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 به خاطر اهللا گذشتندشان  كه از جان به خصوص آنان
 را از دين اسالم دريغ نكردندشان  و اموال

 و انديشه و قلم خود را براي دفاع از كيان اسالم به كار انداختند
 و با رفتار و كردار شايسته و گفتار نيكو مسلماني را معنا كردند.

 
 تقديم به استاد گرانقدرم

 يجناب آقاي دكتر محمد هادي عبدخداي
 رياست سابق   دانشكده تربيت مدرس قرآن (علوم قرآني مشهد)

 
 تقديم به انديشمند خوش سيرت تربت جام حاج مصطفي اربابي

 دو استاد عزيزم فردي كه مرا با تحمل عقايد ديگران آشنا كر
 آقاي محسن رجبي

 و خادم قرآن سيد مرتضي سادات فاطمي
 

 ر كنم به خصوص پدرم محمد علي رمضانيبايد از آنها تشككه  تشكر از همه ي آنها 
و كيهان كريمي و دوستان يوسف يزداني و ايرج ساماني
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 ��م ا� ا����ن ا����م

 احلمد هللا و الصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله و صحبه وسلم

 مقدمه

همواره جهانيان يا با پيامبران زيستند و  صاز آغاز خلقت بشر تا وفات پيامبر اسالم 
آخرين پيامبر خدا ديگر دنيا منتظر  صا منتظر ظهور پيامبري بودند؛ ولي با وفات محمدي

ظهور پيامبري نيست و ديگر به هيچ انسـاني وحـي نخواهـد شـد، امـا در حقيقـت چـرا        
پيامبران برانگيخته شدند، اگر براي راهنمايي انسانها الزم و ضروري بودند چرا براي همه 

سلسله  صاهد حضور پيامبران نبوديم، چرا بعد از پيامبر اسالم ش ها مردم و در همه زمان
پيامبري به آخر خط خود رسيد، االن مسـئوليت راهنمـايي مـردم بـا چـه كسـي اسـت و        

و من هم در اين اند  سؤاالت بيشمار ديگر كه علماي اسالم به نحو عالي به آنها پاسخ گفته
به سـؤاالتي از ايـن قبيـل    ام  سعي كرده وام  رساله در حد توان به اين موضوعات پرداخته

 پاسخ گويم.
زيست به نبوت برگزيده شـد تـا ديـن خـدا را       مي زماني كه در مكه صمحمد امين 

زنده كند، اما دين چيست كه همه پيامبران براي زنده كردن آن مبعوث شدند، به نظر مـن  
ي خـود كـه از   ها يندهاست كه خدا براي بهتر زيستن انسانها توسط نمااي  دين يك برنامه

جنس بشر بودند، ارائه كرده است و از اولين پيامبر اين برنامه شروع شده و بـا توجـه بـه    
نازل گشته و در زمـان وفـات    ها مقتضيات زماني و مكاني و شعوري انسانها در طول قرن

تكميل آن، ديگـر نيـازي بـه تكـرار     به حد اعالي خود رسيده و بعد از  صپيامبر اسالم 
ت نيست و يكايك مسلمانان موظف هستند از دين خدا دفاع كنند و هر انسـان امـت   نبو

تواند پيامبر زمان خود باشد، پيامبري كه هر چند از نعمت وحي بي نصيب   مي صمحمد 
توانـد بـه سـر منـزل مقصـود        مي است ولي با در دست داشتن قرآن و سنت و عقل كامل
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اهللا به او واگذار شده و علماي اسالم در حقيقـت   برسد و اجتهاد به عنوان لطفي از جانب
ست كه مسئوليت رفع مشكالت دنياي مادي به عهده اينـان  ها زمان هستند و قرن پيامبران

 است.
يي هـا  و هـر چنـد در دوره  انـد   بـراي اسـالم زحمـت كشـيده     هـا  علماي اسالم سـال 

واره كساني بودند كه ي مسلمانان، دين خدا را به مخاطره انداخته است ولي همها كوتاهي
و لـذا بعـد از هـزار و چهـار صـد سـال       انـد   جان بر كف در راه خدا جان فشـاني كـرده  

موجوديت حقيقي اسالم كه قرآن و سنت است بدون تحريف و اضـافاتي بـه دسـت مـا     
شـود ولـي     مـي  از مسلمانان مشـاهده اي  يي در بين عدهها رسيده است، هر چند كه بدعت

دانند و ادعاهاي بدعت خواهان شايد براي عـده   نمي ها را جزء دينهنوز علماي اسالم آن
 عوام بازار داشته باشد اما براي علماء و محققان، اسالم حقيقي از اسالم ساختگي شـناخته 

 بتوانند اسالم را مانند مسيحيت زمين گير كنند. ها شود و امكان ندارد پولس  مي
شت اين بود كه چه لزومـي دارد از ديـن   ذهن مرا به خود مشغول دا ها سؤالي كه سال

خدا دفاع كنيم، مگر بين مسيحيت پولسي و اسالم دروغين با مسيحيت پطروسي و اسالم 
 حقيقي چه تفاوتي است؟

جوابي كه براي اين سؤال در ذهن خود يافتم اين بود كه انسان براي دين نيست، بلكه 
طبيعت و ... آمدنـد تـا مـن بشـر بهتـر      دين براي انسانهاست، و به عبارتي دين، پيامبران، 

رساند و به   مي كه برايم سودام  زندگي كنم، و اگر من از دين دفاع كنم از چيزي دفاع كرده
توانـد    مـي  ام، و هـر انسـاني   به نسل بعدي به بشريت خدمت كرده عنوان بشر با انتقال آن

بنابراين با دفاع از ديـن   ي راه يابي انسان به هدف عالي بهتر زيستن شود،ها يكي از حلقه
 كنيم.  مي از برنامه سعادت، از حقيقت وجودي خود و از بشريت دفاع

كه رهبر ما در دفاع از انسانيت است در روزگاري به پيامبري  صحضرت محمد 
گشت و خدايان   مي مبعوث گشت كه عالوه بر اهللا، صدها و هزاران خداي ديگر پرستش

هللا را به بندگي و بردگي كشيده بودند، در چنين روزگاري زر و زور و تزوير، بندگان ا
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هاي سنگي، چوبي، گوشتي  ا بتاي همه جانبه ب مبارزه» ال اله اال اهللا«با شعار  صمحمد 
و خيالي آغاز كرد و به بندگان آموخت كه جز در مقابل اهللا سر خم نكنيد و ركوع، تعظيم 

هللا، هبل و الت و عزي را تعظيم كنيد و سجود مخصوص اهللا است و حق نداريد همراه ا

ُُ يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿ :ي بايست به اهللا رو كنيد و تنها از او بخواهيد و آيه  مي و ُُ ۡع ََ  ﴾٥يَِّاَك 
كه شعار همه  .»خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مي (پروردگارا) تنها تو را مي« .]5: الفاحتة[

 انه زد و اهللا به تنهايي پرستش شد.پيامبران بود دوباره در دنيا جو
وقتي انسان درك كند كه اشرف مخلوقات است و روح اهللا در كالبدش جريان يافته، 

داند و  نمي ديگر خود را خوار و بي ارزش ديگر حاضر نيست به غير اهللا ركوع كند و
خدا باشد، و اگر درك كند خداوند در زمين جانشين و ي  بندهي  حاضر نيست بنده

�ِض َخلِيَفةٗ  يِّ�ِ َجاِعلٞ ﴿: برگزيدهاي  ليفهخ
َ
به يقين جانشيني در زمين « .]30: ةالبقر[ ﴾ِ� ٱۡ�

 .»دهم مي قرار
 و اين خليفه اوست ديگر غير ممكن است كه مقامش را با كسي عوض كند.

كنـد، و ايـن     مـي  اين انسان است كه امانت اهللا را پذيرفته، بنابراين احساس مسئوليت
 هـا  بخشد، امانتي كه حتي آسمان  مي ليت است كه در عين سختي به انسان شخصيتمسئو

 ي سخت جرأت نكردند آن را بپذيرند، ولي انسان آن را پذيرفت و شايدها و زمين و كوه
 دانست چه مسئوليتي را پذيرفته است.. نمي

�ِض َوٱ�ِۡ  ﴿
َ
َ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ اَََة  ََ

َ
ََا ٱۡ� ۡۡ ََ َََها وَ يَِّا َع ن َ�ِۡمۡل

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
ََۡها َُاِل فَ� َِ ۡشَفۡقَن 

َ
أ

 َٗ ُٰن  يَُِّهۥ َ�َن َظلُو ََ � ِ
ۡۡ َلََها ٱ ََ يقيناً ما امانت را [كه تكاليف « .]72[األحزاب:  ﴾٧ ا َجُهوٗ� َو

ها عرضه كرديم و آنها از به عهده  ها و زمين و كوه شرعيه سعادت بخش است] بر آسمان
سبب اينكه استعدادش را نداشتند] امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان آن را گرفتنش [به 
ترديد او [به علت ادا نكردن امانت] بسيار ستمكار، و [نسبت به سرانجام خيانت در  پذيرفت بي

 .»امانت[بسيار نادان است



  چرا و چگونه خدا را بشناسيم  8

 

را كنم امانتش و اگر بندگي او ام  با خدا معامله كردهام  و چون اين مسئوليت را پذيرفته
سؤالي ديگر كه شايد به ذهن خطور كند اين است كه ما بايد از چه ديني  را برگردانده ام.

 پاسداري كنيم تا از انسانيت دفاع كنيم؟
 ما دفاع از همه اديان الهي است كه در واقع يك ديني  بايد توجه داشت كه وظيفه

شويم كه در مسير   مي ا بنگريم متوجهباشند، زيرا اگر رهنمودهاي مسيح عليه السالم ر  مي
باشد، و رهنمودهاي   مي و ديگر پيامبران الهي ‡رهنمودهاي نوح، ابراهيم، موسي 

ي ها تفاوتي ندارد، فقط سير تكاملي دين در دورهاش  با پيامبران قبلي صآخرين پيامبر
براين دين دين الهي كامل گرديد، بنا صمتفاوت جريان داشته و در دوره آخرين پيامبر 

ي دين اسالم است، ولي متأسفانه در اين اديان الهي  يح و دين يهود حالت تكامل نيافتهمس
توانيم اشتراكات فراوان اديان الهي  ه كه با پاك سازي اين تحريفات ميتحريفاتي وارد شد

 .به خصوص در زمينه اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد را به وضوح ديد
وظفند مفهوم واقعي دين و هدف متعالي آن را به دنيا معرفي كنند مسلمانان م ،بنابراين

الگوي مسلمان و مسلمان  صتا انسانها به وحدت و صلح و آشتي برسند، زيرا پيامبر

مّ ﴿ ي ديگر در قرآن معرفي شده است.ها الگوي امت ََ َو  ُُۡل َوِ� ُُ َِن َ� ٮُٰ�ُم ٱسُۡمۡسلِِمَ� 
وُل شَ  َُ َّ وَن ٱس ُُ َ ِِ   ََ ٰ َ ٱَّاِس ََ ََ  ََ ء  َُ ُا  َعلَۡيُ�ۡم َوََُ�وَُو   ُشَه او شما را « .]78[الحج:  ﴾ِهي

ناميد و در اين [قرآن هم به همين عنوان نامگذاري شده ايد] تا پيامبر گواه » مسلمان«پيش از اين 
 .»بر شما باشد و شما هم گواه بر مردم باشيد

نان به حقيقت اسالم و مسأله توحيد و ولي آنچه ما امروز شاهد آنيم بي توجهي مسلما
بها دادن بيش از حد آنها به مسائل اختالفي و فقهي است و متأسفانه بسياري از مسلمانان 

ي ناآگاه، كه اسالم را به ها نسبت به دين و قرآن و اسالم بي تفاوتند و بعضي نيز متعصب
انان و سـرخوردگي  شناسند و همه اينها موجب درگيري داخلي در بـين مسـلم   نمي خوبي

روشنفكران و متفكران دنياي اسالم شده است؛ در صورتي كه هـزار و چهـار صـد سـال     
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با شعار توحيد كه نقطه اصلي اسالم است همه مسلمانان را متحـد كـرده    صپيش پيامبر
 بود ولي امروز توحيد فراموش شده و اختالفات  بين مسلمانان جدايي افكنده است.

 ي اسالميها گروه سيري در چرايي فرق و
و مذاهب متفاوتي اسـت   ها ، فرقهها آنچه امروزه به نام اسالم در دنيا جريان دارد گروه

كه عليرغم اشتراكات فراوان، در بعضي مسائل جزئي يا كلي با هم اختالفاتي دارند، دليـل  
و اختالفات اين است كه انسانها به سبب نوع خلقت، ميزان سواد و آگاهي، شرايط مكاني 

و  ها ي متفاوتي از وقايع و پديدهها زماني، سن و تجربه، تعصب يا بي طرفي و ... برداشت
 شده است. ها كه جهان بيني هر شخص است علت تعدد ديدگاه ها ... دارند و اين برداشت

مختص اسالم يا مسلمانان نيست و شاهد هسـتيم كـه اديـان و مـذاهب      ها اين تفاوت
وحتي ايـن مسـأله در   اند  ي متفاوت به وجود آمدهها ا خط مشيگوناگون در سراسر دنيا ب

 علوم ديگر نيز كامالًً مشهود است.
اما در اسالم به مانند اديان ديگر، مذاهب مختلفي به مرور زمان ايجاد شده و تفكرات 

گـاهي   هـا  متفاوتي در طول زمان در بين مسلمانان رايج گشته است، و اين تفاوت عقيـده 
و زدوخوردهاي بين مسـلمانان گشـته اسـت، و متأسـفانه در      ها درگيري حتي سبب بروز

و اين بي  اند، به تكفير و قتل و كشتار ساير مسلمانان پرداخته ها مواردي نادر بعضي گروه
سبب شده تا در قرن حاضر، دنيا به اسالم بـه ديـده تروريسـم بنگـرد و در هـر       ها خردي

رود،   مـي  به طرف مسلمانان نشانه ها و تهمت ها نگاه افتد، اولين  مي سرزميني تروري اتفاق
و صرف نظر از تبليغات دشمنان اسالم، كوتاهي مسلمانان در معرفي اسالم واقعي و تأييد 
قتل و كشتار بي گناهان توسط مسلمان نماها باعث شـده بسـياري از انسـانها نسـبت بـه      

 هين و اجبـار مخالفـان را رد  اسالم بدبين شوند، و حال آن كه اسـالم تـرور، تكفيـر، تـو    
 كند.  مي

ي اسـالم را  هـا  اگر بخواهيم جايگاه از دست رفته مسلمانان به آنها برگردد بايد آموزه
عملي كنيم و در دنيا گفتگو و صلح را به عنوان برنامه اسالم ارائه دهيم تا دنيا بدانـد كـه   
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از مظلوم به پيـروانش   اسالم نه دين شمشير بلكه دين صلح است و اسالم فقط براي دفاع
 دهد.  مي اجازه جنگ با ظالم را

در جامعـه حضـور   صشاهد بوديم كه مخالفان پيـامبر   صدر حكومت پيامبر اسالم
با يهوديان پيمـان بسـت و    صمند بودند، پيامبر  ته و از تمام حق و حقوق خود بهرهداش

دند و جريـان مباهلـه   مسيحيان نيز براي گفتگو و مناظره با شخص اول اسالم به مدينه آم
زنـدگي كـرده و از حقـوق     صحتي در قرآن ذكر شده است، منافقان نيز در شهر پيـامبر 

شهروندي مانند ديگر مسلمانان برخوردار بودند، و اگر برخوردي با آنها شـده بـه سـبب    
بشري خيانت و جاسوسي ي  خيانت و جاسوسي آنها براي دشمنان بوده و در هيچ جامعه

بعـد از فـتح مكـه بـا      صدهند، حتي رفتار پيامبر نمي ا مورد گذشت قراربراي دشمنان ر
 نيز مخالفانش بـه راحتـي   ÷مشركان بسيار پسنديده و عالي بود، در حكومت امام علي 

 ÷و نه علـي  صزيستند و از همه حقوق طبيعي برخوردار بودند، بنابراين نه پيامبر   مي
اتخـاذ نكردنـد، و گفتگـو و تبـادل نظـر      سياست حذف مخالفان يا منزوي كردن آنهـا را  

همواره مورد تأييد اسالم بوده اسـت و در قـرآن آمـده بهتـرين بنـدگان اهللا انديشـمنداني       
 كنند،  مي شنوند و بهترين را انتخاب  مي اقوال راي  هستند كه همه

َُادِ ﴿ ۡ ِع ۡحَسََهُ  ١فَبَّ�ِ
َ
َُُِّعوَن أ َي ََ َۡۡقۡوَل  ََِن ََۡسَتِمُعوَن ٱ ّّ ُ  ٱ َّ ُٰٰهُم ٱ َُ َُ ََِن  ّّ ِكَِ  ٱ َٰ و 

ُ
ۥءُ أ

َۡۡ�ِٰب 
َ
سُو   ٱۡ� و 

ُ
ۡم أ ُُ ِكَِ   َٰ و 

ُ
 آنان كه سخن را پس به بندگانم مژده ده*« .]18-17[الزمر:  ﴾١َوأ

كنند، اينانند كساني كه خدا هدايتشان كرده، و اينان همان  مي شنوند و از بهترينش پيروي مي

 .»خردمندانند
اين افراد بر آنان كه حاضر نيستند داليل ديگران را بشـنوند برتـري دارنـد و     ،نبنابراي

 ه بندگان خردمند خدا جايي ندارد.تعصب بي دليل در باورهاي اولي
اما امروزه بعضي از مسلمانان با توجه به تعـدد فـرق اسـالمي، متأسـفانه در خـدمت      

و  هـا  رسند بر گـروه   مي ومتسياست دشمنان اسالم درآمدند و زماني كه به قدرت و حك
ي مردم شروع شده و گروه و ها گيرند تا بر اثر ظلم قيام  مي ي ديگر اسالمي سختها فرقه
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كه تازه به حكومت رسيده درصـدد انتقـام   اي  ديگر زمامدار حكومت شده، و فرقهاي  فرقه
ي  فاضـله ي  گونه مسلمانان از مدينهكنند و اين  مي برآمده و سياست حكومت قبلي را اتخاذ

 گيرند.  مي شد فاصله  مي كه به همه انسانها احترام گذاشته صپيامبر
درست ي  متأسفانه امروزه در بسياري از كشورهاي اسالمي يك نظريه به عنوان نظريه

شود و مسـلمانان همـواره    نمي نشر و تبليغ دادهي  ي ديگر اجازهها تلقي شده و به ديدگاه
فقـط آنچـه را    ها پذيرند، دولت  مي شنايي دارند و فقط آن رافقط با نظرات حاكمان خود آ

ي هـا  شود نظرات گروه نمي كنند و به مسلمانان اجازه داده  مي مطابق نظرشان است ترويج
ذكـر شـده اسـت، حاكمـان     ي  ي اسـالم و آيـه  هـا  ديگر را بشنوند و اين برخالف آمـوزه 

بنگرنـد و    صر زندگي پيامبرشـان  كنند د  مي افتخارشان  كشورهاي اسالمي كه به اسالم
بست يا با منطـق و دليـل بـا آنهـا       مي ببينند كه آيا اولين حاكم اسالمي دهان مخالفانش را

 كرد؟  مي مبارزه
توانند موضوع گفتگوي اديان الهي را مطرح كنند و با ايـن برنامـه     مي مسلمانان امروز

زم مسيحي و يهودي كه در فكر ي صهيونيها ضمن كمك به صلح و آشتي جهاني با برنامه
به آتش كشيدن جهان هستند تا با نابودي مخالفان ارباب جهان شوند مقابله كنند، زيرا در 

شود و تا زماني كه يهوديان و مسـيحيان بـه     مي شود بلكه اصالح نمي اسالم مخالف نابود
ذارد و حقوق مسلمانان احترام گذارند، مسلمان موظف است به حقـوق آنهـا احتـرام بگـ    

مدرك، نه تعصب و جنجال دفـاع  با دليل و شان  حتي آنان حق دارند در جامعه از ديدگاه
 كنند:

﴿ َّ ََ  ََ َُۡهۡم  َوُُوسُوء    َِ ََِن َظلَُمو    ّّ ۡحَسُن يِّ� ٱ
َ
ِّۡ� ِ َ أ َُِ ِٰب يِّ� َِ� ۡۡ َل ٱ ُۡ

َ
سُوء   أ ُِ ا َوَ� ََُلٰ
َزِ 
ُ
ََا َوأ ۡ َِ ِ َزَِل ي

ُ
ِيء أ ّّ �َِ ُٞ ََا يَ�ُٰهُ�ۡم َ�ِٰح ُۡ�ۡم يَ�ُٰه َِ [العنكبوت:  ﴾٤َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن  َل يِ

و با اهل كتاب جز با نيكوترين شيوه مجادله و گفتگو مكنيد، مگر با كساني از آنان كه [در «. ]46
شما نازل شده مجادله با شما] ظالمانه به ميدان آيند، و بگوييد: به آنچه به سوي ما و به سوي 
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ها و احكام] او  است، ايمان داريم و معبود ما و معبود شما يكي است و ما تسليم [فرمان
 .»هستيم

 ي صليبي و انتقام بيزار است و هيچ گاه از بروز جنگ خوشحالها اسالم از جنگ
شود، ولي اگر به اسالم حمله شود جهاد و جنگ و دفاع زيبا و شايسته است و همان  نمي

كه اسالم از جنگ بيزار است از تسليم در برابرظالم نفرت دارد و به پيروانش اجازه گونه 

ن ُظلِمَ ّ�  ﴿ دهد، نمي سكوت در برابر ظلم را ََ َۡۡقۡوِل يِّ�  ََِن ٱ  ِ وَء ََ َِ�سسو ُ ٱۡ�َۡه َّ  ﴾ ُ�ِبو ٱ
] كسى كه بر او ستم خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از«. ]148[النساء: 

 .»رفته باشد، و خدا شنواى داناست
البته نبايد گفتگو با اديان الهي را هم چـون پلوراليسـم دينـي بـه حسـاب آورد، زيـرا       

ي ديگران و كوتاه آمدن از عقيده خود است ها پلوراليسم ديني در حقيقت پذيرش ديدگاه
آزار پيروان آنهاست و هـم   ولي نظر اسالم پذيرش وجود ديدگاه مخالف و عدم توهين و

چنين پذيرش نظرات درست آنها كه حتماً در اسالم نيز آنها ذكر شده زيرا اديـان الهـي و   
همچنين در كـالم بزرگـان ديـن اسـالم      اند، ي اين اديان از يك مصدر صادر شدهها كتاب

ذيرش گويد و اين گونه جواز پ  مي گويند نه اين كه چه كسي  مي آمده است كه بنگريد چه
 كالم و عمل صحيح از مخالفان و غير مسلمانان به مسلمانان داده شده است.

چنان كه موضوع گفتگوي اديان الهي بايد مورد توجه قرار گيـرد، بايـد مسـلمانان    هم
ي كاهش اختالفات مذهبي دست به كار شـوند و بـه سـوي وحـدت گـام بردارنـد و       برا

ي اسـالمي و اسـالم   هـا  شوند و گـروه  ي منتسب به اسالم ضروري است شناختهها گروه
پوشان منافق بايد از هم جدا شوند، تا هر عمل و رفتاري به نام اسـالم در جوامـع انجـام    

ي منستب به اسالم مسـلمانند، بايـد راه و روش   ها نگيرد. براي اين كه درك كنيم گروهي
الم يعنـي  تطبيق داد، اگر به اصول اصلي اسـ  صآنها را با كتاب خدا و سنت رسول خدا

توحيد ، نبوت ، معاد پايبند باشند و هدف ديـن يعنـي اطاعـت خـدا و نيكـو زيسـتن را       
احتـرام گذارنـد و انسـانيت را نيكـو شـمارند،       صرعايت كنند و به سـنت رسـول اهللا   
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مسلمانند هر چند ممكن است انحرافاتي هم داشته باشند؛ به طور نمونـه شـاگرد مكتـب    
جنگ با شاميان، بعد از اين كه علل جنگ را برشمرده، آنها با وجود  ÷اسالم، امام علي 

دهد برچسب شرك، نفاق يا ... بـه شـاميان بزنـد،     نمي داند و به خود اجازه  مي را مسلمان
و  هـا  اما امروز با پيدايش زنگارها در ديـن، كـژي  « :فرمايد  مي در اين رابطه ÷امام علي

غين در دين، با برادران مسلمان خود به جنـگ  در افكار، تفسير و تأويل درو ها نفوذ شبهه
ي  خونين كشانده شديم. پس هرگاه احساس كنيم چيزي باعث وحدت ماست و به وسيله

 .»122ي  ي محمد دشتي، خطبه نهج البالغه، ترجمه«  .»شويم...   مي آن به  يكديگر نزديك
ن فساد نكردند آزاد دانستند تا در زمي  مي خوارج را كه امام را كافر ÷حتي امام علي 

بعد از من بـا  «گذاشت و نه تنها حكم به كفر و ارتداد آنها نداد بلكه به اصحابش فرمود: 
خوارج نبرد نكنيد، زيرا كسي كه در جستجوي حق بوده و خطا كرد مانند كسي نيست كه 

 .»61ي  ي محمد دشتي، خطبه نهج البالغه، ترجمه« .»لب باطل بوده و آن را يافته استطا
مرتد بودند يا بايد از سرزمين اسالمي تبعيـد و يـا    ÷زيرا اگر آنها از نظر امام علي 

حتي حقوق آنها را از بيت المال قطع نكرد و درب مسـاجد را   ÷شدند، امام    مي كشته
اما با تأسف در جوامع اسالمي امروزه مخالفان حكومت، محكـوم بـه    به روي آنها نبست،

ات و سرسپردگان به حكومت مـردان خـدا و عالمـان و ... و از    كفر و محروميت از امكان
ت وقت تمام امكانات بهره مندند و به همين خاطر ريا و ظاهر سازي و همگامي با حكوم

 هـا  ) در جوامع اسالمي زياد است و با تغيير حكومتخواهد باشد  مي هر فرقه و گروه كه(
و هـر روز در لباسـي درآمـده و از     دهنـد   مي ظاهرسازان متناسب با حكومت تغيير چهره

 كنند.  مي خورند و حتي گاهي دين را دكان زندگي خويش  مي لباس، چهره و رياكاري نان

 ها علماء اسالم بايد توجه داشته باشند كه وظيفه تصحيح انحرافات و مبارزه با بدعت
درگير شدند همه  با آنها است و اگر دو گروه مسلمان با هم به دليل فكري يا قومي يا ... ،

ۡصلُِحو   َ�ۡ�َ ﴿ ،مسلمانان وظيفه دارند روابط آنها را اصالح كنند
َ
ٞ فَأ َُوَن يِۡخَوة َِ ََّما ٱسُۡمۡؤ يِ

َخَوۡ�ُ�مۡ 
َ
در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان صلح و «. ]10[الحجرات:  ﴾أ
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هم نبود بايد بر ضد او با و اگر يكي مقصر بود و حاضر به صلح  »آشتي برقرار كنيد،

ََ ﴿ مسلمان مظلوم متحد شد، ِِ َحّ�ٰ ََِ�ء ُۡ ََ  ٱِّۡ� 
ٰتِلُو   َٰ ٰ  فَ ََ ۡخ

ُ
َ ٱۡ� ََ ُٰٰهَما  َُ فَنِن� َ�َتۡ  يِۡح

 ِ َّ ۡمَِ ٱ
َ
ِ أ َٓ ِ و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر بجنگند ميان آنها صلح و « .]9[الحجرات:  ﴾ي

 اگر يكي از آن دو گروه بر ديگري تجاوز كند، با آن گروهي كه تجاوزآشتي برقرار كنيد، و 

 .»كند، بجنگيد تا به حكم خدا باز گردد مي
مغاير با اسالم باشـد  اي  و نظريات حزب يا فرقه ها چنين بايد توجه داشت اگر ايدههم

انـد،  مانند اين كه اصول دين يا واجبات را ناديده بگيرد و اين فرقـه خـود را مسـلمان بد   
اشتباه است؛ زيرا مخالفت با قانون اساسي اسالم يعني خروج از اسالم؛ تفكر سبائيه كه در 

ين پايه اسـالم، توحيـد را   تر پيدا شد از اين قبيل بود كه اصلي ÷زمان خالفت امام علي
مصـري  ي  هدف حمله خويش ساخته بودند، هم چنين افرادي چون رشاد خليفه نويسنده

تواننـد   نمـي  بابيت كه ختم نبـوت را منكـر شـدند نيـز    ي  سس فرقهو محمد علي باب مؤ
 مسلمان باشند زيرا با دومين اصل اساسي اسالم يعني نبوت به مبارزه پرداختند.

ي اسالمي از غير اسالمي، بايد براي وحـدت و يكـي شـدن و    ها بعد از انفكاك گروه
ع اشـتباهات خـود بپردازنـد و    ي اسالمي با هم ارتباط برقرار كنند و به رفـ ها اتحاد، گروه

بعضي از اختالفات قابل حل بايد برطرف شود و بسياري از مسائل جزئي به شرط آن كه 
به دشمني و جدايي بين مسلمانان نينجامد، بودنشـان ايـرادي نـدارد و بـه گمـانم ارزش      

با  وحدت در سايه توحيد و اعتقاد به برتري اهللا بر خدايان ساختگي واالتر از آن است كه
خداوند حفظ حقوق مسـلمانان  « :فرمايد  مي ÷اختالفات جزئي از هم بپاشد، امام علي 

     .167ي  ي محمد دشتي، خطبه نهج البالغه، ترجمه .»ي اخالص توحيد استوار كرد وسيلهرا به 
با توجه به جمعيت يك و نيم ميلياردي مسلمانان و افزايش روز افـزون مسـلمانان در   

، بايد انديشمندان دنياي اسـالم بـا تربيـت نيـروي متخصـص و توجـه بـه        اروپا و آمريكا
اشتراكات مسلمانان در فكر تجديد قدرت اسالم باشند تا مسلمانان دوبـاره در جهـان بـه    
سيادت و آقايي دست يابند و اين كار ممكن نيست مگر اين كه در سـايه توحيـد متحـد    
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اين اصل و رهايي از بنـدگي غيـر خـدا     با بها دادن به صشوند و همان گونه كه پيامبر 
فاضله مبـدل كنـد، امـروز يكايـك مسـلمانان      ي  توانست جامعه جاهلي عربي را به مدينه

باشند و به واقع همه يك امت بايد باشند، در قرآن آمده است   مي مسئول تحقق اين آرمان
 هم دور شدند: تند و ازاز آن را گرفاي  كه دين اسالم يكي است ولي مردم هر كدام گوشه

﴿ ِ ه َِ ٰ ََ ةٗ يّن  َّ
ُ
ُتُ�ۡم أ َّ

ُ
ةٗ   ء أ َُ ُوُ�ۡم  َ�ِٰح ََ ََا  

َ
َُّقوِن َوَ َٗ  ٥فَ� ُُ ََُهۡم ُز م ََۡي ُُ ََ ۡم

َ
ُعوء   أ َّ تََق و ََ ُُ   ۖ

َِۡهۡم  ِۢ ََِما َ�َ َُِحوَن ِحۡز و در حقيقت، اين امت شماست كه امتى « .]53-52[المؤمنون:  ﴾٥فَ
]شان را ميان خود  تا كار [دين*  من پروردگار شمايم؛ پس، از من پروا داريديگانه است، و 

 .»اى به آنچه نزدشان بود، دل خوش كردند قطعه قطعه كردند [و] دسته دسته شدند: هر دسته
گردد،  شود و آرامش به جهان اسالم برمي  مي در سايه توحيد اهداف اصلي دين محقق

 ، نه به نام ديـن بـر خـود سـخت    پذيريم  مي شيم، نه ظلم راك  مي گناهان را جهت بي نه بي
كنيم و نه آنچه مخالف قرآن و   مي را به نام عبادت بر خود تحميل ها گيريم و نه بدعت  مي

 دهيم.  مي سنت و عقل است انجام
كشند مانند صهيونيزم مسيحي و يهودي   مي آيا آنان كه انسانهاي بي گناه را به نام دين

داننـد   نمـي  اند؟ و آيا ن را درك كردها آماده ظهور منجي كنند، فلسفه و هدف ديتا زمين ر
 كه ابتدا بايد كسي فساد آنها را از بين ببرد؟

 يا آنان كه با توهين به اعتقادات ديگران، عوض بحث علمي به تمسخر طـرف مقابـل  
 توانند قلب انسانها را تسخير كنند؟  مي پردازند،  مي

فات بايد اذعان كرد كه بعضي از اختالفات از فطـرت بشـري ناشـي    در رابطه با اختال
يي داشـتند بـه طـوري كـه درگيـري موسـي و       هـا  شده و حتي پيامبران نيز با هم تفـاوت 

اي  تواند به حقيقت اسالم خدشه ها نمي در قرآن ذكر شده است، و اين تفاوت إهارون
ـ   مـي  مشـاهده  صوارد كند؛ با نگـاهي بـه حكومـت پيـامبر       ي  فاضـله ي  يم درمدينـه كن

نيز اختالف بود، اما نه اختالفي كه به دشمني و ضعف اسالم بينجامد، به طـور   صپيامبر
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موافق جنگ در خـارج  اي  موافق جنگ در حصار شهر و عدهاي  نمونه در جنگ احد عده
 از شهر بودند و ...

