما و یزه تو کن، چرا کم پروردگارت صبر و استقامت کدر راه ابالغ ح«
ه به یچ تشبیه بدون ھکه صفت چشم برای خداوند است ین آی. (در اامل ما قرار داریک تیرعا

 .»ق است)یبندگامش، و چگونگی آن به جالل و عظمت او ال

ۡلَ�ٰٖح َوُدُ�ٖ ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ٰ َذاِت � ۡ�ُينِ  ١٣وََ�َۡلَ�ُٰه َ�َ

َ
َنا َجَزاٗٓء لَِّمن َ�ۡرِي بِأ

 ].١٤ -١٣[القمر:  ﴾١٤َ�َن ُ�فَِر 
در   یشتک  آن. میردکی ساخته شده سوار یھا خیبی از الواح و مکرا بر مر] ÷و او [نوح«

ه (به کسانی کفری بود برای کین یرد! اک ت میکما حر  داشت نگه ما و با حفظ و  دگاهیمنظر و د
ه اثبات صفت دو چشم برای ین آیم). (در ایردک(و ما آنان را غرق  افر شده بودند!ک) نوح

 .»ق دارد)یه به جالل و عظمت او الکخداوند است 

ٰ َ�ۡيِ�ٓ ﴿ فرماید: ھمچنین می ۡلَقۡيُت َعلَۡيَك َ�َبَّٗة ّمِّ�ِ َوِ�ُۡصنََع َ�َ
َ
 ].٣٩[طه:  ﴾٣٩َو�

اختیار دوستت  کس تو را ببیند، بیو من محبت خود را بر تو افکندم [بدانگونه که ھر «
 .»تا تحت نظارت چشم من پرورده شوی داشته باشد]

 نویسد:  در کتاب الخرائج و الجرائح می الدین راوندی  قطب
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گروھی از اھل حدیث در اصفھان و گروھی نیز در ھمدان و خراسان به روایت از 
حدیثی طوالنی به اطالع مشایخ و اساتید مورد اعتمادشان با اسنادھای مختلف در طی 

مه وقد أنذر قو إالَّ اً يما بعث اهللا نب«به یارانش فرمود: ص اند که پیامبر ما رسانده
َرُه إىلا خَّ

َ
ْمِرهِ فإنَّ َر�َّ ي�م هذا، فمهما �شابه عل�ومي دّلجال، و�نَّ اهللا أ

َ
س يْم ل�ُ م ِمْن أ

ْعَور
َ
ھر پیامبری که خداوند او را برانگیخته است، قومش را از دجال ترسانده است « »:بِأ

و خداوند آن را به امروز شما موکول کرده است. پس ھر گاه در کار او دچار شک و 
 .١»شبھه شدید، بدانید که [دجال یک چشم است] اما خداوند شما یک چشم نیست

برای ما ÷ طالب م علی بن ابیاز نزال بن سبره روایت شده است که گفت: اما
خطبه خواند پس خداوند را ستایش کرد و او را بسیار بزرگ داشت. سپس فرمود: از 

سه چیز بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدھید؟ صعصعه بن صوحان  ۀمن دربار
÷ کند؟ امام علی برخاست و گفت: ای امیر المومنین چه زمانی دجال ظھور می

الت را شنید و دانست که قصدت چیست. به ؤتردید خداوند س فرمود: بنشین که بی
شود از سوال کننده داناتر نیست. اما این  از او سوال می ۀخدا قسم کسی که در این بار

ھا از یکدیگر به دنبال یکدیگر و پی  روی گام ھمانند دنبالهھا  آن ھایی دارد که امر نشانه
ه تو بگویم؟ گفت: بله ای امیرالمؤمنین! امام را بھا  آن خواھی آیند. اگر می در پی می
کند  که به یھودیت شھرت دارد در شھری به نام اصفھان ظھور می ییروستافرمود: از 

اش قرار دارد. ھمانند ستاره  چشم راستش کور است و چشم دیگرش نیز در پیشانی
ان درخشد در آن لکه خونی ھست که گویی با خون ترکیب شده است. در می صبح می

خواند با صدای بلند فریاد  سوادی آن را می که ھر با سواد و بی افر،ک چشمانش نوشته
ھا، جنیان و شیاطین روی  زند ھمه آنچه را که در غرب و شرق در میان انسان می
گوید: دوستانم به پیش من بیایند. من ھمان کسی ھستم که  شنود. می دھد، می می

توازن دادم. من ھمان کسی ھستم که مقدر و ھا  آن موجودات را آفریدم سپس به
 ھدایت کردم. من خدای بزرگ شما ھستم. 

رود. بدانید  خورد و در بازارھا راه می غذا می ،گوید او کور است دشمن خدا دروغ می
 .٢که پروردگار شما یک چشم نیست

                                                 
 ). ٣/١١٣٨الخرائج و الجرائح ( -١

 ). ٣/١١٣٣)، الخرائج و الجرائح (٥٢/١٩٤)، بحاراألنوار (٢/٥٢٥الدین ( کمال -٢



 ١٩١  صفات و اسماء دیتوح: چهارم فصل

بعضی از مردم صفت چشم را انکار کرده و آن را به دیدن بدون [وجود] چشم تأویل 
توان وجود چشم را  یعنی بدون چشم و ھرگز نمی» بأعیننا«گویند:  میھا  آن کنند. می

ما برای خداوند به  چه چناننسبت داد. زیرا چشم جزو جسم است.  ألبه خداوند
ایم که  وجود چشم معتقد باشیم، در واقع به تجزیه کردن و جسم بودن او معتقد بوده

ظ (عین): چشم برای تاکید بر دیدن است؛ یعنی: نارواست. اما ذکر لف و این امر محال
 بینیم و چشم داریم.   گویی ما شما را می

 گوییم این سخن از چند نظر اشتباه است:  در جواب می
 این برداشت برخالف ظاھر لفظ است.  اوًال:
و ص در قرآن کریم، پیامبر ألاین نظر مخالف آن چیزی است که خداوند ثانیًا:

 اند.  اساس زبان عربی ثابت کرده بر† اھل بیت پاکش
ھیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینکه منظور از عین فقط دیدن و رؤیت  ثالثًا:

 است. 
بگوییم منظور از (عین): چشم، دیدن است و خداوند (عین) چشم  چه چنان رابعًا:

آن چشم  ۀشود که خداوند به وسیل را به خود نسبت داده است، نتیجه آن این می
 بیند. بنابراین در آیه دلیلی مبنی بر حقیقی بودن چشم وجود دارد.  می

اثبات صفت (عین): چشم برای خداوند لزومًا به معنای عقیده به جسم  خامسًا:
بودن و تجزیه کردن خداوند ھمانند مخلوقات نیست. تقریبًا ھمه جانداران اعم از 
انسان، حیوانات و حشرات و ... دارای چشمھایی ھستند که فقط در نام با ھمدیگر 

بزرگ و تعدادی ھا  آن دی ازشبیه ھستند. اما در حجم و شکل مختلف ھستند. تعدا
دقیق و بعضی نیز ضعیف ھستند. آیا این امر لزومًا بدین معنی ھا  آن کوچک، بعضی از

ھای آنان از نظر کیفیت و جزئیات شبیه ھمدیگر ھستند؟! خداوند  است که چشم
آن † و اھل بیتص دارای برترین نمونه است ما به آن صفاتی که خداوند و پیامبر

اند، مانند چشم و صفات ثابت دیگر  و به او نسبت داده ،اند ند ثابت کردهرا برای خداو
گوییم: ما به این صفات اعتقاد  بدون تحریف، تکییف و تشبیه کردن اعتقاد داریم. و می

 داریم و ھیچ چیز ھم ھمانند او نیست. 
ف ظاھر آیات و احادیث و بدون تأویل، تکیی ۀمنکران بگویند: شما به وسیل که چنان

کنید. حال آنکه خداوند  چگونگی) و تشبیه کردن، صفات را ثابت می ۀ(جستجو دربار

ۡ�ُينَِنا﴿ فرماید: می
َ
 ].٤٨[الطور:  ﴾فَإِنََّك بِأ



 †عقیده اهل بیت    ١٩٢

 .»امل ما قرار داریک تیو رعا در حفاظتر نظر ما و یزه تو کچرا «
را در چشم خداوند یا به علت ص براساس ظاھر آیه و شیوه برداشت شما، پیامبر

چنین اعتقادی  چه چناناید.  وجود باء ظرفیه آن را در وسط چشم خدا قرار داده
اید. زیرا شما خداوند را محل و جایگاھی برای  داشته باشید، در واقع کفر ورزیده

چنین اعتقادی  چه چنانمخلوقات قرار داده بود. بنابراین شما فرقه حلولیه ھستید. 
 اید!  باشید در واقع دچار تناقض شده نداشته

باء  عربی نازل شده است. در این زبان در جواب باید گفت: قرآن براساس زبان
معنای مصاحبت و ھمراھی به  ۀدارای کاربردھای مختلفی است. در اینجا برای افاد

بگویید: أنت بعینی، یعنی چشم من ھمراه توست و به تو  چه چنانکار رفته است، 
 شود:  شود. بنابراین معنای آیه چنین می رد و از تو جدا نمینگ می

فرماید: در برابر حکم خداوند صبر پیشه کن که  میص خداوند خطاب به پیامبرش
تواند  تو تحت عنایت و توجه ما و رؤیت قرار داری به وسیله چشمی که ھیچ کس نمی

 به تو گزندی برساند. 
ست. زیرا در این صورت باید گفت که محال است در اینجا باء را ظرفیه دان

 در چشم خداوند قرار دارد و این امر محال است. ص پیامبر
در حالی که در زمین بود چنین مورد خطاب قرار ص عالوه بر این رسول خدا

در این  –نعوذ بالله  -بگویید که او در چشم خدا قرار داشت،  چه چنانگفته است 
 آمد.  صورت داللت قرآن دروغ از آب در می

 گویند: منکران ھمچنین می

َ�ۡرِي ﴿ صفت عین را به صورت جمع در قرآن ذکر کرده و فرموده است: ألخداوند
ۡ�ُينَِنا

َ
 ].١٤[القمر:  ﴾بِأ

 .»ردک ت میکما حر  داشت نگه ما و با حفظ و  دگاهیدر منظر و د«
خداوند  که چناننیز در قرآن ذکر شده است  (عین) به صورت مفرد ھمچنین 

ٰ َ�ۡيِ�ٓ ﴿ فرماید: می  ].٣٩[طه:  ﴾٣٩َوِ�ُۡصَنَع َ�َ
 .»یابی گونه که شایسته است]، پرورشتا زیر نظر و تحت نظارت چشم من [آن«

 کنید؟ خداوند چند چشم دارد؟  حال شما چگونه این تناقض را برطرف می
 توان به این سوال پاسخ داد:  ھای مختلف می از جنبه
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میان این آیات ھیچ تعارض و تناقضی وجود ندارد. زیرا اسم مفرد مضاف  اوًال:
کند. در این صورت میان  ھا را برای خداوند ثابت می آن چشم ۀعمومیت دارد و ھم

 مفرد، مثنی و جمع ھیچ تناقضی وجود ندارد. 
شد، در این صورت ھیچ منافاتی و تعارضی به وجود با ۲حداقل جمع  چه چنان

 آید.  نمی
داللت دارد. پس ھیچ منافاتی ندارد. در  ۲گوییم: این جمعی است که بر  زیرا ما می