حـزاب متفـاوت،   در جامعه آزاد اختالف سازنده، تبادل نظر، شورا، اجازه فعاليت بـه ا 
انتخابات و اعتماد به عقل جمعي به جاي عقل فردي باعث پيشرفت آن جامعـه و بـارور   

خالق اي  شود جامعه  مي شود و سبب  ها مي شدن ذهن آن ملت و پويايي نظرات و ديدگاه
به دور از استبداد، ترس، تـوهين و ...  داشـته باشـيم و اسـالم تحقـق ايـن جامعـه را در        

 گونه بود.ته است و اولين جامعه اسالمي اينود هميشه مد نظر داشي خها برنامه
 و تفكرات حاصل از اسالم ها ، ديدگاهها، مذاهب گذري بر برخي فرقه

شـوند كـه هـر      مي در يك تقسيم بندي كلي مسلمانان به دو گروه سني و شيعه تقسيم
ي متعـددي  هـا  روهيك در طول تاريخ چه از نظر فقهي و چه از نظر تفكراتي به فرق و گ

 اند. تقسيم شده
 ÷امـام علـي    صهستند كه معتقدند بعد از پيـامبر   ÷شيعيان  پيروان امام علي 

ين تر باشد و زيديه، اسماعيليه و اثني عشري از بزرگ  مي ين فرد در دنياي اسالمتر شايسته
يي ها اوتعليرغم اشتراكات، تف ها و اين گروهاند  ي شيعيان در طول تاريخ بودهها جمعيت

 با هم دارند.
دهنـد و در ايـران     مـي  امروزه شيعيان دوازده امامي جمعيت غالب شـيعيان را تشـكيل  

 زنـدگي  هـا  شاهد حكومت مذهبي آنان هستيم، در يمن نيز شيعيان زيديـه در كنـار سـني   
 كنند.  مي

حنفي، شافعي، مـالكي و حنبلـي تقسـيم    ي  اهل سنت نيز از نظر فقهي به چهار شاخه
اي از فقـه تلفيقـي چهـار     كننـد و عـده   نمـي  نيز از مذاهب چهاگانه تقليداي  عده اند، شده

كنند، از نظر فقهي در  نمي كنند و خود را محدود به يك تقليد از يك فقيه  مي مذهب تقليد
ي غرب ايران از ها ي شرق ايران از فقه حنفي و سنيها ايران شيعيان از فقه جعفري، سني

 كنند و در اصول دين به هيچ مسلماني اجازه تقليد داده نشده است.  يم فقه شافعي تقليد
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عالوه بر سني و شيعه، خوارج نيز در دنياي اسالم حاضر بودند و مذهبي متفـاوت را  
ي هـا  به وجود آمد، نيـز بـه شـاخه    ÷دادند، اين گروه كه در زمان امام علي   مي تشكيل

شتند، نكته جالـب در مـذهب خـوارج ايـن     يي داها متفاوت تقسيم شدند كه با هم تفاوت
 است كه آنها تقليد نكردند، نه از فقهاي سني و نه شيعه و نه از فقيهان خودشان.

ي ديگـري از نظـر نـوع نگـرش و     هـا  مسلمانان به گـروه  ها عالوه بر اين تقسيم بندي
 هستند. ها تفكرات ديني تقسيم شدند كه اصولي، اخباري و قرآني از اين تقسيم بندي

و انـد   دهند و بعضي از آنها قرآن را كلي شـمرده   مي اخباريون، به احاديث ارزش ويژه
 دهند.  مي احاديث را بر كالم خدا ترجيح

 اصوليون، توجه به قرآن و احاديث در دستور كار اينان قرار دارد.
 دهند.  مي دانند و به احاديث بعد از قرآن ارزش  مي قرآنيان، قرآن را ثقل اكبر

 اند. از علماء اسالم به فلسفه پرداخته و بعضي به كالم اهميت دادهاي  عده
و عرفان اسالمي در جهان شـناخته  اند  عرفا و صوفيه نيز در بين مسلمانان فراوان بوده

 شده است.
و بـا  انـد   نـا، عطـار، حـافظ و ... زنـدگي كـرده     الدر ايران نيز عرفاي به نامي چون مو

 به جهانيان شناساندند.اشعارشان عرفان اسالمي را 
 باشند.  مي ي متفاوت عرفانها قادريه، نقشبنديه، ذاكريه و ... فرقه

و انـد   امروزه نيز در بين اهل سنت تفكرات نويني چون اخـواني، سـلفي رشـد كـرده    
 اند. طرفداران زيادي به دست آورده

وجود دارد كه امروزه بيش از صد نوع تفكر، فرقه، گروه و مسلك در دنيا به نام اسالم 
همه بايستي در چارچوب قانون اساسي اسالم فعاليت كنند و هـر مـرام و مسـلكي از آن    

 تجاوز كند عملش اسالمي نيست.
كه تفكرات انحرافي به نام اسالم ايم  متأسفانه در تاريخ اسالم بارها شاهد اين بوده

ن ابن عربي و سخنان محي الدي ها تيشه به ريشه اسالم زده است يكي از اين نمونه
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ادعاهاي حسين بن منصور حالج بود كه مبحث وحدت الوجود را قبول داشتند يا رشاد 
كرد پيامبر خداست، حسين بن منصور حالج با فرياد   مي خليفه نويسنده مصري كه گمان

 صانا الحق ادعايي كرد كه حتي پيامبران اين چنين ادعايي نكردند و حتي محمد 
ين افتخارش بندگي بود و در شهادت نماز بندگي تر بزرگبرترين انسان مخلوق، 

، تا آگاه باشيم كه هر »رسولهاشهد ان حممدا عبده و«قبل از رسالتش ذكر شده  صمحمد
تواند خدا شود، متأسفانه ادعاهاي اين چنين  نمي انساني هر چند واال مقام انسان است و

كنند ومسلمانان را از توجه به اصول باعث شده تا شيادان از ساده دلي مردم سوء استفاده 
اخالقي به سوي ادعاهاي فلسفي و كالمي  سوق دهند، يكي ديگر از بالهايي كه بر دنياي 

نظام اي  بوده است كه فردي با فريب عده ها اسالم وارد شده است اعمال صوفي مسلك
ا امام زمان و يي چون نزديكي به خدا، ديدار بها مريد و مرادي را تشكيل داده و با وعده

پردازد، خطري كه نظام مريد و مرادي دارد اين است كه عقل   مي ... به اخاذي از مردم
گيرد و كسي حق اعتراض و   مي جمعي تعطيل شده يك فرد به جاي پيروانش تصميم

 كند  مي چون و چرا ندارد، حال آن كه قرآن عقل جمعي و مشورت در كارها را پيشنهاد

ۡم شُ ﴿ ُُ َُ ۡم
َ
ََُهمۡ َوأ ٰ  ََۡي ََ  .»ميان خودشان بر پايه مشورت استو كارشان در«. ]48[الشوري:  ﴾و

دهد از استبداد رأي به دور باشد و با مردم   مي ين عقل انساني دستورتر و حتي به كامل

ۡمَِ ﴿ مشورت كند،
َ
ۡم ِ� ٱۡ� ُُ َۡ  .»و در كارها، با آنان مشورت كن« .]159عمران:  [آل ﴾وََشاوِ

ريخ بارها شاهد بوديم كه دشمنان اسالم با ارتباط با ايـن مرادهـا و وعـده    در طول تا
ي خود را عملي كنند، تعطيلي عقل و تقليـد بـي چـون و    ها برنامهاند  دادن به آنها توانسته

در دست مرده شو يا االغي افسـار بسـته   اي  چراي مريدها از مرادها، مريدان را بسان مرده
 يابد.  مي استفاده از آنها افزايشدهد و زمينه سوء   مي جلوه

براي درك خطرات نظام مريد و مرادي به حمله مغول به ايران برمي گرديم، در زمـان  
حمله مغول وقتي سلطان جالل الدين به جمـع آوري سـپاه پرداخـت بسـياري از شـيوخ      

ن ارتباط پنهاني داشتند و از ملحق شدن پيروانشـا  ها صوفيه براي حفظ جان خود با مغول
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 ها ي صوفيها به سپاه اسالم ممانعت كردند تا پيروان اينان عوض دفاع از كشور به بدعت
 مشغول باشند.

شود كه   مي ديدهاي  حتي در حمله آمريكا به عراق و افغانستان، باز رد پاي خيانت عده
از مقام و جايگاه خود براي كمك به اشغال گران استفاده كردند و عـده زيـادي از مـردم    

ب خوردند و با سپردن عقل خويش به خيانت كاران رياكار، ناآگاهانه به اسالم خيانت فري
 كردند، و اين نتيجه نظام مريد و مرادي و تعطيلي عقل و سپردن خويش به ديگران است.

نمونه آخر در رابطه با نظام مريد و مرادي آنچه بود كه خودم شاهد آن بودم، در يكي 
ايران با يكي از مريدهاي صوفي مسلك ديداري داشـتم، در روز   ي انتخابات درها از دوره

دهيد، بيان داشت كه به فالن كانديدا   مي انتخابات به ايشان گفتم كه شما به چه كسي رأي
خواستيد به فالني رأي بدهيد، چه شد كه رأي   مي دهم، به ايشان گفتم كه شما كه  مي رأي

خواهيد به او رأي دهيد طرفدار چنداني ندارد و   يم تان تغيير كرد، در ضمن اين فردي كه
آورد، آيا دليل خاصي دارد كه او را انتخـاب كـرده ايـد؟ مريـد صـوفي       نمي احتماال رأي

 دانم كـه مـردم بـه او بيشـتر رأي      مي مسلك بيان داشت كه ابتدا من طرفدار فالني بودم و
د رأي بدهيم و مـا مـوظفيم از   دهند ولي مرادم از من و طرفدارانش خواست به اين فر  مي

كنم به كانديد مورد تأييـد مـرادم رأي دهيـد،       مي مرادمان اطاعت كنيم و از شما هم تقاضا
گفتم كه آيا مراد شما دليل انتخاب اين فرد را هم اعالم داشت، و ايشان پاسخ داد كه او از 

م را بـه خـاطر دسـتور    فهمد و نيازي به دليل نيست، گفتم من حاضر نيستم رأي  مي ما بهتر
دهم كه اوال صالحيتش برايم مشخص شده   مي بي دليل فردي عوض كنم و به كسي رأي

باشد و ثانيا احتمال پيروزي داشته باشد، ايشان آخرين كالمي كه گفتند اين بـود كـه اگـر    
آورند، با خودم گفتم اگـر    مي اولياء خدا [مراد ما] بخواهند كانديدهاي مورد نظرشان رأي

 كار به دست مراد شما بود كه نيازي به درخواست از شما براي رأي دادن نبود.
شـد دو نفـر رقابـت      مـي  خالصه نتايج انتخابات اعالم شد و همان طور كه پيش بيني

اصلي را داشتند و كانديداي مورد نظر مريد كمتـرين رأي ممكـن را آورد و اوليـاء خـدا     
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ام ندادند. اما پشت پرده چـه بـود و چـرا مـراد     كاري براي كانديدهاي مورد نظرشان انج
از مريدانش خواست به  فالن كانديد رأي دهند، و  با اين كار سبب شد آراء دو  ها صوفي

 نفر اول جا به جا شود؟
اي به مراد داده بـود   يدانش خواست به او رأي دهند وعدهآيا كانديدايي كه مراد از مر

بكاهـد بـا   اش  وردند براي اين كه از آراء رقيب اصلييا يكي از دو نفري كه رأي فراوان آ
چه كه بود مراد خواسته يـا  داند، اما هر  مي مراد مذاكره كرده بود، حقيقت اين ماجرا را اهللا

ناخواسته در تعيين نفر اول نقش داشت و بي توجه به نظر شخصـي طرفـدارانش، وقتـي    
از يك سو كانديداي مرادش رأي  نتايج انتخابات اعالم شد مريد دست بر سر كوفت زيرا

خواسـتند بـه او     مـي  چنداني نياورد و از ديگر سو با رأي ندادن اين افراد به فردي كه اول
رأي دهند، رأي نياورد، و اينجا بود كه من زشتي نظـام مـراد و مريـدي را درك كـردم و     

اطاعت چـون و  دانستم ناداني مسلمان سبب سوء استفاده از او شده است، اما مريد كه به 
 .!!!هم غالم حلقه به گوش مرادش بود چرا از مرادش خو كرده بود هنوز

ي تكفير است، اين ناداني مسلمان سـني اسـت    مبحث خطرناك ديگر در اسالم مسئله
داند و اين ناداني مسلمان شيعه است كه عـوض تقليـد از     مي را مشركاش  كه برادر شيعه

دهـد او را    مـي  كند كـه بـه ديگـران اجـازه      مي عملي ا به گونه ÷راه و روش امام علي 
 مشرك بدانند.

اين جهل مسلمان سني است كه تحت تـأثير تبليغـات بـدخواهان اسـالم از تخريـب      
شود و اين جهل موحـد    مي مسرور ها مساجد شيعيان و كشته شدن آنها توسط تروريست

 دهد.  مي را دشنام ها خواند و سني  مي را مسجد ضرار ها شيعه است كه مساجد سني
ام مـرا مشـرك    ي از برادران سنيبرم از اين كه از يك سو بعض  مي امروز من شيعه رنج

ولـي  انـد   بر خود نهاده ÷علي ي  از هم مسلكانم نام شيعهاي  دانند و از يك سو عده مي
گيرنـد، از غيـر خـدا درخواسـت       مي بيزارند، رشوه ÷خوانند، از عدالت علي  نمي نماز
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 قـرار  ها و توهين ها كنند كه خود را در معرض تهمت  مي كنند و آن گونه عمل  مي تحاج
 دهند.  مي

بر خود الزم ديدم كه ضمن افزايش آگاهي در حد توان به اصـالح خـويش پرداختـه    
شايد بتوانم خدمتي هر چند كوچك به اسالم و مكتب اهـل بيـت انجـام دهـم، بنـابراين      

اي از  نوشـته و پـرده از بـد فهمـي عـده     حقيقـت توحيـد    تصميم گرفتم كتابي در زمينـه 
مسائل اصل نخستين اسالم و مكتب اهـل بيـت بـردارم، پـس بـا       مسلمانان درباره بعضي

 سـجاديه بـه تصـحيح اشـتباهات    ي  توجه به آيات قرآن، مطالب نهـج البالغـه و صـحيفه   
در ايـن   كنم كه مكتب اهـل بيـت همـان اسـالم اسـت و هـر كـس         مي پردازم و ثابت  مي

 .چارچوب حركت كند مسلمان است
هدفم در اين رساله اين بود كه ثابت كنم مكتب اهل بيت، مكتب شرك نيسـت بلكـه   
توحيد خالص است و هر كه در اين مكتب درس بخواند موحد است، و هيچ فردي حـق  

 را به شرك متهم كند. ÷ندارد پيروان علي 
 ÷ك بيزار بود پس من شـيعه، علـي   از شر ÷كنم كه علي   مي در اين رساله ثابت

باشم رستگار خواهم شد همان گونه  ÷وار از شرك متنفرم و اگر پيرو واقعي امام علي 
، و به تمـام آنـان كـه    شود  مي پيروي كند رستگار صاگر از سنت پيامبر ام  كه برادر سني

سـت نـه بـر    گوييم كه اگر ايرادي است بر من وارد ا  مي خوانند،  مي شيعه را مكتب شرك
مكتب شيعه، و به راستي كه بد عمل كردن من و عوام شيعه مكتب اهـل بيـت را بـد نـام     

زنند كه مكتب تشـيع را بـدنام نكنيـد مگـر بـه        مي كرده است، و هر چه عالمان شيعه داد
گونـه كـه   رود، همان  مـي  گوش دكان داران دين فروش و غالمان حلقه به گوش و شيادان

فاصـله گرفتـه از   ي  ايد به نام اسالم نوشته شود، اشتباهات من شـيعه ايرادات مسلمانان نب
 مكتب تشيع حقيقي نبايد به نام اين مكتب نوشته شود.

امروز بايد از علماء شيعه خواهش كنيم بيش از پيش، فراتر از زمان طـاغوت و حتـي   
 را اوايل انقالب، مكتب اهل بيت را معرفي كنند، امـروز جـوان شـيعه نظـرات گونـاگون     
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شنود و اگر مكتب راستين اهل بيت به طـور كامـل در ايـن كشـور شـناخته        مي بيند و  مي
نشود، بايد منتظر ايران مسيحي بود، پس بپا خيزيم و با دليل مكتـب اهـل بيـت را اثبـات     

نتيجـه باشـد و مگذاريـد     ريد سي سال رنج انقالب فرهنگي بيكنيم نه با تبليغات، و مگذا
دهنـد تـا آبـروي      مـي  را سـر  ÷و امام علي  ÷خدايي امام حسين مداحاني كه فرياد 

آورنـد كـه شـيعيان،      مـي  شيعيان را ببرند و اين فكر را در ذهن مسلمانان ديگر به وجـود 
باشـند، حقـايق     مـي  مشرك و غيـر مسـلمان   ،دانند بنابراين  مي و پسرانش را خدا ÷علي

 مكتب اهل بيت را لگدمال كنند.
بيت چه مكتبي است كه تحقق آن اين قدر مهـم اسـت و مـردم     به راستي مكتب اهل

 ايران براي آن انقالب كردند؟
مكتب اهل بيت مكتبي است كه هر چيز سر جـاي خـودش اسـت؛ اهللا خـداي مـردم      
است و هيچ كس جـز او حـق خـدايي كـردن نـدارد، پيـامبران و امامـان و عالمـان و ...         

 ي تعريف شده است.مشخص است و وظايف حاكم اسالمشان  جايگاه
شود و فقر رخـت    مي در جامعه پياده شود عدالت حكم فرما ÷اگر مكتب امام علي 

گذارد مستمندي گرسنه بماند  نمي وار كوله بر پشت، ÷برمي بندد و رهبر جامعه، علي 
 كند.  مي و در كمترين مدت فقر را از جامعه تبعيد

 مگر به تقوا. در مكتب اهل بيت هيچ كس بر ديگران برتر نيست 
 كند. نمي در مكتب اهل بيت نژاد و ثروت بر مردم حكومت

 در مكتب اهل بيت حاكم خدمتگزار مردم است نه خداي آنها.
 در مكتب اهل بيت حاكم اسالمي، از حقوق مردمش دفاع كند، با هر دين و مذهب.

مكتب اهل بيت مكتب گفتگو و تبادل نظر اسـت نـه مكتـب زور و خـاموش كـردن      
 الفان.مخ

 مكتب اهل بيت منطق و دليل دارد و تحريفات و يك جانبه نگري در آن جايي ندارد.
 مگر اين كه خالفش ثابت شود.اند  انسانها صالحي  در مكتب اهل بيت همه
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در مكتب اهل بيت مسلمان عزيز اسـت و هـر انسـاني حقـوقي دارد، بـا هـر ديـن و        
 مذهب.

 ود.ش نمي در مكتب اهل بيت شرف انسان خرد
ي زنجيره اي، سياست حذف يا انزواي مخالفان، تخريب ها مكتب اهل بيت ترور، قتل

كند و علي   مي ي ديني و مذهبي و به هر قيمت حكومت كردن را ردها ي اقليتها عبادتگاه
به من شيعه آموخت كه مخالفانش[خوارج] و مسـيحيان و يهوديـان حـق زنـدگي و      ÷

 گر مسلمانان دارند.ت را مانند دياستفاده از امكانا
مسلمانان  اند، به قدرت رسيده ÷امروز كه در كشور ايران شاگردان مكتب امام علي 

دهند بايـد آسـوده     مي ي ديني و مذهبي را تشكيلها سني و مسيحيان و يهوديان كه اقليت
ممكـت مـا در هرمقـام و     زندگي كنند كه ان شاء اهللا ايـن چنـين بـوده و اگـر مسـئولين     

خداي نكرده فرار كنند، الاقل نام شـيعه بـر خـود     ÷ز راه و روش امام علي جايگاهي ا
 ننهند تا مكتب اهل بيت بد نام نشود.

، مسيحيان و ÷دانند در حكومت امام علي   مي ي ديني و مذهبيها انديشمندان اقليت
 را كافر ÷بيعت نكرده بودند، حتي خوارج كه علي  ÷يهوديان و آنان كه با امام علي 

در حكومتش عدل را بـه   ÷شمردند از تمام حقوق خود بهره مند بودند و امام علي   مي
الگـو   ÷حاكم شوم و از حكومت امـام علـي    ها من شيعه آموخت تا من شيعه بعد قرن

 ان شاء اهللا كه اين چنين باشيم. برداري و اقتباس كنم،
 درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد

 ار آردـج بيشمــرنن كه ـنهال دشمني برك
خوشبختانه در ايران عالوه بر مكتب اهل بيت، مكتب دوستداران سنت يا اهل سـنت  

ي مذهبي و علمي در ايران شده اسـت و وجـود   ها نيز فعاليت دارند كه باعث رونق بحث
شـود و اگـر     مـي  ي متفاوت در يك كشـور باعـث پويـايي نظـرات و تفكـرات     ها ديدگاه
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بـه سـنت     صه سيره اهل بيـت و طرفـداران سـنت پيـامبر     طرفداران مكتب اهل بيت ب
 پذيرد.  مي رجوع كنند اختالفات مخرب در جهان اسالم پايان

ار را بـه دنيـاي   مسلمانان در كنار هم جمـع شـوند و اقتـد   ي  اميدواريم كه روزي همه
 اسالم برگردانند.

بپذيرد و از  اميدوارم خداوند اين رساله را كه تالشي كوچك است از بنده گنه كارش
بهتر مهيا كنم شرمسارم، آرزو دارم كه توفيـق نگـارش   اي  اين كه نتوانستم هابيل وار هديه

ي  گناهـان و ذخيـره  ي  كتابي بهتر از اين را هم به من عنايـت فرمايـد و تالشـم را كفـاره    
 آخرتم گرداند.

 ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس بخشند  باغ فردوس به پاداش عمل مي
ايرانيان با هر دين و مذهب به كشورشان خدمت كننـد زيـرا   ي  در انتها آرزومندم همه

ايران آزاد است و ايراني آزاده، امروز وقت آن است كه شيعه و سني، مسـيحي و يهـودي   
 .دست به دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد

  
 عليرضا رمضاني مروي

88تابستان                                                                     



 
 

 شناسيا خد: فصل اول

بسياري از انسانها درك و شناخت درستي از خداونـد ندارنـد و بـراي همـين اديـان      
 يك تعريف خاصي از خـدا، ديـن و زنـدگي ارائـه    و هراند  متفاوتي در جهان ظهور كرده

 دهند.  مي
دارد و اگـر خواسـته     مـي  اسي را بيانما مسلمانان معتقديم اسالم زيباترين نوع خداشن

و پيامبران  صباشيم خدا را به درستي بشناسيم بايد خدا را از قرآن و در كالم رسول اهللا 
كه قـرآن و كـالم فرسـتاده خـدا     اند  شناخت و امامان دين اسالم نيز با قاطعيت بيان داشته

ون رسـول خـدا از   هيچ كس چ«فرمايد:   مي ÷بهترين منابع خداشناسي است امام علي 
 .6شماره  31ي ي محمد دشتي، نامه نهج البالغه، ترجمه .»نداده است خدا آگاهي

 نهج البالغه و صحيفه سجاديه با توجه به جايگاهي كه در بـين مسـلمانان دارنـد نيـز    
 توانند به عنوان منبع، مورد استفاده محققان علوم ديني در اين زمينه قرار گيرند.  مي

ي دين و قـرآن  ها هل انگاري مسلمانان اعتقادات عجيب و مغاير با آموزهمتأسفانه با س
شود لذا در اين فصل با نگاهي به آيـات    مي از كم سوادان مسلمان مشاهدهاي  در بين عده

در  ÷در نهج البالغه و دعاهاي دلنشين امـام سـجاد   ÷قرآن، سخنان زيباي امام علي 
 را بشناسيم. صحيفه سجاديه، سعي شده در حد توان خدا

 شناخت اهللا در كالم اهللا

َِّحيِم ﴿ َّ  ٱس ِ ٱس َّ  .]1: الفاحتة[ ﴾١� ٱ
نامش اهللا و نسبت به مخلوقاتش به خصوص انسانها و به ويژه بندگان صالحش 

 مهربان است ولطف دارد.

ِ ٱَۡۡ�ٰلَِمَ� ﴿ ّۢ ََ  ِ ّ َِ  ُُ ۡم َ
ۡۡ  .]2: الفاحتة[ ﴾٢ٱ

                       .»وص خداست پروردگار جهانيانحمد وستايش مخص«
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احاطه و نظارت دارد و بر احـوال   ها [منظور از رب يعني آن كه لحظه لحظه بر آفريده
 .]مقام تنها شايسته اهللا است و بس بندگان از اولين تا آخرين آگاه است و اين

َِّحيِم ﴿ َّ  ٱس  .]3: الفاحتة[ ﴾٣ٱس
                                         .»دگي و رحم اهللا با دوباره آوردن اين دو صفتتأكيد بر بخشن«

 .]4: الفاحتة[ ﴾٤َ�ٰلِِ  ََۡوِم ٱّ�َِِن ﴿
                                           .»صاحب اختيار روز قيامت است«

 خـود را معرفـي   آيات اوليه سوره فاتحه زيباترين منبع خداشناسي اسـت، خـدا ابتـدا   
دارد تا اشتباهات ذهن مشـركان و همـه انسـانها تصـحيح       مي كند، صفات خود را بيان  مي

دارد رب و نـاظر    مـي  شده و همه يگانگي ربويت خدا را قبول كنند و بعد از اين كه بيـان 
دارد كه معاد و قيامت حق   مي اعمال بندگانش است و از ظلم و ستم نيز به دور است بيان

شـوند، بـا     مـي  شوند و در دادگاه عدل الهـي حاضـر    مي و انسانها بعد از مردن زنده است
خواهـد بيـان     مي توجه در اين آيات محبت اهللا به بندگانش نمود پيدا كرده گويي خداوند

، سرپرست بودن خدا ، بي حسـاب و  د همه اين خصوصيات [مهرباني اهللادارد كه با وجو
 از هم از من روي گردانيد؟كتاب نبودن دنيا و ...]  ب

ََةٞ ٱ﴿ َِ هُۥ  َُ ُخ
ۡ
ُ َ� ََأ و ٱَۡۡقيووُم َُ ۡۡ َو ٱ ُُ ُ َ�ء يَِ�َٰه يِّ�  ا ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت  َّ ََ ُ ّ�ُۥ  ا ِ� َوَ� ََۡومٞ ََ َو

َِهۡم وَ  ُِ َۡ
َ
ا َ�ۡ�َ َ ََ ۥء يِّ� �ِنِۡذَِهُِ  َ�ۡعلَُم  هُ َُ ُُ ِعَ َف ۡۡ َ ِي َ ّّ ن َذ  ٱ ََ �ِضم 

َ
وَن ٱۡ� َُ ا َخۡلَفُهۡم  َوَ� ُ�ِي ََ

 َٖ ِۡن ِعۡلِمهِ ء يِّ�  �َِ�ۡ �َض  َوَ� َ� َّ
َ
يوُه ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َِ َۡ َُ ُر َِ ُ َو ََ ء و  ُٔ ََِما َشا ِِ َع

ۡۡ َو ٱ ُُ ُهَماُ َو ُُ وُدهُۥ ِحۡف
يُم  ُِ َۡۡع به ذات [و خداي يكتا كه جز او هيچ معبودي نيست، زنده و قائم « .]255: ة[البقر ﴾٢ٱ

مدبر و برپا دارنده و نگه دارنده همه مخلوقات] است، هيچ گاه خواب سبك و سنگين او را فرا 
ها و آنچه در زمين است در سيطره مالكيت و فرمانروايي اوست.  نمي گيرد، آنچه در آسمان

كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند. آنچه را پيش روي مردم است [كه نزد 
ايشان حاضر و مشهود است] و آنچه را پشت سر آنان است [كه نسبت به آنان دور و پنهان 

داند. و آنان به چيزي از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد. تخت  مي است]
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ها و زمين را فرا گرفته و نگهداري آنان بر او گران و  [حكومت، قدرت و سلطنت] ش آسمان
 .»او بلند مرتبه و بزرگ است) مشقت آور نيست؛ و

خـواب سـبك و   منظور آيه اين است كه اهللا هميشه زنده و پايـدار اسـت و خـدا بـا     
گيـرد و   نمـي  او را فـرا خواب سبك و سـنگين  شود بلكه  نمي از مخلوقاتش غافلسنگين 

و زمين است تحت امر اويند و هيچ كس حق شفاعت نـدارد مگـر بـه     ها آنچه در آسمان
ـ  هـا  در تمـام زمـان   ها اعمال تمام انساني  و از همه اوي  اجازه ر دارد و بـر او چيـزي   خب

 پوشيده نيست.

َِّحيُم ﴿ َّۡحَ�ُٰن ٱس َو ٱس ُُ ةِه  َُ ٰ َٰ ّۡ َۡۡتۡيِب َوٱس َو  َلٰلُِم ٱ ُُ ِي َ�ء يَِ�َٰه يِّ�  ّّ ُ ٱ َّ َو ٱ [الحشر:  ﴾٢ُُ

اي نهان و آشكار عالم است، اوست اوست خداي يكتايي كه غير او خدايي نيست كه دان« .]22

               .»بخشنده و مهربان

منظور از غيب يعني آنچه كه از بشر مخفي است مانند عالم مـاوراء طبيعـت و زمـان    
آينده و منظور از شهادة، آنچه كه بر بشر آشكار است مانند دنيا و زمان حال كه بشـرها از  

 آن باخبرند.

ِي َ�ء ﴿ ّّ ُ ٱ َّ َو ٱ ُُ  َُ ُّا َعزِ�ُز ٱۡ�َ
ۡۡ َُِن ٱسُۡمَهۡيِمُن ٱ ُٰم ٱسُۡمۡؤ ََ وُس ٱسّس ُو َو ٱسَۡملُِ  ٱُۡۡق ُُ يَِ�َٰه يِّ� 

ّما َُۡ�ُِ�وَن  ََ  ِ َّ َٰن ٱ َٰ ُۡ َُ  ُ ُ ِ ِّ
َُ اوست خدايي كه جز او هيچ معبودي « .]23[الحشر:  ﴾٢ٱسُۡمَت

مني بخش، چيره و مسلط، شكست نيست، همان فرمانرواي پاك، سالم از هر عيب و نقص، اي
دهند، منزّه  مي ناپذير، جبران كننده، شايسته بزرگي و عظمت است. خدا از آنچه شريك او قرار

 .»است
الم و مبرا از هر اهللا خدايي است كه جز او خدايي نيست، پادشاهي است كه پاك و س

 عيب و نقص است.

﴿  َُ َ�ٰلُِق ٱۡ�َاَُِئ ٱسُۡمَصّوِ
ۡۡ ُ ٱ َّ َو ٱ �ِضه  ُُ

َ
ا ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ ُُ َ�ُۥ  ِ ُّ ٰ  ََُس ََ ۡس ُ

ۡۡ َُ ٱ ء َما َۡ
َ
َ�ُ ٱۡ�

ُِيُم  َ ۡۡ َۡۡعزِ�ُز ٱ َو ٱ ُُ هاي  اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، همه نام« .]24[الحشر:  ﴾٢َو
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او تواناي  گويند، و مي ها و زمين است همواره براي او تسبيح نيكو ويژه اوست. آنچه در آسمان
 .»شكست ناپذير و حكيم است

مخلوقـاتش را شـكل داده و   اي  كند و بدون الگو و نمونه  مي اهللا خدايي است كه خلق
 كند.  مي صورتگري

خداوند خالق است و خالق بودن اهللا با ساختن انسـان چيـزي را، و خلـق و اختـراع     [
دهـد و خالقيـت اهللا بـه      مي يكند، زيرا خداوند از نيستي هست  مي شيء توسط انسانها فرق

كند، منظور از بارئ اين است كه از  نمي اين معني است و هيچ كس جز او اين گونه خلق
جايي در خلقت تقليد نكرده است و اين گونه خلقت شاهكار اهللا است و فقـط بـه خـدا    

 .]اختصاص دارد

 ﴿ ُٖ َم ََ َُ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت ََِتۡ�ِ  ََ ََ ِي 
ّّ ُ ٱ َّ ََ  ٱ ۡو ََ ـۡمَس ََ ّۡ ََ ٱس ّّ ـ ََ َِۡ�ه َو َۡۡعـ َ ٱ ََ َتَوٰ   َۡ َُّم ٱ َها  

  ََ َۡۡقَم ّٞ َوٱ َجلٖ  ُُ
َ
َسّ�ٗ   َ�َِۡي ِ� ِٰ  ََۡعّلُ�م  َو ََ ُل ٱ� ََ ُ�َفّصِ ۡم

َ
َُ ٱۡ� ِ َّ َُ َُـوَن َُ ُُِّ�ـۡم َُوُِ ََ  ِ َء َِلَِقـا

يد، برافراشت، آن گاه بـر  هايي كه آنها را ببين ها را بدون پايه خداست كه آسمان« .]2[الرعد:  ﴾٢
تخت فرمانروايي [و حكومت بر آفرينش] قرار گرفت، و خورشيد و ماه را رام و مسخّر سـاخت،  

هـا [ي قـدرت و    كند، نشانه مي كه هر كدام تا زمان معيني روانند، كار [جهان و جهانيان] را تدبير
دار [قيامـت و محاسـبه شـدن    كند تا شما به دي ر پهنه آفرينش] به روشني بيان ميحكمتش] را [د

 .»اعمال به وسيله] پروردگارتان يقين كنيد

 ي امور باخداست. اختيار همه

﴿ ٌَ َ ُِ َُ َٖ ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ َو  ُُ ِ  َوُ�ِميُ   َو ُۡ �ِضه َُ

َ
 .]2[الحديد:  ﴾٢َ�ُۥ ُمۡلُ  ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�

ميراند، و او بر  مي كند و مي ت، زندهها و زمين فقط در سيطره اوس مالكيت و فرمانروايي آسمان«
 .»هر كاري تواناست

ا ََلُِج ِ� ﴿ ََ َۡۡعَِۡ�ه َ�ۡعلَُم  َ ٱ ََ َتَوٰ   َۡ َُّم ٱ َّاٖٖ 
َ
ّتةِ َ َِ �َض ِ� 

َ
ِي َخلََق ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ّّ َو ٱ ُُ

جُ  َُ ا َ�ۡع ََ ِ َو َء ا ََُِِل ََِن ٱسّسَما ََ ََۡها َو َِ ُج  َُ ۡ ََ ا  ََ �ِض َو
َ
ُ  ٱۡ� َّ ا ُرَُتۡمُ َوٱ ََ ۡ�َن 

َ
َعُ�ۡم َ ََ َو  ُُ َِيَها  َو

ََۡعَملُوَن ََِص�ٞ  ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس  وست كه آسمانا« .]4[الحديد:  ﴾٤ََِما 
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رود و آنچه از آن  رو ميبر تخت فرمانروايي و تدبير امور آفرينش قرار گرفت. آنچه در زمين ف
داند. و او با شماست  رود مي شود، و آنچه در آن باال مي زل ميآسمان ناآيد و آنچه از  بيرون مي

 .»دهيد، بيناست مي هرجا كه باشيد، و خدا به آنچه انجام
 خدا از همه چيز آگاه است.

وَِ ﴿ ُُ ََ ِت ٱسصو ِ َ � َو َعلِيُم ُُ ِۡل  َو
ِّ ََ ِ� ٱ َۡل ِ� ٱََّهاَِ َوُ�وُِۡج ٱََّها

ِّ . ]6يد: [الحد ﴾٦َُوُِۡج ٱ
ها  آورد، و او به نيات و اسرار سينه مي آورد و روز را در شب در مي شب را در روز در«

 .»داناست
 گردش شب و روز به دست اوست و از نيات نيز باخبر است.

ّ�ٰ ََُ�وُن َ�ُۥ َوَ�ٞ ﴿
َ
�ِضه َ

َ
ُُ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ ُِ َُةٞ  َوسَۡم ََُ�ن ّ�ُۥ  ََ ّ  َ�ِٰح ُُ َٖه وََخلََق  ۡ�َ  
ٍَ َعلِيٞم  َو َُِ�ّلِ َ�ۡ ُُ ها و زمين است، چگونه  [او] پديد آورنده آسمان«. ]101[األنعام:  ﴾١َو

او را فرزندي باشد؟! در صورتي كه براي او همسري نبوده، و همه چيز را او آفريده؛ و او به 

 .»همه چيز داناست
تواند فرعون گونه ادعـاي   نمي انيخداوند منزه است از داشتن زن و فرزند و هيچ انس

 برتري نژادي داشته باشد.

﴿ َٗ ۡم
َ
ِ أ ََ �ِضه يَذ  َُ

َ
ُُ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ ُِ وُن ََ ُُ يَ ََ ََّما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن  ِ : ة[البقر ﴾١ۖ فَن

او آفريننده آسمانها و زمين است و چون اراده آفريدن چيزي كند، به محض آنكه گويد: « .]117

 .»ود باش، موجود خواهد شدموج
 يابد.  مي بالفاصله امر الهي تحقق

�ِض َطوٗۡ� ﴿
َ
ن ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ لََم  َۡ

َ
ۥء أ ُٗ َوَ�ُ َۡ ََۡجُعونَ  َوَ� ۡهِ َُ َِ در «. ]83عمران:  [آل ﴾ا ي

ها وزمين است از روي رغبت يا كراهت در برابر او [و اراده و  حالي كه هر كه در آسمان

 .»شوند مي انش] تسليم است، وهمه به سوي او بازگرداندهفرم
 و زمين است تسليم خدايند چه بخواهند، چه نخواهند. ها آنچه در آسمان
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﴿ ّٞ ُُ �ِضه 
َ
ا ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ بلكه هر چه در آسمانها « .]116: ة[البقر ﴾ّ�ُۥ َ�َُِٰتونَ  ََل ّ�ُۥ 

 .»مه فرمانپذير اويندو زمين است، از آن اوست، [و] ه
 همه مطيع و فرمانبر خدايند.

ُِيمُ ﴿ َ ۡۡ َعزِ�ُز ٱ
ۡۡ َو ٱ ُُ �ِضه َو

َ
ا ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ ُُ َ�ُۥ  ِ ُّ آنچه در « .]24[الحشر:  ﴾ََُس

  .»گويند و او عزيز حكيم است ] تسبيح او مى آسمانها و زمين است [جمله
 كنند.  ي موجودات اهللا را تسبح مي همه

َّۡحَ�ُٰنُ يَُِّهۥ َُِ�ّلِ ﴿ ُهّن يِّ� ٱس ُُ ا ُ�ۡمِس ََ َنُ  ۡۚ ٰٖ  َو�َۡقُِ ّٖ ِ َّ ۡ�ِ فَۡوَ�ُهۡم  َّ  ٱۡ
َٓ ۡو   يِ ََ َو سَۡم ََ

َ
 أ

ِ ََِصٌ�  َ ] بال  اند [كه گاه آيا در باالى سرشان به پرندگان ننگريسته« .]9[الملك:  ﴾١َ�ۡ
دارد، او به هر چيزى  ] آنها را نگاه نمى ى رحمان [كسىآنند؟ جز خدا بال مى [ گسترند و [گاه مى

 .»بيناست
 آيد. هيچ كس برنميي  دارد و جز او از عهده  مي حتي پرندگان را در آسمان خدا نگه

ا َ�َن سَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ ﴿ ََ  ۗ َُ َتا ّۡ َُ َو�َ ء ا َۡ َ ا َ ََ ۡلُُق  ََ ُوَ   ََ و پروردگار تو هر « .]68[القصص:  ﴾َو

 .»گزيند، و آنان اختيارى ندارند آفريند و برمى د مىچه را بخواه
 آفرينش هر موجودي و اختيار آن با خداست.

﴿ َٞ َُۡهۡم َ�ۡ َِ  ِ َّ َ ٱ ََ  ٰ�َۡ ََ از خدا چيزي پوشيده نيست و بر همه چيز « .]16[غافر:  ﴾َ� 

 .»ماند چيزى از آنها بر خدا پوشيده نمى آگاه است

ُ َُِ�ّلِ ﴿ َّ َن ٱ
ََ َٖ َو ۡ�َ  َٗ ِي  .»خدا بر همه چيز احاطه دارد« .]126[النساء:  ﴾اُو

﴿ َٖ ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ  ُ َّ َن ٱ ََ قِيتٗ  َو ي  خدا نگهبان و مراقب همه« .]85[النساء:  ﴾اَو

 .»هاست پديده

﴿ ِ ّ َِ ُّهۥ  َُ  ََ ۡم
َ
 .»ي تصميمات با خداست همه« .]154عمران:  [آل ﴾يِّن ٱۡ�

﴿ ُ َّ َو ٱ ُُ ٌُ ُُۡل  َح
َ
 .                            »يگانه و يكتاستخدا « .]1[االخالص:  ﴾١ أ

﴿ ُُ ُ ٱسّصَم َّ                    .»ي مخلوقات است خدا بي نياز از همه« .]2[اإلخالص:  ﴾٢ٱ
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 .»ي خويشاوندي با كسي ندارد رابطه« .]3[اإلخالص:  ﴾٣سَۡم ََِ�ۡ َوسَۡم َُوَ�ۡ ﴿

� َوسَۡم ََ ﴿ ُُ َح
َ
براي اهللا هم شأن و هـم رديفـي وجـود    « .]4[اإلخالص:  ﴾٤ُ�ن ّ�ُۥ ُرُفوا  أ

 .»ندارد

﴿ ِ ِن ُدوَ َّ ا سَُهم  ََ  ُ ُۡ ِم َۡ
َ
َِۡ�ۡ َِهِ  َوأ

َ
�ِضه َ

َ
ۡيُب ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ََ ُُو    َ�ُۥ  ۡعلَُم ََِما َ�ِ

َ
ُ أ َّ هِ  ُُِل ٱ

ِمهِ َوَ� َُۡ�ُِك  َِن َوِ�ّٖ  ُۡ ُٗ ِ� ُح َح
َ
بگو: خدا به مدتي كه ماندند داناتر « .]26[الكهف:  ﴾٢   ء أ
ها و زمين ويژه اوست، چه بينا و چه شنواست، براي اهل  است، [براي اينكه] غيب آسمان

بر جهان هستي اش  ها و زمين سرپرست و ياوري جز او نيست و احدي را در فرمانروايي آسمان

 .»گيرد شريك نمي
هللا نگهبان و سرپرست خلق نيست و در فرمانرواييش شريك برنمـي  كس جز ا ... هيچ

 اش را. گزيند حتي بندگان شايسته

ََۡجُعونَ ﴿ ۡهِ َُ َِ ُۡ�ُم ي ۡۡ ةِه َوَ�ُ ٱ ََ وَ�ٰ َوٱ�ِخ
ُ
ُُ ِ� ٱۡ� ۡم َ ۡۡ َو  َ�ُ ٱ ُُ ُ َ�ء يَِ�َٰه يِّ�  َّ َو ٱ ُُ  ﴾٧ َو

ها در دنيا و آخرت ويژه  او نيست، همه ستايش و اوست خدا كه معبودي جز« .]70[القصص: 

 .»شويد مي اوست، و فرمانروايي فقط براي اوست، و تنها به سوي او بازگردانده
 اوست.ي  مدح و تمجيدهاي دنيا و آخرت شايستهي  همه

ََ ِم ﴿ ــ ۡر ِ
ۡۡ ــِل َوٱ ٰ ََ ِــَ  ذِي ٱۡ�َ ُّ ََ ــُم  َۡ َََك ٱ ــ ــرحمن:  ﴾٧َََ�ٰ ــام « .]78[ال ــارك اســت ن مب

 .»گارت كه صاحب عزت و كرامت استپرورد

ّما ََِصُفونَ ﴿ ََ  ِ ۡۡعِّزة ِ ٱ ّۢ ََ   َُِّ ََ َٰن  َٰ ُۡ پاك و منزه است « .]180[الصافات:  ﴾١ َُ

 .»پروردگارت، صاحب عزت و اقتدار و برتر از توصيف

﴿ ٰ َّ َ َع َّ ّن ٱ
َ
ۡم َوَوَۡوُٰٰهۡم َوأ ُُ َ َ�ۡعلَُم ِهّ َّ ّن ٱ

َ
سَۡم َ�ۡعلَُموء   أ

َ
َ ِۢ آيا « .]78: التوبة[ ﴾٧ُم ٱُۡۡتُيو

داند و قطعاً خدا داناي به همه  مي ندانستند كه خدا اسرار و پنهان سخن گفتن آنان را

 .»هاست نهان
 داند.  هاي مخفي را مي خدا اسرار و سخن
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ِ َ�ِيعٗ ﴿ ّ َِ ۡۡعِّزةَ   .»داستقيناً همه عزت و قدرت فقط براي خي« .]139[النساء:  ﴾افَنِّن ٱ
 صاحب بزرگي فقط خداست.

﴿ َٞ ُۡلِهِ  َ�ۡ  .»هيچ چيزي مانند او نيست« .]11[الشوري:  ﴾َۡيَۡس َرِم
مانند خدا نيست چه در ذات و چه در صفات و خداوند شبيه و همانند اي  هيچ پديده

 و همتايي ندارد و هيچ انساني در هر مقامي حتي در صفات قابل قياس با اهللا نيست.

َو ٱ﴿ ُُ َجلٞ َو
َ
ِ أ ََ ُۡق ِِ ُُُ�ۡم َِيهِ  َُۡع َُّم َ� ََۡحُتم َِ�ََّهاَِ  ا َج ََ ُم 

ِۡل َوَ�ۡعلَ ِّ ِي َ�َتَوّفٮُٰ�م َِ� ّّ 
ه  َسّ�ٗ َۡجِ  َو ۡهِ َم َِ ََۡعَملُوَن َُّم يِ ُُِّئُ�م ََِما ُرَُتۡم  َُّم َُنَ ِ   ٦ُعُ�ۡم  َُادِه َُ فَۡوَق ِع َۡۡقاُِ َو ٱ ُُ  ﴾َو

گيرد، و آنچه را  مي و كسي است كه شبانگاهان روح شما را به وقت خواب« .]61-60[األنعام: 
داند؛ سپس شما را در روز [با برگرداندن روح به  مي آوريد مي در روز [از نيكي و بدي] به دست

انگيزد تا اجل معين سر آيد؛ آن گاه بازگشت شما به سوي اوست؛  مي جسمتان از خواب] بر
و اوست كه بر بندگانش چيره و  كند* مي داديد آگاه مي مواره انجامسپس شما را به آنچه ه

 .»غالب است،

ءُ يِّن ﴿ ا َُ
َ
أ َ ِۡ َّ ن 

َ
ُِۡل أ ِن َ� َّ َُفِسُ�ۡم يِّ� ِ� رَِ ٰٖب 

َ
�ِض َوَ� ِ�ء أ

َ
َُةٖ ِ� ٱۡ� ِصي َو َِن   َۢ َصا

َ
ء أ ا ََ

ِ ََِس�ٞ  َّ َ ٱ ََ ٰسَِ   رسد چه رنج مالي [   يبتي كه به شما ميهر رنج و مص« .]22[الحديد:  ﴾٢ََ
فقر يا تلف شدن مال ] و چه جاني [ مرگ نزديكان يا نقص عضو] همه در كتابي ثبت است و 

 .»تقدير و سرنوشت به دست خداست

ِ ٱسۡمُ ﴿
َّ ِ فَۡلَيَتَو َّ َ ٱ ََ ُ َو ََا ٰ َو َمۡوَۡٮ ُُ َا  ََ  ُ َّ ا َرَتَب ٱ ََ ء يِّ�  ََا ّۡن َُِصيبَ َُوَن ُُل  َِ  ﴾٥ۡؤ

بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا الزم و مقرّر كرده، نخواهد رسيد، او سرپرست و « .]51: التوبة[

 .»يار ماست و مؤمنان فقط بايد بر خدا توكل كنند
 جز خواست خدا اتفاقي نخواهد افتاد.

َِن َدبَّةٖ ﴿ ا  ََ َ ٱ َو ََ �ِض يِّ� 
َ
ِ َِزُۡ�َها َوَ�ۡعلَمُ ِ� ٱۡ� َها َّ ََ ا َوُمۡسَتۡوَد َُ َّ  .]6[هود:  ﴾ُمۡستََق

در زمين نيست مگر اينكه روزيِ او برخداست، و [او] قرارگاه واقعي و جايگاه اي  و هيچ جنبده«
 .                                                                    »داند مي موقت آنان را
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 داند.  ت و جايگاه استقرار دائم و موقت آنها را ميروزي دادن همه موجودات با اهللا اس
داند چـه كسـي بـه دوزخ و      شود اين برداشت را هم كرد كه خداوند مي  از اين آيه مي

رود اگر منظور از جايگاه استقرار دائم آخرت و استقرارگاه موقـت    چه كسي به بهشت مي
 دنيا باشد.

َو ﴿ ُُ َعمُ َو َۡ عُِم َوَ� ُ� َۡ  .»دهد و روزي خورنده نيست  خداوند روزي مي« .]14: [األنعام ﴾ُ�

ََۡ�ٰي ﴿
َ
َحَ  َوَ ۡۡ

َ
َو أ ُُ َُّهۥ 

َ
       .»گرياند مي خنداند و مي و اين اوست كه« .]43[النجم:  ﴾٤َوَ

 غم و شادي به دست خداست.

ۡحَيا ﴿
َ
اَت َوأ ََ

َ
َو أ ُُ َُّهۥ 

َ
 .  »كند يم ميراند و زنده مي هم اوست كهو « .]44[النجم:  ﴾٤َوَ

 ميراندن و زنده كردن با خداست.

ُ َوٱ﴿ َّ ِ  َوُ�ِميُ ۗ َوٱ ُۡ َُ ُ  .»ميراند  كند و مي  و خداست كه زنده مي« .]156عمران:  [آل ﴾َّ

﴿ َُ ُِ َُ َوَ�ۡق ء ا َۡ َ ِۡزَق سَِمن َ َّ �ِضه ََبُۡسُط ٱس
َ
ُُ ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِِ َقا ََ ۥ   .]12[الشوري:  ﴾َ�ُ

ها و زمين فقط در سيطره مالكيت اوست. رزق و روزي را براي هر كس كه  نكليدهاي آسما«
            .»گيرد مي دهد و يا تنگ مي بخواهد وسعت

﴿ ِۢ َِسا
ۡۡ ُُ ٱ َو َهِ� ُُ ِمهُِ  َو

ُۡ ُ ِۡ َعّقَِب  َُ ُ َ�ُۡ�ُم َ�  َّ در جهان اهللا « .]41[الرعد:  ﴾َوٱ
با حكم و تقديرش نيست و اوست كه در يك دهد و هيچ كس را ياراي مخالفت   فرمان مي

 .»كند  لحظه حسابرسي مي

﴿ ََ وء ُُ ٱسسو ِۡ َّ يَِذ  َدَ�هُ َو�َۡ� ََ ۡۚ ن ُ�ِيُب ٱسُۡم َّ
َ
آيا آن شريكان انتخابي « .]62[النمل:  ﴾أ

 كند و آسيب و گرفتاريش را دفع مي اي او را بخواند اجابت ما بهترند] يا آنكه وقتي درماندهش
 .»نمايد مي

َـقِّ ﴿ ۡۡ َِـَن ٱ ا َََزَل  ََ ِ َو َّ ِۡ�َِ ٱ ِّ ُُُهۡم  و
َُ ُُلُ َۡ ۡ ََ ن 

َ
َُوء   أ ََ  ََ ََِن  ّّ ِ ِن س

ۡ
سَۡم ََأ
َ
 .]16[الحديـد:   ﴾َ

هايشـان را بـا نـام خـدا و تـالوت قـرآن آرامـش         آيا براي اهل ايمان وقت آن نرسيده كه قلـب «

 .»بخشند
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يابد مشكل دل ماست كه همراه با  ش نميهايمان آرام اگر با نام خدا و تالوت قرآن دل
 گنجد. ايم و در يك خانه دو صاحب خانه نمي ا حب چيز ديگري را در آن جا دادهنام خد

حال كه تا حدودي اهللا را شناختيم شايسته است براي او همتايي قرار ندهيم، و تنها او 
تر از  نگهبان و مهربان را بپرستيم و فقط از او ياري جوييم، زيرا او خدايي است كه بهترين

طلبند چگونه من از غيـر او    همه چيز و همه كس است، و همه موجودات از درگاه او مي
كند و از رگ گردن  بخواهم، چگونه از او دور شوم در حالي كه مرا فراموش نكرده و نمي

تر است، واي بـر مـن كـه او را فرامـوش      تر است، و از خودم به من نزديك به من نزديك
 فرمايد:  ام در حالي كه مي ردهك

ِجيُب َدۡعَوةَ ٱّ� ِع يَِذ  َدَ�نِ ﴿
ُ
ِ فَنِّ�ِ ََُِ�ٌب  أ َّ ََ َُادِي  سََ  ِع

َ
� ََ اي « .]186: ة[البقـر  ﴾يَذ  

ام مـرا بخوانـد    هستم و هر گـاه بنـده  شان  اگر بندگان من از من پرسيدند بگو نزديك صمحمد 

 .»كنم  دعايش را اجابت مي
اي «رستاده است و به مـن وعـده داده،   ي مهربان من برايم دعوت نامه هم فآري خدا

 .»مرا بپذيريد تا رستگارتان كنمبندگان من دعوت 
و ام  كند فاصـله گرفتـه    مي پس چگونه از خدايي كه نزديكم هست و دعايم را اجابت

 گـويم و حـال آن كـه اونـزديكم اسـت و دعـايم را اجابـت        نمـي  چرا دعوتش را پاسـخ 
 .)7(كند  يم

دي از ، همه چيز تحت امر اوست حتي مرگ و زندگي و غـم و شـا  اهللا، پروردگار من
از  ، با آوردن پيامبران و قرآن تا به درگاهش رجوع كنم وجانب اوست و مرا دعوت كرده
، اوست خداي من كه در حالي كه همگـان مـرا تنهـا رهـا     ناراحتي و عذاب در امان باشم

لي هم به من نزديك است و وعده داده اگر بدون شرك فقط از او كردند با من است و خي
، حال چرا از او فاصله بگيرم و در خانه غيـر او را بـزنم و همـراه او    دبخواهم برآورده كن

لحظه، در هر مكـان ، بـه    ديگري را بخوانم و با كدام عقل و خرد خدايي را كه مرا در هر
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ـ  هر صورت ن روي اي گنـاه بـودم مـرا پذيرفتـه و از مـ     ، تنها رها نكرده و حتي اگـر دري
 .برنگردانده است دوري گزينم

خداوند من حتي يك بار به من نگفته تو گناه پيشه حق نداري با من صـحبت كنـي و   
كنم و شـايد صـدها بـار غيـر       مي در هر شبانه روز پنج مرتبه به طور رسمي با او صحبت

حبت كردن با او نياز بـه وقـت قبلـي    رسمي ، آري خداي من نه منشي دارد و نه براي ص
كاهد بلكه همه آنها كه منشي دارند و براي صـحبت كـردن بـا     نمي است و اين از مقام او

و پادشـاهان و بزرگـان و پيـامبران و    اند  آنها بايد انتظار بكشي در درگاه او به خاك افتاده
 .كنند  ن به خاك به امر او سجده ميفرشتگا

گوييـد جلسـه يـا كـاري      نمـي  راند و به من نمي من گناه كار رااش  اهللا با همه بزرگي
اي  خوش آمدي :فرمايد  مي ، بلكه چون او را بخوانموقت ديگر مزاحم شودارم برو  تر مهم
دانستم برمي گردي، براي همين تو را مهلت دادم كه بـا    مي ست منتظرتم وها ، مدتام بنده

 من آمدي من تو را در آغوش لطـف خـود  من آشتي كني و حال كه تو يك قدم به سوي 
كـنم و ايـن     مي گيرم و از همه گناهانت درمي گذرم و حتي گناهانت را تبديل به نيكي  مي

است خداي من و خداي همه انسانها كه پيامبران را براي هدايت ما فرستاد تا به سـويش  
ن را بـرآورده كـنم   بخوانيد مرا تا حاجت تا« برگرديم و به من و همه بندگانش مژده داد، 

 )60 :غافر »(...

 ÷شناخت خدا در كالم امام علي

باشد و بعد از قرآن   مي در نهج البالغه ÷يكي از منابع خداشناسي سخنان امام علي  
 شود.  مي ين منابع شناخت خدا محسوبتر جزء اصلي

ي بَ « ِ الَّذِ َّ دُ هللاِ مْ َ رِ وَ احلْ وُ مُـ يَّاتِ االْ فِ يْـ طَنَ خَ لَ لَّـتْ عَ ِ دَ نيْ ىلَ عَـ نَـعَ عَـ تَ امْ ورِ وَ الَمُ الظُّهُـ هِ أعْـ

 ُ نيْ الَ عَ ؛ فَ ريِ بَصِ هُ وَ  الْ نْكِرُ هُ تُ رَ ْ يَ نْ ملَ وِّ مَ لُ بَقَ يفِ الْعُ : سَ هُ ُ بْرصِ هُ يُ تَ بَ نْ أثْ لْبُ مَ ىلَ  الَ قَ ءَ أعْ ىْ الَ شَ فَ

نْهُ وَ  ِعْ مِ ت الَ اسْ ، فَ نْهُ بُ مِ رَ ءَ  أقْ ْ الَ يشَ وِّ فَ نُ بَ ىفِ الدُّ رُ دَ قَ اعَ هُ بَ هِ وَ الَؤُ قِ لْ نْ خَ ءٍ مِ ْ نْ يشَ هُ هُ عَ بُ رْ الَقُ
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مْ ىفِ الْ  اهُ اوَ قُ ـسَ لِعِ الْعُ طْ ْ يُ . ملَ ِهِ انِ ب كَ ِهِ وَ مَ ت فَ يدِ صِ دِ ْ ىلَ حتَ ِـهِ ولَ عَ ت فَ رِ عْ بِ مَ اجِـ نْ وَ ا عَ بْهَ جُ ْ ْ حيَ ملَ

ـ  لْ ارِ قَ رَ ِقْـ ىلَ إ ودِ عَـ جُـ مُ الْوُ الَ دُ لَـهُ أعْـ هَ شْـ  تَ وَ الَّـذِ هُـ ودِ فَ حُـ ولُـهُ  بِ ذِي اجلُْ قُ امَّ يَ ُ عَـ اىلَ اهللاَّ عَـ تَ

ِهِ وَ ـالْ  ونَ ب بِّهُ شَ بِريامُ ا كَ وّ لُ هُ عُ ونَ لَ دُ احِ َ  .49نهج البالغه، خطبه  »اجلْ

داند و هر موجـودى بـر وجـود او راه نماينـده       مي سپاس خدايى را كه هر نهانى را« 
د منكر وجودش نشود و كسى كه به را نبين است و چشم بينا ديدنش نتواند و كسى كه او
همه برتـر اسـت و هـيچكس ، برتـر از او      وجود او اعتراف كرده به كنه ذات او نرسد. از

نيست . به همه نزديك است و هيچ چيز نزديكتر از او نيست . بلنـدى وبرتـريش او را از   
ـ  آفريدگانش دور نساخته و نزديكيش سبب آن نگرديده  .ر باشـد ، كه در مكان با آنها براب

خردها را به چگونگى صـفات خـويش آگـاه نسـاخته و  نيـز از شـناخت خـود محـروم         
منكر، نيز بر او گـواهى   نگردانيده است . اوست كه تمام نمودهاى عالم هستى ، حتى دل

نهـج   .»گويند، .بسيار فراتـر  مى دهد. فراتر است از آنچه اهل تشبيه و انكار درباره او مى

 .49آيتي، خطبه محمد عبدالالبالغه، ترجمه 
ي آشـكاري در  هـا  ستايش خداوندي را سزاست كه از اسرار نهان آگاه است و نشانه«

گـردد.   نمـي  دهند. هرگز  برابر چشم بينندگان ظاهر  مي سراسر هستي بر وجود او شهادت
توانـد    مي تواند انكارش كند، و نه قلبي كه او را شناخت  مي نه چشم كسي كه او را نديده

نمايد. در وااليي و برتري از همه پيشي گرفته، پس از او برتر چيزي نيست، و اش  هدهمشا
 تواند باشد. نمي چيزي تر آن چنان به مخلوقات نزديك است كه از او نزديك

، او را مسـاوي  هـا  يش دور نساخته، و نزديكي او با پديـده ها مرتبه بلند، او را از پديده
ا بر حقيقت خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسـايي  ر ها چيزي قرار نداده است. عقل

 خود باز نداشته است.
دهند و دل منكـران را بـر     مي ي هستي بر وجود او گواهيها پس اوست كه همه نشانه

شبيه كنندگان و پنـدار منكـران   اقرار به وجودش وا داشته است، خدايي كه برتر از گفتار ت
 محمد دشتي مترجم، 49 ي خطبه ي ترجمه .»است
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 هـا  ستايش خداوندي را سزاست، كه به قدرت واال و برتر، و با عطا و بخشش نعمت«
تمـام بالهـا و   ي  و دفـع كننـده   هـا  تمام نعمتي  نزديك است. اوست بخشنده ها به پديده
آوريـم    مي ي فراگيرش. به او ايمانها ستايم در برابر مهرباني و نعمت  مي . او راها گرفتاري

طلبـيم كـه توانـا و      مي خلقت آشكار است. از او هدايتي  هستي و آغاز كننده چون مبدأ
 كنم چون تنها ياور و كفايت كننده است...  مي پيروز است، و به او توكل

ي پنـد  هـا  كنم شما بندگان خدا را به تقواي الهي كه براي بيداري شما مثل  مي سفارش
ي رنگـا رنـگ بـر شـما     هـا  ود، و لبـاس آموزآورده، و سرآمد زندگاني شما را معـين فرمـ  

پوشانده، و زندگي پروسعت به شما بخشيده، و با حسابگري دقيق خود، بر شـما مسـلط   
 است.

ي هـا  ي گسترده و بخشـش ها دهد، و با نعمت  مي در برابر كارهاي نيكو به شما پاداش
 .تي، مترجم محمد دش83ي  ي خطبه ترجمه»  بي حساب، شما را گرامي داشته است،... 