شود. بلکه قصد  افاده نمی ۳باشد، این جمعی است که از آن  ۳صورتی که حداقل جمع 
 اشد. ب از آن تعظیم و تناسب میان ضمیر جمع و مضاف الیه می

طه معنایشان یکی است و به معنای  ۳۹سوره طور و  ۴۸قمر،  ۀسور ۱۴آیات  ثانیًا:
 گویند:  اعراب می که ھمچنانبه اولیایش است.  ألاعتنا، حفظ و اھتمام خداوند

تو در چشم و قلب من جای داری: یعنی تو عزیز دل من ھستی.  :يوبقلب ينينت بعأ
ایم برخالف آن کسانی که آن را  بدین ترتیب ما صفت عین و تفسیر آن را اثبات کرده

 کنند.  انکار و معنای آن را تحریف می
بیان † و اھل بیتص در صفحات پیشین به روایت از پیامبر که چنان ثالثًا:

وإنّ «چشم دارد. که آنان در ھنگام توصیف دجال فرمودند:  کردیم که خداوند فقط دو

در زبان  .»یک چشم نیست ألپروردگارتانتردید،  بی« »:س بأعوريوجلّ ل م عزّ كرب
شود. این امر دلیلی است مبنی بر اینکه خداوند  عربی (اعور) به یک چشم اطالق می

فقط دو چشم دارد که شبیه و ھمانند ھیچ چیزی نیست که کیفیت آن برای ما روشن 

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید: خودش می ۀدربار ألنیست. خداوند ِميعُ ٱَ�ۡ  ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 ].١١لشوری: [ا ﴾١١

ھا و  ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزی از آنچه در آسمان«
ماند، و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست.] و او  زمین است، می

 .»کند] شنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جھان نظارت می

 ثالثًا: صفت کالم 
است. که این کالم حقیقی است که خداوند ھر گاه  ألصفات خداوندکالم یکی از 

گوید. ھرگونه که بخواھد، خواه به صورت حرف یا صدا و .. باشد  بخواھد به آن سخن می
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 ای که شبیه صدای مخلوقات نیست.  به گونه
 است.  ألبه ھمین دلیل ما اعتقاد داریم که قرآن، کالم غیر مخلوق خداوند

ۡصَدُق ِمَن ﴿ فرماید: خداوند میبه ھمین دلیل 
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ].٨٧[النساء:  ﴾٨٧َحِديٗثا  �َّ

 .»ه از خداوند، راستگوتر باشد؟کست کیو «

ۡصَدُق مَِن ﴿ ھمچنین فرموده است:
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ].١٢٢[النساء:  ﴾١٢٢�ِيٗ�  �َّ

 .»ش، از خدا صادقتر باشد؟!یھا ه در گفتار و وعدهکست کیو «

ُ ٱ�ۡذ قَاَل ﴿ فرماید: می ھمچنین   ].۱۱۶: [المائدة ﴾َمۡر�َمَ  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
 .»دیگو م مییسی بن مریه خداوند به عکو آنگاه «

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ فرماید: می ھمچنین   ].١٦٤[النساء:  ﴾١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  �َّ
 .»با موسی سخن گفتقتا یبال واسطه و حقو خداوند «

ا َجآَء ُموَ�ٰ لِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ ﴿ فرماید: میھمچنین   ].١٤٣[األعراف:  ﴾َر�ُّهُ  ۥَولَمَّ
 .»د و پروردگارش با او سخن گفت... ھنگامی که موسی به میعادگاه ما آم«

ورِ ٱَوَ�َٰديَۡ�ُٰه ِمن َجانِِب ﴿ فرماید: ھمچنین می ۡ�َمنِ ٱ لطُّ
َ
ا  ۡ� ۡ�َ�ُٰه َ�ِّيٗ  ﴾٥٢َوقَرَّ

 ].٥٢[مریم:
 یکنان او را (به خود) نزدکو نجوا ؛میوه) طور فراخواندکما او را از طرف راست («
 .»ق استیمال او الکه به جالل و کالم برای خداوند است که اثبات صفت یآن ی(در ا میساخت

ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
لَۡم �

َ
� ٓ َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما  ﴾لشَّ

 ].٢٢[األعراف:
 .»ردمکا شما را از آن درخت نھی نیآ«ه: کرا ندا داد ھا  آن و پروردگارشان«

َحٞد ّمَِن ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ۡستََجاَركَ ٱ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�ۡن أ ِجۡرهُ َح�َّ

َ
فَأ

ِ ٱ  ].۶: [التوبة ﴾�َّ
را  (قرآن)پناھندگی بخواھد، به او پناه ده تا سخن خداان از تو کی از مشریکو اگر «

 .»بشنود

ِ ٱَوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ﴿ فرماید: ھمچنین می ِمۢن َ�ۡعِد  ۥُ�مَّ ُ�َّرِفُونَهُ  �َّ
 ].۷۵: [البقرة ﴾٧٥َما َ�َقلُوهُ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن 

ف یدن، آن را تحریدند و پس از فھمیشن خدا را میای از آنان، سخنان  ه عدهکنیبا ا«
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 .»ه علم و اطالع داشتندکردند، در حالی ک می

 عزَّ  ر�ِّ  يب ىلقد أرس«فرمود: ص روایت شده است که پیامبر÷ از امام صادق
وىح

َ
، فأ ْوىَح  إيلَّ  وجلَّ

َ
 ، وِمْن وراِء حجاٍب ما أ

َّ
ا �و ،مه بِهلكَّ  بما م�� به أْن  م�لكّ ن ِممَّ

َهاَدةِ يْ أنا اَعلُِم الغَ  إالَّ أنا اُهللا ال �  ا �مُد إّ� يقال:  مرا به  ألتردید خداوندم بی«»: ِب والشَّ
و از جمله آنکه به  ،و با من سخن گفت ،معراج برد. پس به من از پشت پرده وحی کرد

من  نیست.بحق من گفت این عبارت بود: ای محمد من خدا ھستم که جز من خدایی 
 .١»دانای علم آشکار و نھان ھستم

خدایان مشرکان ابایی نداشت  ۀگویی دربار در اعالم الوری آمده است: پیامبر از عیب
گفتند: این ھم اشعار محمد است. برخی نیز  خواند. آنان می و بر آن مشرکان قرآن می

بلکه این گفتند:  پیشگویی است. گروھی دیگر نیز میھانه و کگفتند: این سخنان،  می
سخنان خطبه ھستند. ولید بن مغیره که پیرمردی بود و بزرگان عرب در امورشان او را 

گزید  خواندند. ھر شعری که او بر می دادند و برای او شعر می می راھنمای خود قرار
 ۱۰شدند ھمچنین  شد. وی پسرانی داشت که از مکه خارج نمی تبدیل به برگزیده می

دینار داده بود تا به وسیله آن به تجارت بپردازند.  ۱۰۰۰الم نیز غالم داشت که به ھر غ
نری  وی یکی از ثروتمندترین افراد آن زمان بود که قنطار داشت. قنطار پوست گاو

کرد. وی  را مسخره میص است که پر از طال باشد. وی از جمله کسانی بود که پیامبر
و پرسید: ای ابو عبد شمس آیا بود. ابوجھل از ا –عمرو بن ھشام  –عموی ابوجھل 
گوید سحر است یا پیشگویی یا خطبه؟ وی گفت: اجازه بدھید سخن او  آنچه محمد می

که در حجر اسماعیل نشسته بود نزدیک شد و گفت: ای ص را بشنوم. وی به پیامبر

ُم الَكَ نَُّه كِ َما ُهَو �ِِشْعٍر َولَ «فرمود: ص محمد قسمتی از شعرت را برایم بخوان. پیامبر
 ِ
َّ

این کالم شعر نیست. بلکه سخن پروردگار است که به « »:رُُسلَهُ اَءُه وَ يَ َ�َعَث أنْبِ  ياِهللا اذل
 .٢»و فرستادگانش را بر انگیخته است وسیله آن پیامبران

آمد و ÷ علی نیر المؤمنیه: مردی نزد أمکت است یروا یمعمر سعدان یاز أب
امام به او فرمود: مادرت به دارم،  کیکشده تشه نازل کتاب خدا (قرآن) کگفت: من در 

عزایت بنشیند ... تا اینکه فرمود: مبادا که براساس رای و نظر خود و بدون اینکه از 
                                                 

 ). ٥٣/٦٨بحاراألنوار ( -١
 ). ١٧/١٨٦) بحاراألنوار (٤١اعالم الوری ( -٢
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تفسیر قرآن سوال کنی، در این باره اظھار نظر نمایی! زیرا ممکن است  ۀعلما دربار
و  ،ی که کالم خداستھایی] شبیه کالم بشر باشد، در حال ای [از جنبه کتاب نازل شده

ھیچ مخلوقی شبیه او نیست. ھمچنین  که ھمچنانتاویل آن شبیه کالم بشر نیست. 
کالم او نیز شبیه کالم بشر  ترتیب افعال ذات حق ھمانند افعال مخلوقات نیست. بدین

 .١نیست
جن چنین  ۀمجلسی در بحاراألنوار نقل کرده است که طبرسی در ذیل آیه اول سور

نَُّه ﴿ نوشته است:
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�َفٞر ّمَِن  ۡسَتَمعَ ٱقُۡل أ یعنی گروھی از  ].١[الجن:  ﴾ۡ�ِ

موجوداتی ھستند که جسم رقیق و پوشیده و مخصوصی ھا  آن جنیان قرآن را شنیدند.
دارند که با شکل انسان و فرشتگان متفاوت است. بنابراین فرشتگان از نور، انسان از 

به یکدیگر  –گروھی از جنیان  –ھا  آن اند. یعنی و جن از آتش ساخته، شده ،گل

: عجب یعنی چیزی که به علت پوشیده ]١[الجن:  ﴾١اْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ گفتند:

[الجن:  ﴾لرُّۡشدِ ٱَ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿ شود. بودن علت و غیر عادی بودن باعث تعجب انسان می

یعنی به اینکه این : ]٢الجن: [ ﴾ۦاَمنَّا بِهِ  َٔ َ� ﴿ کند به سوی ھدایت دعوت میمردم را : ]٢

َحٗدا ﴿ کتاب از سوی خداست ایمان آوردیم.
َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ یعنی ما : ]٢[الجن:  ﴾٢َولَن �

برای ھدایت ص کنیم. این آیه دلیلی بر این امر است که پیامبر فقط خدا را عبادت می
برانگیخته شده بود و آنان موجودات عاقلی ھستند که مورد خطاب قرار جنیان نیز 

ھا  آن دھند. اند و با زبان عربی آشنایی دارند و معجزه را از غیر آن تشخیص می گرفته
یادآوری کردند که قرآن معجزه و کالم ھا  آن شان را به اسالم دعوت کردند و به قوم

 .٢خداست
تعظیم و تکریم کالم خداوند در مکتب اھل  نصوص و اخبار فراوانی مبنی بر

وجود دارد. از عثمان بن عیسی روایت شده است که از امام جعفر † بیت
امام فرمود: کالم خدا قابل خرید و  ،خرید و فروش قرآن سوال کردم ۀدربار ÷صادق

فروش نیست. بلکه آھن، پوست و دفتر را بخر و بگو: این را با این قیمت از تو خریداری 

                                                 
 ). ٢٦٥()، التوحید ١٧/٣٢٦مستدرک الوسائل ( -١
 ). ١٨/٧٩بحاراألنوار ( -٢
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 .١کنم می
روایت شده است که فرمود: زبان عربی را یاد بگیرید زیرا این زبان ÷ از امام صادق

کنند [و گذشتگان به آن سخن  کالم خداوند است که مخلوقاتش به آن صحبت می
 .٢اند اند] و آن را به آیندگان رسانده گفته

ن فرمود: خداوند با موسی بص روایت شده است که پیامبر باز ابن عباس
روز و شب صحبت کرد. در آن موسی نه چیزی  ۳ھزار کلمه در مدت  ۱۲۴عمران با 

اسرائیل برگشت و سخن و کالم  خورد و نه نوشید. زمانی که موسی به میان بنی
ھایش، از  در گوش ألھا را شنید به علت وجود شیرینی کالم خداوند انسان

 .٣ھای آنان بیزار بود صحبت
د و واجب بودن تعظیم و بزرگداشت آن را به یارانش کالم خداونص بلکه پیامبر

کند که  نقل می÷ کرده از جمله این تذکرات روایتی است که امام صادق یادآوری می
خواند  را فرا میھا  آن خواست گروھی را به جنگ با کفار بفرستد، ھر گاه میص پیامبر

به نام خدا و با یاری او و در راه او و براساس «فرمود:  آنگاه می ،نشاند و روبروی خود می
پیران، زنان و کودکان  ،د. کسی را مثله نکنیدینکانت نیروش پیامبرش حرکت کنید. خ

را مکشید. ھیچ درختی را قطع مکنید مگر آنکه مجبور شوید. اگر ھر مسلمانی خواه از 
ی پناه داد، پس او در پناه شماست تا کالم بزرگان آنان باشد یا از فرو دستان به مشرک

 چه چناناز شما پیروی کند پس او برادر دینی شماست.  چه چنانو  ،خداوند را بشنود
از ایمان آوردن خودداری کرد او را به محل امن و استقرارش یا میان قومش برسانید و 

 .٤»ی این کار از خداوند یاری بطلبیدبرا
بار  ۵ت: کسی که در پیشگاه خداوند حاجتی دارد، ھمچنین فرموده اسص پیامبر

فرموده  هک شود. مصداق این امر در کالم پروردگار بگوید (ربنا) نیازش برآورده می

پروردگارا این [دستگاه شگفت « :]١٩١[آل عمران:  ﴾َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ﴿ است.
 .»ای ات] را بیھوده و عبث نیافریدهکائن

                                                 
 ). ١٧/١٥٨وسائل الشیعة ( -١
 ). ١/٢٥٨)، نگا: الخصال (٥/٨٤وسائل الشیعة ( -٢
 ). ٣٠٤)، القصص للجزائری (١٣/٣٤٤) بحاراألنوار (٢/٦٤١الخصال ( -٣
 ). ٦/١٣٨) تھذیب األحکام (٥/٢٧الکافی ( -٤
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بار تکرار شده است. آنگاه خداوند فرموده  ۵آن آیات که در آن لفظ (ربنا) تا آخر 

 ].١٩٥[آل عمران:  ﴾لَُهۡم َر�ُُّهمۡ  ۡسَتَجاَب ٱفَ ﴿ است:
 .١»روردگارشان دعای ایشان را پذیرفتپس پ«

گویند: قرآن  کنند و می بعضی از مردم وجود صفت کالم را برای خداوند انکار می
گوید و کالم مخلوق است. مگر نه این است که  خداوند سخن نمیکالم خدا نیست و 

ُ ٱ﴿ فرماید: خداوند می ءٖ َو�ِيٞل  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

 ].٦٢[الزمر: ﴾٦٢َ�ٰلُِق ُ�ّ
 .»ا استیز است و حافظ و ناظر بر ھمه اشیدگار ھمه چیخداوند آفر«

 در جواب باید گفت:
از صفات اوست و صفات خالق شبیه صفات مخلوقات الف) کالم خداوند یکی 

ءٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ نیست. زیرا خداوند خودش فرموده است:  ].١١[الشوری:  ﴾َ�ۡ
 .»ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست«

ءٖ ﴿ ب) عبارت ۡ�َ ِ
شود. مثًال  لفظ عامی است که گاھی از آن افاده خاص می ﴾ُ�ّ

ءٖ ﴿ فرماید: خداوند درباره ملکه سبأ می ۡ�َ ِ
و�َِيۡت ِمن ُ�ّ

ُ
 ].٢٣[النمل:  ﴾َوأ

 .»ار داردیدر اختا) ی(از اسباب دنز یو ھمه چ«
 ک، مانند ملاما با این وجود بسیاری از چیزھا جز ملک و حکومت او نبودند

ۡمرِ َرّ�َِها تَُدّمِرُ ﴿ فرماید: باد می ۀ. ھمچنین خداوند دربارمانیسل
َ
ِۢ بِأ ء ۡ�َ َّ�ُ﴾ 

 ].٢٥[األحقاف:
 .»ندک وبد و نابود میک ز را بفرمان پروردگارش در ھم مییھمه چ«

ۡصبَُحواْ َ� يَُرىٰٓ إِ�َّ َمَ�ِٰكُنُهمۡ ﴿ سپس در آمده فرمود:
َ
 ].٢٥[األحقاف:  ﴾فَأ

 .»خورد شان به چشم نمییھا زی جز خانهیه چکردند در حالی کصبح ھا  آن (آری)«
بگوییم: کالم خداوند مخلوق است، از این جمله نتایجی حاصل  چه چنانج) 

 شود از جمله:  می

ۡمرِنَا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: زیرا خداوند می تکذیب قرآن:  .1
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
 ﴾أ

 ].٥٢[الشوری: 
خود از نزد  (قرآن)گونه (که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی ھمان«

                                                 
 ). ٥/٢١٩مستدرک الوسائل ( -١
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 .»وحی کردیم
وحی کرده ص خداوند در این آیه قرآن را چیزی را دانسته است که بر پیامبر

است. در صورتی که مخلوق باشد درست نبود که به وسیله آن نازل شود. در صورتی 
که وحی باشد، الزمه آن این است که قرآن مخلوق نباشد. زیرا کالمی است که خداوند 

 آن را گفته است. 
در صورتی که بگوییم قرآن مخلوق است در این صورت این امر به معنی ابطال   .2

امر، نھی و جز خواھد بود. زیرا در صورتی که این عبارات، آفریده شده باشند 
 که ھمچناناند.  فقط اشکال خلقت ھستند که به این صورت آفریده شده

... در صورتی که  اند و ماه و ستارگان نیز به این صورت آفریده شده ،خورشید
بگویم قرآن مخلوق است اضافه شدن آن را به خداوند به عنوان اضافه خلقت 

توان بر کالم بشر و ... نیز عبارت  یعنی اضافه شدن مخلوق به خالق بدانیم می
کالم خدا را اطالق کرد. زیرا ھمه کالم مخلوقات آفریده شده است. اھل حلول 

 گوید:  ی از آنان میو اتحاد به این امر معتقدند. یک

ـــــــو ـــــــلُّ كُ ـــــــهُ كالوجـــــــود  الَمٍ يفِ كَ  المُ
 

ــــــــواءٌ عل  ــــــــهُ يس هُ نِظَامُ ــــــــرُ ثْ ــــــــا نَ  ن
 

 ھر کالم نظم و نثری که در جھان وجود دارد، سخن اوست. 
 این سخن الزم و باطل است و در صورت بطالن الزم، ملزوم نیز باطل خواھد بود. 

به مخلوق بودن قرآن معتقد باشید، در نتیجه  چه چنانگوییم،  د) در پاسخ آنان می
الزمه آن این است که مخلوق بودن ھمه صفات خداوند را قبول داشته باشید. بنابراین 

 میان مخلوق بودن سمع و شنیدن خداوند و بصر و دیدن او ھیچ تفاوتی نیست.

 رابعًا: صفت ید (دست)
باشد که  د (دست) میاز جمله صفاتی که برای خداوند ثابت شده است، صفت ی

و ھیچ مانندی ندارد و چگونگی آن را  ،ذات اوست ۀصفتی حقیقی است که شایست
 دانیم. اما از صفات خبری غیبی است که عقل را در آن مجالی نیست.  نمی

ن �َۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت �ِيََديَّ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
 ].٧٥[ص:  ﴾َما َمَنَعَك أ

 .»نیکدم سجده یخود او را آفر دسته با که بر مخلوقی کز مانع تو شد یچه چ«

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ فرماید: ھمچنین می َّ�  ْۘ ْ بَِما قَالُوا يِۡديهِۡم َولُعُِنوا
َ
ۚ ُغلَّۡت � َمۡغلُولٌَة
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 ۚ  ].۶۴: [المائدة ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء
با بخل به ما رزق (و  ) بسته استریبرای انجام افعال خ( دست خدا«ھود گفتند: یو «

ه ھر کن سخن، از رحمت (الھی) دور شوند! بلیشان بسته باد! و بخاطر ایھادست .»)دھد می
 .»بخشد ھرگونه بخواھد، می ؛دو دست او، گشاده است

ْ  َوَما﴿ فرماید: خداوند ھمچنین می َ ٱقََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
 ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  لسَّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  ].٦٧[الزمر: ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
امت ین در روز قیه تمام زمکسته است نشناختند، در حالی یه شاکگونه  ھا خدا را آنآن«

خداوند منزه و بلندمقام است از  ؛او راست ده در دستیچیھا پدر قبضه اوست و آسمان
 .»پندارند ه برای او میکی یھایکیشر

: کسانی که به خاطر ندرمودفص روایت شده است که پیامبر÷ از امام باقر
دارند روز قیامت بر روی زمینی از یاقوت کبود و سبز  خداوند یکدیگر را دوست می
و ھر دو دست او راست  ،طرف دست راست او قرار دارندرنگ و در سایه عرش او و در 

تر است. ھر  ھاست که از خورشید تابان روشن ترین چھره ھایشان نورانی است. چھره
 برند.  می کرشھا  آن پیامبر مرسل و فرشته مقربی به منزلت و جایگاه

ی شود: اینان کسان پرسند: اینان کیستند؟ در جواب گفته می مردم از یکدیگر می
 .١»اند اوند ھمدیگر را دوست داشتهھستند که به خاطر خد

کنند و معتقدند  انکار می ألبعضی از مردم وجود صفت ید (دست) را برای خداوند
توان  گویند که در حقیقت نمی که مراد از ید (دست)، قوت و نعمت است. ھمچنین می

اثبات جسم بودن  برای خداوند صفت ید (دست) را اثبات کرد. زیرا الزمه این امر
 خداوند است. در جواب باید گفت: 

تفسیر (ید): دست به معنای قوت و نعمت بر خالف ظاھر لفظ است و ھر آنچه  اوًال:
 بر خالف ظاھر لفظ باشد مردود است، مگر آنکه دلیلی بر آن برداشت باشد. 

 ].٧٥[ص:  ﴾لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ ﴿ در آیاتی مانند: ثانیًا:
 .»را که به دو دست خویش آفریدم؟آنچه «

برداشت معنای نعمت از کلمه (ید) کامًال غیر ممکن است. زیرا مستلزم این است 
ھای خداوند قابل شمارش  که فقط دو نعمت وجود داشته باشد. حال آنکه نعمت

                                                 
 ). ٧/١٥٩(، ھمچنین نگا: بحاراألنوار (٢/١٢٦الکافی ( -١
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 نیستند! 
صورتی که آن را به معنای قوت و قدرت فرض کنیم باید قبول کنیم که دو  و در
و دارای تعدد نخواھد  ،جود دارد. حال آنکه قدرت دارای معنای واحدی استقدرت و

بود. برداشت معنای قوت و نعمت از کلید (ید) در این ترکیب کامًال محال و غیر ممکن 
 است. 