اي بـه   ود شناخته شده و بي آن كـه انديشـه  سپاس خداوندي را كه بي آن كه ديده ش«
 .، مترجم محمد دشتي90ي  ي خطبه ترجمه .»كار گيرد آفريننده است

ستايش خدايي را سزاست كه بخشـيدن بـر مـال او نيفزايـد، و بخشـش او را فقيـر       «
و جز او هر كس از بخشش دست جز او، اموالش كاهش يابد، اي  نسازد، زيرا هر بخشنده

 كشد مورد نكوهش قرار گيرد... مخلوقات همه جيره خوار سفره اويند...
خشـكاند، و   نمـي  جـود او را ي  است كه درخواست نيازمندان، چشـمه اي  او بخشنده

ــت ــرار و در خواسـ ــا اصـ ــدن هـ ــل ورزيـ ــه بخـ ــاپي، او را بـ ــي ي پيـ ــاند نمـ                                                                                                                               .»كشـ
 .، مترجم محمد دشتي91ي  ي خطبه ترجمه
ي قدرت و بزرگي و عظمت خود را چنـان  ها ستايش خداوندي را سزاست كه نشانه«

ي بلنـد را از  هـا  را از شگفتي قدرتش بـه حيـرت آورده و انديشـه    ها آشكار كرد كه ديده
 .، مترجم محمد دشتي195ي  ي خطبه ترجمه »شناخت ماهيت صفاتش باز داشته است
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ِـ « وذُ ب مَّ إِينِّ أعُـ هُ رِ وَ اللَّ فَ ثَـاءِ السَّـ عْ نْ وَ ةِ الْـ كَ مِـ آبَـ لَبِ وَ ـكَ نْقَ وءِ الْـ مُ لِ ـسُـ نْظَرِ يفِ األهْـ مَ

بُ يفِ الِ وَ ـمَ ـالْ وَ  احِ مَّ أنْتَ الصَّ هُ . اللَّ لَدِ رِ وَ  الْوَ فَ لِ وَ أنْ السَّ ةُ يفِ األَهْ لِيفَ َ كَ تَ اخلْ ُ ريْ امَ غَ هُ عُ مَ ْ الَ جيَ

نَّ الْ  با وَ الْ ـألِ حَ تَصْ سْ ونُ مُ كُ لَفَ الَ يَ تَخْ سْ فاً ـمُ لَ تَخْ سْ ونُ مُ كُ بُ الَ يَ حَ تَصْ سْ  46ي  خطبه. »مُ

 خدايا از سختي سفر و اندوه بازگشتن و روبرو شدن با مناظر نـاگوار در خـانواده و  «
برم. پروردگارا تـو در سـفر همـراه مـا و در وطـن نسـبت بـه          مي مال و فرزند، به تو پناه

بازماندگان ما سرپرست و نگهباني، و جمع ميان اين دو را جز تو نتواند كرد، زيرا آن كس 
تواند همراه مسافر باشد و آن كـه همـراه و هـم سـفر      نمي كه سرپرست بازماندگان است

 .، مترجم محمد دشتي46ي  ي خطبه ترجمه .»تواند باشد نمي ان انساناست سرپرست بازماندگ
 ي رحمت او [خدا] چيزهايي را درخواست كـن كـه او جـز او كسـي    ها و از گنجينه«
تواند عطا كند، مانند عمر بيشتر، تندرستي بدن و گشايش در روزي. سپس، خداونـد   نمي

به تو اجازه دعـا كـردن داد، پـس     ي خود را در دست تو قرار داده كهها كليدهاي گنجينه
تواني با دعا، درهاي نعمت خدا را بگشايي، تا باران رحمت الهي بر   مي هرگاه اراده كردي

 .،  مترجم محمد دشتي31ي  ي نامه ترجمه .»تو ببارد
 ي الهي به گنجينه و تشبيه دعا كردن به كليد گنجينه زيباست.ها تشبيه نعمت

و زمـين درهـاي   اگر آسمان « :فرمايد  مي اعتماد دارد كهآن قدر به خدا  ÷امام علي 
اي ببندند و او از خدا بترسد، خداوند راه نجاتي از ميان آن دو بـراي   خود را بر روي بنده

 ،  مترجم محمد دشتي130ي  ي خطبه ترجمه .»او خواهد گشود

بـين خـدا و   بيند و وجود فاصله و واسطه   مي نيز مهرباني اهللا را در اوج ÷امام علي 
ي  ي آسمان و زمين در دست اوست، به تو اجازهها خدايي كه گنج«انسان را منكر است، 

(گرفته است هدر خواست داده، و اجابت آن را به عهد
0F

خداوند بين تو و خودش كسي  و )1

                                           
َتِجۡب َُۡ�مۡ َوَُاَل ﴿ -1 َۡ

َ
ُوُ�ُم ٱۡدُعوِ�ء أ و پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت «. ]60[غافر:  ﴾ََ

 .» كنم
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را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد كند، و تو را مجبور نساخته به شفيع و واسطه پنـاه  
(ببري

1F

و در صورت ارتكاب گناه در توبه  را مسدود نكرده اسـت، در كيفـر تـو شـتاب     ، )1
(نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو عيب نگرفته است

2F

، در آنجايي كه رسوايي سـزاوار  )2
توست، رسوا نساخته، و براي بازگشت به خويش شرايط سنگيني مطرح نكرده اسـت. در  

رحمت خويش نا اميد نكرده، بلكه بازگشت تـو را  گناهان تو را به محاكمه نكشيده، و از 
(از گناهان نيكي شمرده است

3F

. هر گناه تو را يكي، و هر نيكي تو را ده به حساب آورده، )3
شنود   مي و راه بازگشت و توبه را به روي تو گشوده است. هر گاه او را بخواني ندايت را

و آنچـه در    جت خود را با او  بگوي،داند. پس حا  مي گويي راز تو را و چون با او راز دل
ي تـو را   هـا  دل داري نزد او بازگوي، غم و اندوه خود را در پيشگاه او مطرح كن، تا غـم 

 .، مترجم محمد دشتي31ي ي نامه ترجمه .»برطرف كند و در مشكالت تو را ياري رساند
 ÷نيايش امام علي 

 خالصـانه خـداي خـود را    رويـم كـه    مي ÷و اينك به سراغ نيايش زيباي امام علي 
دانـد خـدا كيسـت      مـي  كنـد و چـون   نمـي  ستايد و جز در مقابل پروردگارش تعظـيم   مي

نيز خود  ÷كند ، آري علي  مي سرتسليم و تعظيم و به خاك افتادن را فقط نثار بزرگي او
داند و آگاه است كه با دعا به قول خودش در نامه بـه    مي را بنده خدا و محتاج لطف الهي

 شود.  مي ، درهاي رحمت الهي گشوده÷مام حسنا

                                           
1- ﴿ َۡ َ َ�ُوُل َ�ۡ�َ ٱسَۡم َّ ّن ٱ

َ
و بدانيد خدا ميان انسان و قلب او حايل « .]24[األنفال:  ﴾َوَُۡلُِهِ  َِ َوٱۡعلَُموء   أ

 .»شود مى

ن ََ ﴿ -2 ََ َمٗ� يِّ�  ََ َن وََعِمَل  ََ  ََ َۢ َو ّ�ِ ا  َ�ٰلِحٗ ا ََ  ُ َّ ُل ٱ ِ ُّ َُ ِكَِ  ُ� َٰ و 
ُ
َن ٱ اَِِهۡم َحَسَ�ٰٖ م  َٔ فَأ ََ َٗ َو ُفو ََ  ُ َّ ۖ

مگر آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند. خدا گناهانشان «. ]70[الفرقان:  ﴾٧ا َِّحيمٗ 
 .» خدا آمرزنده و مهربان است كند و را به نيكيها بدل مى

َۢ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ ﴿ -3 ن ََا ََ ُۢ َو َتا�ٗ ا َفنَُِّهۥ َ�ُتو ََ  ِ َّ َٓ ٱ ِ و هر كه توبه كند و كار شايسته « .]71الفرقان: [ ﴾٧ا ي
 .»گردد انجام دهد قطعاً به صورتى پسنديده و نيكو به سوى خدا باز مى
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ي نيكو، و بسيار و بي شمار تو را ستودن، اگـر تـو را   ها ! تويي سزاوار ستايشخدايا«
 آرزو كنند پس بهترين آرزويي، و اگر به تو اميد بندند، بهترين اميدي.

! درهاي نعمت بر من گشودي كه زبان بـه مـدح غيـر تـو نگشـايم، و بـر ايـن        خدايا
غير از تو را ستايش نكنم، و زبان را در مدح نوميد كننـدگان، و آنـان كـه مـورد      ها تنعم

 اعتماد نيستند باز نكنم.
گويي از سوي ستايش شده پاداشي دارد، به تو اميد بستم كـه مـرا بـه    هر ثنا  خداوندا!

توسـت كـه تـو را    ي  ي آمرزش آشنا كني. خدايا، اين بنـده ها سوي ذخاير رحمت و گنج
 خواند، و توحيد و يگانگي تو را سزاست، و جز تو كسي را سزاوار اين سـتايش   مي يگانه
داند. خدايا مرا به درگاه تو نيازي است كه جز فضل تو جبران نكنـد، و آن نيازمنـدي    نمي

را جز عطا و بخشش تو به توانگري مبدل نگرداند، پس در اين مقام رضاي خود را به مـا  
، متـرجم  91ي  ي خطبـه  ترجمـه  .»را از دامن غير خود كوتاه گـردان  عطا فرما، و دست نياز ما

 .محمد دشتي
 دانـد و از غيـر اهللا يـاري    نمـي  جـز خـدايش را شايسـته سـتايش     ÷به راستي علي

، خدايي كه از داند   مي جويد و اياك نستعين را عميقا باور دارد و خود را محتاج خدا نمي
، است تر هم مهربان صان رحمت و از پيامبر خاتم ، پيامبران ، فرشتگهمه ، حتي از مادر

 .16ي خطبه»  وال حيمد حامداً إال ربه« داند نمي جز اين خدا را اليق ستايش ÷امام علي
 .رابطه عشق و محبت خدا و انسان را به زيبايي اين گونه ترسيم كرده است ÷علي

نيازهـاي توكـل    ي ي، و برطـرف كننـده  تـر  خدايا تو با دوستانت ازهمه انس گيرنده«
ي هـا  ي دارند آشنايي، و از ديـدگاه ها آگاه، و با آنچه در دلشان  كنندگاني، بر اسرار پنهان

در حسرت ديدار تو داغدار است. اگـر  شان  يها آنان با خبر و رازشان نزد تو آشكار و دل
فـرود   بر آنـان  ها كند. اگر مصيبت  مي تنهايي و غربت به وحشتشان اندازد، ياد تو آرامشان

كارهـا بـه   ي  دانند كه سر رشـته   مي برند، و روي به درگاه تو دارند، زيرا  مي آيد به تو پناه
گيرد. خـدايا اگـر بـراي خواسـتن       مي كارها از خواست تو نشأتي  و همه  دست توست،



 41  فصل اول: خداشناسي

 

ي  ترجمـه  »درمانده شوم، يا راه پرسيدن را ندانم، تو مرا به اصالح كارم راهنمايي فرما و...

 .، مترجم محمد دشتي227ي  هخطب
كنـد همـان     مـي  معرفي ÷شويم خدايي را كه علي  مي با تدبر در نهج البالغه متوجه

 با مراجعه به قرآن او را شناخته است. ÷خداي معرفي شده در قرآن است كه علي
كند انجام دهنده همه كارهاست و يگانه   مي در نهج البالغه معرفي ÷خدايي كه علي

، بر همه چيز احاطه دارد و انسان را بيهوده  نيافريده و به حال خود )1ي  خطبه( و يكتاست
، خداي واقعي آن است كه )86ي  (خطبه رها نكرده است و در گمراهي و كوري وانگذاشته

و ) 91ي  (خطبـه  با كوتاهي مخلوقات در ستايش او، باز فضل و كرمش تداوم يافتـه اسـت  
و فرزنـدان آدم  ) 143ي  (خطبـه  منافع به انسانها كرده استآسمان و زمين را مأمور رساندن 

طلبند و هر كس را كه خدا خدا هدايت كند گمراه نگـردد و    مي در رفع نيازها از او ياري
نيـاز كنـد، نيازمنـد     ت نيابد و هركس را كه خداوند بيآن كس را كه خدا دشمن دارد نجا

ست رها نكرده و از ميزان نعمت و اندازه سرپر . خداوند انسان را بي)2ي  (خطبهنخواهد شد
ي خود بر انسان آگاه است و انسان بايد از او درخواست پيروزي و رستگاري كند ها نيكي

كه ميان خدا و انسان پرده و مانعي نيست و در رحمت الهي به روي انسـان بسـته نشـده    
ا دهنده همگـان  است ، خدا در همه جا حاضر و در هر زمان با انسان و پريان است و جز

، چـون انسـان   )198ي  (خطبـه و به هنگام ترس و وحشت پناهگاه انسـان  )195ي  (خطبهاست
خود را به خدا واگذارد به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسيده و چون در دعا بـا اخـالص   
خدايش را بخواند ، بخشيدن و محروم كردن به دست اوست . خدايي كه هم زنـدگي در  

كند   مي ميراند و نابود كننده همان است كه دوباره زنده  مي و هم او )31ي  (نامهدست اوست
، و اين درك و شناخت ذهن كوچـك مـا   )31ي  (نامـه دهد  مي كند شفا نيز  مي و آن كه بيمار

 .ايم  ازخداي بزرگ است كه آن را هم از رهنمودهاي اسالم فرا گرفته
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 ÷شناخت خدا در كالم امام زين العابدين 

ي توحيديش بسيار زيبا بـا پروردگـارش راز و   ها در مناجات ÷لي بن حسينامام ع
 آموزد كه چگونه با پروردگار خويش ارتباط برقرار كنيم.  مي كند و به ما  مي نياز

خداوند نسبت به بنـدگانش   :فرمايد  مي سجاديهي  در نيايش يازدهم صحيفه ÷امام 
نيازش را از خـدا بخواهـد، بـه درسـتي      هر كس :فرمايد  مي 13مهربان است و در نيايش 

 حاجتش را از جايگاه درستي خواسته است.
خدايا هر كس كه بـه درگـاه تـو روي آورد بـه او      :فرمايد  مي 12امام سجاد در نيايش 

ي  دارد كـه بـا همـه     مـي  اعالم 28شوم و در نيايش  نمي كني و من از تو نا اميد  مي احسان
 آورد.  مي وجود به اهللا روي

 خـدايا هـر كـس نـزد تـو شـكايت آورد، سـخنش را       « :فرمايـد   مي 51امام در نيايش 
آوري؛ و هر كس به تو تمسك جويد   مي شنوي؛ و هر كس به تو توكل كند به او روي  مي

 .»سازي  مي كس به تو پناه آورد غم و اندوهش را دوردهي؛ و هر  مي او را نجات
 ه از عظمت اهللا خاشع شده و سر را به خاكدر مقابل اهللا در حالي كص پيامبري  نوه

و ام  خدايا با شرمندگي و دلي سرشار از اميد به تو روي آورده« :فرمايد  مي سايد چنين  مي
با رغبت و اطمينان به سوي تو متوجه شدم و با يقين به تو طمع بستم و با دلي بيمناك و 

ع از غير تو بريده و جـز تـو از   آورم در حالي كه طم  مي اخالصي كامل به پيشگاه تو روي
 .»ترسم نمي هيچ كس ديگر

ه سـجاديه شايسـت  ي  با توجه به تعاريف ارائه شده در قرآن و نهج البالغـه و صـحيفه  
 .نيست در خانه غير او را بزنيم

 خواهي آنجا كه خدا باشد حاجت ز كه مي  زهر است عطاي خلق هر چند كه دوا باشد
 

                                                                               



 
 

 شناخت پيامبران: فصل دوم

در اين فصل سعي بر اين بوده است تا نشان دهيم كسي كه از طرف خدا به عنوان 
 ي داشته باشد.ها شود بايد چه و يژگي مي به پيامبري مبعوث ها راهنما و پيشواي انسان

ر است كه پيامبران حتي در صورتي كه به پيامبري اين يك حقيقت غير قابل انكا
 شدند انسانهايي فرهيخته و قابل احترام در زمان و شهر خود به شمار  نمي مبعوث

قبل از نبوت  در مكه به محمد امين معروف بود و  صرفتند، حضرت محمد مي
حضرت بود، در قرآن آمده است كه قوم صالح درباره  مي امانتداري ايشان زبانزد شهر

ُۡ ﴿ اميدواري بودي،ي  گفتند پيش از اين كه دعوي نبوت كني در بين ما مايه  ÷صالح  َُ
َُۡجوّٗ  ََا َم ء ُرََ  َِي  ََ ٰ ََ َُۡل   .]62[هود:  ﴾ۖ َ�

يي وارسته و مورد احترام همگان بودند. و هيچ ها پيامبران ديگر نيز قبل از نبوت انسان
سيد و اين يك واقعيت است كه زمين وجـودي  ر نمي گاه يك دزد يا جنايتكار به پيامبري

انبياء حتي قبل از بعثت پاك و به دور از پليدي بود. اما اين كه انبياء قبل از بعثـت و بعـد   
قبـل از بعثـت    ‡ دهـيم كـه انبيـاء    مـي  از آن در يك مقام بودند يا نه، اين گونه جواب

نبود و افتخار شان  بر دوش ها يي نيكو و وارسته بودند ولي مسؤليت هدايت انسانها انسان
يي موجـه و  هـا  ي نيكوكار ديگر، انسـان ها وصل با عالم غيب را نيز نداشتند و مانند انسان

به عنوان نبي، افتخار وصل با عـالم برتـر و    ها صالح بودند ولي بعد از بعثت و انتخاب آن
رف خدا بـراي  وا گذار شد و آن زمين پاك و نيكو از ط ها به آن ها مسؤليت هدايت انسان

اشيده شد و در طـول  انتخاب شد و همزمان با بعثت اين بذر پ ها كشت بذر هدايت انسان
 .زمان بهره داد

ّۡۡو شَ ﴿ َٗ ُُل  ُم َُ ُُۡ  َِيُ�ۡم  ِ�َ ُۡ َق ََ ُٰٰ�م َِهِ    ََ ۡد
َ
ا ََلَۡوَُُهۥ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ء أ ََ  ُ َّ ََ ٱ ء ِن ا َّ  ۖ

ُۡلِ  ََۡعقِلُوَن َ� فََ� 
َ
 .]16[يونس:  ﴾١هِ ءُ أ
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كـردم و او هـم شـما را آگـاه      اگر خواست خدا نبود هرگز قرآن را بـر شـما تـالوت نمـي    «
 ي ترجمـه  .»ساخت، زيرا من عمري پيش از اين بدون ادعـاي رسـالت در بـين شـما زسـتيم      نمي

 .اي مهدي الهي قمشه
انتخاب شد و درخت نبوت در سينه او كاشته شد آن هم در سن  صو چون محمد 

ي  شد و در سايه تر ] هر روز بزرگ وبزرگالگي، اين درخت [نبوت  و دينل سچه
نيز هر روز كاملتر شد و اين گونه  صشد محمد مي الطاف الهي همان گونه كه دين كامل

بعد از بعثت مانند قبل از بعثت باشد و آن انسان معمولي و نيكو بعد  صنبود كه محمد
ل به فرشته يا موجودي ديگر نشده بود ولي آگاه از بعثت با وجودي كه انسان بود و تبدي

شد و  تر مي حتي در زمان پيامبري نيز هر روز آگاه صو نبي گشت. حضرت محمد
دانست. هر جا كه خداوند در قرآن  نمي گرفت كه شايد تا لحظه پيش مي مطالبي ياد

 صمبرشويم كه مشركان، مردم و مؤمنان سؤالي از پيا مي يسئلونك آورده است متوجه
 را از آنچه صداند، براي همين خداوند متعال، محمد نمي پرسيدند و ايشان جواب را

ِ ﴿ شود و اين يعني تر مي آگاه، آگاه صگونه محمدكند و اين مي داند آگاه نمي ّۢ َّ َوُُل 
 .]114[طه:  ﴾ازِۡدِ� ِعۡلمٗ 

ز تـا ديـرو   ص، محمـد  »پرودگارا بر علمم بيفزاي« :است يعني صكه دعاي محمد
دانست و از حكـم شـراب، قمـار و     نمي جواب مشركان در رابطه با سؤال آنها از روح را

حتـي   صمحمد  ،داند. بنابراين مي انفال و ... آگاه نبود و امروز چون خدا او را آگاه كرد
گشت و بسياري از مسائلي را كه  مي در زمان پيامبري هر روز از آگاهي بيشتري برخوردار

  .شد تر مي پي برد و روز به روز آگاه ها ت در مدينه به آندانس نمي در مكه

﴿ ُٗ َََشـ   ََ ٰـ ََ َِـۡن   َۢ ََ ُۡ
َ
�ِ ِ�ّ ََ ََِن  ُِ ن َ�ۡه

َ
ِ أ ََ و بگـو بـه خـدا    « .]24[الكهـف:   ﴾ َوُُۡل َع

 .»اميدوارم كه مرا به علومي بهتر از آنچه نزد كافران است آگاه كند
يي با ساير مردم كه هيچ ها عنا و باال تفاوتپيامبران با مبعوث شدن و اتصال به عالم م

 كردند پيدا كردند كه اين تفاوت هم افتخار برايشان بود و هم مسئوليت. نمي فرقي با آنها
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همه پيامبران عليرغم اختالفات ظاهري بـين خـود در شـكل و صـورت و رفتارهـاي      
اين زمينه هم كـه   شخصي و تشابهات ظاهري در سالم بودن و مرد بودن با ساير انبياء، در

از جنس بشر بودند با همه انسانها مشترك و از جهت كه رسول خدا بودند با همه انسانها 
 تفاوت داشتند.

 معرفي نامه پيامبران

 .از خاك بودشان  همه پيامبران بشر و خلقت :تشابه پيامبران با مردم عادي -1

ۡل ُرَُ  يِّ� �ََ�ٗ ﴿ وٗ� َُ َُ َّ  .»آيا من جز بشري فرستاده هستم« .]93[اإلسراء:  ﴾ۖ 

ء ﴿ َما َّ ََا  �ََ�ٞ ُُۡل يِ
َ
ُۡلُُ�مۡ  َ ِ بگو: جز اين نيست كه من هم بشري مانند « .]110[الكهف:  ﴾َّ

 .»شمايم
 :زدند مي خوردند ، در بازار قدم مي زيستند ، غذا مي مانند ديگران

لَِ� يِّ�ء يِ ﴿ ََ َۡ ََِن ٱسُۡم ُۡلََ   ََا َ� ۡل ََ َۡ
َ
ء أ ا ََ َو ِقم َو َۡ

َ
وَن ِ� ٱۡ� ُۡ َعاَم َوَ�ۡم َّ ُ�لُوَن ٱۡ

ۡ
َأ َِ ُهۡم  َّ

ُ�ۡم ِ�َۡعٖض  َۚ ََا َ�ۡع و وََجَعۡل ُ ِِ ََۡص
َ
ََةا َ ُوَ  ََِص�ٗ فِۡت ََ َن  ََ و ما پيش « .]20[الفرقان:  ﴾٢٠ۖ َنۗ َو

 راه خوردند و در بازارها مي از تو هيچ يك از پيامبران را نفرستاديم مگر آنكه آنان هم غذا
رفتند، و ما برخي از شما را [وسيله] آزمايش برخي ديگر قرار داديم [توانگر را به تهيدست  مي

وتهيدست را به توانگر، بيمار را به تندرست و تندرست را به بيمار، پيامبر را به امت و امت را به 
ورزيد؟ و  مي ها] شكيبايي پيامبر]. آيا [نسبت به اجراي احكام الهي و تكاليف و مسؤوليت

 .»پروردگارت همواره [به احوال و اعمال همه] بيناست

ۡزَ�ٰجٗ ﴿ ،همسر و فرزند داشتند
َ
ََا سَُهۡم أ ِّ�ةٗ وََجَعۡل َّ  .]38[الرعد:  ﴾ا َوُذ

شـدند،   مـي  گريستند، گرسنه مي خنديدند، مي شدند، مي شدند، خسته مي گاهي مريض
پيـامبران هـم    ي بشري را داشتند،اه ويژگيي  دلتتنگي، شادي، ترس، زندگي، مرگ و همه

 .ي ديگر وفات كردندها مانند انسان
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ّيُِتوَن ﴿ َّ َُّهم  ّيِٞ  ي ََ قطعاً تو خواهى مرد، و آنان [نيز] خواهند « .]30[الزمر:  ﴾٣يََِّ  

 .»مرد
ي  خدايا تو مرگ را براي همـه  :فرمايد مي سجاديهي  صحيفه 52امام سجاد در نيايش 

 رر داشتي، چه آنان كه تو را پرستيدند و چه كافران.مخلوقاتت مق
 پيامبران مأمور عبادت خدا و خالصه بشر بودند چون انسانهاي ديگر.

كرد كه دو تـن پيـامبر    مي ي ديگر فرقها با انسانشان  اما در تولد سه تن شيوه خلقت
بدون بودند و يك تن اولين زن خلق شده، كه حضرت آدم و همسرش به دليل مقتضيات 

داشتن پدر و مادر خلق شدند و خلقت حضرت عيسي هم معجزه بود كـه بـدون داشـتن    
 پدر خلق شد.

ي معمـولي تفـاوتي نداشـت و    ها خلقت اشرف انبياء و فرزندانش نيز با انساني  شيوه
انساني خلق شدند، امام سجاد ي  و از نطفهشان  آنها نيز مانند سايرين از هم خوابي والدين

پروردگارا تو مرا از آبي پسـت و كـم ارزش و از پشـت     :فرمايد مي صحيفه 32در نيايش 
يش باريك و تنگ است به رحمي تنگ كـه  ها يش در هم فشرده و راهها پدرم كه استخوان

وارد ساختي و مرا از حالي به حـال ديگـر درآوردي   اي  پوشانده ها پردهي  آن را به وسيله
 ...و

پيامبران برگزيده از جانب خدا  بودند و به دليل  :تفاوت پيامبران با مردم عادي -2
اتصال به وحي معصوم بودند، معجزه  داشتند، نعمت پيامبري، مسئوليت آنها را بيش از 

، و جهانيان برتري داشتندي  سايرين كرده بود به علت اين نعمت و مسئوليت، بر همه

َ َوُ�ّٗ ﴿ :ي آيه ََ ََا  ۡل ّۚ َۡۡ�ٰلَِم�َ  فَ و ما همه آن پيغمبران را بر عالميان شرافت « .]86عام: [األن ﴾ٱ

 .»و برتري داديم
 تر در منزلت آنها نازل شده است، هر پيامبر به غيب و حقايق معنوي از سايرين آگاه

ََِن ٱ﴿ است، ۡعلَُم 
َ
ََۡعلَُمونَ َوأ ا َ�  ََ  ِ و از سوي خدا به اموري آگاهم كه « .]62[األعراف:  ﴾َّ

 .»يدشما آگاه نيست
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را وعده داد و  ÷به مردم ديدار يوسف ÷قبل از ديدار يوسف ÷يعقوب نبي 

ُّ ََِص�ٗ ﴿ :فرمود ََ َۡ ٰ وَۡجِههِ  فَ� َ ََ َۡۡقٮُٰه 
َ
َ �ُ ِۡ ََ ٱۡۡبَ ء ن َجا

َ
ء أ ۡعلَُم ۖ  َُاَل فَلَّما

َ
ء أ ُُل ُّۡ�ۡم يِّ�ِ

َ
سَۡم أ
َ
َ

ََۡعلَُموَن  ا َ�  ََ  ِ َّ جانب خدا به اموري آگاهي دارم كه شما از « .]96[يوسف:  ﴾٩ََِن ٱ

 .»دانيد نمي
  :فرمايد مي نيز به پدر يا عمويش ÷ابراهيم

َك ِصَ�ٰطٗ ﴿ ُِ ُۡ
َ
ء أ َِ ََِ  فَ�َُِّۡع

ۡ
ا سَۡم ََأ ََ ۡۡعِۡلِم  ََِن ٱ  �ََِ ء ُۡ َجا وِ�ّٗ َُ ََ نـزد مـن   « .]43[مـريم:   ﴾اا 

 .»تا به راه راست راهنماييت كنمعلم است كه به تو آن علوم را نياموختند، پس مرا پيروي كن 
  تشابه پيامبران با يكديگر: همه پيامبران بشر و مرد بودند، -3

ََِجاٗ� ﴿ ُۡلَِ  يِّ�  َِن َ� ََا  ۡل ََ َۡ
َ
ء أ ا ََ ََ ِ  َووَو ُۡۡق ِل ٱ ُۡ

َ
ِۡن أ َّ ِۡهم  َِ ء يِ پيش از « .]109[يوسف:  ﴾ِِ

 .»نموديم نفرستاديم مي كه به آنان وحيها را  تو [بخاطر هدايت مردم] جز مرداني از اهل آبادي
و معصوم و متصل به وحي بودند،  -عدم معلوليت  –از نظر ظاهري سالم و بي عيب 

 وظيفه و پاداش آنها مانند هم بود و هر انسان مؤمني بايد به همه آنها ايمان داشته باشد،

﴿ ُٖ َح
َ
ُِق َ�ۡ�َ أ َّ ََُف لِهِ  َ�  َُ َو ِن  يك از پيامبران او فرق  ا ميان هيچم« .]285: ة[البقر ﴾َّ

 .»گذاريم نمي
رنگ مو، رنگ  –پيامبران عالوه بر تفاوت در شكل ظاهري  :تفاوت پيامبران با هم -4

يي داشتند، بـه عنـوان   ها در خصوصيات اخالقي نيز با هم تفاوت -پوست، قد، وزن و ... 
ـ     صنمونه حضرت محمد ن زمينـه بودنـد،   نمونه عالي اخـالق و سـرآمد پيـامبران در اي

در ديـن   ÷و نـوح   ÷در دين خدا بسيار مهربان و موسي  ÷و عيسي  ÷ابراهيم 
 خدا سخت گير بودند.

چون از كوه طور برمي گردد از اين كه قومش به پرستش گوساله  ÷حضرت موسي 
زند، در حالي  مي خشمگين شده و برادرش هارون را شماتت كرده، كتكشاند  روي آورده

 .پيامبر خداست و هم بر اساس اجتهادش عمل كرده و كوتاهي نكرده است كه هارون هم
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فٗ ﴿ َِ
َ
َ�َٰن أ ۡۚ َِهِ  َغ ٰ َُۡو َٓ ِ يِ ََ َُ ُمو َََج َعِجۡلُتۡم ا َُاَل َِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِ� َوسَّما 

َ
يءه أ ُِ َِن� َ�ۡع

َو  ِخيهِ َ�ُ
َ
ِس أ
ۡ
أ ََ ِ َ ََ َخ

َ
ََ َوأ سَۡو 

َ
ََ ٱۡ� ۡۡ

َ
ُُِّ�ۡم  َوَ ََ  ََ ۡم

َ
َعُفوِ� أ ۡۚ َت َۡ ّم يِّن ٱَۡۡقۡوَم ٱ

ُ
ۡهِ  َُاَل ٱۡ�َن أ َِ ۥء يِ هُ

ٰلِِمَ�  َّ َۡۡقۡوِم ٱۡ َُ ٱ ََ  َِ َۡعۡل
ََ ََ َوَ�  ء  َُ ۡع

َ
َ ٱۡ� ِِ ِمۡ   ۡۡ ُ َِ فََ� ُ وََ

ُدو   َ�ۡقُتلُ ََ  .]150[األعراف:  ﴾١َو
بسيار اندوهناك به  و هنگامي كه موسي [پس از آگاهي از آن پيش آمد خطرناك] خشمگين و«

سوي قومش بازگشت، گفت: پس از من بد جانشيناني برايم بوديد، آيا [با پرستش گوساله] بر 
فرمان پروردگارتان [كه در تورات آمده] پيشي گرفتيد [و صبر نكرديد تا من بيايم و فرمان خدا 

 او را به سوي خود را به شما ابالغ كنم؟] و الواح را افكند و سر برادرش را گرفت [وبا خشم]
كشيد. [هارون] گفت: اي فرزند مادرم! اين گروه مرا ناتوان وزبون شمردند، و نزديك بود مرا  مي

به قتل برسانند، پس مرا با مؤاخذه كردنم دشمنْ شاد مكن، و [هم طراز] باگروه ستمكاران قرار 
 .»مده

ازه الهي قومش شود بدون رخصت و اج مي زماني كه از ايمان قومش نااميد ÷يونس
با وجود اين كه قومش فراوان  صشود، ولي پيامبر مي را ترك كرده و گرفتار عذاب الهي

اذيتش كردند نه تنها آنها را رها نكرد بلكه عذاب الهي را نيز برايشان نخواست و از كفر 
و جهل و شرك آنها اندوهگين بود، تا جايي كه از شدت حزن آيات عتاب بر ايشان نازل 

ُ�ۡفَِ ﴿ ،شد
َُِعوَن ِ� ٱۡۡ ٰ ََ ُ ََِن َ ّّ  و مبادا آنان كه در كفر«. ]176عمران:  [آل ﴾َوَ� َ�ُۡزََ  ٱ

 .»شتابند، تو را اندوهگين كنند مي
انديشي كه  مي كني و مي ديگر آمده كه از بس در راهنمايي مردم تالشاي  و در آيه

ُٞ ﴿ نزديك است به خاطر ايمان نياوردن آنها خود را هالك كني ِّ ٰ ّ�  ََۡعّلَ  َ�
َ
َّۡفَسَ  َ

 �َََِِ  .]3[الشعراء:  ﴾٣ََُ�وَُو   ُمۡؤ
خورد، قومي  مي ست كه به خاطر عدم ايمان قومش شبانه روز غصه ا صاين محمد

 كه در شعب ابي طالـب تبعيـدش كردنـد ، در مكـه بـر سـرش كثافـت ريختنـد ، حتـي         
را مصـادره  ، امـوالش  ز مكه هجرت كند، مجبورش كردند ا خواستند به قتلش برسانند مي
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 ص، ولـي محمـد  ا شهيد كردند ، دنـدانش را شكسـتند  ، يارانش ركردند ، با او جنگيدند
 چون بر آنها حاكم شد همه آنها را بخشيد.