ن �َۡسُجَد لَِما  قَاَل ﴿ فرموده است: –تعالی  –خداوند  ثالثًا:
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ ٰٓ�َ

ۡم ُكنَت ِمَن 
َ
ۡسَتۡكَ�َۡت أ

َ
ۖ أ  ].٧٥[ص:  ﴾٧٥ ۡلَعالِ�َ ٱَخلَۡقُت �ِيََديَّ

دم یخود او را آفر دسته با که بر مخلوقی کز مانع تو شد یس! چه چیای ابل«گفت: «
ه فرمان سجود به تو داده کنیاھا بودی؟! (برتر از نیا از برتریردی کبر کا تینی؟ ! آکسجده 
 .»شود!)

در این آیه مقصود از (ید)، قوت و قدرت باشد، آدم ھیچ برتری و فضیلتی  چه چنان
قوت  ۀبه وسیلھا  ۀ آنبر آفرینش ابلیس و حتی بر ھیچ موجود دیگری نداشت. زیرا ھم

اند بنابراین از این جھت با ھم شبیه ھستند. خداوند ھمان  و قدرت خداوند آفریده شده
کسی که بر انجام ھر کاری قدرت دارد و قدرت خداوند در ھر چیزی پیداست. بنابراین 
احتجاج و دلیل آوردن علیه ابلیس صحیح نخواھد بود. زیرا در این صورت ابلیس نیز 

ای پس آنان بر من چه برتری و  را ھم با قدرت خود آفریدهخواھد گفت: خدایا تو م
 فضلی دارند؟ 

شود: این صفت (دست) که خداوند آن را اثبات کرده است به  گفته می رابعًا:
ھای مختلفی ذکر شده است که برداشت معنای نعمت و قدرت از آن را ناممکن  صورت

.. اراده شده است و ھمه سازد. گاھی در آن معنای قبض و بسط، طرف راست و . می
توان قدرت را با چنین  امور فوق با برداشت معنای قدرت از آن تعارض دارد. زیرا نمی

 اوصافی ستود. 
نباید با اثبات صفات (ید): دست برای خداوند، او را به مخلوقات تشبیه  خامسًا:

 کنیم. 
در نام با ھم ھایی ھستند که  مخلوقات اعم از انسان و حیوان دارای دست ۀپس ھم

بزرگ بعضی کوچک، برخی ھا  آن ند اما از نظر حجم و شکل متفاوتند گروھی ازکمشتر
ھای آنان شبیه  بلند و تعدادی نیز کوتاه و ... ھستند. آیا این بدان معنی است که دست

 ھمانند یکدیگر است؟ 



 †عقیده اهل بیت    ٢٠٢

باید  بنابراین این امر لزومًا به معنای شباھت صفات خالق با مخلوق نیست. پس ما

برای خداوند ھا  آن ایمان بیاوریم و به اثبات ألبه این صفت و صفات دیگر خداوند

 ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ معتقد باشیم و بگوییم:ھا  آن بدون تشبیه کردن و سوال از چگونگی
ءۖٞ وَُهَو  ِميعُ ٱَ�ۡ  ].١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ھا و  و صفات به چیزی از آنچه در آسمانھیچ چیزی ھمانند خدا نیست [نه او در ذات «
ماند، و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست.] و او  زمین است، می

 .»کند] شنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جھان نظارت می

 خامسًا: صفت ضحک (خندیدن) 
ثابت کرده  آن را برای خداوندص ضحک (خندیدن) یکی از صفاتی است که پیامبر

است و به خندیدن مخلوقات  ألاست که صفتی حقیقی است که الیق ذات خداوند
چگونگی آن جایز نیست. ھمچنین روا نیست که گفته شود  ۀشبیه نیست و سوال دربار

ای که  خداوند دھان و دندان و ... دارد. اما به اثبات وجود ضحک (خندیدن) به شیوه
 قاد داریم. شایسته ذات اقدس الھی باشد اعت

فرماید: خداوند به مردی که در سرزمینی دچار دزد یا جانور  می÷ امیر المؤمنین
 .١کند تا عبور کنند خندند. پس از آنان حمایت می شود می ای می درنده

خندد:  فرماید: خداوند در روز قیامت به سه نفر می ھمچنین می÷ امیر المومنین
را دوست داشته باشد. پس وضو بگیرد و وارد  مردی که با ھمسرش در بستر باشد و او

مسجد شود و با خدایش به راز و نیاز بپردازد. فردی که جنب شود، اما آبی به دست 
نیاورد تا غسل کند. به ھمین دلیل یخ روی آب را بشکند و وارد آب شود و غسل کند. 

بیاید ھا  آن فردی که با دوستانش به جنگ با دشمن برود و جنگجوی مبارزی به سوی
 .٢و بجنگد تا کشته شود

به ما رسیده است اما بعضی ص با وجود این نصوص مبارکی که از اھل بیت پیامبر
 ۀکنند و به وسیل از مردم وجود صفت ضحک (خندیدن) برای خداوند را انکار می

روند و (ضحک) را به معنی رضایت به  تأویالت باطلشان به مقابله با نصوص صریح می

                                                 
 ). ١٥/١٤١)، وسائل الشیعة (٥/٥٤الکافی ( -١
 ). ٧٥/٣٢)، بحاراألنوار (١٨٨)، االختصاص (١/٤٨٧مستدرک الوسائل ( -٢
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کنند. و  دن ثواب یا اعطای ثواب فرض و در واقع معنای آن را تحریف میوسیله دا
معتقدند که مقصود از ضحک ھمان رضایت است. زیرا ھر گاه انسان از چیزی راضی 

اعطای  ۀخندد. منظور از رضا، ثواب و یا اراد شود و می آن خوشحال می ۀباشد، به وسیل
 ثواب است. 

ک (خندیدن) برای خداوند لزومًا به معنای گویند: اثبات صفات ضح ھمچنین می
 تشابه آن با مخلوقات است. 

 در رد این شبھات باید گفت: 
اعتقاد به اینکه منظور از ضحک (خندیدن) رضایت و ثواب است. باطل و در  اوًال:

باشد. چه چیزی باعث شده است که بگویند  واقع تحریف کالم از جایگاه خودش می
 و ثواب است؟  از خندیدن رضایت دمرا

دانند این  اند که آن را نمی اند و به او نسبت داده خداوند گفته ۀھا سخنی را دربارآن
 امر از دو جھت قابل بررسی است. 

 اند.  بدون داشتن علم متن را از ظاھر آن منحرف کرده اوًال:
گاھانه و بدون داشتن علم به متن نسبت دادند و  ثانیًا: معنایی برخالف ظاھر را ناآ

 از آن برداشت کردند. 
اراده چه نظری دارید؟ در صورتی که  ۀگوییم: شما دربار میھا  آن ما در جواب

بگویند: اراده صفتی ثابت برای خداوند است، در واقع قاعده و اصلشان نقض شده 

ن ﴿ فرماید: خداوند می که ھمچنانرای اراده است. است. زیرا انسان نیز دا ِمنُ�م مَّ
ۡ�َياٱيُرِ�ُد  ن يُرِ�ُد  �ُّ ۚ ٱَوِمنُ�م مَّ  ].١٥٢[آل عمران:  ﴾�ِخَرةَ
 .»و بعضی خواھان آخرت ؛ا بودندیبعضی از شما، خواھان دن«

بنابراین نه تنھا انسان بلکه دیوار نیز دارای اراده  ،پس انسان دارای اراده است

ن يَنَقضَّ ﴿ خداوند فرموده است: که ھمچناناست. 
َ
فَوََجَدا �ِيَها ِجَداٗر� يُرِ�ُد أ

قَاَمهُ 
َ
 ].٧٧[الکهف:  ﴾ۥفَأ

) آن را برپا خضرو ( ؛زدیر خواست فرو ه میکافتند یواری ین حال) در آن جا دی(با ا«
 .»داشت

صفات دیگر او را  که ھمچنانکنید،  بنابراین شما یا صفت اراده خداوند را انکار می
یا آنچه را که خداوند برای خودش اثبات کرده و به خود نسبت داده  ،اید نیز انکار کرده
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است ثابت خواھید کرد، حتی اگر مخلوقات صفتی ھمنام با آن داشته باشند اما در 
 حقیقت آن دو متفاوتند. 

اش این  این قول نیز که اثبات صفت ضحک (خندیدن) برای خداوند نتیجه نیًا:ثا
خندد ھمان  باشد. زیرا آن کسی که می است که خداوند شبیه مخلوقات است، باطل می

ۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ زیر را نازل کرده است: ۀکسی است که آی ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ  ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 ].١١[الشوری:  ﴾١١

ھا و  ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزی از آنچه در آسمان«
ماند، و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست.] و او  زمین است، می

 .»کند] شنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جھان نظارت می
وحی سخن  ۀه وسیلدر مواردی این چنینی جز بص از سوی دیگر پیامبر

گاھی در ص نه از امور اجتھادی که پیامبر ،گوید. زیرا این امر کامًال غیبی است  نمی
نمود و گاھی ھم در  کرد، سپس گاھی خداوند آن را تقریر و تایید می آن اجتھاد می

آن را از ص شد. اما این امر جزو اموری غیبی است که پیامبر ای نازل نمی تایید آن آیه
 حی دریافت داشته است. طریق و

 سادسًا: صفت خشم، غضب، بغض و کراهت 
از جمله صفاتی که برای خداوند ثابت شده است، صفات غضب، خشم، بغض و تنفر 
است که جزو صفات حقیقی ثابت شده برای ذات پروردگار ھستند که شایسته جالل و 

چگونگی آن را  عظمت اوست و با صفات مخلوقات نیز مشابھتی ندارد و ما کیفیت و

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ  َوَمن﴿ فرماید: دانیم خداوند می نمی ا �ِيَها  ۥَ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ
ُ ٱوََغِضَب   ].٩٣[النساء:  ﴾َعلَۡيهِ َولََعَنهُ  �َّ

در حالی  ؛مانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ استیس، فرد بااکو ھر«
 .»سازد و او را از رحمتش دور می ؛ندک و خداوند بر او غضب می ؛ماند جاودانه در آن میه ک

ُهُم  َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: ھمچنین می َّ�
َ
ْ ٱبِ� َبُعوا ۡسَخَط  �َّ

َ
ٓ أ َ ٱَما ْ رِۡضَ�ٰنَهُ  �َّ  ﴾َوَ�رُِهوا

 ].٢٨[محمد:
 هکبخاطر آن است ) شدر کذ  هک  یور و بر وصفکمذ  وهیش  به  از منافقان  ستاندن جان(ن یا«

ردند، و آنچه را موجب کروی یپفال و معاصی) ک(آورد  از آنچه خداوند را به خشم میھا  آن
 .»راھت داشتندک ) از مؤمنان  یبانیو پشت  د، طاعتیمان، توحیا(از  خشنودی اوست
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ٓ ﴿ فرماید: ھمچنین می ا  ].٥٥[الزخرف:  ﴾ِمۡنُهمۡ  نتََقۡمَناٱَءاَسُفونَا  فَلَمَّ
انتقام ھا  آن خشم آوردند، ازبه  )و عناد  انیبا افراط خود در عص(ه ما را کاما ھنگامی «
 .»میگرفت

ُ ٱَوَ�ِٰ�ن َكرِهَ ﴿ فرماید: ھمچنین می  ].۴۶: [التوبة ﴾َ�َثبََّطُهمۡ  �بَِعاَ�ُهمۡ ٱ �َّ
 و )ردکن یشان سنگیخارج شدن بران رو (یاز ا ؛راھت داشتھا ک آن تکولی خدا از حر«

 .»باز داشت
کسی که با عمار دشمنی کند، «فرمود: ص از خالد روایت شده است که پیامبر

و کسی که عمار را به خشم آورد خداوند از او خشمگین  ،خداوند دشمن او خواھد بود
 .١»خواھد بود

ْسَخَط َوادِلَ «روایت شده است که فرمودند: ص ھمچنین پیامبر
َ
ْسَخَط َمْن أ

َ
يِْه َ�َقْد أ

ْغَضَب اهللاَ وَ  اهللاَ 
َ
َغَضبَُهَما َ�َقْد أ

َ
کسی که پدر و مادرش را خشمگین کند در واقع  »:َمْن أ

و کسی که آن دو را ناخشنود و غضبناک سازد، در  ،خداوند را به خشم آورده است
 .٢»ا را غضبناک و ناخشنود ساخته استواقع خد

�ْغَ «فضایل قریش و انصار فرمودند:  ۀدربارص پیامبر
َ
ْ َض قُرَ َمْن أ ْ�َغَضُه اُهللا ... َو �

َ
شاً أ

ْ�َغَضُه اهللاُ 
َ
نَْصاَر أ

َ
ْ�َغَض األ

َ
کسی که با قریشیان دشمنی ورزد خداوند با او « »:َمْن أ

زد خداوند با او دشمنی خواھد و کسی که با انصار دشمنی ور ،دشمنی خواھد ورزید
 .٣»کرد

سه چیز را برای شما روایت شده است که فرمودند: خداوند ص ھمچنین از پیامبر
ناپسند دانسته است: قیل و قال [بحث و جدل]، سوال کردن فراوان و تباه کردن و به 

زنده بگور ھدر دادن مال، ھمچنین از به جا نیاوردن صله رحم نسبت به مادران، 
 .٤»دختران و ... نھی کرده است ردنک

در وصیتش ص برامام جعفر صادق به روایت از پدرانش روایت شده است که پیام

يِت كَ «فرمود: ÷ به امام علی مَّ
ُ
َْت  ِرَه اُهللا أل

َ
ٍر َو�َ الُغْسَل حت َماِء إِالَّ بِِمزْئَ ِره ُدُخوَل السَّ

                                                 
 ). ٤١/١٩٦بحاراألنوار ( -١
 ). ١٥/١٩٣مستدرک الوسائل ( -٢
 .به اختصار )١/١٤٥تاب االحتجاج: (ک -٣
 ). ٧/٢٢٣مستدرک الوسائل ( -٤
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ٍر، فَإنَّ �ِ  ْ�َهاِر إِالَّ بِِمزْئَ
َ
خداوند برای امتم ناپسند شمرده « »:ةِ �َ ناً ِمَن الَْمَالئِ اكَّ َها سُ يْ األ

 ھا و ... شوند. زیرا در است که بدون شلوار در زیر آسمان غسل کنند و یا وارد آب جوی
 .١»ھایی از مالئکه سکونت دارند گروهھا  آن

گویند:  اند و می بعضی از مردم وجود این صفات ثابت برای خداوند را انکار کرده
گیرد. و  و کینه به دل نمی ،شود و متنفر نمی ،دشو خداوند خشمگین و غضبناک نمی

در این آیات مقصود فقط انتقام یا اراده انتقام است. زیرا آن صفات، از آن مخلوقات 
 ھا و مخلوقات تشبیه کنیم.  ھستند و برای ما جایز نیست که آفریدگار را به آفریده

 در جواب این ادعا باید گفت: 
و انتقام نتیجه خشم و غضب است.  ،خشم و غضب چیزی غیر از انتقام است اوًال:

سبحانه وتعالی از آن  نتیجه رضایت است. خداوند و ثواب گوییم: پاداش می که ھمچنان
شود، آنگاه از آنان انتقام  گیرد و غضبناک می شود و بر آنان خشم می قوم ناخشنود می

 گیرد.  می
 .بگویند: اثبات خشم و غضب برای خداوند از نظر عقلی درست نیست چه چنان

گوییم: بلکه عقل ما را به وجود خشم و غضب خداوند راھنمایی  در جواب می
کند. زیرا انتقام گرفتن از مجرمان و عذاب دادن و شکنجه کردن کفار دلیلی بر  می

 وجود خشم و غضب پروردگار است. 

ٓ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می ا  ].٥٥[الزخرف:  ﴾ِمۡنُهمۡ  نتََقۡمَناٱَءاَسُفونَا  فَلَمَّ
انتقام ھا  آن خشم آوردند، ازبه  )و عناد  انیبا افراط خود در عص(ه ما را کاما ھنگامی «
 .»میگرفت

این آیه دلیلی بر علیه کسانی است که وجود صفات خشم و غضب خداوند را انکار 
 که از آن با لفظ (آسفونا) تعبیر کرده است.کنند. زیرا خداوند انتقام را  می

 شروط است. مچیزی غیر از غضب قرار داده است. زیرا شرط چیزی غیر از 
سخن آنان مبنی بر اینکه آن صفات ھمانند صفات مخلوقات است از دو نظر  ثانیًا:

 باطل است: 
خود  که او نسبت به خود داناترین است. در قرآن این صفات را به ألالف) خداوند

 نیز به† و اھل بیتص را اثبات کرده است. ھمچنین پیامبرھا  آن نسبت داده و

                                                 
 ). ٢/٤١وسائل الشیعة ( -١
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اند. اما آنان وجود آن صفات را انکار  وجود آن معتقد بوده ، و بهخدا شناسترندھا  آن
 ؟! †و اھل بیت بزرگوارشص ترند یا خداوند، پیامبر خداشناسھا  آن کنند. آیا می

ب) شباھت و چگونگی خشم و غضب، تنفر و بغض در میان مخلوقات متفاوت 
توان خداوند را با صفات مخلوقات  است. خداوند دارای مثل اعلی است. پس چگونه می

 ستود؟! 
دھد و در این کار براساس قرآن، سنت  کسی که ھر امری را در جای خود قرار می

شناترین مردم به فھم مراد آن که خود عرب زبان و آ† صحیح و فھم اھل بیت
 یابد. اند، پیروی کند، مسأله را کامًال روشن می بوده

 علو و استواء صفتسابعًا: 
فرد مسلمان باید معتقد باشد، که خداوند در آسمان بر روی عرشش استقرار یافته 

باشد و شبیه استقرار پیداکردن  ای که فقط الیق ذات احدیت می است به گونه
دانیم. خداوند مسأله استواء و استقرار بر  ست و ما چگونگی آن را نمیمخلوقات نی

ُ ٱَر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ فرماید: عرش را در آیات زیر بیان کرده است. خداوند می ِيٱ �َّ َخلََق  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
 ].٣[یونس:  ﴾ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �

عرش سپس بر  ؛دین را در شش روز آفریھا و زمه آسمانکپروردگار شما، خداوندی است «
 .»استقرار یافت

ُ ٱ﴿ فرماید: ھمچنین می ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱرََ�َع  �َّ ۖ ُ�مَّ  لسَّ َ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱبَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها
 ].٢[الرعد:  ﴾ۡلَعۡرِش ٱ

دنی باشد، یه برای شما دکی یھابدون ستونھا را، ه آسمانکسی است کخدا ھمان «
 .»عرش استقرار یافتبرافراشت، سپس بر 

 ].٥[طه:  ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ فرماید: ھمچنین می
 .»است که بر عرش استقرار یافته استخداوند مھربانی «

ُ ٱقَاَل  إِذۡ ﴿ فرماید: قرار گرفتن آن در باالی آسمان می ۀھمچنین دربار َ�ٰعِيَ�ٰٓ  �َّ
 ].٥٥[آل عمران:  ﴾إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ 

رم و به سوی خود، یگ من تو را برمی«سی فرمود: یه خدا به عکد) ھنگامی را یاد آوری(به «
 .»برم باال می
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ُ ٱرََّ�َعُه  بَل﴿ فرماید: ھمچنین می  ].١٥٨[النساء:  ﴾إَِ�ۡهِ�  �َّ
 .»اوند او را به سوی خود باال بردبلکه خد«

ّيُِب ٱ ۡلَ�ِمُ ٱإَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿ فرماید: ھمچنین می ٰلِحُ ٱ لَۡعَمُل ٱوَ  لطَّ  ].١٠[فاطر:  ﴾ۥيَۡرَ�ُعهُ  ل�َّ
 .»برد ند، و عمل صالح را باال میک زه به سوی او صعود میکیسخنان پا«

بۡلُُغ  بۡنِ ٱفِرَۡعۡوُن َ�َٰ�َٰ�ُٰن  َوقَاَل ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
� ٓ ۡسَ�َٰب ٱِ� َ�ۡٗحا لََّعّ�ِ

َ
�ۡ ٣٦ 

ۡسَ�َٰب 
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ أ ُظنُّهُ  لسَّ

َ
لَِع إَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ �ّ�ِ َ� طَّ

َ
َ�ِٰذٗباۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء  ۥفَأ

بِيِل� ٱَوُصدَّ َعِن  ۦَ�َملِهِ   ].٣٧ -٣٦[غافر:  ﴾٣٧َباٖب َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِ�َّ ِ� �َ  لسَّ
فرعون گفت: ای ھامان برای من بنای مرتفعی بساز، شاید من به وسائلی دست یابم [که «

ھا، تا خدای موسی را بنگرم و از او  صعود به] آسمان به سوی خدا باال روم]. وسائل [ھا  آن با
گاه شوم، ھر چند که من گمانم بر این است که موسی دروغگو است. این چنین کارھایی بر  آ

فرعون در نظرش آراسته و پیراسته شد و او را از راه [حق] باز داشته بود و توطئه و نیرنگ 
 .»فرعون [و فرعونیان] جز به زیان و نابودی نینجامید

ِمنُتم﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ن ِ�  َءأ َمآءِ ٱمَّ ن َ�ِۡسَف بُِ�ُم  لسَّ

َ
�َض ٱأ

َ
فَإَِذا ِ�َ  ۡ�

مۡ  ١٦َ�ُموُر 
َ
ن ِ�  أ ِمنُتم مَّ

َ
َمآءِ ٱأ ۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ  لسَّ ن يُۡرِسَل َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗبا

َ
أ

 ].١٧ -١٦[الملک:  ﴾١٧
ه دستور دھد کد یدان یم بر آسمان است در امان مکه حاک یسکا خود را از عذاب یآ«

ا خود را از عذاب یامه دھد؟ آافد و شما را در خود فرو برد، و دائمًا به لرزش خود ادکن بشیزم
 یزه بر شما فرستد؟، و به زودیپر از سنگر یه تندبادکد یدان یخداوند آسمان در امان م

 .»من چگونه است یدھاید دانست تھدیخواھ
خارج شد تا با مردم یکجا از ÷ از ابو صدیق ناجی روایت شده است که: سلیمان

عبور کرد که بر پشت دراز کشیده بود و ای  خداوند باران طلب کند. ناگھان بر مورچه
ھای تو   گفت: خدایا ما گروھی از آفریده ھایش را به سوی آسمان بلند کرده و میدست

به مردم ÷ ھستیم و به روزی تو نیازمندیم. پس یا ما را آب بده یا بمیران! سلیمان
 .١اددعای موجود دیگری آب خواھد د ۀگفت: برگردید که خداوند شما را به وسیل

یمن طالیی را در پوستی دباغی شده شور کروایت شده است که او از ÷ از علی

                                                 
 ). ٦١/٤٩بحاراألنوار ( -١
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او را میان پنج نفر ص فرستاد که خاک از آن جدا نشده بوده پیامبرص برای پیامبر

بن  ةل، علقميد اخل�بن حصن بن بدر، ز ةنييقرع بن حا�س، عأ از اصحاب تقسیم کرد:
گروھی از اصحاب کمی رنجیده خاطر شدند و گفتند: ما از این  ،ليواعمر بن طف ةعالث

رسیده و  صافراد استحقاق بیشتری برای آن طال داشتیم. این سخن به پیامبر

َمنُوِ� «فرمود: 
ْ
َال تَأ

َ
نَا أم أ

َ
تِ يَ السماِء  ُ� َمْن يِف وأ

ْ
آیا مرا «»: َخرَبُ السماِء َصبَاحاً وَمَساءً  يِْ� أ

ر حالیکه من امین آن خدایی ھستم که در آسمان است. ھر صبح پندارید. د امین نمی
 .١»رسد ن برای من میو شب خبر آسما

کنند و  بعضی از مردم وجود صفت علو و استواء [استقرار] را برای خداوند انکار می
خداوند دارای علو و استقرار باشد، بدین معنی است که خداوند در  چه چنانگویند  می

در جھتی باشد، در واقع به این معناست که خداوند محدود  چه چنانجھتی قرار دارد و 
 به جسم است که این امر محال و غیر ممکن است! 