خدا  -نيز با وجودي اين كه قومش بت پرست بودند و دشمن راه ابراهيم  ÷ابراهيم
 به هدايت آنها مشغول بود و ÷ولي ابراهيم را در آتش انداختند ÷و ابراهيم –پرستي 

 فرمود: مي

ّفٖ ﴿
ُ
وَن َِن ُدوِن ٱ أ ُُ ُُ ۡع ََ ََۡعقِلُوَن ُّۡ�ۡم َوسَِما  فََ� 

َ
ُِ أ اُف بر شما و « .]67[األنبياء:  ﴾٦َّ

 .»دپرستيد؛ پس آيا نمي انديشي مي بر آنچه به جاي خدا
امبران الوالعزم از ساير پيامبران برترين پيامبر است، پي صمي دانيم كه پيامبر اسالم

ََا ﴿ ،برترند، پيامبران صاحب كتاب و شريعت بر ديگر پيامبران برتري دارند ۡل ّۚ ُۡ فَ َوََۡق
ٰ َ�ۡعٖض  َۧ�ۡعَض ٱَُِّّ�ِ  َ ََ و همانا ما بعضي از انبياء را بر بعضي ديگر برتري « .]55[اإلسراء:  ﴾َن 

  .»داديم

﴿ ََ ۡل ّۚ ُل فَ َُ َو ٰ َ�ۡعٖض� َِۡلَ  ٱس
َ ََ ُهۡم  َۚ اين پيغمبران را برخي بر بعضي « .]253: ة[البقر ﴾ا َ�ۡع

 .»برتري و فضيلت داديم،
يي داشـتند، آيـا اگـر    هـا  شـويم انبيـاء بـاهم تفـاوت     مـي  با تدبر در آيات قرآن متوجه

كرد؟ اگر عيسي به جاي موسي بـود   مي بود قومش را ترك ÷به جاي يونس صمحمد
 زد؟ مي برادرش را كتك

 دعاهاي پيامبران كه در قرآن آمده است نيز بيانگر تفاوت شخصيتي انبياء است.

َمن ﴿ :÷ابراهيم ُفوَٞ ََ ََ ۡن َعَصاِ� فَنََِّ   ََ ه َو ِ َّ َِ َِ فَنَُِّهۥ   .]36[ابراهيم:  ﴾َِّحيمٞ  َََُِع
رماني خدايا، هر كس مرا تبعيت كند پيرو من است (و مانند من رستگار است) و هر كس ناف«

 .»كند همانا تو باگذشت و مهربان هستي

َُاُدَك  ين ﴿ :÷عيسي ُهۡم ِع َّ ِ ۡ�ُهۡم فَن ِ َّ َع َُ ُِـيُم يِن  َ ۡۡ َعزِ�ـُز ٱ
ۡۡ ََ  ٱ

َ
َۡ سَُهۡم فَنََِّ  أ  ﴾١ََۡتفِ

خدايا اگر گنه كاران را عذاب كني بندگان تو هستند و اختيارشان بـا توسـت و   «. ]118: ة[المائد
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نها درگذري يقيناً تو حكيم درستكار و شكست ناپذيري و بخشـيدن آنهـا چيـزي از    اگر از گناه آ
 .»كاهد حكومت تو نمي

َا ﴿ :÷نوح  ٰفَِِ�َن َدَّا ََ ۡۡ �ِض ََِن ٱ
َ
َ ٱۡ� ََ  َۡ ََ ََ �َ ِ ّۢ خداوندا از كافران « .]26[نوح:  ﴾َّ

              .»حتي يك نفر را بر زمين باقي مگذار

ََ ﴿  :÷موسي ُّ ٰ ُُلُوُِِهۡم فََ� ََ َ ََ ۡد  ُُ َ�ٰسِِهۡم َوٱۡش َۡ
َ
ِ أ َ ََ ََا ٱۡطِمۡس  ُّ ََ بِيلَِ    ََ لوو   َعن  ِۚ ُ ِِ ا 

ُو    ََ َُو   َحّ�ٰ ََ َِ مَ  َُۡؤ ِِ
َ
َۢ ٱۡ�  ََ َۡۡع هايشان  خدايا اموال ظالمان را نابود كن و دل«. ]88[يونس:  ﴾ٱ

 .»مشاهده كنند را سخت كن تا ايمان نياورند و عذاب دردناك را

 ويژگي پيامبران

 بنده و بشر بودن انبياء، پيامبران مخلوق و بنده خدايند و در نماز به آن گواهي -1
، بشريت انبياء يكي از داليل مخالفت بعضي از »رسولهاشهد ان حممد عبده و«دهيم  مي

سالت برگزيده مشركان با رسالت آنها بود، زيرا مشركان معتقد بودند بشري مانند آنها به ر

ء يِّ� �ََ�ٞ ﴿شود،   ََ ٰ ََ ا  ََ َِهِ   َِن َُۡو و    َُ ََِن َ�َف ّّ َقاَل ٱسَۡملَُؤ   ٱ َل  ََ ّۚ ن َ�تََف
َ
ُُ أ ُۡلُُ�ۡم ََُِ� ِ َّ

ةٗ َعلَۡيُ�ۡم  َُ ِ ك ِ ََ ََ ََزَل 
َ
�َ ُ َّ ََ ٱ ء ََا  َوسَۡو َشا ِ �

ء ََ ََا ََ  ِ�ء  ٰ َٰ ِ ََا َ ِمۡع ََ ا  ّوَِۡ� َّ
َ
. ]24منون: [المؤ ﴾٢ٱۡ�

اشراف قوم او كه كافر شدند (به مردم) گفتند كه اين شخص جز آنكه بشري است مانند شما «
خواست (رسول بر بشر  خواهد بر شما برتري يابد فضيلت ديگري ندارد و اگر خدا مي كه مي

گويد در ميان  فرستاد، ما اين سخناني كه اين شخص مي بفرستد) همانا از جنس فرشتگان مي

 .»ايم ان پيشين خود هيچ نشنيدهپدر
 باشند.  مي براي نشان دادن راه راست صبرگزيده  و رسول خدا ‡پيامبران  -2

 :سؤال
چرا خداوند از بين بندگانش پيامبران را برگزيد؟ و آيا از عدل خدا به دور نيست كـه  

 را از اين نعمت محروم كرد؟اي  را برگزيد و عدهاي  عده
 جواب:
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اي  ب همه ماست و مخلوقات با هر درجهكه خداوند خالق و صاح بايد توجه داشت
 حق اعتراض به تقدير الهي را ندارند، لذا خداوند به هر يك از بندگانش كه بخواهد

َُادِهِ َوَ�ِٰ�ّن ٱ﴿ بخشد، مي َِۡن ِع  َُ ء ا َۡ َ ن َ ََ  ٰ َ ََ َ َ�ُمنو  ليكن خدا بر « .]11[ابراهيم:   ﴾َّ

 .»گذارد اهد (به نعمت بزرگ نبوت) منّت ميكس از بندگان كه بخوهر
دهـد كـه كفـر     مـي  داند اين نعمت را به چه كسي بدهد لذا به آن مي همچنين خداوند

 .نعمت نكند

اَ�َُهۥ﴿ ََ ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل َِ
َ
ُ أ َّ داند كه در كجا رسالت  خدا بهتر مي« .]124[األنعام:   ﴾ٱ

 .»خود را مقرر دارد
 .او مصلحت تو از تو بهتر داند .گرداند رت نميآن كس كه توانگ

 .سايه بندگي به مقام نبوت رسيدند و به راستي انبياء در

مٗ ﴿ ُۡ ََۡيَ�ُٰه ُح  ََ ۥء  هُ ُّ ُش
َ
ََ أ   .]22[يوسف:   ﴾٢اُ َوَ�َ�ٰسَِ  َوۡزِي ٱسُۡمۡحِسنَِ� ا وَِعۡلمٗ َوسَّما ََلَ

عطـا كـرديم و ايـن چنـين خداونـد       و چون يوسف بالغ و كامل شد، حكمت و علم به او«
 .»دهد نيكوكاران را پاداش مي

عليرغم بزرگي افتخار نبوت به پيامبران، بايد توجه داشت كه هر نعمت مسئوليت دارد 
شود، اگر يك مصلح ديني  و هر قدر به انسان نعمت داده شود از او مسئوليت خواسته مي

توجه او نيست، ولي وقتي خدا به پيـامبر  از بيم جان راهنمايي مردم را رها كند نكوهشي م
دهد پيامبر مؤظف است انجام دهد. يك مصلح چون ملتش بـه او بـي حرمتـي     دستور مي
چون قـومش را بـي رخصـت اهللا     ÷تواند آنها را ترك كند، ولي يونس پيامبر كردند مي
رهـايي  گيرد. و به راستي بسـياري از رفتا  كند نكوهش و عذاب الهي او را فرا مي ترك مي

كه بر مردم عيب نيست بر پيامبران به دليل برخورداري از نعمت نبوت عيـب و گنـاه بـه    
 آيد. حساب مي

اتصال به وحي، پيامبران تنها افرادي هستند كه خداوند مستقيم و بي واسطه با آنها  -3
صحبت كرده است و اين مقام فقط به آنها منحصر است و با وفات آخرين پيامبر اتصـال  
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در ايـن   ÷حي و گفتگوي دو سويه خدا و انسان تا قيامت پايان پذيرفت، امام عليبه و
ي پيامبري و فرود آمـدن پيـام و اخبـار آسـماني      رشته صبا مرگ پيامبر«فرمايد:  باره مي
 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه235ي خطبه. »گسست

ر الهـي بـه پيـامبران    وحي به واقع ارتباط با عالم معنا و برتر بود كه به وسيله آن اوامـ 
شنيد و يا گفتگـو دو سـويه    گشت، در آن خدا يا فرشته صحبت كرده و پيامبر مي نازل مي

 شنود. بين اهللا يا فرشته با پيامبر، بر خالف دعا كه انسان صحبت كرده ، اهللا مي
گوينـد و نبـي از    كند به پيامبر نبي مـي  چون اهللا با پيامبر صحبت كرده و او را آگاه مي

دم به دليل اتصال به عالم باال برتر است، پيامبران به سـه طريـق بـا عـالم بـاال ارتبـاط       مر

ءٕي ﴿داشتند،   ََ َِـن َو ۡو 
َ
ُ يِّ� وَۡحياا أ َّ ن ََُ�ّلَِمُه ٱ

َ
ا َ�َن ِۡبََ�ٍ أ ََ ـوٗ�  َو َُ ََ ـَل  َِ َۡ ۡو َُ

َ
ٍۢ أ ِحَجـا

 َُ ء ا َۡ َ ا َ ََ َ �ِنِۡذَِهِ   ِِ ُيو واسـطه بشـنود    تواند سخن اهللا را بـي  شري نميهيچ ب« .]51[الشوري:   ﴾ََ
ي وحي و الهام، يا با شنيدن صدايي و يا ديدن فرشته كه به امـر اهللا   مگر پيامبران آن هم به وسيله

 .»پيام رسان است
هـاي صـادقه يكـي از     عالوه بر الهام ، شنيدن صدا و ديدن فرشته ، رؤياهـا و خـواب  

لبته جزء صحبت كردن مستقيم بـا خـدا محسـوب    هاي ارتباط با عالم معناست كه ا روش
، رؤيـاي  ÷در مورد قربـاني كـردن فرزنـدش اسـماعيل     ÷شود، رؤياهاي ابراهيم نمي

ها منحصر به انبياء نيست، و گاهي رؤياي صـادقه در خـواب     صادقه بود. البته اين خواب
 شود. ساير بندگان خدا نيز مشاهده مي

ر به اختيار پيامبران نبوده و چه بسا پيامبري مدت در وحي، اتصال و ارتباط با عالم برت

َِِهم �﴿ نشست، طوالني در انتظار وحي مي
ۡ
ا َُاسُو   سَۡوَ� ٱۡجَتبَۡيَتَهاُ  ََةٖ يَذ  سَۡم ََأ ََ  ُُ ِ َُّ

َ
ء َ َما َّ ُُۡل يِ

 ِ�ّ َّ َِن   ّ
َٓ ِ ِ ي َِ خواني اعتراض كننـد  بر مشركان ناي  و چون در زماني آيه« .]203[األعراف:   ﴾َُو

جديد نياوردي؟ بگو من فقط مأمور اجراي  آنچـه كـه پروردگـارم بـه مـن وحـي       اي  كه چرا آيه

 .»كند، هستم مي
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ا يۡ ﴿ َۡ ِ ََُقوَّۡن س ُا   ٍَ يِّ�ِ فَاِعلٞ َوَ�  ٰسَِ  َغ ـ ٢ََ َۡ َ ن َ
َ
ُ يِّ�ء أ َّ ََ ٱ ء اي « .]24-23[الكهـف:    ﴾ا

دهم بلكه بگو اگر خواست خـدا باشـد آن را انجـام     ا انجام ميپيامبر هرگز مگو كه حتماً كاري ر

 .»دهم مي
اعجاز، معجزه كاري خارق العاده كه به اذن خدا، پيامبران براي اثبات اين كه از  -4

دادند و فقط دليل آن اثبات پيامبري و بيداري و  مي انجاماند  جانب خداوند مأمور شده

ا ﴿ راهنمايي مردم از غفلت است، ََ ِٰ  َو ََ ُل َِ�� َِ َۡ ۡوِ�فٗ َُ ََ و معجزات « .]59[اإلسراء:   ﴾ايِّ� 

 .»جز براي انذار و آگاهي مردم نيست
معجزه نيز مانند اتصال به وحي به اختيار پيامبران نيست بلكـه خواسـت خـدا شـرط     

كنـد   مـي  اصلي و اساسي معجزات است و شـرايط زمـاني و مكـاني و فرهنگـي ايجـاب     
 –خواندنـد   مـي  آورد سـاحرش  مي اشد، اگر نه معجزه موسي را پيامبرمعجزات متفاوت ب

آمد  مي ÷براي موسي صو اگرمعجزه پيامبر –هرچند كه بعضي قرآن را سحر ناميدند 
 براي مردم زمان موسي قابل درك و پذيرش نبود.

آوردن معجزه به درخواست مردم نيز نبود كه هر چه مردم تقاضا كنند خداونـد بـراي   
تقاضـاي بـاغ بـزرگ يـا نمـايش       صبينيم وقتي مشركان از پيامبر مي ازل كند بلكهآنها ن

فرمودند كه گرداننده اصـلي خداسـت و    صفرشتگان را براي تأييد نبوتش كردند پيامبر
 .رد كه فقط بشري فرستاده شده استصالح كار با اوست و تأكيد ك

َاَوَُاسُو   َۡن َو ﴿ ََ  ََ ََۡفُج ََِن سََ  َحّ�ٰ  ُُو�ا  ۡؤ �ِض ََ�
َ
َّةٞ  ٩ََِن ٱۡ� ۡو ََُ�وَن سََ  َج

َ
ِيلٖ  أ َّ ِن  َّ 

ََبٖ  ََۡفِج�ا   وَِع ٰلََها  ََ ََ ِخ ٰ َٰ َۡ
َ
ََ ٱۡ� تَُفّجِ ۡو ُُۡسقَِط ٱسّسمَ  ٩ََ

َ
ِ�َ أ

ۡ
ۡو ََأ
َ
ا أ ََا رَِسفا ۡمَ  َعلَۡي ََ ََ َرَما َز ء ا

ةِ َُُِي�ا  َُ ِ ِك ََ ِ َوٱسَۡم َّ �َِ٩  َ ۡو ََُ�وَن س
َ
ٰ ِ� ٱسّسمَ  َ  َ�ۡي ٞ أ ََ َۡ ۡو ََ

َ
ٍَُف أ ِن زُۡخ ََِن َّ ِ َوَۡن َوۡؤ َء ا

 ُٗ ٰ ََا رَِ  َِل َعلَۡي ّ َِ َُ َُ�ِّيَِ  َحّ�ٰ  ِ ََ س ۡق َّ ۡل ُرَُ  يِّ� �ََ�ٗ ا  َُ  ِ�ّ ََ َُۡحاَن  َُ ۥۗ ُُۡل  هُ وٗ� ُُ َُ َّ  ۖ ٩﴾  
د تا آنكه از زمين براي ما (به و گفتند: ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آور« .]93-90[اإلسراء: 

يا آنكه تو را باغي از خرما و انگور باشد كه در ميان آن باغ  .اعجاز) چشمه آبي بيرون آري
اي از آسمان را بر سر ما فرود  نهرهاي آب جاري گرداني يا آنكه بنابر پندار و دعوي خودت پاره
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اي از زر (و كاخي  ا آنكه خانهي) .آوري يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر آري
زرنگار) دارا باشي يا آنكه بر آسمان باال روي و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت نياوريم تا 
آنكه بر ما كتابي نازل كني كه آن را قرائت كنيم. بگو: خداي من منزه است (از آنكه من، او يا 

 .»ام ه (از جانب خدا) به رسالت آمدهفرشتگان او را حاضر سازم) آيا من فرد بشري بيشترم ك
شويم كه هيچ يك از تقاضـاهاي فـوق    مي ، متوجهص با گذري بر زندگي نبي خاتم

صاحب باغ بزرگـي   صبه مشركان نشان داده شد و نه پيامبراي  پذيرفته نشد و نه فرشته
 شد.

 ارونـد ، فرعـون خطـاب بـه آنهـ      مي موسي و هارون نيز در زماني كه به دربار فرعون

ۡقَ�َِِـَ� ﴿ :گويد مي َُ ـُة 
َُ ِ ك ِ ََ َعـُه ٱسَۡم ََ  ََ ء ۡو َجـا

َ
ـٍب أ َُ ِـن َذ َّ ََةٞ  ـوِ َۡ

َ
َ َعلَۡيـهِ أ َِ

ۡۡ   ﴾٥فَلَۡوَ�ء َُ
پس چرا بر او دستبندهايى زريـن آويختـه نشـده؟ يـا بـا او فرشـتگانى همـراه        «. ]53[الزخرف: 

 .»اند نيامده
 .»دستبند طال نداريد آيا شما با اين لباس كهنه پيامبرخداييد و چرا«

دهد همان معجزات الهي است و  مي معجزاتش را به فرعون نشان ÷و چون موسي 
بـود اول لباسـش را    ÷لباس موسي عوض نشد، و شايد  اگر معجزه به اختيـار موسـي  

 آورد. مي كرد و دستبند طال براي خود مي عوض
 در حقيقت معجزه يك بيدار باش و يك نشانه بيشتر نيست.

سازد عصمت  مي نها را از ساير مردم متمايزآي انبياء كه ها صمت، يكي از ويژگيع -5
 است.

شود يكي آن عصمت كه از جانب پيـامبر   مي عصمت در حقيقت به دو صورت مطرح
و مربوط به اراده ايشان است و معنايش اين است كه پيـامبر بـه علـت اطاعـت مـداوم و      

شـود كـه البتـه     مـي  خود از گناه و پليـدي مصـون   پيوسته خدا و پرهيز از زشتي، به اراده
دهـد، ايـن    مـي  مشيت و خواست خدا نيز به انبياء در عملي كـردن ايـن عصـمت يـاري    
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را الگوي  صن دست يابند و پيامبرآتوانند به  مي عصمت، عصمتي است كه همه انسانها
 .خود قرار دهند

 است، صمت را دادهوعده پاكي و ع صگونه كه به اهل بيت پيامبرو خداوند همان

ِه�ٗ ﴿ َۡ ََ ُ�ۡم  ََ ّهِ ََ َل ٱۡ�َۡيِ  َوُ� ُۡ
َ
َِّۡجَس أ َُِب َعَُ�ُم ٱس َۡ ُ ِِ  ُ َّ ُُ ٱ َما ََُِ� َّ  .]33[األحزاب:   ﴾ۖيِ

 .»خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند خدا مى«

ُ�مۡ َوَ�ٰ�ِ ﴿به همه مردم اين وعده را داده،  ََ ّهِ ََ ُ ِِ  ُُ  .]6: ة[المائد  ﴾ن ََُِ�
 اي است كه چه براي پيامبران و چه غير آنها، به وسيله اراده هر فرد به دست اين وعده

آيد و از عدالت خدا به دور است كه پيامران يا اهل بيت نتوانند گناه كنند و سايرين  مي
اشته باشيد كه خداوند به اصحاب مختار باشند و بايستي به اراده خود گناه نكنند. توجه د

شيطان در ي  دهد كه از وسوسه مي ، آنان كه در جنگ بدر شركت داشتند وعده صپيامبر

ٰ ﴿يشان استوار، ها امانند، و به خواست خدا قدم َ ََ َُِط  ۡيَ�ِٰن َوَِۡ�ۡ ّۡ َِۡجَز ٱس َُِب َعَُ�ۡم  َۡ َو�ُ
َُ مَ  ُۡ
َ
َُِّ  َِهِ ٱۡ� و وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را « .]11نفال: [األ  ﴾ُُلُوُُِ�ۡم َوُ�ثَ

 .»محكم سازد و گامهايتان را بدان استوار دارد
ها بعد از جنگ بدر هسـتيم، و   يو با وجود اين وعده حق، شاهد اشتباه يا خطاي بدر

 د.تواند گناه كن نمي بينيم منظور از اين وعده الهي اين نيست كه فرد بشارت داده شده مي
 ، اصحاب بـدر بـه اراده خـويش دسـت از گنـاه     صبنابراين پيامبران، اهل بيت پيامبر

گونـه   تبعيت از آنها گناه نكننـد و ايـن   تواند به مي كشند، ساير مردم هم هر كه بخواهد مي
وعده تطهير الهي محقق شده و عدالت خدا هم پابرجاست، و در زنـدگي اهـل بيـت نيـز     

تطهير الهي مغرور نشدند و حتـي بـه تواضـع و احسـاس     ي  هشاهد هستيم كه آنها با وعد
الهي جز با مواظبـت  ي  كردند كه اين وعده مي مسئوليت آنها افزوده شد و به درستي درك

كنيم، خدا با علم به اين كه  مي يابد؛ از منظر ديگر اين آيات را بررسي نمي خودشان تحقق
 دهد. مي تطهير به آنهاي  دارند وعده مي اهل بيت و بدريون حرمتش را نگه
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كنند حتـي   مي پيامبران چون پيوسته از گناه دوري كرده و اوامر الهي را اطاعت :نتيجه
قبل از بعثت به چنين عصمتي نائل آمده و اين معصوميت است كـه بـراي انبيـاء افتخـار     

 است و سند بندگي كردن آنهاست.
ان اختصاص دارد و قابل انتقـال  اما نوعي ديگر از عصمت نيز وجود دارد كه به پيامبر

به غير پيامبر نيست، و هيچ فردي در هر مقامي نه نيازي به اين عصـمت دارد و نـه از آن   
باشد، يعني پيـامبران كـالم    مي بهره مند است، و آن عصمت در دريافت و ابالغ كالم الهي

حـق دخـل و   كننـد و   مـي  شنوند و به طور كامل به مـردم ابـالغ   مي الهي را به طور كامل
شـود در   مـي  تصرف و كم و زياد كردن آن را ندارند، اما در عمل به وحي آنچه كه مطرح

ِۡك َِهِ  سَِسـاَََ  ِ�َۡعَجـَل َِـهِ ء ﴿ گيرد، مي عصمت نوع اول قرار َّ ََـا َ�َۡعـُهۥ  ١َ� ُ�َ يِّن َعلَۡي
ََ ََُهۥ  َۡ شتاب و عجلـه قـرآن و آيـات     اي پيامبر از ترس فراموشي با« .]17-16: القيامة[ ﴾١َوُُ

                .»نازل شده را تالوت مكن زيرا جمع و نگه داري آن را ما خود بر عهده گرفتيم
 اند، در رابطه با عصمت اگر معتقد باشيم پيامبران امكان خطا و اشتباه را نداشته

اين نظريه پيامبر توانند سرمشق و الگوي انسانهاي ديگر شوند، زيرا طبق  نمي بنابراين آنها
كند و انسانهاي ديگر مختارند گناه  نمي تواند گناه كند در نتيجه گناه نمي معصوم از گناه،

كرده يا از آن صرف نظر كنند و بايد از آن صرف نظر كنند. زماني كه خداوند به 
تظار دارد و از ديگران دريغ كرده، اگر ان مي پيامبرانش عصمتي داده كه آنها را از گناه باز

داشته باشيم ساير انسانها مانند پيامبران گناه نكنند بي عدالتي و توهين به خداست و حتي 
است، زيرا انساني كه نتواند گناه و اشتباه كند گناه  صاين اعتقاد توهين به پيامبر

وِل ﴿: ي آيهشود و  نمي نكردنش افتخار نيست و موجب برتري او َُ ََ ُۡ َ�َن َُۡ�ۡم ِ�  َّۡق

ِ ٱ َوةٌ َحَسََةٞ َّ َۡ
ُ
طبق اين نظريه از سنخ بشر  صشود، پيامبر مي معنا بي .]21[األحزاب:  ﴾ أ

 تواند الگو و سرمشق انسانها شود. نمي خارج شده و يك فرشته
توانسـتند   مـي  اعتقاد درست در رابطه با عصمت اين است كه پيامبران عليرغم اين كه

ند از گناه و اشتباه دوري جويند، حتي در مسـائل  كرد مي گناه، خطا، اشتباه كنند ولي سعي
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كردنـد مواظـب    مـي  شد، پيامبران سعي نمي كوچكي كه براي بندگان ديگر عيب محسوب
 بوده و رعايت كنند.

دارد؟ و آيا تمام گفتار  مي اما آيا هميشه اين عصمت ارادي آنها را از خطا و اشتباه باز

ُق َعِن ٱسَۡهَوِ   ﴿ نجمي  سوره 4و 3و رفتار پيامبران مصداق آيات  َِ ا َََ ََ َو يِّ�  ٣َو ُُ يِۡن 
 ٰ َِ ٞ َُو ِۡ باشد يا نه؟ و آيا واجب است همه رفتار، گفتار و كردار  مي .]4-3[النجم:  ﴾٤َو

 پيامبران اطاعت و كپي برداري شود؟
نمايان است. پيامبران الهي  صجواب اين سؤاالت در قرآن و سنت رسول اهللا 

كردند اوامر الهي را به نحو عالي به انجام رسانند، اما چون بشر بودند  مي هميشه تالش
يي در حد خطا يا ترك اولي از آنها سر زده و هرگاه اين گونه عمل ها گاهي لغزش

با پيامبري و نبوت  ها خداوند آنها را توبيخ و نكوهش كرده است، البته اين لغزشاند  كرده
داوند، پيامبران را به صورت متفاوت و در طول زندگي آنها منافات ندارد، و بارها خ

امتحانات سخت كرده است كه در بسياري امتحانات پيامبران موفق و در مواردي ناموفق 

ََِن ﴿ :فرمايد مي امر ÷بودند، به طور مثال خداوند به آدم وََا  ُُ َت ََ ةَ  ََ َج ّۡ هِ ٱس َِ ٰ ََ َُا  ََ ۡق ََ َوَ� 
ٰلِِم�َ  َّ  .»به اين درخت حتي نزديك نشويد تا از ظالمين نباشيد« .]19[األعراف:  ﴾ٱۡ

ولي آدم و همسرش نه تنها به درخت نزديك شدند بلكه از ميوه آن نيز خوردند و از 
بهشت اخراج شدند و چون به زمين فرستاده شدند، توبه كرده به درگاه خدا اين گونه 

َُفَسََا﴿ :كنند مي زاري
َ
ء أ ََا ََُّا َظلَۡم ََ ََنّ  َُاَ�  و ُُ َ ََ ََا  ۡ ََ َۡ َا َوََ ََ  َۡ ََۡتفِ ّۡۡم  ََِن ٱَۡۡ�ِٰ�ِ�َن  ين 

پروردگارا ما به خويشتن ظلم كرديم و اگر ما را نبخشي و به ما رحم « .]23[األعراف:  ﴾٢

 .»نكني قطعاً از زيان كاران خواهيم بود
 ي طبهخبه وسيله شيطان و توبه ايشان را  در  ÷نيز فريب خوردن آدم ÷علي

شود  مي وقتي با بنده آگاه خدا همراه ÷كند. همچنين موسي مي نهج البالغه تأييد 91و1
سه مرتبه قولش را  ÷دهد كه هر چه ديد و شنيد چيزي نگويد ولي موسي مي به او قول
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 ، او را از خود جدا÷كند و آن انسان عالم بعد از سه بار اشتباه موسي  مي فراموش

َِ ﴿ برد، مين كند و همراه خود مي ََ ُق ََۡي ََ  فِ ٰ ََ َُِ َُاَل  ا سَۡم َُۡسَت ََ وِ�ِل 
ۡ
ََّبِئَُ  ََِتأ

ُ
� ََ َُيََِۡ ُ  َو

ا   ِۡ گفت: اينجدايى ميان من و توست. به زودى تو را از تأويل « .]78[الكهف:  ﴾٧ّعلَۡيهِ َص

 .»آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت
از باطن خيلي از اعمال است  ÷فته است عدم آگاهي موسينكته كه در اين ماجرا نه

 از برترين پيامبران خدا بود. ÷با وجود اين كه موسي
گل سر سبد مخلوقات نيز وقتي مشغول دعوت سران شرك در  صحضرت محمد

خواهد از پيامبر  مي ، در رابطه با اسالمسنابينا، عبداهللا بن ام مكتوم صحابيمكه است 
اي تحت تأثير افعال بشري بر عبداهللا كه بي موقع  لحظه صن زمان پيامبرسؤال كند؛ در اي

بيند و  نمي كه حتي نابيناييبر  صكند، اخم پيامبر مي پريده اخم صوسط كالم پيامبر
شود شايد  مي صبه فرد نابينا، باعث نكوهش پيامبر صشايد اندكي بي توجهي پيامبر

ي نداشته باشد و مقنضيات بشري نيز در ايراد صاين عمل براي هر انساني جز پيامبر
كند و مشغول مباحثه با ديگران  مي كند كه چون فردي صحبت مي خيلي موارد ايجاب

است اجازه دهيم تا كالم و گفتارش با آنها تمام شود و بعد به او مراجعه كنيم، ولي 
ت پيامبر خداست و رفتارش بايد يك درجه از همه بهتر باشد لذا خدا آيا صمحمد

َ�ٰ  ١َعبََس َوَََوّ�ِ ﴿كند،  مي عتاب بر وي نازل َۡ
َ
ََهُ ٱۡ� ء ن َجا

َ
ِ  ٢أ ّّ َِ�َ  ََۡعّلُهۥ ََّز ُۡ ا َُ ََ َو

٣   ِ ََ ِۡر ّّ َتََفَعُه ٱ ََ  َُ ّر َّ ۡو ََ
َ
ٰ  ٤أ ََ َتۡت َۡ ِن ٱ ََ ا  َّ

َ
ُّ ٰ  ٥أ ََ  َ�ُۥ َََص

َ
ّ�  ٦ فَأ

َ
ا َعلَۡيَ  َ ََ َو

 ٰ ّّ ا  ٧ََّز َّ
َ
َََك ََۡسَ�ٰ َوأ ء ن َجا ََ٨  ٰ�َۡ ََ َو  ُُ ٰ  ٩َو َّ َُۡه ََلَ ََ   ََ

َ
ٞ  ١فَأ ََة رِ َۡ َها ََ َّ ء يِ ّ ََ١ 

هُۥ  ََ ََ َذَر ء َمن َشا كه آن مرد نابينا  چهره در هم كشيد و روى گردانيد،«. ]12-1[عبس:  ﴾١ََ
اما آن  درز سودش دهد .يا پند پذيرد و ان و تو چه دانى، شايد او به پاكى گرايد، پيش او آمد؛

]  با آنكه اگر پاك نگردد، بر تو [مسؤوليتى پردازى؛ تو بدو مى پندارد، نياز مى كس كه خود را بى
تو از او به ديگران  ترسيد، در حالى كه [از خدا] مى و اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد، نيست

 .»كه خواهد، از آن پند گيردتا هر  ] پندى است ] اين [آيات زنهار [چنين مكن پردازى مى
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ضمير مخاطب به كار نرفته است  صبينيم كه در آيه اول براي تنبه و تنبيه پيامبر مي و
شود نيسـت و خداونـد خشـم     مي رسول و كسي كه بر او وحيي  يعني اين عمل شايسته

دارد و بـه   مي كه شايد در نزد ما خيلي كوچك باشد اعالم صخود را از اين عمل پيامبر
را بـه  اش  استي ارزش انسان و انسانيت در نزد اهللا تا جايي است كـه رسـول و فرسـتاده   ر