 توان تأمالتی چند داشت:  درباره این امور می
و  صچیزی است که خداوند در کتابش و پیامبراین سخن آنان بر خالف آن  اوًال:

 اند.   آن را ثابت کرده† اھل بیت پاکش
 کنید چیست؟  گوییم آن جسم و حدی که شما ادعا می می ثانیًا:

اند؟  آیا منظور شما از حد آن است که مخلوقاتی مانند عرش و .... او را در بر گرفته
خداوند کامًال منتفی  ۀامر دربار کنید، خیال باطلی است و این اگر چنین گمان می

 صفت علو نیز الزامی نیست.  ۀاست و دربار
یا منظورتان از حّد، فاصله گذارنده و جدا کننده از آنھاست نه قرار گرفته در میان 

کنیم و لفظش را  آنان؟ این از نظر معنی و مفھوم صحیح است. در این باره احتیاط می
کنیم. زیرا ما فقط آن چیزی را بر  اقدس او اطالق نمینه به صورت نفی و نه اثبات ذات 

کنیم که خداوند آن را خود برای خود اثبات کرده است و یا  خداوند اطالق می
آن را بیان فرموده است و در این امر نیز تمثیل، تشبیه، تحریف و ھمچنین  صپیامبر

نظورتان از جسم گوییم م جسم خداوند می ۀکنیم. اما دربار از چگونگی آن سوال نمی
 چیست؟ 

 آیا منظورتان این است که خداوند جسم مرکب از گوشت و استخوان و پوست است؟ 
                                                 

 ). ٧/١١٦)، مستدرک الوسائل (٩٣/٧٠)، نگا: بحاراألنوار (١/٢٦٠دعائم اإلسالم ( -١
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خداوند جایز و روا  ۀاگر چنین باشد، ادعایتان باطل است و گفتن این سخن دربار
 نیست. 

لَيَۡس ﴿ زیرا ھیچ چیز ھمانند خداوند نیست و او نیز شبیه ھیچ مخلوقی نیست.
ءۖٞ وَُهَو  ۦَكِمۡثلِهِ  ِميعُ ٱَ�ۡ  ].١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

ھا و  ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست [نه او در ذات و صفات به چیزی از آنچه در آسمان«
و او  ،ماند، و نه چیزی از آنچه در کائنات است در ذات و صفات شبیه اوست] زمین است، می

 .»کند] ت میشنوا و بیناست [و پیوسته بر امور جھان نظار
لذات و دارای صفات شایسته  یا منظورتان از جسم آن چیزی است که قائم با

باشد؟ اگر چنین باشد، این سخن از نظر معنی درست است اما این لفظ را  خویش می
 دھیم.  ھم بدان علت که گذشت نه به صورت نفی و نه اثبات به خداوند نسبت نمی

چیزی است.  برگویند: استواء بر عرش به معنای استیالء  ھمچنین اھل تحریف می

َ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱُ�مَّ ﴿ فرماید: کنند که خداوند می آیه استناد می نیا و در ادعایشان به
 ].٥٤[األعراف:  ﴾ۡلَعۡرِش ٱ

 .»سپس بر روی عرش استقرار یافت«
گویید که  بدان معنی که شما می ألقبول کنیم که خداوند چه چناناند که:  گفته

آن معنی علو است بر عرش استقرار یافته است، این امر لزومًا بدین معنی است که 
 خداوند به عرش نیازمند است و این امر محال است! 

 توان به ادعای آنان پاسخ داد:  ھای مختلف می از جنبه
آن را اثبات کرده است و  ألآنان بر خالف آن چیزی است که خداوندقول  اوًال:

 اند.  کرده آن را ثابت نموده و قبول می† و اھل بیتص پیامبر
(استواء) به وسیله  ۀماد چه چناناین سخن بر خالف ظاھر لفظ است زیرا  ثانیًا:

حرف (علی) متعدی شود در واقع به معنای برتر و باال بودن است. این امر در زبان 
ھای آن در قرآن و کالم عرب بسیار فراوان  ت و نمونهعربی کامًال واضح و مشھود اس

 است. 
 این نتایج باطلی را در پی دارد:  ثالثًا:

است.  مستقر نبودهھا و زمین بر عرش  الف) اینکه خداوند ھنگام آفرینش آسمان

َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق ﴿ فرماید: زیرا خداوند می �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ ُ�مَّ  ۡ�

َ
 ﴾ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �
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 ].٥٤[األعراف: 
 .»ار یافتھا و زمین را در شش روز آفرید آنگاه بر عرش [استواء] استقر آسمان«

شود که قبل از خداوند چه کسی بر عرش چیرگی  در اینجا این سوال مطرح می
 الء داشته است تا خداوند جانشین او شود؟! یاست

) در زبان عربی معنی ترتی شود که  این می  کند. بنابراین نتیجه ب را افاده می(ُثمَّ
 ھا و زمین، عرش به غیر خداوند تعلق داشته است!  قبل از آفرینش آسمان

ب) غالبًا کلمه (استولی): (چیره شدن) بعد از غلبه پیدا کردن کسی بر چیزی به 
 کند.  رود. حال آنکه ھیچ کسی بر خداوند غلبه پیدا نمی کار می

ـــــــأ ـــــــري ـــــــهُ الطالـــــــبُ  ن املف  واإلل
 

 سَ الغالــــــــبيواألرشمُ املغلــــــــوبُ لــــــــ 
 

کنی و اشرم (بینی  خداوند بخواھد کاری را انجام دھد به کجا فرار می چه چنان
 شکسته) ھمواره مغلوب است. 

توان گفت: خداوند بر زمین،  ج) از جمله نتایج این سخن باطل این است که می
استواء یافته است. این نتایج ھا  آن است. زیرا او برھا استقرار پیدا کرده  درختان و کوه

 باطل ھستند. بطالن الزم نتیجه باطل بودن ملزوم است. 
گویند: پذیرفتن استوای خداوند بر عرش بدین معناست که  میھا  آن اما این ادعا که

 خداوند به عرش نیاز دارد. 
ند بر عرش، استوای گوییم: ھرگز چنین نیست. زیرا استوای خداو ما در جواب می

 خاصی است که شایسته عظمت و جالل اوست. 
پس او بر روی عرش است، بدون اینکه بدان نیازی داشته باشد. او ھمانند 
مخلوقات نیست که به چیزی نیاز داشته باشد تا بر روی آن استقرار یابد. بنابراین 

ا او به آن نیازی استوای خداوند بر عرش بدین معنی است که او بر روی عرش است ام
 شود.  ندارد بدین ترتیب دالیل اساسی شدن، باطل می

 ثامنًا: صفت نزول 
ھای ایمان به صفات خداوند، داشتن اعتقاد به نزول خداوند به صورت  از جمله نشانه

باشد. که شایسته جالل اوست و ھمانند نزول ھیچ  نزول حقیقی به آسمان دنیا می
 ر ما پوشیده است. مخلوقی نیست و چگونگی آن ب

خداوند تبارک و «فرمود: ÷ از جابر جعفی روایت شده است که شنیدم امام صادق
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ای  دھد آیا توبه کننده آید و ندا می در ثلث آخر شب به آسمان دنیا پایین می –تعالی 
ای وجود دارد تا گناھان او را مورد عفو و  ھست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار کننده

ای ھست که مرا بخواند تا او را آزاد کنم و بیامرزم ؟ آیا  آمرزش قرار دھم. آیا دعا کننده
که مرا بخواند تا برای او گشایشی به وجود بیاورم و آیا مظلومی ھست ای ھست  بیچاره

 .١»که از من طلب کمک کند تا به او یاری برسانم؟
روایت شده است که فرمود: روز جمعه حق و حرمتی دارد. مبادا ÷ از امام صادق

ل عم ۀکه آن را تباه سازید یا در انجام عبادت خداوند تقرب و نزدیکی به او به وسیل
ھا  صالح و دوری از ھمه گناھان و محرمات کوتاھی کنید. زیرا خداوند در آن روز نیکی

ھا را باال  کند. ھمچنین مرتبه انسان کند و گناھان را محو و نابود می را دو برابر می
بتوانی  چه چنانبرد. ھمچنین فرمود: روز آن نیز ھمانند شبش بسیار فضیلت دارد.  می

خداوند در آغاز شب جمعه به داری، پس چنین کن. زیرا  ا زندهعآن را با نماز و د
نماید. خداوند  ھا را در آن چند برابر و گناھاه را محو می آید و نیکی آسمان دنیا فرود می

 .٢ھا و بزرگوار است بسیار گسترش دھنده نعمت
گویند: خداوند نازل  کنند و می اھل تحریف صفت نزول خداوند را انکار می

 شود، امر پروردگار است.  د، بلکه آنچه نازل میشو نمی
 شود رحمت پروردگار است!  گویند: آنچه نازل می گروھی نیز می

 آید، یکی از فرشتگان خداوند است!  گویند: آنچه فرود می گروھی دیگر ھم می
شود و به زمان  ھمه این سخنان باطل ھستند. زیرا امر خداوند ھمواره نازل می

 که ھمچنانروز اختصاص ندارد. یعنی مختص به ثلث آخر شب نیست. خاص از شب یا 

ۡمرَ ٱ يَُدبِّرُ ﴿ فرماید:  خداوند می
َ
َمآءِ ٱِمَن  ۡ� �ِض ٱإَِ�  لسَّ

َ
 ].۵: [الجسدة ﴾ُ�مَّ َ�ۡعُرُج إَِ�ۡهِ  ۡ�

خداوند [تمام عالم ھستی را] از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده «
 .»گردد . سپس امر به سوی او باز می[و جزا و مدبری در این جھان وجود ندارد]است، 

ۡمرُ ٱ�َ�ۡهِ يُرَۡجُع ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
 ].١٢٣[هود:  ﴾ُ�ُّهُ  ۡ�

 .»گردد ھمه کارھا یکسره به سوی او باز می«
گویند: رحمت خداوند در ثلث آخر شب به سوی آسمان فرود  میھا  آن اما اینکه

                                                 
 ). ٨٤/١٦٧بحاراألنوار ( -١
 ). ٧/٣٧٥) وسائل الشیعة (٣/٣)، تھذیب األحکام (٣/٤١٤الکافی ( -٢
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 آید! می
گویند؛ آیا رحمت  خداوند پاک و منزه است از آنچه اینان میدر جواب باید گفت: 

بُِ�م ّمِن  َوَما﴿ فرماید: شود!؟ حال آنکه خداوند می خداوند فقط در این زمان نازل می
ِ ٱّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن   ].٥٣[النحل:  ﴾�َّ

ا را سپاس گفت و او را ھا دارید ھمه از سوی خداست [و باید فقط خد آنچه از نعمت«
 .»پرستش کرد]

ھا از سوی خداوند است و جزو آثار رحمت او است که ھمواره و در ھر  ھمه نعمت
 شود.  زمانی بر مخلوقات نازل می

شود، یکی از فرشتگان است،  ھمچنین در جواب افرادی که معتقدند آنچه نازل می
وید: کسی که مرا بخواند او را گوییم: آیا معقول است که یکی فرشتگان خداوند بگ می

 کنم؟ و ... . دھم و نیاز او را برآورده می پاسخ می
یابیم که این سخنان ھمه تحریف باطلی ھستند که احادیث در  بنابراین در می

 فراوان است. ھا  آن بطالن
آید؟ اگر  گویید که خدا فرود می گویند: چگونه ممکن است شما می ھمچنین می

شود؟ و اگر نازل شود پس استوای بر عرش چه  علو برتری او چه می خدا نازل شود پس
 خواھد شد؟ 

اگر معتقد به نزول باشیم، در واقع نزول حرکت و انتقال است! در صورتی که به 
نزول و فرود آمدن خداوند باور داشته باشیم، در حقیقت نزول حادث است و حوادث 

 آیند!!  یعنی مخلوقی به وجود می ،امر به حادث ۀنیز فقط به وسیل
عقل فلسفی  ۀای است که به وسیل این بحث باطل و بیھوده گوییم: در جواب می
شود و مانع بیان حقیقت نزول براساس نصوص آشکار و واضح  عقیم انجام می

 شود.  نمی
 نسبت به آنچه خداوند استحقاق آن را دارد، داناترید؟ ص آیا شما از پیامبر

اند. حال آنکه ایشان بر  رگز این احتماالت را بر زبان جاری نساختهھص پیامبر
تنزیه و تبرئه خداوند از نسبت دادن ھر نقصی به پروردگار که به ذھن انسان متبادر 

 شود، تأکید داشتند.  می
کنید  گویید و از آن دفاع می اما ای تاویل کنندگان و مخالفان! شما سخن باطلی می

 د: چگونه و چگونه؟! گویی  و ھمواره می
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گویند: خداوند به  اندازند و می را به دریا می» چگونه«اما دوستداران اھل بیت لفظ 
و او بر عرش استواء (استقرار)  ،ای که شایسته اوست آید به گونه آسمان دنیا فرود می

ھایش او را در بر  و ھیچ کدام از آفریده ،دارد و برتر و باالتر از مخلوقات است
فرود آمدنی که شبیه و ھمانندی  ،دانیم گیرند. ما چگونگی فرود آمدن او را نمی نمی

تر و حقیرتر از آن است که به خداوند احاطه داشته ھای ما قاصر، کوتاه ندارد و عقل
 باشد و او را در بر گیرد. 

باشد.  نزول خداوند لزومًا به معنای خالی شدن عرش از وجود ذات مبارکش نمی
تواند دستش را از روی صندلی بردارد و  رای بھترین مثال است. بنده میخداوند دا

 پایین بیاورد در حالی که خود ھنوز بر روی صندلی قرار دارد. 
ھا در دست راست او پیچیده خواھند شد و زمین نیز در  پس در روز قیامت آسمان

و انتقال نیست و گیرد. ھمچنین نزول او لزومًا به معنای حرکت  قبضه دست او قرار می
 آید.  با اثبات حرکت نیز نقض و عیبی برای خداوند به وجود نمی

ھای ضعیف و ناقص و  اند، زیرا با عقل آنان بدین علت دچار ھمه این اشکاالت شده
کنند. حال آنکه خداوند برتر از آن است که  قاصرشان خداوند را با مخلوقات مقایسه می

 با چیزی مقایسه شود. 
نزول خداوند ثابت شود، این بدان معنی است که  چه چنانگویند  مردم می بعضی از

 رود.  آید و باال می شب و روز فرود می اختالفخداوند در ھر لحظه و با 
نسبت به پروردگار است که ھا  آن علت این سخن عدم شناخت در جواب باید گفت:

ان گمان آن چیز است که آنتر از  ھیچ چیزی شبیه او نیست و او بسیار بزرگتر و عظیم
گونه که شایسته است خداوند را تعظیم و بزرگداشت  برند. ھمچنین آنان آن می

 اند.  نکرده
امری چنین مقدر شود، یعنی ما خداوند را با اعمال و وضعیت خودمان  چه چنان

 شوند و قدر و جایگاه پروردگارشان را نخواھند شناخت.  مقایسه کنیم، مردم گمراه می
تواند  د خداوند نمیکنن کسانی نیز صادق خواھد بود که گمان می ۀن سخن دربارای

ھای مختلف بشنود و  ھا، مطالبات و به زبان ھا، مکان  کنندگان را در زماندعای ھمه دعا
 ،تواند در یک روز ھمه جھانیان را مورد محاسبه قرار دھد بر آورده کند. ھمچنین نمی

و ھمه جھانیان را نخواھد دید. این سخن  ،گویندگان را بشنود ۀتواند سخن ھم و نمی
 کفر نسبت به پرودرگار، خروج از اسالم و وارد کردن طعن نسبت به ذات الھی است. 
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 )تاسعًا: صفت معیت (همراهی
 ھمراھی خداوند دو گونه است:

  :ھمراھی عمومی -۱
به معنای ھمراه بودن با ھمه بندگانش اعم از کفار و مؤمنان است. و خداوند در 

 شنیدن، دیدن، علم و حکومت و معنای دیگر خداوندی ھمراه آنان خواھد بود. 

ِيٱ ُهوَ ﴿ فرماید: خداوند تعالی می َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

�ِض ٱَ�ۡعلَُم َما يَلُِج ِ�  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱ
َ
َمآءِ ٱَوَما َ�ُۡرُج مِۡنَها َوَما يَ�ُِل ِمَن  ۡ� َوَما  لسَّ
ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ 

َ
ُ ٱَ�ۡعُرُج �ِيَهاۖ َوُهَو َمَعُ�ۡم �  ].٤[الحدید:  ﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

االی سپس ب ؛دیدوران) آفرطور و  ن را در شش روز ( ششیھا و زمه آسمانکاست  او و«
آنچه را  ؛ه سزاوار جناب و جالل اوست)کی یافت (استوایاستوا  عرشر تمامی مخلوقات خود ب

 ،گردد و آنچه از آسمان نازل می ،شود داند، و آنچه را از آن خارج می می ،رود ن فرو مییدر زم
با شما است، و خداوند نسبت به (با علم خود) د او یو ھر جا باش ؛رود و آنچه به آسمان باال می

 .»ناست!ید بیدھ آنچه انجام می

َۡوٰى ثََ�َٰثٍة إِ�َّ ُهَو َرابُِعُهۡم َوَ� َ�َۡسٍة إِ�َّ ُهَو ﴿ فرماید: ھمچنین می َما يَُ�وُن ِمن �َّ
 
َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ ُهَو َمَعُهۡم �

َ
ۡدَ�ٰ ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
ْ ۡ�َن َما �َ َسادُِسُهۡم َوَ�ٓ أ  ].۷: [المجادلة ﴾نُوا

چگاه پنج یھ ھاست،ن آنیه خداوند چھارمکنینند مگر اک گاه سه نفر با ھم نجوا نمی چیھ«
شتر یمتر و نه بک یھاست، و نه تعدادن آنیه خداوند ششمکنینند مگر اک ینفر با ھم نجوا نم

 .»ه باشندکھاست ھرجا ه او ھمراه آنکنیاز آن، مگر ا
 ھمراھی خاص که خود دو نوع است.  -۲

 الف) ھمراھی خاص مقید به داشتن صفتی: که فقط از آن مؤمنان است. 

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: می ألخداوند که ھمچنان ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنوَن  �َّ ُهم �ُّ
 ].١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨

 .»ارندکویکه نکسانی کاند، و  ردهکشه یه تقوا پکسانی است کخداوند با «

ْۚ ٱوَ ﴿ فرماید: ھمچنین می ٓوا َ ٱإِنَّ  ۡصِ�ُ ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع  �َّ  ].٤٦[األنفال:  ﴾٤٦ ل�َّ
 .»نندگان استکه خداوند با استقامت کد ینکو صبر و استقامت «

ۢ �ِإِۡذِن ﴿ فرماید: ھمچنین می ِۗ ٱَ�م ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ َمَع  �َّ
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ِٰ�ِ�نَ ٱ  ].۲۴۹: [البقرة ﴾٢٤٩ ل�َّ
و  ،روز شدندیمی پیھای عظ ، بر گروهه به فرمان خداکی کوچکھای  ار گروهیچه بس«

 .»نندگان استک خداوند، با صابران و استقامت
و  صپیامبر ۀخداوند دربار که ھمچنانب) ھمراھی خاص مقید به شخص خاصی: 

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ فرماید: یارش می  ].۴۰: [التوبة ﴾َمَعنَا �َّ
و ما را از دست (ھنگامی که [پیامبر] خطاب به رفیقش گفت: غم مخور خداوند با ماست «

 .»)کند رھاند و حفظ می قریشیان می

َمَعُكَمآ  إِنَِّ� ﴿ فرماید: می علیھماالسالم ھمچنین خداوند خطاب به موسی و ھارون
َرٰى 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
 ].٤٦[طه:  ﴾٤٦أ

 .»نمیب شنوم و می ز را) میی(ھمه چ ؛من با شما ھستم«
ھمراھی خاص مقید به شخص خاص در واقع به معنی تایید، یاری و محبت است 

ھایش تناقضی  کسی سوال کند: آیا میان علو خداوند و ھمراھی او با آفریده چه چنان
 وجود ندارد؟ 
 وجود ندارد: ھا  آن نه به سه دلیل ھیچ تناقضی میان باید گفت: در جواب

تناقضی  چه چنانخداوند در صفات خودش آن دو را با ھم جمع کرده است  اوًال:
 ھا وصف نماید.  نبود که خداوند خودش را بدان وجود داشت، روا

ا ممکن اساسًا میان علو و برتری با ھمراھی ھیچ تعارضی وجود ندارد. زیر ثانیًا:
در  که ھمچناناست چیزی در حالی که ھمراه شماست در جایگاه عالی و برتری باشد. 

در حالی که ما حرکت  :ريالقمر معنا ونحن نسمیان اعراب این جمله مشھور است که: 
 کنیم، ماه ھمراه ماست.  می

امکان جمع شدن علو و  که ھمچنانماه و خورشید در آسمان قرار دارند.  هیکدر حال
ھا  آن معیت (ھمراھی) در یکی از مخلوقات وجود داشته باشد، پس امکان جمع شدن

 در خالق به طریق اولی وجود دارد. 