دهـد كـه برتـر و واالتـر از آنسـت كـه نتوانـد         مـي  كند و هم نشان مي خاطر آن نكوهش
را نكوهش و توبيخ كند، و همان گونه كـه خداونـد در ايـن    اش  فرستاده، پيام آور و بنده

مكتوم مسلمان شد و بزرگان قريش ايمان نياوردند، در حالي  سوره وعده داد عبداهللا بن ام
 به دليل خصلت بشري دوست داشـت بزرگـان ايمـان بياورنـد، ولـي چـه       صكه پيامبر

يكي نبود و بزرگان قريش نه تنها ايمان نياوردند بلكه بـر   صشود كه خواست پيامبر مي
يد اين بود كـه اگـر   شا صافزودند وحال آن كه در فكر پيامبر صدشمني با دين محمد

 سران قريش ايمان آورند ثروت و قدرتشان باعث پيشـرفت اسـالم و آسـايش مسـلمانان    
شود. آري سران قريش در مقابل محمد امين قريشي ايستادند ولي آن كور كه خداونـد   مي

 صرا نكوهش كرد عليرغم نابينايي هجرت كرد و صـحابه پيـامبر   صبه خاطر او پيامبر
 شد.
 كشد اقرار مي نيز وقتي غير عمدي يك قبطي و طرفدار فرعون را ÷حضرت موسي 
نيست،  ÷كند كه اين عملش، عملي شيطاني بوده و شايسته انساني چون موسي  مي

ۡيَ�ٰنِ ﴿ ّۡ َمِل ٱس ََ َِۡن    ََ ٰ ََ ٰ َعلَۡيهِه َُاَل  ََ َق ََ  ٰ ََ پس موسى « .]15[القصص:  ﴾فََوَ�َزهُۥ ُمو
 .»اين كار شيطان است: «مشتى بدو زد و او را كشت. گفت

ء يِذٗ ﴿ كند اين عملش گمراهي بود، مي چنين اعترافموسي هم َعۡلُتَهـا ََ َِـَن َُـاَل  ََـا  
َ
  َوَ

 �َِّۡ آ ّۚ  .»گفت: آن را هنگامى مرتكب شدم كه از گمراهان بودم« .]20[الشعراء:  ﴾٢ٱس

ِ يِ ﴿ كند، مي كنند و طلب بخشش مي بنابراين به درگاه خدا توبه ّۢ ََ َِ ۡف ََ ّ�ِ َظلَۡمُ  
 ِٓ  َۡ  .»من بر خويشتن ستم كردم، مرا ببخش« .]16[القصص:  ﴾فَ�ۡغفِ
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حال دانستيم كه پيامبران عليرغم اين كه سعي داشـتن عصـمت ارادي خـود را حفـظ     
يي از آنها سر زده و خداوند بـه همـين خـاطر آنهـا را     ها كنند ولي در موارد نادر كوتاهي

 ده است.گاهي نكوهش و سرزنش كر
رسد و آن اين است كه آيا مطالب فوق متضـاد   مي با اين جواب، سوالي ديگر به ذهن

اصل نبوت نيست؟ و با بيان اين مطالب كه در قرآن آمده است آيـا خداونـد بـر تصـميم     
 خود در انتخاب پيامبران و برگزيدن آنها شك نكرده است؟
و كالمي نيست بلكه حقيقت  بايد توجه داشت مطالب ذكر شده بافته خياالت فلسفي

و آيه قرآن است و توجيه آنها براي ارزش دادن به پيامبران، نقض كالم صريح و واضح 
كند و  مي خداوند است. زماني كه خدا در كتاب هدايت به وضوح پيامبرانش را نكوهش

ت ي فلسفي و كالمي ثابها كند دليلي ندارد خالف آن را با بحث مي اشتباهات آنها را ذكر
كنيم. پيامبران بشر بودند و بشر به علت نوع آفرينش، جايز الخطاست، و اگر پيامبران 

ةٞ ﴿ ،شدند مي فرشته بودند براي فرشتگان مبعوث َُ ِ ك ِ ََ ََ �ِض 
َ
ّۡۡو َ�َن ِ� ٱۡ� وَن  ُُل  ُۡ َ�ۡم

 �ََِّ ِ َمك َۡ ِ َملَٗ� َُ َء َِن ٱسّسَما َّ َا َعلَۡيِهم  َۡ ّ َِ وٗ� َۡ َُ َّ بگو: اگر در روى زمين « .]95إلسراء: [ا ﴾ ٩  
اى را بعنوان پيامبر از آسمان  فرشته نيز رفتند، البته بر آنان نان راه مىفرشتگانى بودند كه با اطمي

 .»كرديم نازل مى
كاري شايسته كرد كه قومش را بدون اجازه الهي ترك كرد، يـا   ÷آيا حضرت يونس

آيا كشـتن انسـان بـه دسـت موسـي امـري       آدم كاري نيكو كرد كه از بهشت اخراج شد؟ 
 پسنديده بود؟

ما نبايد كالم الهي را با خيابافي منكر شويم، ولي با وجود همه مطالب پيـامبران گنـاه،   
كردنـد نبـوت    مي نينچ خطا و اشتباهي كه با نبوت آنها در تضاد باشد انجام ندادند و اگر

 ﴿ شد، مي از آنها گرفته
َ
ۡن أ
َ
ُُ ُُۡل يِّ�ِ َُِهيُ  أ َُِّـ

َ
ُِ ُُـل ّ�ء َ َّ َِـن ُدوِن ٱ ُعوَن  ُۡ َِـَن ََـ ّّ َُ ٱ ُُ َۡ

لَۡلُ  يِذٗ  َۡ  ُۡ ََُ�ۡم َُ ء َو  ُۡ
َ
ََن أ ُِ ََِن ٱسُۡمۡهَتـ ََا  

َ
ء َ ا ََ اي پيـامبر بگـو مـرا از    « .]56[األنعـام:   ﴾٥  َو

 .»شوم هاي شما مشركان را پيروي كنم گمراه مي اند و اگر هوس پرستش غير خدا منع نموده
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به طور مثال اگر پيامبران يگانگي خدا، نبوت پيامبران يا معاد، اعتقاد بـه غيـب و ... را   
شدند اين گناهان با نبوت در تضاد است و پذيرفتي نيست و هيچ يـك از انبيـاء    مي منكر

اين گونه نبودند و خداوند با علم به اين كه آنها اصول و فروع و حقيقـت ديـن الهـي را    
د پيـامبران را برگزيـد ولـي در رفتارهـاي شخصـي از عصـمت خـود        رعايت خواهند كر

برخوردار بودند كه گاهي به علت بشريت و عدم تساوي با اهللا از آنها اشتباهاتي اي  ساخته
 انـد،  سرمي زد كه مسلمانان به دليل احترام به انبياء، نام ترك اولي را به اين اشتباهات داده

پيامبران بين دو عمل نيكو، بهترين آن را انتخاب نكنند معتقدند زماني كه اي  هر چند عده
و آنچه در قرآن از اشتباهات پيامبران آمده ترك اولي است، اما به واقع اند  ترك اولي كرده
 از ميوه درخت ممنوعه كار شايسته بود؟ ÷آيا خوردن آدم

ترك اولي اسـت   ÷آيا كشتن يك انسان كه شايسته كشته شدن نيست توسط موسي
 ملي است شايسته؟وع

آن  ÷يك قبطي را، بايد توجه داشت اگر موسـي  ÷در همين جريان كشتن موسي
كشت ديگر لياقت پيامبري را نداشت، زيرا كشتن يـك انسـان كـه بـا      مي قبطي را به عمد

بـه عمـد ايـن     ÷انسان ديگري درگيري فيزيكي دارد كار غير انساني است و اگر موسي
توبه  ÷شد ولي چون غير عمدي بود و موسي مي هي قصاصكرد طبق قانون ال مي كار را

 نيز كرد خداوند گناهش را بخشيد و اندوهش را كاست.
بـدون   ÷بايد توجه داشت هنگام درگيري قبطي با فرد بنـي اسـرائيلي، اگـر موسـي    

گذشت اين رفتار شايسته جوانمردي نيست، يا اين كه آنهـا   مي توجه به درگيري از ماجرا
يا آنها را جدا كرده آشتي دهد، كه اين هر دو نكوست و دومي نكوتر، و يـا   را جدا كند و

اين كه عمدي قبطي را بكشد كه شايسته نبوت نيست يا مشتي كنترل نشده نثار قبطي كند 
ايـن عمـل را انجـام داد و عملـي      ÷كه به غير عمد موجب مرگ قبطي شود، كه موسي

 ندارد.است اشتباه ولي با مقام آينده او منافات 
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ولـي  انـد   توانند اشتباه كنند و در مواردي اندك اشـتباه هـم كـرده    مي بنابراين پيامبران
باشد كه با پيامبري منافات نداشـته باشـد و   اي  اشتباهات آنها و خطاهايشان بايد در زمينه

دانـد رسـالتش را    مي البته اين گونه نيز بود و هيچ پيامبري از پيامبري عزل نشد زيرا خدا
 قرار دهد . كجا

ُق َعِن ٱسَۡهَوِ  ﴿:  اما آيه َِ ا َََ ََ ٰ  ٣َو َِ ٞ َُو ِۡ َو يِّ� َو ُُ و از سر « .]4-3[النجم:  ﴾٤يِۡن 

 .»شود نيست اين سخن بجز وحيى كه وحى مى گويد. هوس سخن نمى
ايست كه در جواب انكار قرآن توسط مشركان، آمـده اسـت و در رابطـه بـا قـرآن       آيه

و  صشنويد سـخن شخصـي پيـامبر    مي اين است كه قرآني كه اكنون است و منظور آيه
 باشد و آنچه كـه وحـي   مي ساخته خياالت ايشان نيست بلكه اين قرآن كالم الهي و وحي

 .باشد مصون از خطا و اشتباه است مي

ّۡۡو شَ ﴿ ُۡ ُُل  ِ�َ ُۡ َق ََ ُٰٰ�م َِهِ    ََ ۡد
َ
ا ََلَۡوَُُهۥ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ء أ ََ  ُ َّ ََ ٱ ء َٗ ا ُم َُ ِن ُ  َِيُ�ۡم  َّ  ۖ

ُۡلِ  خواندم، و [خدا] شما را  خواست آن را بر شما نمى اگر خدا مىبگو: « .]16[يونس:  ﴾هِ ء َ�
  .»ام ميان شما به سر برده] آن، روزگارى در پيش از [آوردن گردانيد. قطعاً بدان آگاه نمى

 .»... زيرا من عمري در بين شما بدون ادعاي رسالت زيستم«
ديگري كه مطرح شد، اين كه آيا همه گفتـار و رفتـار پيـامبران واجـب اسـت       وسؤال

 اطاعت شود يا نه؟
وحي شده و بر انسـانها واجـب شـده اسـت،      صبايد توجه داشت آنچه كه به پيامبر

واجب است انجام گيرد، حال آن چه اوامري باشد كه در قـرآن آمـده اسـت ماننـد نمـاز      
 در سنت آمده است مانند شكل نماز خواندن.خواندن و چه آن اوامري باشد كه 

عالوه بر اين، مواردي است كه واجب نيست اطاعت شود ولي اگر اطاعت شود بهتر 
گويند مانند مسواك زدن كه هم خواهش  مي ي مستحبيها است، و به اين موارد سنت

 شود. اما آنچه خارج از محدوده موارد ياد شده مي است و هم موجب سالمتي صپيامبر
است و عمل كردن به آنها حكمي ندارد مانند لباس  صباشد رفتارهاي شخصي پيامبر
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ي ها عربي پوشيدن، حنا كردن سر و خظاب كردن ريش، پوشيدن كفش شبيه كفش
و غذا خوردن در حالت اند  شتر سواري كردهص ، سوار شتر شدن چون پيامبرصپيامبر

» في« ين غذا خورده است و حرف روي زم صنشسته روي زمين به دليل اين كه پيامبر

وِل ٱ﴿: ي كه در آيه َُ ََ ُۡ َ�َن َُۡ�ۡم ِ�  ََةٞ َّۡق َوةٌ َحَس َۡ
ُ
ِ أ في «آمده است،  .]21[األحزاب:  ﴾َّ

تقليد و تبعيت از ايشان يا  صباشد يعني اين كه در رفتارهاي شخصي پيامبر مي »بعضيه
ت به دليل مقتضيات زمان همراه كند و گاهي الزم و ضروري اس نمي غير ايشان تفاوت

 كه مرتبط به وحي نيست را رها كرد. صعلم حركت كرد و عملكرد شخصي پيامبر
 براي درك بهتر مطلب فوق به موارد زير توجه كنيد...

اگر امروز فردي فاصله مكه تا مدينه را با اسب و شتر بپيمايد يـا زمـاني كـه از مكـه     
بماند و از بيراهه به مدينه بيايند بـه ايـن بهانـه كـه      برمي گردد سه شبانه روز در غار ثور

در زمان هجرت به خاطر ترس از مشركان چنين كرده ما نيز بايد چنين كنيم و  صپيامبر
قلمداد كند، آيـا گفتـار و    صاين عمل را نشانه نزديكي به خدا بداند و سنت رسول اهللا 

 كردار چنين فردي پذيرفته است؟
پيمود؟  مي در روزگار ما بود فاصله مكه تا مدينه را با شتر صمبرآيا به راستي اگر پيا

 جنگيد؟ مي رفت و با شمشير مي يا با اسب به جنگ دشمنان
بنابراين اوامر الهي چه آنها كه در قرآن آمده وچه آنهايي كه در سـنت آمـده در همـه    

 واجب است اطاعت شود. ها و همه زمان ها مكان
توسط ايشان پيشنهاد شده و خوبي آن با عقـل بـه اثبـات     كه صگفتار و رفتار پيامبر

 رسيده مستحب است و سزاوار اطاعت.
أنـتم أعلـم بـأمور «كه در صحيح بخاري آمـده اسـت،    صانسانها بنابر حديث پيامبر

 .»ي مادي و رفتار شخصي آزاد و مختارندها در امور دنيايي و پيشرفت« »دنياكم
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 فلسفه بعثت پيامبران

دف از آمدن انبياء چـه بـود؟ دليـل بعثـت و ارمغـان آنهـا بـراي بشـريت         به راستي ه
 چيست؟ وچه وظـايفي بـراي آنهـا تعريـف شـده و در عـوض انجـام ايـن وظيفـه چـه          

 خواستند؟ مي
انساني را از بندگي غير خود برهانـد و همـان گونـه كـه     ي  خداوند براي اين كه قافله

ز فقط خدا را بپرستد ودر سايه پرستش به كنند انسان ني مي ديگر موجودات خدا را عبادت
كمال برسد ، مأموراني از بين خود انسانها كه صالحيت داشتند برگزيـد و آنهـا را مـأمور    

بـراي بـراي عـدم اطاعـت     اي  هدايت انسانها كرد تا بعد از آمدن انبياء مردم عذر و بهانـه 
 خداوند نداشته باشند.

﴿ �ٗ َُ ََو َُ ِ�َن َو بَّ�ِ َو َِ�َن   لِ َِ َُ َو َُ ٱس ِ ُحّج  َ�ۡع َّ َ ٱ ََ َّاِس  َّ� ََُ�وَن سِل [النساء:  ﴾ِّ

] پيامبران، در  پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن« .]165

 .»مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد
 : ها در آيه فوق نكته

 و بيم دهنده از عذابند. پيامبران بشارت دهنده به بهشت، -1
 براي عدم عبادت خدا نداشته باشند.اي  علت آمدن آنها اين است كه بندگان بهانه -2
با ختم نبوت و آمدن همه انبياء، حجت پايان يافت و دليلي براي عـدم اطاعـت و    -3

 عبادت خدا باقي نمانده است.
آورد  نمي صلح دين جديدمسلماناني كه منتظر آمدن مصلح هستند بايد بدانند كه م -4

ه جـز پيـاد  اي  آورد كامل است و هـر مصـلحي وظيفـه    صبلكه اسالم راستيني كه پيامبر
 كردن احكام اسالم نخواهد داشت.

وٗ� ﴿ َُ ََ َُۡعَث  ََ �َِ� َحّ�ٰ  ِ َّ َع َُ َّا  ا ُر ََ تا براي مردم پيامبري نفرستاديم « .]15[اإلسراء:  ﴾َو

 .»نكرديمشان  عذاب
 .اي نداشتند يي انسانها آمدند و جز اين وظيفهپيامبران براي راهنمابه راستي كه 
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َُ ٱسُۡمُِ�ُ ﴿ ٰ ََ ِل يِّ� ٱۡ�َ َُ َو َ ٱس ََ َهۡل  آيا جز ابالغ آشكار بر پيامبران « .]35[النحل:  ﴾ََ

 .»] است اى [وظيفه
 :پيامبران آمدند تا انسانها فقط اهللا را بپرستند

﴿ ِّ ُُ ََا ِ�  ُۡ ُۡ َ�َع ةٖ  َوََۡق َّ
ُ
َۡ  أ ِن ٱ

َ
و�ا أ َُ ُُو   ٱّۡ�ُٰتوَت َّ ِ َ َوٱۡجَتن َّ و   ٱ ُُ و در « .]36[النحل:  ﴾ُُ

خدا را بپرستيد و از طاغوت «اى برانگيختيم [تا بگويد:]  حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده
 .»بپرهيزيد

 :صحيح زندگي را به انسانها بياموزندي  آمدند تا شيوه

ََا﴿ ۡل ََ َۡ
َ
ُۡ أ َُقوَم ٱَّاُس َِ�ۡۡقِۡسِط  ََۡق ِِ ََ َن  َُِ َٰب َوٱسِۡم َعُهُم ٱۡۡ ََ َا  َۡ ََز

َ
ََا َِ�ۡ�َّيَِ�ِٰ  َوأ لَ َُ َُ﴾ 

همانا ما پيامبران خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو [ي « .]25[الحديد: 

 .»،تشخيص حق از باطل] نازل كرديم تا مردم به عدالت بر خيزند
 ي فوق:  ها در آيه هنكت

ي آشكار آمدند و اين گونه نبود كه فردي به پيـامبري انتخـاب   ها پيامبران با نشانه -1
 شود و مردم را راهنمايي نكند بلكه موظف بود مردم را آگاه كند.

كتاب و وسيله سنجش بر پيامبران نازل شد تـا بـه وسـيله آنهـا سـره از ناسـره و        -2
 خالص از ناخالص مشخص شود.

 راهنمايي مردم به راستي و عدالت بود. شان  وظيفه -3
 :و آمدن پيامبران لطفي از جانب خدا بود

َةٗ ﴿ َۡ ََ ۡلَ�َٰ  يِّ�  ََ َۡ
َ
ء أ ا ََ و تو را جز رحمتي براي جهانيان « .]107[األنبياء:  ﴾١ِّۡۡلَ�ٰلَِمَ�  َو

 .»نفرستاديم
پيامبران توحيـد و خداپرسـتي    اولين كالم پيامبران: اولين و بزرگترين سخن و دعوت

َِـ�ٞ ﴿: بود و شعار همه آنها اين است
َ
ـوٌل أ َُ ََ ُقو   ٱ ١ يِّ�ِ َُۡ�ـۡم  َّ ِطيُعـوِن فَـ�

َ
َ َوأ َّ١﴾ 

همانا پيامبري امانت دارم، پس تقواي خدا را نگـه داريـد و مـرا اطاعـت     « .]108-107[الشعراء: 

 »كنيد
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... با اين هـد ف بـه سـوي     و ÷، شعيب÷، لوط ÷، صالح ÷، هود ÷نوح 
 مردم بر انگيخته شدند.

وء   يَِ�ٰهٗ ﴿ مأمور بودند جز خداي يگانه را نپرستند، :وظيفه انبياء ُُ ُُ َۡع ِِ وء   يِّ�  َُ ِم
ُ
ء أ ا ََ ا َو

 ُٗ در حالي كه مأمور نبودند مگر اينكه معبود يگانه را كه هيچ معبودي جز « .]31: التوبة[ ﴾ َ�ِٰح

 .»او نيست بپرستند

َِ�نَ ﴿ كننده، پيامبران بشارت دهنده و بيم َِ َ َُ ِ�َن َو بَّ�ِ َُ لَِ� يِّ�  ََ َۡ ُل ٱسُۡم َِ َۡ ا َُ ََ  ﴾َو
     .»و پيامبران را جز مژده دهنده و بيم رسان نمي فرستيم« .]48[األنعام: 

َِ ﴿ دهنده، پيامبران شاهد، بشارت و بيم ۖ َوََ ٗ بَّ�ِ َُ ُٗ  َو ِه ۡلَ�َٰ  َ�ٰ ََ َۡ
َ
ء أ ا َّ ۖ يِ َٗ [الفتح:  ﴾٨َ

 .»ما تو را گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم« .]8

ُُ ﴿ اند، رسانند و نصيحت كننده پيغام خدا را به انسان مي ََص
َ
ّ�ِ َوأ ََ   ِٰ

ََ ََّلُِتُ�ۡم ََِ�ٰ
ُ
َ

ۡعلَُم ََِن ٱ
َ
ََۡعلَُموَن َُۡ�ۡم َوأ ا َ�  ََ  ِ  ا به شماهاي پروردگارم ر پيام« .]62[األعراف:  ﴾٦َّ

 .»كنم مي رسانم، و براي شما خيرخواهي مي
 بايد توجه داشته باشيم كه محدوده وظايف انبياء در قرآن مشخص شده است، 

﴿ َُ ٰ ََ وِل يِّ� ٱۡ�َ َُ َّ َ ٱس ََ ا   .»پيامبر جز پيام رسان نيست« .]99: ة[المائد ﴾َّ

ََ  َعلَۡيِهم ََِو�ِيلٖ ﴿
َ
ء أ ا ََ  .»پيامبر تو وكيل مردم نيستياي « .]107[األنعام:  ﴾َو

براي پرهيز از خدا پرستي نداشته اي  و به راستي پيامبران  فقط آمدند تا مردم بهانه

ٰ ﴿ باشند و زندگي صالحي را به اختيار خود بسازند، َ ََ ُ َُۡ�ۡم  َا َُبَّ�ِ َُ و َُ ََ ََُ�ۡم  ء ُۡ َجا َُ
 ٖ� َ�ۡ ََ  ََ ََ ء ا َجا ََ ََُقوسُو    ن 

َ
ِل أ َُ َو َِن ٱس �ٖ ا َّ ِۡ َ َٖه  َِن� � َ َِ َِ  َوَ� ََ �ٞ َوََ ِۡ َ ََُ�م � ء ُۡ َجا َق : ة[المائد ﴾ََٞ ََ

ترديد رسول ما پس از روزگار فترت و خأل پيامبران به سوي شما آمد [و آنچه را مورد  بي« .]19
ه خدا] نگوييد: براي كند كه [روز قيامت در پيشگا مي نياز دنيا و آخرت شماست] براي شما بيان

 .»دهنده و بيم رساني نيامد مژده ما هيچ
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خواسـتند، نـه    نمي اما پيامبران در برابر انجام اين وظايف از مردم چيزي :پاداش انبياء
ثروت نه مال و حكومت و ... ، اعمال آنها براي خدا بـود و جـز از خـدا انتظـار پـاداش      

 نداشتند، 

﴿ �ۡ
َ
َا  َٔ ُُل ّ�ء أ ۡج

َ
بگو: در برابر رسالتم پاداشي از شما نمي « .]9[األنعام:  ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

 .»خواهم

﴿ �ۡ
َ
ا�ا  َٔ َ�ء أ ََ از شما [در برابر ابالغ رسالتم] هيچ پاداشي نمي « .]29[هود:  ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ 

 .»خواهم

ا َُۡ� ﴿ ََ ٍَ  َٔ َو ۡج
َ
َِۡن أ و در حالي كه هيچ پاداشي [در برابر ابالغ « .]104[يوسف:  ﴾لُُهۡم َعلَۡيهِ 

 .»ز آنان نمي خواهيقرآن] ا
جوينـد و بـراي همـين     نمي طلبند، مال و مقامي را نمي حال دانستيم پيامبران  پاداشي

مال و مقام و همسـر و ... دادنـد تـا از رسـالتش     ي  است كه وقتي مشركان به پيامبر وعده
دست بردارد فرياد آورد كه اگر خورشيد را در دستش و ماه را در دست چـپش بگذارنـد   

سختي و مشقت را به جـان خريـد؛    ها يست دست از مأموريتش بردارد و لذا سالحاضر ن
پيامبران اگر مزدي بخواهند نزديكي راه و روش ما به آنان است و اين باز به سود ماست، 

كنيم حق رسالت ايشان را در حـد تـوان    مي بنابراين با نزديكي راه و روش به پيامبر سعي
 .راد به ايشان باشيمين افتر ادا كنيم و از نزديك

َُو   ﴿ ََ  ََ ََِن  ّّ و َوٱ ُِ   ٱَّ
ََ ٰ ََ َُُعوهُ َو َّ ََِن ٱ ّّ َ ۡوَ� ٱَّاِس �ِنََِۡ�ُِٰيَم س

َ
 .]68عمران:  [آل ﴾يِّن أ

از روي [ كهاند  ترين مردم به ابراهيم [از جهت پيوند وانتساب معنوي] كساني مسلماً نزديك«

 .»اند و كساني كه [به او] ايمان آورده ين پيامبرحقيقت] از او پيروي كردند، و ا

يِۡن ﴿ي هود بسيار زيبا ترسيم شده است،  سوره 88ي  ي و پاداش پيامبران در آيه وظيفه
 ِ َّ ء يِّ� َِ� َِ ا ََۡوَِي ََ ۡعُ ُ َو ََ َت َۡ ا ٱ ََ  َُ ٰ ََ ۡص ِ

ۡۡ ُُ يِّ� ٱ �َِ
ُ
مقصود پيامبران اصالح [ .]88هود: [ ﴾أ

   .]ن پيامبر است و توفيقش با خداستاانسان تا حد تو
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 علت ختم نبوت

شروع شود و مانند يك پدر مهربان دسـت كـودك    ÷ي انبياء از حضرت آدم سلسله
ي آسـماني را  هـا  بشريت را گرفت تا آنجا كه كودك به بلوغ رسيد، آن گاه خداوند ميراث

تمام كردم و راه را  من نعمتم را بر تو :تمام و كمال به دست بشريت سپرد و به بشر گفت
از چاه به تو نشان دادم از اين به بعد بايد خودت به تنهايي ادامه مسير دهي. اتمام نعمـت  

شـان   كه خاتم پيـامبران و آخـرين   صالهي مصادف بود با دوران پيامبري محمد مصطفي
شريت غيـر متصـل بـه وحـي     بود و با وفات ايشان مسئوليت پاسداري از دين بر دوش ب

 .شدواگذار 

﴿ َٗ َٰم دَِ ََ َۡ ِ
ۡۡ يُ  َُۡ�ُم ٱ ِۡ ََ َمۡمُ  َعلَۡيُ�ۡم َِۡعَمِ� َو َۡ

َ
ََُ�ۡم َوَ ۡ�َمۡلُ  َُۡ�ۡم دَِ

َ
َۡوَم أ ِۡ  ﴾اٱ

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسالم را « .]3: ة[المائد

 .»] آيينى برگزيدم براى شما [به عنوان
ر دوراني كه پيامبر و معصومي بر كره زمين زنده بود و چـه در زمـاني   دين خدا چه د

كه پيامبري زنده بر كره زمين نبود، يك دين بود و آن اسالم بود ولي نـه اسـالم كامـل، و    
ي متفـاوت  هـا  هنوز اسالم كامل و تكميل نشده بود و همين عـدم تكميـل ديـن در دوره   

سـت كـه روزه سـكوت در نـزد قـوم      ا شـد، بـراي همـين    مي باعث تولد شرايع متفاوت
متداول است و حال آن كه مسلمان چيزي به اسم روزه سكوت نـدارد ، حتـي    عيسي

بـه   هـا  سـال  صشد به طوري كه پيامبر اسـالم   تر روش نماز خواندن و نيايش نيز كامل
 سوي بيت المقدس نماز خواند و ...

براي كمال ديـن الزم بـود بـر     تا بالخره در دوره آخرين پيامبر بسياري از مواردي كه
 بشريت نازل و دين در اوج به دست بشر بالغ سپرده شد.

يي چنـد پيـامبر همزمـان    ها شويم در دوره مي با نگاهي گذرا به دوران پيامبران متوجه
در يك دوره،  ÷، يحيي ÷، زكريا ÷شدند ، عيسي  مي براي راهنمايي مردم مبعوث

همزمـان،   ÷و لوط  ÷دوره، ابراهيم  در يك  ÷و هارون  ÷، شعيب ÷موسي 
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و ... در دورهاي نيز خبري از پيامبران نبود و مردم مأمور بودند در عين انتظار براي آمدن 
پيامبر جديد، از دستورات پيامبران قبلي اطاعت كنند. به طور مثـال فاصـله زمـاني پيـامبر     

ـَل ﴿ معلـوم نيسـت .  اسالم تا پيامبر قبل از ايشان فراوان است و بـه درسـتي   گرامي  ُۡ
َ
أ ِ�َ

 ٖ� ـۡ�َ ََ  ٰ َ ََ ُ َُۡ�ۡم  َا َُبَّ�ِ َُ و َُ ََ ََُ�ۡم  ء ُۡ َجا َُِ ِٰب َُ ۡۡ ـلِ  ٱ َُ َو ِـَن ٱس اي اهـل  « .]19: ة[المائـد  ﴾َّ

 .»كتاب، در زماني كه خبري از آمدن پيامبران نبود، پيامبري به سوي شما آمد
 ÷موسـي   ÷ي ابـراهيم  هـا  در اين فاصله تا آمدن آخرين پيامبر، مردم از رهنمود

 منحرف گشته بودند.  ها جستند هر چند كه فراوان از راه آن مي و ... بهره ÷عيسي
هيچ انسـان معصـوم و    ها در دوره پيامبران عليرغم فراواني انبياء در بعضي زمان :نكته

ن دوره آمدن پيـامبرا  _ ها شد، بنابراين در اين زمان نمي متصل به وحي در روي زمين پيدا
واجب اطاعه بر كره زمين نبود ولي دين خـدا  ي  آمد كه هيچ انسان زنده مي گاهي پيش _

 هميشه در جريان بود.
به عنوان آخرين پيامبر زماني مبعوث شدند كه مـدت زيـادي شـايد     صپيامبر اسالم

خدا «  :فرمايد مي در اين باره ÷حدود پنج قرن از آمدن پيامبري خبري نبود ، امام علي 
] را زماني مبعوث فرمود كه با زمان پيامبران فاصله زيادي داشت و مردم از صپيامبر او [

نهـج  94ي خطبـه » به جهل و ناداني گرفتـار شـده بودنـد.    ها نيكوكاري فاصله گرفته، و امت

 .ي دشتي البالغه، ترجمه
 و با بعثت ايشان دوره پيامبري به كمال و پايان خود رسيد. 