ا� «کند که قسمتی از آن چنین بود:  در ھنگام سفر دعایی میص پیامبر ثالثًا:
هل واملال والودل يف ةفياخللالسفر و أنت الصاحب يف

َ
خدایا تو در سفر ھمراه « »:األ

ھا] زندان جانشین [و حافظ آن[مسافر] ھستی. و در میان خانواده، اموال و فر



 ٢١٧  صفات و اسماء دیتوح: چهارم فصل

 .١»ھستی
آمده است که ص به روایت از پیامبر÷ در مستدرک الوسائل از امیر المؤمنین

ِ ٱ �﴿ ای بگوید: ایشان فرمودند: ھر گاه بنده  ]۱: [الفاتحة ﴾١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ام کارش را با نام من شروع کرد. پس من باید امور او را به  فرماید: بنده خداوند می

ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ گوید: پایان برسانم و در کارھایش به او برکت ببخشم. وقتی بنده می َّ�ِ
و دانست  گزاری کرد ام مرا ستود و از من سپاس بنده«فرماید:  خداوند می :﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

اند،  ھمچنین بالھایی که از او دور شده .»یی که دارد ھمه از جانب من استھا که نعمت
ھای  دھم که برای او نعمت ھمه به لطف و بزرگی من بوده است. شما را شاھد قرار می

ھای دنیا از  کنم و بالیای آخرت را ھمانند مصیبت ھای آخرت اضافه می دنیا را به نعمت

ام  فرماید: بنده خداوند می :﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ زم. ھر گاه بنده بگوید:سا او دور می
دھم که  برای من شھادت داد که من بخشنده و مھربان ھستم. شما را شاھد قرار می

اش را خواھم داد و سھم او را از عطا و بخششم را نیز به  تردید از رحمتم به او بھره بی

فرماید: شما را  خداوند می :﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ نده بگوید:او خواھم بخشید. ھرگاه ب
او به اینکه من صاحب روز جزا ھستم اعتراف کرد، من  که ھمچناندھم،  شاھد قرار می

ھایش را خواھم پذیرفت و  نیز در روز قیامت، حساب را بر او آسان خواھم گرفت و نیکی

فرماید:  خداوند می :﴾َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ بگوید: ھایش در خواھم گذشت. ھرگاه بنده از بدی
ھایش به او  تردید در مقابل عبادت پرستد. بی گوید. او فقط مرا می ام راست می بنده«

کردند، به آن غبطه  دھم که ھمه آن کسانی که با عبادت او مخالفت می پاداشی می

ام فقط از من  فرماید: بنده وند میخدا: ﴾٥�يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿ بخورند. ھرگاه بنده بگوید:
در  را تردید او دھم که بی کمک طلبید و به من پناه آورد من شما را شاھد قرار می

کنم و در ھنگام مشکالت روز  ھا به او کمک می دھم و در سختی کارھایش یاری می

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ قیامت دست او را خواھم گرفت. ھرگاه بنده بگوید:  ٦ قِيمَ لُۡمۡستَ ٱ لّصِ
ِينَ ٱ ِصَ�َٰط  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ

َ
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱ� و تا آخر سوره  :﴾٧ لضَّ

فرماید این دعای بنده من است و ھر آنچه او بخواھد بر آورده  را بخواند خداوند می
کرد به  ام پاسخ گفتم و ھمه آنچه را که آرزو می به دعای بنده ،دھم کنم و به او می می

                                                 
 ). ٢/٥٢٥)، من ال یحضره الفقیه (٨/١٣٤)، نگا: مستدرک الوسائل (٤/٢٨٤الکافی ( -١
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 .١ترسید، او را امان دادم او دادم و از آنچه از آن می

                                                 
 ). ١٧٤)، امالی صدوق (٨٢/٥٩)، بحاراألنوار (٤/٢٢٨مستدرک الوسائل ( -١



 
 
 
 

 پایان

گاھانه خدایت را بخوان زیرا  ۀدربار !برادر عزیزم گاھی داشته باش و آ امور دینت آ
مواره به آموختن و دانستن ضرورت دارند. ھمچنین این امور جز شریعت ھستند که ھ

باید ھمواره در این راه براساس نور و روشنی حرکت کنی و بھترین نور ھمان کتاب 
 باشد.  می† و مکتب اھل بیتص خدا و سنت پیامبر

خواھم که  ھای زیبا و صفات واالیش می نام ۀبه وسیل –سبحانه وتعالی  –از خداوند 
† روش اھل بیتو و راه ص نش را بر سنت پیامبر بزرگوارشھای بندگان مؤم دل

ھمان افراد پاکی که ھرگز راه و روش او را تغییر نداده و از راه او منحرف  ،متفق سازد
مؤمنان بودند در پایان ھمان  ۀھای بیان حقیقت برای ھم نشدند. آنان نور حق و راه

  خواندند.  شب می در دعای نمازص خوانیم که سرورمان محمد دعایی را می

ا�ِ ي�ِ ياكَل َومِ يالَّلُهمَّ رَبِّ ِجرْبائَ « َمَواِت وَ يْ َل َو�رِْسَ غَ َل فَاِطِر السَّ
ْ
رِْض اَعلِِم ال

َ
ِب يْ األ

 ْ
َ

نَْت حت
َ
َهاَدِة أ  �ْ ِه يْ نُْوا �ِ اكَ َما يْ �ِ  كَ  ِعبَادِ ْ�َ ُم �َ �ُ َوالشَّ

َ
ِه ِمَن يْ َما اْختُِلَف �ِ  تَِلُفوَن اْهِدنَا إىِل

  يَ�ْهدِ  َك إِنَّ  كقِّ بِإِْذنِ احلَ 
َ

 .»مِ يْ رِصاٍط الُْمْستَقِ  َمْن �ََشاُء إىِل
ھا و زمین،  ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ای آفریننده آسمان اخداوند«

شوند،  داننده نھان و آشکار تو در میان بندگانت در آنچه درباره آن دچار اختالف می ای
کنی. در آنچه درباره آن اختالف به وجود آمده است با اراده خود ما را به  قضاوت و داوری می

بخواھی به راه راست ھدایت تردید تو ھرکسی را که  مایی کن که بیآنچه حقیقت است راھن
 .»کنی می
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 .ق)  ھ ۱۴۰۲تفسیر المنیر، محمد کرمی، قم، المطبعه العلمیه، ( .۳۷
تفسیر من وحی القرآن، سید محمد حسین فضل الله، چاپ سوم، بیروت،  .۳۸

 دارالزھرا 
تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبایی، چاپ سوم، تھران، دارالکتب  .۳۹

 ه اإلسالمی
تفسیر نور الثقلین، شیخ عبد علی بن جمعه الحویزی، چاپ سوم، قم، المطبعه  .۴۰

 العلمیه 
 .ق)  ھ ۱۳۹۸التوحید، الصدوق، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ( .۴۱
ثواب االعمال، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، انتشارات شریف رضی،  .۴۲

 .ش)  ھ ۱۳۴۶قم، (
موسسه امام مھدی (عج)، قم، اوندی، الدین الر الخرائج و الجرائح، قطب .۴۳

 .ق)  ھ۱۴۰۹(
الخصال، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)، انتشارات جامعه  .۴۴

 .ق)  ھ ۱۴۰۳مدرسین، قم، (
دعائم اإلسالم، نعمان بن محمد التیمی المغربی، دارالمعارف، مصر،  .۴۵

 .ق)  ھ۱۳۸۵(
تشارات دانشکار مشھد، رجال الکشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی، ان .۴۶

 .ق)  ھ ۱۳۴۸(
 روضه الواعظین، محمد بن حسن فتال نیشابوری، انتشارات رضی، قم  .۴۷
شرح نھج البالغه، عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، کتابخانه آیت الله  .۴۸

 .ق)  ھ ۱۴۰۴مرعشی، قم، (



 †عقیده اهل بیت    ٢٢٤

الدین محمد العاملی  الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، شیخ زین .۴۹
 .ق)  ھ ۱۳۴۸النباطی، چاپ کتابخانه حیدریه، نجف، (

 .ق)  ھ ۱۴۰۷عده الداعی، ابن فھد حلی، دارالکتاب اإلسالمی، ( .۵۰
علل الشرائع، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)، انتشارات  .۵۱

 کتابخانه داوری، قم 
نتشارات جامعه مدرسین، قم، عمده ، ابن بطریق یحیی بن حسن حلی، اال .۵۲

 .ق)  ھ۱۴۰۷(
، قم، ÷عوالی الآللی، البن ابی جمھور االحسائی، انتشارات سید الشھداء .۵۳

 .ق)  ھ۱۴۰۵(
، ابو جعفر محمد بن علی (صدوق)، انتشارات جھان، ÷عیون اخبار الرضا .۵۴

 .ق)  ھ ۱۳۷۸(
بن طاوس، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، فالح السائل، سید علی بن موسی  .۵۵

 قم 
قصص األنبیا، سید نعمت الله جزائری، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، قم،  .۵۶

 .ق)  ھ ۱۴۰۴(
ھای آستان قدس  قصص األنبیاء، قطب الدین راوندی، چاپ بنیاد پژوھش .۵۷

 .ق)  ھ ۱۴۰۹رضوی، (
ی أربلی، چاپ کتابخانه کشف الغمه فی معرفه األئمه، ابوالحسن علی بن عیس .۵۸

 .ق)  ھ ۱۳۸۱بنی ھاشم تبریز، (
 .ق)  ھ ۱۴۱۰کنز الفوائد، ابوالفتح کراجکی، انتشارات دارالذخائر، قم، ( .۵۹
مدرسه امام مھدی (عج)، قم، المؤمن، حسین بن سعید االھوازی، انتشارات  .۶۰

 .ق)  ھ۱۴۰۴(
 مجموعه ورام، ورام بن ابی فراس، انتشارات مکتبه الفقیه، قم  .۶۱
لمحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، دارالکتب االسالمیه، قم، ا .۶۲

 .ق)  ھ۱۳۷۱(
نتشارات جامعه مدرسین، قم، متطرفات السرائر، محمد بن ادریس حلی، ا .۶۳

 .ق)  ھ۱۴۱۱(
 المعارف االسالمیه، قم، چاپ اول  ۀمدینه المعاجز، سید ھاشم بحرانی، موسس .۶۴



 ٢٢٥  عفهرست مناب

 م مسکن الفواد، سید ثانی، کتابخانه نصرتی، ق .۶۵
قم، † آل البیت ۀمستدرک الوسائل، حسین نوری طبرسی، مؤسس .۶۶

 .ق)  ھ۱۴۰۸(
الکفعمی انتشارات رضی، قم، مصباح الکفعمی، ابراھیم بن علی العاملی  .۶۷

 .ق)  ھ۱۴۰۵(
 .ق)  ھ۱۴۱۳المقنعه، شیخ مفید، انتشارات کنگره جھانی شیخ مفید، قم، ( .۶۸
، یشارات شریف رضمکارم االخالص، رضی الدین حسن بن فضل طبرسی، انت .۶۹

 .ق)  ھ ۱۴۱۲قم، (
ابو جعفر محمد بن علی بن شھر آشوب مازندرانی، † مناقب آل ابی طالب .۷۰

 .ق)  ھ ۱۳۷۹انتشارات عالمه، قم، ( ۀموسس
برگزیده ÷ طالب نھج البالغه، من کالم امیر المؤمنین ابو الحسن علی بن ابی .۷۱

 شریف رضی، انتشارات دارالھجره، قم 
 الله راوندی، موسسه دار الکتاب، قمالنوادر، سید فضل  .۷۲
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