 آخرين پيامبر اين است كه ايشان قبل از انتخاب در غار حـراء  نكته جالب در رابطه با
 .دهند شود و به اوكتاب مي مبر ميدانست روزي پيا نمي

ا ُرََ  ﴿ ََ َةٗ َو َۡ ََ َُِ ُٰب يِّ�  َۡ  ٱۡۡ َِ ِ ِ ي ََ ن َُلۡ
َ
َُۡجوء   أ ََ   َُِّ َّ ِن  و تو « .]86[القصص:  ﴾َّ

 .»ه اين رحمتى از پروردگار تو بوداميدوار نبودى كه بر تو كتاب القا شود، بلك
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َُ َِۡن ﴿ ء ا َۡ ّ ن � ََ ُِي َِهِ   َّۡه  ۖ َٗ ََ�ُٰن َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه َُو ِ
ۡۡ َُِ ُٰب َوَ� ٱ ا ٱۡۡ ََ َِي  ُۡ ا ُرََ  ََ ََ

َُادََِا دانستى كتاب چيست و نه ايمان [كدام است؟] ولى آن را  تو نمى« .]52[الشوري:  ﴾ِع

 .»نماييم ز بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مىنورى گردانيديم كه هر كه ا
آخرين  صسؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه از كجا بايد دانست پيامبر

 پيامبر خداست؟
بـه وضـوح آمـده اسـت كـه پيـامبر اسـالم         40احـزاب، آيـه ي  ي  در قرآن در سـوره 

 .آخرين پيامبر خداستص
 ÷نيز به اين اشاره شده است، امام علـي  صل، در سنت و كالم رسو»خاتم النبيين«

رشـته پيـامبري و فـرود آمـدن پيـام و اخبـار        صبا وفات پيامبر«فرمايد:  مي در اين باره
نهج البالغه، 235ي خطبه .»شود نمي آسماني گسست در حالي كه با وفات پيامبران ديگر قطع

 .ي محمد دشتي ترجمه
 كند. مي م نبوت رهنمونعقل نيز با كامل شدن دين، انسان را به خت

 اما داليل ختم نبوت:
، شاهكار خلقت بشريت و بهتـرين انسـان مخلـوق وارد    صبا بعثت پيامبر اسالم -1

وادي راهنمايي انسانها گشت، بشري كه نه چون او خلق شده و نـه خلـق خواهـد شـد ،     
كمال رسـاند  با رسالت ايشان شايسته و زيباست كه خدا سلسله پيامبري را نيز به بنابراين 

َوسَۡو ُرََ  ﴿و تكميل دين به دست برترين بشر باشد. انساني كه نمونه كامل اخالق است، 
َِۡن َحۡوسَِ   و    ۚو ََف ََ َۡۡقۡلِب  ََ ٱ ا َغلِي ُا اي محمد، اگر تند خو و سنگدل «. ]159عمران:  [آل ﴾ََ

 .»شدند بودي مردم از پيرامونت پراكنده مي

ٰ ُخلُ ﴿ َِ يٖ� يََّ  ََۡع ُِ  .»اي مبر تو به اخالق نيكو آراسته شدهاي پيا« .]4[القلم:  ﴾٤ٍق َع
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ي خداوند از هر  ترين كتاب و راهنما و برنامه زندگي بشري كه بنابر وعده كامل -2

يَِّا ﴿ ي حجر سوره 9ي  گونه تحريف مصون خواهد ماند، در اين دوره نازل گشت و آيه
ََ ي ِۡر ّّ َا ٱ َۡ وَن َ�ُۡن ََّز ُُ ٰفِ َٰ  توانيم. دهد كه مي به ما اطمينان مي. ]9[الحجر:  ﴾٩َّا َ�ُۥ َۡ

برنامه بدون نگراني از تحريفات وارد شده به اين كتاب مراجعه كرد و با آمدن اين 
ديگر نيازي به تجديد وحي نيست، و عقل انسان با در دست داشتن اين برنامه موظف 

سط برنامه الهي مشخص و ن پيدا كند ، راهي كه توبود راه خود را بدون حضور پيامبرا
 .روشن است

َا  ﴿ ا َرُفو َّ ۖ ي َٗ ا َشارِ َّ ََۡ�ُٰه ٱسّسبِيَل يِ َُ َُ ما راه درست را بـه شـما   « .]3[اإلنسان:  ﴾٣يَِّا 

 .»نشان داديم، پس به اختيار شماست كه به راه آيد يا بيراهه رويد
تـر از   تكميل شد و دينـي كامـل   صسول اهللا احكام الهي با آمدن قرآن و سنت ر -3

 اسالم نخواهد آمد.
با وجود موارد ذكر شده ، صالحيت انسانها و رشد و بلوغ فكري انسانها نيز يكي  -4

از عوامل ختم نبوت بود و عقل انسان در اين زمان توانايي رهبري جامعه را با در دسـت  
عنـوان راه گشـايش آنچـه در قـرآن و     داشتن قرآن و سنت به دست آورد و اجتهاد نيز به 

 سنت نيامده به عقل واگذار شد، البته در اجتهاد بايد قرآن و سنت مالك قرار گيرد.
ايمان آوردند هر چند از لحاظ  صانسانهايي كه هزار و چهارصد سال پيش به پيامبر

رسيدند ولي در رابطه با رعايت حريم  نمي پيشرفت علمي به مرز انسانهاي امروزي
خالقي و حقوق بشري، انسانهاي كامل و نمونه بودند تا جايي كه به عنوان الگو، شاهد و ا

مّ ﴿ .رفتند هاي بعدي به شمار مي دوره همان دوره وگواه انسانهاي ديگر در  ََ َو  ٮُٰ�ُم ُُ
ُا  َعلَۡيُ�ۡم َوََُ�وَُو    وُل َشِهي َُ َّ وَن ٱس ُُ َ ِِ   ََ ٰ ََ ُُۡل َوِ�  َِن َ� َ ٱَّاِس  ٱسُۡمۡسلِِمَ�  ََ  ََ ء  َُ  ﴾ُشَه

]  او بود كه قبالً شما را مسلمان ناميد، و در اين [قرآن نيز همين مطلب آمده است« .]78[الحج: 

 .»تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد
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و چون كتاب، دين، احكام الهي و پيامبر برگزيده و عقل انسان همزمان كامل شدند، 
نيز در  صصالحيت الزم براي حفظ دستورات الهي را به دست آورد و پيامبر انسان

َّاِس ﴿ فاضله ساخت تا مردم از آن الگو بگيرند،اي  مدينه، مدينه ََِجۡ  سِل ۡخ
ُ
ٍة أ َّ
ُ
ُرَُتۡم َخۡ�َ أ

وِف  َُ وَن َِ�سَۡمۡع َُ ُم
ۡ
ِ  ََأ َّ َُوَن َِ� َِ َِ َوَُۡؤ

َُ ََۡهۡوَن َعِن ٱسُۡمَ ََ شما بهترين امتى « .]110: عمران [آل ﴾َو
داريد،  دهيد، و از كار ناپسند بازمى ايد: به كار پسنديده فرمان مى هستيد كه براى مردم پديدار شده

 .»و به خدا ايمان داريد
 و چون جامعه انساني كامل نيز به همه بشريت عرضه شد نبوت ختم گرديد،

ةٗ ﴿ َّ
ُ
َٗ  َوَ�َ�ٰسَِ  َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ ََ ُُ َو َ وُل َعلَۡيُ�ۡم وَُو   ا ّ�ِ َُ َّ َ ٱَّاِس َوَ�ُ�وَن ٱس ََ  ََ ء  َُ ُشَه

 ُٗ گونه شما را امتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد؛ و  و بدين«. ]143: ة[البقر ﴾ َشِهي

 .»پيامبر بر شما گواه باشد
جديـد در حيـات   اي  با آغاز رهبري عقل و عدم نياز به تجديـد وحـي و نبـوت دوره   

 شريت آغاز گرديد.ب
اي كه هر چند به وحي و تجديد نبوت نياز نيست ولي به دين و رهنمودهاي آن  دوره

تواند راهگشا باشـد و اگـر ديـن را از     نياز بيشتري است و عقل در سايه قرآن و سنت مي
 رسيم. زندگي بشريت كنار گذاريم در دوران حكومت عقل به بن بست مي

توان خدا را در زندگي ناديده گرفت ، ديـن خـدا تـا     نمي بنابراين تا ابد خدا هست و
د ، ولي نبوت، وحي و اتصال به ده رستاخيز اسالم است و تغيير و تبديلي در آن رخ نمي

 علم باال براي راهنمايي انسانها تكرار نخواهد شد و اين يعني ختم نبوت و كمال انسانيت.

 امام شناسي

يي را برگزيده كه در طول تاريخ همواره از كيـان  ها خداوند از ميان بندگان خود انسان
 كنند و مسئوليت سنگين دفاع از قرآن و سنت را بر عهده دارند. مي اسالم دفاع
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بر اين است تا مشـكالت  شان  پردازند و سعي مي امامان در هر دوره به هدايت انسانها
 را برطرف كنند. ها مردم و ملت

باشد، بـه   ÷امامي  ه راه و روشش نزديك به سيرهپيرو واقعي امام نيز فردي است ك
 داننـد، خودشـان را فريـب    مـي  خوانند و خـود را پيـرو امـام    نمي طور مثال آنان كه نماز

الشيعه  در وسايل ÷از چنين افرادي بيزار است، حديثي از امام باقر ÷دهند، و امام  مي
برائتي نـداريم و ميـان مـا و    خدا را سوگند كه ما از جانب اهللا «آمده است با اين مضمون 

خويشاوندي نيست و ما را بر خدا حجتـي نيسـت و جـز بـه عبـادت و      ي  خداوند رابطه
شويم، پس هر يـك از شـما كـه خـدا را نافرمـاني كنـد،        نمي طاعت الهي به خدا نزديك
 .)4F1(»واليت ما سودش نرساند.

بـه پيـامبران،    ين مـردم تـر  نزديك« :فرمايد مي نهج البالغه 96در حكمت ÷امام علي
كسي است كـه خـدا را عبـادت     صدوست محمد اند، داناترين آنان است به آنچه آورده

كسي است كـه خـدا را   ص كند هر چند پيوند خويشاوندي او دور باشد و دشمن محمد
 .»نافرماني كند، هر چند خويشاوند نزديك او باشد

 ÷و امـام   صرمكتب اهل بيت مكتب سؤال است، مكتب انديشيدن است، و پيامب
 اند. گويي ر به پاسخمأمو

دهـد   مي من شيعه حق دارم از امامم و مرجعم جواب بخواهم و مرجع با دليل جواب
 نه با اين كه چون فالني گفت پس درست است.

 پردازيم به بعد ديگر از شخصيت ائمه مي اسالم دين منطق است نه دين اجبار
از اند  عالقه به مكتب اهل بيت سعي كرده بعضي از نظريه پردازان مكتب تشيع از فرط

و فوق بشري، موجودي فراتر از انسان اي  ي اسطورهها ائمه بزرگ مكتب شيعه، شخصيت

                                           
بيننا وبني اهللا قرابة، وال لنا عىل اهللا حجة، وال نتقرب إىل اهللا إال بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً هللا  واهللا ما معنا من اهللا براءة، وال« -1

 .»تنفعه واليتنا، ومن كان منكم عاصيا هللا مل تنفعه واليتنا
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از اهللا بسازند و اين باعث شده مكتب اهل بيت از سوي بدخواهان بـه مـذهب    تر و پايين
 دروغ و غلو متهم شود.

تشيع متصل به وحي نيستند كه عـاري  بايد توجه داشت كه اوالً نظريه پردازان مكتب 
پردازان اهل سنت اشتباهاتي دارند ي  از خطا و اشتباه باشند، هم چنان كه بسياري از نظريه

و دوم اين كه بيشتر نظريه پردازان مكتب اهل بيت از نزديك ائمـه را ديـدار نكـرده و در    
 تر نان آنها و مهمو براي شناخت شخصيت ائمه سيره و سخ اند، محضر آنها تحصيل نكرده

مسلمانان ثقـل اكبـر اسـت و    ي  از آن قرآن مالك است زيرا قرآن طبق اعتقاد شيعه و همه
 اهل بيت كه برگرفته از سنت رسول خداست، ثقل اصغر.ي  سنت پيامبر و سيره

انسان شايسـته بـر   ي  بايد توجه داشت كه ائمه شيعه يكي پس از ديگري، الگوي زنده
بـود،   صفتار و كردار آنها بسيار نزديك به رفتار نبي مكـرم اسـالم  روي زمين بودند و ر

انسان بودند، قادر به گناه ولي با شناختي كه از خدا پيـدا كـرده بودنـد     ‡بنابراين ائمه 
 خود به لطف اهللا معصوميتي خود ساخته كسب كرده بودند.ي  براي خود و به اراده

بـزرگ شـده، بايـد     صپيامبري  ر خانهالبته بايد توجه داشت كه شاگرد و فردي كه د
 صرا پيـامبر  ÷شود و در غير اين صورت جاي تعجب دارد، امـام علـي   ÷امام علي

 و ... ÷را امام علي ÷كند و امام حسن مي تربيت
 نوشـته  ÷كه بـه فرزنـدش امـام حسـن     ÷امام علي ي نامهاكنون به سراغ وصيت 

 را تربيـت  ÷ن امـام حسـن  چـو  ÷رويم تا متوجه شويم كه معلمي چون امام علي مي
 .به راستي جور استاد به ز مهر پدركند، و  مي

پسرم هنگامي كه ديدم سالياني از من گذشت و ...، به نوشتن وصيت براي تو شتاب «
ي اخالقي را براي تو برشمردم . پيش از آن كه اجل فرا رسد و رازهـاي  ها كردم و ارزش

ي  ا قلب نوجوان چونان زمين كاشته نشده، آمـاده درونم را به تو منتقل نكرده باشم ...، زير
پيش از آن كه پذيرش هر بذري است كه در پاشيده شود؛ پس در تربيت تو شتاب كردم، 

اما در كردار آنها نظر افكندم ام  پيشينيان عمر نكردهي  ... من به اندازهدل تو سخت شود و 
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...، پـس  ام  ايان عمرشـان بـا آنـان بـوده    تاريخ آنان گويا از اول تا پي  و ...، بلكه با مطالعه
ي روشـن و شـيرين زنـدگي آنـان را از دوران تيرگـي شـناختم و ...، و از هـر        ها قسمت
ي آن را دور كـردم، پـس آن   ها زيبا و شيرين آن را براي تو برگزيدم و ناشناختهاي  حادثه

دم تـو را بـا   پسندد من نيـز بـر آن شـ    مي را براي فرزندش ها گونه كه پدري مهربان نيكي
تربيت كنم، زيرا در آغاز زندگي قرار داري، تازه به روزگار روي آورده اي، نيتي  ها خوبي

 سالم و روح باصفا داري.
پس در آغاز تربيت تصميم گرفتم تا كتاب خداي توانا و بـزرگ را همـراه بـا تفسـير     

تعليم دهـم و بـه   آيات به تو بياموزم و شريعت اسالم و احكام آن از حالل و حرام به تو 
چيز ديگري نپردازم، اما از آن ترسيدم كه مبادا رأي و هوايي كه مـردم را دچـار اخـتالف    
كرد و كار را بر آنان شبهه ناك ساخت به تو نيز هجوم آورد، گر چـه آگـاه كـردن تـو را     
نسبت به اين امور خوش نداشتم اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجيح دادم تا تسـليم  

ي اجتماعي نگردي و اميدوارم خداوند تو را در رستگاري پيـروز گردانـد و بـه    ها كتهال

 ي محمد دشتي) ترجمه 31ي  نهج البالغه، نامه( .»راه راست هدايت فرمايد

به نظر من افرادي كه با غلو در زندگي ائمه عليهم السالم سعي دارند به تبليغ مكتـب  
زننـد، زيـرا غلـو و     مـي  اين مكتب زيبـا ي  يشهاهل بيت بپردازند به دست خود تيشه به ر

عوام بـه اسـطوره باعـث رضـايت آنهـا شـود ولـي        ي  اسطوره سازي شايد به دليل عالقه
كنـد،   نمـي  برند و از اين رفتار احساس رضايت مي نخبگان و انديشمندان شيعه از آن رنج

مكتـب  ي  از سوي ديگر انديشمندان مذاهب اسالمي ديگر به مكتب اهـل بيـت بـه ديـده    
ي ساده دل و زود باور به حساب آورده و از سوي ها نگرند و شيعيان را انسان مي خرافات

پذيرفتند و از كساني كه  نمي اين رفتار راشان  ديگر خود ائمه عليهم السالم در زمان حيات
با تفكر  ÷كردند متنفر بودند، امام علي مي معرفيشان  آنها را شبه خدا و فراتر از حقيقت

 همـواره اعـالم بنـدگي و عبـداهللا     ÷ در زمان حياتشان مبـارزه كردنـد و ائمـه   ي  ائيهسب
 كردند. مي
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شريك و شبيه اهللا نيستند، بلكه بندگان  ‡در اعتقاد اصيل مكتب اهل بيت ائمه 
به خود اجازه نخواهد داد آنها را هم شأن و هم كفو اهللا اي  صالح اهللا بوده و هيچ شيعه

� ﴿: ي يعيان به آيهشي  بداند زيرا همه ُُ َح
َ
و هيچ « .]4[اإلخالص:  ﴾٤َوسَۡم ََُ�ن ّ�ُۥ ُرُفوا  أ

 معتقدند. »كس او را همتا نيست
چه از طريق وحي و چه با استفاده از تجربيات ديگران به  صگونه كه پيامبرهمان
اند و براي  كسب علم كردهشان  نيز در محضر پدران ÷هايي دست يافته بود ائمه آگاهي

از داستان  صنها نيز نابرده رنج، گنج مهيا نشده است، در قرآن آمده است كه پيامبرآ

َ�ُۡن ﴿ آگاه كردند.شان  زندگي يوسف آگاهي نداشتند، بلكه اهللا ايشان را در زمان رسالت
ۡحَسَن 

َ
ُو َعلَۡيَ  أ ُق ََ َن ين ُرََ  ََ َۡ ََ  ٱُۡۡق ٰ ََ   َۡ َِ ء يِ ََا وَۡحۡي

َ
ء أ ُِ ََِما َۡۡقَص ُۡلِهِ  سَِمَن  ٱ َِن َ�

َۡۡ�ٰفِلَِ�  ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى «. ]3 :[يوسف ﴾٣ٱ

 .»خبران بودى كنيم، و تو قطعاً پيش از آن از بى كرديم، بر تو حكايت مى
متأسفانه بعضي از نويسندگان مكتب تشيع به دليل اين كه نتوانستند دليل اصلي برخي 

اين بزرگواران را به دروغ گـويي و رياكـاري مـتهم     هاي امامان را بيابند، ناآگاهانهاز رفتار
با خلفا را تقيه برمي شمارند و حال آن كه امـام   ÷به طور مثال بيعت امام علي اند، كرده

وقتي كه ديدند مردم با خلفا بيعت كردند ايشان نيز براي حفظ وحدت جامعـه، بيعـت را   
با رضايت كامل با خلفا بيعت كردند و هم دوش ديگر مسلمانان  خويش ديدند وي  وظيفه

دوم عمـر  ي  ي امپراتوري اسالمي نقش واضح داشـتند و خليفـه  ها در فتوحات و موفقيت
ي  فاروق، امام را به عنوان برترين مشاور خود برگزيده بود و حكومـت اسـالمي در دوره  

 برد. ي فراوانها بهره ÷خلفا از هوش و استعداد امام علي
اگر به اجبار با خلفا بيعت كرده بود چرا در زمـان حملـه شورشـيان بـه      ÷امام علي

سوم نه تنها با شورشيان همكاري نكرد بلكه حتي فرزنـدانش را محـافظ   ي  خليفهي  خانه
رياكارانه با خلفا بيعت كـرده   ÷خليفه قرار داده بود در صورتي كه اگر امام عليي  خانه
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ماني كه قدرت عثمان كاهش يافته بود با شورشـيان بـر ضـد خليفـه     بود شايسته بود در ز
 كرد. نمي شد و يا الاقل از خليفه دفاع مي متحد

ي اخالقي ها اگر معتقد باشيم تقيه چيزي جز ريا و دروغ نيست به واقع با تمام ارزش
بي بـودن  نسي  و اگر نظريه ايم، نسبي بودن اخالق را تأييد كردهي  و نظريهايم  مبارزه كرده

اخالق را بپذيريم بسياري از كارهاي غير اخالقي توجيه پذير شده و نبايـد بـه نـام تقيـه     
نسبي بودن اخالق را قبول كرد، زيرا در مكتب اهل بيت دروغ هميشه دروغ است و هيچ 

به قول داشته باشد سكوت راه چاره است اي  شود و اگر راست مفسده نمي گاه دروغ زيبا
 وغ گفت و نه الزم است همه چيز را گفت.معروف نبايد در

كنيم، ايشان در  مي در نهج البالغه استناد ÷براي بيان حقيقت تقيه به سخن امام علي
رهبر جامعه بايد با مردم به راسـتي سـخن گويـد و پراكنـدگي     « :فرمايد مي 108 ي خطبه

 .»مردم را به وحدت تبديل كند
ريـا و دروغ بـه رهبـر    ي  اهل بيـت، اجـازه   مورد تأييد مكتبي  حال دانستيم كه تقيه

كند و اتهام رياكـاري   نمي دهد، بنابراين به پيروان آنها نيز دروغ و ريا را تجويز نمي جامعه
 انصافي و غير واقعي است. بي ÷و دروغ پردازي به پيروان امام علي

شـد در حـالي كـه     مـي  آيا مؤسس مكتب اهل بيت با دو چهره در بين مـردم حاضـر  
كسي كه با مردم به دو چهره مالقات كند و يـا در ميـان آنـان بـه دو     «: فرمايد مي خودش

زبان سخن گويد و از اين كار توبه نكند، هر چند خود را به زحمت انـدازد و عملـش را   
 153ي  خطبه .»نخواهد داشتاي  خالص گرداند فايده

اي از حـق   رگـز كلمـه  ه« :فرمايـد  مي آيا تقيه يعني جواز دروغ و ريا در حالي كه امام
 16ي  خطبه .»نپوشاندم و هيچ گاه دروغ نگفتم

 .»از دورغ بركنار باشيد كه با ايمان فاصله دارد« :فرمايد مي 86 ي خطبهامام در 
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پـاك را بـه ريـا و دروغ    ي  ترسيد كه به زور بيعت كنـد و نـه تقيـه    مي امام نه از خلفا
ين بـراي  تـر  داشت كه شايسته مي خلفا اعالمكرد، امام آشكارا در حضور  مي معاذاهللا ناپاك

 داد. مي خالفت است و از اين نه قصد فساد داشت و نه ترسي به دل راه
اند  رفتارهايي كامال متضاد داشته ‡اگر تقيه تحريف شود و معتقد باشيم كه ائمه 

 اين كمال بي انصافي در حق ائمه و توهين به ايشان است و نشانگر ناآگاهي ما از آيات
و نعوذباهللا معتقد ايم  قرآن است، زيرا ناآگاهانه به سردمداران دين اسالم صفت نفاق داده

هايشان و حال اين كه  آورند آنچه نيست در قلب بر زبان مي ‡به اين كه ائمه ايم  شده

ا َۡۡيَس ِ� ُُلُوُِِهمۡ ﴿ است، فتي است كه قرآن به منافقان دادهص َّ ۡفَ�ُِِٰهم 
َ
 ﴾َ�ُقوسُوَن َِأ

 .»گفتند كه در دلهايشان نبود به زبان خويش چيزى مى« .]167عمران:  [آل
 كنيم. مي مبحث تقيه را با توجه به اهميتي كه دارد از منظر ديگر بررسي

كنـد   مـي  اگر معتقد باشيم كه از ائمه دو رفتار كامال متضاد كـه يكـي ديگـري را نفـي    
گيرد و آيا مردم عوام از دو رفتـار متضـاد    سرزده بنابراين كدام رفتار ائمه بايد مالك قرار

شوند، آيا در صورتي كه رهبر انقالب ايران و همراهانش در مقابل حكومت  نمي سردرگم
پهلوي قد خم نكردند و حاضر به تأييد چنـين حكـومتي نشـدند و حـال آن كـه شـاگرد       

ـ  ÷مكتب ائمه هستند آيا اساتيد مكتب اهل بيت و مؤسس اين مكتب امام علي ي در حت
 .كند؟! مي ظاهر حكومت جور را تأييد

از اي  بنابراين تقيه رهبر باعث سردرگمي عوام نبايد شود و رهبران اسالم در هر برحه
 عمل كنند كه مردم گمراه شوند.اي  زمان نبايد به گونه

﴿ ِ ّّ و َوٱ ُِ   ٱَّ
ََ ٰ ََ َُُعوهُ َو َّ ََِن ٱ ّّ َ ۡوَ� ٱَّاِس �ِنََِۡ�ُِٰيَم س

َ
َََِِ� يِّن أ ُ َوِ�و ٱسُۡمۡؤ َّ َُو  ۗ َوٱ ََ  ََ ََن 

در حقيقت، نزديكترين مردم به ابراهيم، همان كسانى هستند كه او را « .]68عمران:  [آل ﴾٦

 .»اند اند، و  اين پيامبر و كسانى كه ايمان آورده پيروى كرده
كند،  صف ميبودند را اين گونه و صقرآن مهاجرين و انصار كه اصحاب رسول اهللا 

ٰنٖ ﴿ ََ م �ِنِۡح ُُ ََُُّعو ََِن ٱ ّّ ََصاَِ َوٱ
َ
ِٰجَِ�َن َوٱۡ� َٰ ََِن ٱسُۡم ّوسُوَن 

َ
ُُِٰقوَن ٱۡ� َّ َُۡهۡم َِّ�َ ٱ َوٱۡ ََ  ُ َّ
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ُّ سَُهۡم َجّ�ٰٖ   َع
َ
َُۡه َوأ ََ و    ُۡ ََ َُ  َو ٰ َٰ َۡ

َ
َِۡي َ�َۡتَها ٱۡ�

ََ ُٗ ََ
َ
ء َ َۡۡفوۡ �ُ َ�ِٰ�ََِن َِيَها ٰسَِ  ٱ يُم ََ ُِ َۡۡع  ﴾١ُز ٱ

اند، چه مهاجرين  آنان (كه بر ديگران در اسالم و عبادت خدا و ...) پيشي گرفته«. ]100: التوبة[

ي آنها راضي شد و  و چه انصار و آنان كه پيرو راستين مهاجرين و انصار شدند، خداوند از همه
قي خواهند ماند و به هايي با نهرهاي جاري در بهشت كه هميشه در آن با براي آنهاست باغ

 .»راستي اين رستگاري بزرگي
را به خشوع و خضوع فراوان در برابر اهللا  صدر جايي ديگر خداوند اصحاب محمد

حتي در انجيل و تورات  صفرمايد كه از اصحاب محمد كند و حتي مي وصف مي

َ ﴿ تعريف شده است، ُّ ُو ِش
َ
ۥء أ َعُه ََ ََِن  ّّ ُِ َوٱ َّ وُل ٱ َُ َّ  ُٞ ََُهمۡ ّم َُ ََۡي ء َا ََ َُ ّفاَِ 

ُُ َ ٱۡۡ ََ  َُ ء [الفتح:  ﴾ 

پيامبر خداست؛ و كسانى كه با اويند، بر كافران، سختگير [و] با همديگر  صمحمد « .]29

 .»مهربانند
 :كند دفاع مي صامام علي در نهج البالغه اين چنين از اصحاب پيامبر

و بـرادران و عموهـاي خـود    بوديم و با پدران و فرزنـدان   صدر ركاب پيامبرخدا «
كرديم، ... پس آن گاه كه خدا راستي و اخالص ما را ديد، خواري و ذلت را بـر   جنگ مي

 .56ي  خطبه »دشمنان ما نازل و پيروزي را به ما عنايت فرمود، ...
تمجيد كرده و از كوفيان كه سپاه ايشان  صاز ياران پيامبر ÷در اين خطبه امام علي

 د.كن بودند گاليه مي
مقايسـه   صنهج البالغه كوفيان و سپاهيانش را با اصحاب رسـول اهللا  97ي  در خطبه

نگـرم.   را ديدم، اما هيچ كدام از شما را همانند آنان نمـي  صمن اصحاب محمد«كند،  مي
هاي غبار آلوده داشتند، شب را تـا   كردند در حالي كه موهاي ژوليده و چهره آنها صبح مي

هـاي صـورت را در    گذراندند و پيشاني و گونـه  م به عبادت ميصبح در حال سجده و قيا
ساييدند، با ياد معـاد چنـان نـاآرام بودنـد، گويـا بـر روي آتـش         پيشگاه خدا بر خاك مي

شـد   هاي طوالني، پينه بسته بود، اگر نام خدا برده مـي  اند. بر پيشاني آنها از سجده ايستاده
شـد و چـون درخـت در روز تنـد بـاد       يهـاي آنـان تـر مـ     گريستند كه گريبـان  چنان مي
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 .»آن اميـدوار بودنـد   ري كه از آن بيم داشتند يا بـراي پاداشـي كـه بـه    لرزيدند، از كيف مي
 .ي محمد دشتي ترجمه

معـدود  اي  به جـز عـده   صفرمايد كه پيامبر مي ÷امام 104نهج البالغه  ي خطبهدر 
با يـارانش بـه مبـارزه بـا      صم... پيامبر اسال«همه را هدايت كرد و به رستگاري رساند، 

مخالفان پرداخت تا آنان را به سر منزل نجات كشاند، ... جز آنان كه راه گمراهي پيمودند 
 .ي محمد دشتي ترجمه .»و در آنها خيري نبود، همه را نجات داد و ...

بوديم و همانـا جنـگ و    صما با پيامبر« :فرمايد مي صايشان در وصف ياران پيامبر
زد، اما از وارد شدن هر  مي گرد پدران، فرزندان، برادران و خويشاوندان ما دوركشتار گردا

افزوديم، و بيشـتر در پيمـودن راه حـق و تسـليم      نمي مصيبت و شدتي جز بر ايمان خود
     .»شـديم  مـي  ي سـوزان مصـمم  هـا  بودن در برابر اوامر الهي و شكيبايي بر درد جراحـت 

 .مترجم محمد دشتي، 122ي خطبه

 .كند مي را حافظان اسرار ايشان معرفي صنهج البالغه اصحاب پيامبر197ي خطبهرد 
 ايـن گونـه تعريـف    صدر نيايش چهارم صحيفه از اصـحاب پيـامبر   ÷امام سجاد

پروردگارا رحمتت بر آنان كه پيروان انبياء و تصديق كنندگان پيامبرانند، آنان كـه  «كند،  مي
 ان به پيامبران روي آوردند و ...با اشتياق قلبي و در پرتو حقايق ايم

به خصوص آنان كه شرط مصاحبت و همراهي با او را به  صپروردگارا ياران محمد
خوبي ادا كردند و ... آنچه را در راه تو و براي تو از دست دادند از ياد مبر و به خشنودي 

 خود آنها را خشنود ساز، ...
از شهر و ديار و قوم خويش دور شدند و  پروردگارا آنان را به خاطر اين كه در راه تو

از وسعت و رفاه به فقر و سختي هجرت كردند پـاداش بـده و ... پروردگـارا بـه تـابعين      
 ....»روش اصحاب را پيش گرفتند و  بهترين اجر و پاداش را عطا كن ...، آنان كه راه و

 هـيچ گـاه بـه    ÷بنابر مطالب ذكر شده به صراحت مشخص است كه پيـروان علـي  
اي عـوام   د و نخواهند كرد و نبايد عمل عدهكنن نمي توهين صشاگردان مكتب رسول اهللا
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اهل بيت گذاشت، آيا در صـورتي كـه    و طرفدار تفرقه را به حساب شيعيان اصيل مكتب
 احترام ÷كنند و يهوديان به شاگردان موسي مي افتخار ÷مسيحيان به حواريون عيسي

تـوانم بـه شـاگردان و حواريـون      مي ÷كتب امام عليپيرو مي  گذارند مگر من شيعه مي
ورزم آناني كه در ركـاب   مي توهين كنم، لذا من هم به اصحاب پيامبرم عشق صمحمد 

 را وقف اسالم كردند.شان  جنگيدند و زندگي ها پيامبر سال
را كردنـد و   صآنهـا كـه شـاگردي پيـامبر     ي  پس در نتيجه مكتب اهل بيت به همه

گـذارد و ايـن احـاديثي كـه اصـحاب       مي دار دنيا را ترك كردند احتراممسلمان و مؤمن، 
توانـد   نمـي  كنند، مي را به سه يا پنج يا دوازده نفر يا اندكي بيش از اين محدود صپيامبر

شـم در ايـن دوره   ها و بنـي  ÷صحيح باشد، زيرا از يك سو فقط تعداد شيعيان امام علي
ابوذر، ابي بن كعب، صهيب رومـي، عبـداهللا بـن     بالغ بر صدها نفر بود كه مقداد، سلمان،

و ... از بزرگان  شعباس و پدرش عباس عموي پيامبر، عثمان بن حنيف و برادرش، عمار
يعنـي زيـر    صيك اينان بودند و از سوي ديگر اعتقاد به ارتداد اصحاب رسولي  درجه

آيـا اقتـدار و   مرتد جمـع آوري شـد و   اي  سؤال بردن قرآن و اين كه آيا قرآن توسط عده
 مرتد رقم خورد.اي  عدهي  به وسيله صپيشرفت اسالم بعد از وفات پيامبر
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ي اهللا بر مخلوقاتش را بيـان كنـيم و   ها اي از برتري كنيم گوشه مي در اين فصل تالش
مخلـوق  كنيم كه مخلوقات خدا هرچند محترم و واال مقـام باشـند ولـي بنـده و      مي ثابت

تواند خدا شود و صفاتي را كه فقط  نمي اي هيچ انسان يا موجودي در هر درجه خدايند و
توان به بندگان نسبت داد. آنچه مسـلم اسـت همـان گونـه كـه       نمي به اهللا اختصاص دارد

پيامبران به خاطر تقوا بر سايرين برتري دارند ودر قرآن آمده است و انسـانهاي ديگـر در   
با آنها فاصله دارند همان طور پيامبران در ذات و صفات بـا اهللا بـي نهايـت    رفتار و كردار 

سه آنها بـا اهللا غيـر عقالنـي    فاصله دارند و به واقع يكي دانستن، هم شأن پنداشتن و مقاي
 است.

سـعي  اي  اما دليل پرداختن به اين موضوع در اين فصل اين است كـه متأسـفانه عـده   
قاتش را بردارند و اهللا را تا حد مخلوقـاتش تنـزل داده ماننـد    دارند فاصله بين اهللا با مخلو

معتقدند و يـا   ÷يهوديان كه به كشتي گرفتن اهللا با يعقوب نبي و شكست اهللا از يعقوب
افرادي كه مخلوقات اهللا را به اندازه اهللا بزرگ شمرده در تكريم آنها غلو كرده و بـراي اهللا  

بارز اين گروه هستند و در قـرآن  ي  حيان نمونهكه مسياند  در بعضي صفات شريك آورده
 .ين توسط اهل كتاب نكوهش شده استغلو در د

َقّ ﴿ ۡۡ ِ يِّ� ٱ َّ َ ٱ ََ ََُقوسُو    ََۡتلُو   ِ� دََُِِ�ۡم َوَ�  َُِ ِٰب َ�  ۡۡ َل ٱ ُۡ
َ
أ  .]171[النساء:  ﴾َ�ِ

 .»] درست مگوييد اى اهل كتاب، در دين خود غلو مكنيد، و در باره خدا جز [سخن«

َقِّ ﴿ ۡۡ ۡ�َ ٱ ََ ََۡتلُو   ِ� دََُِِ�ۡم  َُِ ِٰب َ�  ۡۡ َل ٱ ُۡ
َ
أ بگو: اى اهل «. ]77: ة[المائد ﴾ُُۡل َ�ِ

 .»گويى نكنيد كتاب، در دين خود بناحق گزافه
مسلمانان نيز بايد توجه داشته باشند كه نه بي احترامي آنهـا بـه بزرگـان ديـن اسـالم      

 و بزرگان دين. صيس خدا گونه پيامبرپذيرفته است و نه تقد
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شويم كه پيامبران در بسياري صفات و رفتارهـا بـا    مي با نگرش در نوع انسانها متوجه
مردم عادي تفاوتي نداشتند زيرا مخلوق و بنده خدا بودند و ... ولي بين آنها كـه برتـرين   

 .تفاوت از زمين تا آسمان استشان  مخلوقات اهللا بودند با خالق
  ت اهللا با مخلوقاتش:تفاو

 بيـان  ص[براي درك بهتر تفاوت، بعضي ازتفاوت خالق با برترين مخلـوق ، محمـد  
 .شود] مي

نظارت دارد  ها خداوند بر همه مخلوقات احاطه دارد و در يك زمان بر همه مكان -1
و در همه جا حاضر است و مراقب همه است ، ولي پيامبران و ديگر مخلوقـات در يـك   

 :فرمايـد  مـي  در ايـن بـاره   ÷توانند باشند و مراقب ديگران، علي  نمي و مكانزمان در د
پروردگارا تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبـاني،  «

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 46ي  خطبه  ».و جمع ميان اين دو را هيچ كس جز تو نتواند كرد

ُٗ ﴿ :تخداوند بهترين نگهبان اس ُ َخۡ�ٌ َ�ٰفِ َّ ِ�َ فَ� َِ ٰ ََۡحُم ٱّۡ�
َ
َو أ ُُ  .]64[يوسف:  ﴾ا  َو

 .»پس خدا بهترين نگهبان است، و اوست مهربانترين مهربانان«
 .بندگان من اختيار و سطيره نداري فرمايد: تو بر و به پيامبرش مي

ّرَِٞ ﴿ ََ َُ   ََ
َ
ء أ َما َّ َۡ يِ ّرِ ََ ٍَ ۡسَ  َعلَۡيِهم َُِمَص ّۡ  ٢فَ َِ پس تذكر « .]22-21: الغاشية[ ﴾٢ۡي

 .»بر آنان تسلّطى ندارى .اى ده كه تو تنها تذكردهنده
صحيفه فرموده است كه جز اهللا كسي قادر نيست پرورده  21در نيايش  ÷امام سجاد

 و بنده خود را پناه دهد.
 مرگ و زندگي ، مريضي و شفا به دست خداست و همه انسانها طعم مرگ را -2

ََۡفٖس ﴿ شند،چ مي و  ء�َِقُة ٱسَۡموۡتِ  ُُ ] مرگ  هر جاندارى چشنده [طعم«. ]185عمران:  [آل ﴾َذ 

 .»است
 يابد. مي شود و شفا مي كند، مريض مي ميرد، وفات مي متولد شده، صمحمد



 85 فصل سوم: تفاوت خالق و مخلوق

 

و ٱَۡۡقيوومُ ﴿ خدا َُ ّيِٞ  ﴿ كند، مي وفات صاست، ولي پيامبر .]255: ة[البقر ﴾ٱۡۡ ََ يََِّ  
َّهُ  ّيُِتوَن ي َّ  .»قطعاً تو خواهى مرد، و آنان [نيز] خواهند مرد« .]30[الزمر:  ﴾٣م 

ۡهِ َ�ِٰجُعونَ يَِّا ﴿: ي در رابطه با آيه ÷علي َِ ء يِ ا َّ ِ ي ّ  »انـا اهللا و انـا اليـه راجعـون    « ﴾َِ
عترافي است بـه  گرديم ا فرياد ما از خداييم، اقرار بندگي ماست و به سوي او باز مي« :فرمايد مي

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 99حكمت. »نابودي خويش
مخلــوق و روزي  صخداونــد خــالقي اســت كــه روزي رســان اوســت، محمــد -3

 .اوستي  خورنده

ن ﴿ َّ ء�ُِ�م  ََ َ ُُ ۡل َِن  َُ َُّم ُ�ۡيِيُ�ۡم   َُّم َُِميُتُ�ۡم  زََُُ�ۡم  ََ َُّم  ِي َخلََقُ�ۡم  ّّ ُ ٱ َّ ٱ
 َِ َٖ َ�ۡفَعُل  ِن َ�ۡ َّ ُِٰۡ�م  ََ خدا همان كسى است كه شما را آفريد، سپس به «. ]40[الروم:  ﴾ن 

گرداند. آيا در ميان شريكان شما  ميراند و پس از آن زنده مى شما روزى بخشيد، آنگاه شما را مى
 .»] كند كسى هست كه كارى از اين [قبيل

كند؛ آيا  سپس زنده مي ميراند، دهد، بعد مي كند و سپس روزي مي خداوند خلق مي
 جز او كسي توانايي انجام آن را دارد.

زَُُُ  لَُ  َِۡزُٗ  َٔ َ� �َۡ� ﴿ َۡ طلبيم بلكه ما  اي پيامبر ما از تو روزي نمي« .]132[طه:  ﴾ا  ّ�ُۡن ََ

 .»دهيم تو را روزي مي
نهـج البالغـه از ايـن كـه از روزي خـوران، روزي       225 ي خطبهنيز در  ÷امام علي

 برد. مي باشد به خدا پناهخواسته 
لـي پيـامبران ايـن مقـام را     خداوند از همه چيز آگاه است و بر همه احاطه دارد، و -4

 .ندارند

﴿ َٖ وَن �َِ�ۡ َُ ا َخۡلَفُهۡم  َوَ� ُ�ِي ََ َِهۡم َو ُِ َۡ
َ
ا َ�ۡ�َ َ ََ ِۡن ِعۡلِمهِ ء يِّ�  َ�ۡعلَُم  َّ ََ ء  البقرة:[ ﴾ََِما َشا

داند. و به چيزى از علم او،  آنان و آنچه در پشت سرشان است مىآنچه در پيش روى « .]255

 .»يابند جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى
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ي ندارند مگر آنچه اهللا از گذشته وحال و آينده باخبر است ولي بندگان بر چيزي آگاه
 .را خدا بخواهد

ُُۡتۡم  َُ ﴿ ِج
ُ
ء أ اَذ  ََ َيُقوُل  ََ َل  َُ َو ُ ٱس َّ ُُ ٱ ء  ََۡوَم َ�َۡم َا ََ ِۢ  اسُو   َ� ِعۡلَم  ُتُيو

ۡۡ ُٰم ٱ َّ ََ  َع
َ
 ﴾١يََِّ  أ

چه پاسخى به شما  فرمايد: س مىآورد؛ پ روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى« .]109: ة[المائد
 .»گويند: ما را هيچ دانشى نيست. تويى كه داناى رازهاى نهانى مى» داده شد؟

َِ َوَ�ء ﴿ ََۡف ا ِ�  ََ ََۡفِسَ  ََۡعلَُم  ا ِ�  ََ ۡعلَُم 
َ
آنچه در نفس من است تو « .]116: ة[المائد ﴾أ

 .»دانم دانى؛ و آنچه در ذات توست من نمى مى
 .»پروردگارا تو بر من احاطه داري و من بر تو احاطه ندارم :فرمايد مي عيسي«

 بود ولي از زمان قيامتين عقل انساني تر عليرغم اين كه كامل صپيامبر گرامي اسالم
 .آگاه نبود

﴿ �ََۡ َٔ  ِ�ّ ََ  َُ ََّما ِعلُۡمَها ِعَ ٮَٰها  ُُۡل يِ ََ َۡ َّاَن ُم
َ
از تو در « .]187[ألعراف:  ﴾لُوَََ  َعِن ٱسّساَعِة َ

 .»علم آن، تنها نزد پروردگار من است«] وقوع آن چه وقت است؟ بگو:  پرسند [كه باره قيامت مى
 را نداريم انبياء را عبادت كنيم. عبادت مخصوص خداست و حق عبادت پيامبران -5

ُُ يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿ ُُ ۡع ََ كنم و تنها از تو  خدايا تنها تو را عبادت مي« .]5: الفاحتة[ ﴾٥يَِّاَك 

 .»جويم ياري مي

َ َوَ� �ُۡ�َِك َِهِ  َشۡ� ﴿ َّ َُ يِّ� ٱ ُُ ۡع ََ  �ّ
َ
َ ٗٔ  ََ ِّ َُا�ٗ ا َوَ� َ�ّت َۡ

َ
ا أ ۚا ََا َ�ۡع ُۚ ِن ُدوَ�ۡع َّ ِ ا  َّ  ﴾ِن ٱ

كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى « .]64عمران:  [آل

 .»ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد
آگاه باشيد كه غير خدا را عبادت نكنيد و كسي يا چيزي را همرديفش قـرار ندهيـد و و   «

 .»...ندهيد و عقل خود را تعطيل نكنيد خود قرار بندگان ديگر خدا را ارباب و صاحب عقل
حب و دوستي خالق بر حـب و دوسـت داشـتن مخلـوق برتـري دارد و خـدا را        -6

عاشقانه بايد دوست داشت و دليل ما بر دوستي و اطاعت پيامبران اين است كه خداونـد  
 .عت اهللا، پيامبران را اطاعت كنيمامر كرده بعد از عبادت و اطا
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ََِن ٱ﴿ َُ دٗ َّاِس َو َ
َ
ِ أ َّ َِن ُدوِن ٱ  َُ ِّ ن َ�ّت ََُهۡم َرُحّبِ ٱََ ُوو ُو ُحُّٗ   ُ�ِ َش

َ
َُوء   أ ََ  ََ ََِن  ّّ ِ  َوٱ ا َّ

 ِ ّ ِ ان را مانند اهللا دهند كه آن و گروهي از مردم همتاياني براي خدا قرار مي« .]165: ة[البقر ﴾َّ

 .»دهند برتر را به خدا اختصاص ميكه مؤمنان عشق و دوستي دوست دارند، درحالي
بنده خدا و بايد آزمايش شده و خـدا را   صعبادت مخصوص خداست و محمد -7

 عبادت كند و ...

﴿  ُٗ َحـ
َ
ِ أ َّ َُ ٱ ـ ََ ُعو    ُۡ ِ فَـَ� ََـ ّ َِ  َُ ٰـِج ََ ّن ٱسَۡم

َ
سـجده و عبـادت   «  .]18الجـن:  [ ﴾١َوأ

 .»نخوانيد پس با خدا از كسي مخواهيد و كسي را مخصوص خداست

وِن ﴿ ُُ ُُ َۡع ِِ �َس يِّ�  ِ
ۡۡ ّن َوٱ ا َخلَۡقُ  ٱۡ�ِ ََ هدف اصلي خلقت انس « .]56الذاريات: [ ﴾٥َو

 .»و جن عبادت خداست
ستايش خداوندي را سزاست كه لباس عزت و بزرگي پوشيد و «: فرمايد مي ÷علي 

داوند مخلوقات خود را باز داشت ... و خ ها آن دو را براي خود انتخاب، و از ديگر پديده
نهج  192ي  خطبه .»كند تا بد و خوب تميز داده شود مي با اموري كه آگاهي ندارند آزمايش

 .ي دشتي البالغه، ترجمه

ٰ  ﴿ ،صهدايت به دست خداست نه پيامبر -8 َُ ََا سَۡلُه  .]12[الليل:  ﴾١يِّن َعلَۡي
 ».ترديد هدايت كردن بر عهده ماست بي«

﴿ ٰ َ ََ ُُ يِن َ�َِۡۡص  ِٰ�ِ�َن   َّ ِن  َّ ا سَُهم  ََ لو  َو ِۚ ن َُ ََ ُِي  َ َ� َ�ۡه َّ ُٰٰهۡم فَنِّن ٱ النحل: [ ﴾٣َُ

يابند]؛ زيرا خدا كساني را كه [به سبب  يت نميهر چند بر هدايتشان حريص باشي [هدا«. ]37
از گمراهي  كند، هدايت نخواهد كرد، و براي آنان هيچ ياوري [كه مي تكبر و عنادشان] گمراه

 .»نجاتشان دهد] وجود ندارد
 پيامبران و بزرگان هم مخلوقات و بندگاني مانند ديگرانند ... -9

ُُو   َُۡ�ۡم يِن ُرَُتۡم ﴿ ۡم فَۡليَۡسَتِجي ُُ َُاُُۡ�ۡم  فَ�ۡدُعو َۡ
َ
َُاٌد أ ِ ِع َّ ُعوَن َِن ُدوِن ٱ ُۡ ََِن ََ ّّ يِّن ٱ

 �َِ� ُِ خوانيد،  ] مى ن كسانى را كه به جاى خداوند [به نيايشگما بى« .]194األعراف: [ ﴾١َ�ٰ

 .»] شما را بدهند بندگانى امثال شما هستند، پس آنان را بخوانيد. اگر راستگوييد، بايد [پاسخ
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خوانيد بندگاني مانند شما هستند پس اگـر بـه    مي همانا آنان كه به غير اهللا به خدايي[
داريد حوائج تان را از آنها بخوانيد تـا روا كنننـد اگـر    آنها اطمينان داريد و به اهللا اعتماد ن

توانـد   نمـي  گوييد؛ و به راستي غير اهللا قادر به آن نيست و جـز اهللا هـيچ كـس    مي راست
 .]برطرف كند و حوائج او را روا كندي انسان را ها خواسته

 د:خدا بودن شوي  و به راستي غير خدا هيچ قدرتي ندارد تا شايسته

﴿ 
َ
سَُهۡم أ

َ
ُٖ  َُۡجلٞ َ َۡ

َ
ۡم سَُهۡم َ

َ
ء  أ وَن ََِها ُۡ وَن  َ�ۡم ُۡ َِ ُۡ �َ ٞ�ُ َۡ

َ
ۡم سَُهۡم أ

َ
ء  أ ۡم سَُهۡم  ََِها

َ
ء  أ وَن ََِها ُ�ُِۡ �ُ

وِن ََ ذَ ٞن ََۡسَمُعوَن  َُ ُِ وِن فََ� ََُ ُُ َُّم رِي ََُ�ۡم  ء ََ َ ُُ آيا « .]195األعراف: [ ﴾١ََِهاۗ ُُِل ٱۡدُعو   
آن راه بروند، يا دستهايى دارند كه با آن كارى انجام دهند، يا چشمهايى  آنها پاهايى دارند كه با

شريكان خود را بخوانيد؛ سپس يى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: دارند كه با آن بنگرند، يا گوشها

 .»در باره من حيله به كار بريد و مرا مهلت مدهيد

وِن ﴿: شوند مي انسانها قبل از تولد ناآگاه متولدي  و همه َُ ِن� ُ� َّ َََجُ�م  ۡخ
َ
ُ أ َّ َوٱ

ََۡعلَُموَن َشۡ�  ٰتُِ�ۡم َ�  َٰ َّ
ُ
و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در « .]78النحل: [ ﴾ا ٔٗ أ

 .»دانستيد حالي كه چيزي نمي
ي بـدبو  هـا  و سرآغاز خلقت انبياء و امامان نيز از هم خوابي والدينشان و تلفيق نطفـه 

ي  پروردگارا جوهره :فرمايد مي صحيفه در اين باره 9 در نيايش ÷جادبوده است؛ امام س
پست آغـاز  ي  آفرينش ما بر اساس ضعف و ناتواني نژاد بشر است و خلقت ما را از نطفه

 كردي، پس ما جز به نيروي تو حركت و قدرتي نداريم.
يـن  دهد و جز او هيچ كـس ا  مي هستي خداوند يگانه خالقي است كه از نيستي -10 

 گونه نيست.

َُلٞ ﴿ ََ  َۢ َها ٱَّاُس ُ�ِ �و
َ
� ََِن  َ�ِ ّّ ۥءُ يِّن ٱ َتِمُعو   َ�ُ َۡ ۡلُُقو   ُذََا�ٗ فَ� ََ ِ َۡن  َّ َِن ُدوِن ٱ ُعوَن  ُۡ ا ََ

ۥ   ُۢ َشۡ� َوسَوِ ٱۡجَتَمُعو   َ�ُ ََا ّو ُُۡهُم ٱ َۡهُ  ٔٗ ين ََۡسلُ وهُ َِ َُ ي را كه هاي بت« .]73الحج: [ ﴾ا ّ� ََۡسَََقِ
كنيد حتي از خلق مگسي عاجزند و حتي اگر  خوانيد و از آنها در خواست مي به جاي اهللا مي

 .»توانند پس بگيرند مگسي چيزي از آنها بربايد نمي



 89 فصل سوم: تفاوت خالق و مخلوق

 

ۡلُقُ ﴿ ََ ۡلُُق َرَمن ّ�  ََ َمن  ََ
َ
 .»اند آيا خالق و غير خالق در يك رتبه« .]17النحل: [ ﴾أ

َِن ُدوَِهِ ء ﴿ و    َُ َ َّ ۡلُُقوَن َشۡ�  ََ سَِهةٗ  َوٱ ََ ۡلَُقوَن  ٔٗ ّ�  َُ ۡم  ُُ َُفِسهِۡم َ�ّٗ ا َو
َ
وَن ِ� ُُ ۖ َوَ� َ�ۡملِ

ََۡفعٗ  وَن َمۡوَٗ َوَ�  ُُ َٗ  َوَ� َحَيٰوةٗ ا ا َوَ� َ�ۡملِ و ُۡ ُ آناني كه به غير اهللا به « .]3الفرقان: [ ﴾٣ۖ َوَ� �
اند و حتي مالك سود و زياني  ق شدهكنند، بلكه خودشان خل خدايي گرفته ايد چيزي خلق نمي

 .»رسد نيستند، و مرگ، زندگي و برانگيختن به اختيار آنها نيست كه به آنها مي
يا كسي ديگـر،   صبخشيدن و عذاب كردن بندگان به دست خداست نه پيامبر -11

 .و قاضي محشر اهللا است نه غير او

َۢ َعلَ ﴿ ۡو َ�ُتو
َ
ٌَ أ ۡمَِ َ�ۡ

َ
ََِن ٱۡ� ُهۡم َ�ٰلُِموَن َۡيَۡس سََ   َّ ِ َ�ُهۡم فَن ِ َّ ۡو ُ�َع

َ
عمران:  آل[ ﴾١ۡيِهۡم أ

 زمام چيزي از امور در اختيار تو نيست، يا توبه آنان را [به شرط آنكه توبه كنند]« .]128

  .»كند؛ زيرا آنان ستمكارند مي پذيرد يا عذابشان مي

ا ﴿ ََ ُِي  ا ِعَ ُۡ�ُم يِ  َُۡسَتۡعِجلُوَن َِهِ ءُ ََ
ۡۡ ِٰصلِ�َ يِِن ٱ َٖ ۡۡ َو َخۡ�ُ ٱ ُُ َّق  َو ۡۡ ُو ٱ ِ  َ�ُق ّ َِ  �ّ﴾ 

اي پيامبر، كافران را بگو عذابي را كه دوست داريد نظاره كنيد كه اختيار آن با من « .]57األنعام: [
كند و او بهترين حكم  نيست، همانا حكمي جز حكم اهللا نيست كه به حقيقت راهنمايي مي

 .»فرمايان است

ََُ�مۡ ُُل ّۡ ﴿ َِ َوَُۡي َُ ََۡي ۡم
َ
َ ٱۡ� َِ ا َُۡسَتۡعِجلُوَن َِهِ  َُۡق ََ ُِي  ّن ِعَ

َ
 .]58األنعام: [ ﴾ۡو أ

بگو اگر اختيار عذابي كه منتظرش هستيد به دست من بود كه كار بـين مـن و شـما    «
 .»يافت مي خاتمه

ش شود و نـه دادگـاه تفتـي    مي در مكتب اسالم نه امالك بهشت توسط بندگان فروخته
دين فروشان از ي  عقايد جايگاهي دارد، برخالف مسيحيت قرون وسطي، كه سوء استفاده
 دين و ظلم به مردم توسط ايشان موجب بدبيني مسيحيان به دين گرديد.

در مكتب اسالم حتي برترين انسان و رهبر مسلمانان حق عذاب يا بخشـيدن انسـانها   
را ندارد براي هيچ فردي در هر جايگاهي اين  راندارد، بنابراين وقتي پيامبر اسالم اين حق

 شود و اين يعني آزادي مسلمانان از بند بندگي غير خدا. نمي اجازه داده
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بخشيدن و نبخشيدن به دست خداست نـه   :فرمايد مي صحيفه 20امام سجاد در نيايش
 مخلوقاتش.

 گيرند: ورد بازخواست اهللا قرار ميپيامبران م -12

ِۡهۡم َوَۡنَۡ� لَّن ٱ َٔ فَلَنَۡ� ﴿ َِ ِ َل ي َِ َۡ
ُ
ََِن أ لَِ�  َٔ ّّ ََ َۡ (روز قيامت) از « .]6األعراف: [ ﴾٦لَّن ٱسُۡم

كساني كه پيامبران به سويشان فرستاده شده [درباره پذيرفتن و نپذيرفتن رسالت پيامبران]، و از 
 .»شخص پيامبران [درباره تبليغ دين] به طور يقين پرسش خواهيم كرد

 واند آنها را نيست و نابود كند، ت مي خداوند

ِ َشۡ� ﴿ َّ ََِن ٱ َمن َ�ۡملُِ   ََ ن ِ�  ٔا ُُۡل  ََ ُهۥ َو َّ
ُ
َ�َم َوأ َۡ َُ ٱۡ�َن َم ن ُ�ۡهلَِ  ٱسَۡمِسي

َ
ََ َد أ

َ
ا يِۡن أ

�ِض َ�ِيعٗ 
َ
بگو: اگر خدا بخواهد، مسيح و مادرش و تمام كساني كه در « .]17: ةالمائد[ ﴾اٱۡ�

 .»تواند در برابر اراده و قدرت او بايستد؟ مي كند، چه كسياند، هالك  روي زمين
 .شود نمي گاهي دعا و درخواست پيامبران مستجاب

ةٗ ﴿ َّ ُۡعَِ� َم ََ َۡ سَُهۡم  َۡ سَُهۡم يِن َُۡسَتۡتفِ ۡو َ� َُۡسَتۡتفِ
َ
َۡ سَُهۡم أ َتۡتفِ َۡ ُ سَُهمۡ  ٱ َّ ََ ٱ : التوبة[ ﴾فَلَن َ�ۡتفِ

و براي منافقان سودي ندارد و اگر هفتاد بار براي آنان دعاي خير كني اي پيامبر استغفار ت« .]80

 .»شود پذيرفته نمي
صحيفه بايد تنها از خدا ترسيد و فقـط از   12و بر اساس رهنمود امام سجاد در نيايش

 او طلب آمرزش كرد و بس.
نـه    صخزائن آسمان و زمين در دست خداست و آگاه غيب است ولي پيامبر  -13
غيب آگاهي دارد و نه كليد خزائن اهللا در دستش است و حتي مالك سـود و زيـان   بر كل 

 .ستفقط خدا

﴿ ََ َِن َو ا َُۡسُقُط  ََ ِ َوٱۡ�َۡحَِ  َو ّ َِ
ۡۡ ا ِ� ٱ ََ َوُ َوَ�ۡعلَُم  ُُ ء يِّ�  َۡۡتۡيِب َ� َ�ۡعلَُمَها ُُ ٱ ِ َفاَ ََ هُۥ  َُ ٍَُة وَِعَ

ُّةٖ  ََۡطبٖ ِ  ِ� ُظلَُ�ٰ  يِّ� َ�ۡعلَُمَها َوَ� َح �ِض َوَ� 
َ
ُِ�ٖ  َوَ� ََا�ٍِس يِّ� ِ� رَِ ٰبٖ  ٱۡ� األنعام: [ ﴾٥ َو

و كليدهاي غيب فقط نزد اوست، و كسي آنها را جز او نمي داند. و به آنچه در خشكي و « .]59
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در اي  داند، و هيچ دانه مي درياست، آگاه است، و هيچ برگي نمي افتد مگر آنكه آن را
 .»تر و خشكي نيست مگر آنكه در كتابي روشن [ثبت] است زمين، و هيچهاي  تاريكي

ُا  ﴿ َح
َ
ۡيُِهِ ء أ ََ  ٰ َ ََ  َُ ِه ُۡ َۡۡتۡيِب فََ� ُ� وٖل فَنَُِّهۥ ََۡسلُُ  َِن�  ٢َلٰلُِم ٱ َُ َّ ٰ َِن  ََ ََ َۡ ِن ٱ ََ يِّ� 

  ُٗ َۡهِ َوَِۡن َخۡلفِهِ  َََص َُ است، و كسى را بر غيب خود  داناى نهان« .]27-26الجن: [ ﴾٢َ�ۡ�ِ ََ
] براى او از پيش رو و از  جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه [در اين صورت كند، آگاه نمى

 .»پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت
در چارچوب وحي و آنچه  همكند مگر بر پيامبران، آن  نمي آشكاراي  غيب را بر بنده

 .مربوط به هدايت انسانهاست

ُُوُل َُۡ�ۡم يِّ�ِ َملٌَ   يِۡن ُُ ﴿
َ
َۡۡتۡيَب َوَ�ء أ ۡعلَُم ٱ

َ
ِ َوَ�ء أ َّ ء�ُِن ٱ ُِي َخَز  ُُوُل َُۡ�ۡم ِعَ

َ
ل ّ�ء أ

 ّ َٓ ِ يِ َِ ا َُو ََ ُُ يِّ�  ِ َُّ
َ
هاى خدا نزد من است؛ و  گويم گنجينه بگو: به شما نمى« .]50األنعام: [ ﴾َ

شود  ام. جز آنچه را كه به سوى من وحى مى يم كه من فرشتهگو دانم؛ و به شما نمى غيب نيز نمى

 .»كنم پيروى نمى

ََۡفعٗ ﴿  َِ َۡف َِ ۡملُِ  
َ
ا شَ ُُل ّ�ء أ ََ َ�ُۡت ا َوَ� َ�ا  يِّ�  ُۡ َت َۡ ََ َۡۡتۡيَب  ۡعلَُم ٱ

َ
ُ َوسَۡو ُرَُ  أ ُ َّ ََ ٱ ء ا

 َُ وء َ ٱسسو َِ ا َمّس ََ ي پيامبر اعالم دار و بگو كه مالك سود و ا« .]188األعراف: [ ﴾ََِن ٱۡ�َۡ�ِ َو
دانستم بر خير و  ضرري حتي براي خود نيستم مگر آنچه خواست خدا باشد و بگو اگر غيب مي

 .»ديدم افزودم و هيچ گاه زيان و رنج نمي نفع خويش مي
صحيفه آورده است كه جز به ياري خدا مالك سود  21نيز در نيايش  ؛ امام سجاد

 ود نيست زيرا ايشان نيز نيازمند و پناهنده به اهللا است.و زياني براي خ
 .دانند نمي خداوند نسبت به همه چيز آگاه است ولي انبياء همه چيز را -14

ََةٞ ﴿ ۡدَِي ََۡعّلُهۥ فِۡت
َ
ٰ ِح�ٖ  يۡن أ َٓ ٌُ يِ ٰ َ ََ ايد اين دانم ش و من نمي« .]111األنبياء: [ ﴾ُّۡ�ۡم َو

 .»ها] تا مدتي معين است مندي اندكي [از نعمت آزمايشي براي شما و بهره
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َحَُ  ََِما سَۡم ُ�ِۡط ﴿ داند، نمي داند مي هم چيزي را كه هدهد ÷حضرت سليمان
َ
أ

كه تو به آن آگاهي ام  پس گفت: [اي سليمان] من به چيزي آگاهي يافته« .]22[النمل:  ﴾َِهِ 

 .»اي نيافته
تواننـد از   نمـي  مخلوقـات خداونـد   در اولين نيـايش صـحيفه،   ÷به قول امام سجاد

 بردارند. تر حدودي كه اهللا براي شان معين نموده قدمي جلوتر يا عقب

ََِن ﴿ دهد، مي دهد، تذكر مي خداوند پيامبرانش را آگاهي -15 ّّ َٓ ٱ َۡ  ي َِ َ يِ ِِ و
ُ
ُۡ أ َوََۡق

ََنّ  و ُُ َملَُ  َوَ�َ ََ ّن  ََ َُ َۡح َِ   َ�ۡ َ ُۡ
َ
ُۡلَِ  َۡكِۡن أ َ�ِٰ�ِ�َن  َِن َ�

 .]65الزمر: [ ﴾٦ََِن ٱۡۡ
اند، وحي شده است كه اگر مشرك شوي، همه  ترديد به تو و به كساني كه پيش از تو بوده بي«

 .»شود و از زيانكاران خواهي بود مي اعمالت تباه و بي اثر

ِ ﴿ كند، مي به آنها امر َِ ا َُو ََ  ُۡ ِ ۡ َحّ�ٰ َ�ُۡ�مَ َوٱَُّ ِِ َۡ  َوٱۡص َِ ُِِمَ�  يِ ٰ َٰ َو َخۡ�ُ ٱۡۡ ُُ ُ َو ُ َّ ٱ
شود، پيروي كن و [در برابر پيش آمدها و  مي و از آنچه به سويت وحي«. ]109يونس: [ ﴾١

 .»تكذيب منكران]شكيبا باش تا خدا [ميان تو و مخالفانت] داوري كند؛ و او بهترين داوران است
 دارند، و پيامبران به درگاه الهي تضرع، توكل و گريه زاري 

﴿�  َّ ُٰ  ٱس ََ  ََ ٰ َعلَۡيِهۡم  َِ ۡت َُ ُُِ�يّٗ  � يَِذ   هنگامي كه آيات « .]58مريم: [ ﴾اَو

 .»افتادند مي شد، سجده كنان و گريان به رو مي [خدايِ] رحمان بر آنان خوانده

َا ﴿ ََ  َۡ ََۡتفِ ََا ين ّۡۡم  َُفَس
َ
ء أ ََا ََا َظلَۡم ُّ ََ ََنّ َُاَ�  و ُُ َ ََ ََا  ۡ ََ َۡ َ�ِٰ�ِ�َن  َوََ

 ﴾٢ََِن ٱۡۡ
گفتند: پروردگارا! ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما را نيامرزي و به ما رحم « .]23األعراف: [

 .»نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود
خدايا اگر آنقـدر تـو را سـجده كـنم كـه       :فرمايد مي صحيفه 16امام سجاد در نيايش 

از كاسه درآيد و ... شايسته آن نيستم كه حتي يكـي از گناهـانم را بيـامرزي، در     چشمانم
و قلـبم لبريـز غـم    ام  صحيفه نيز آمده است كه پروردگارا در بالها گرفتار گشـته  7نيايش 

 تواني غم آن را برطرف كني. مي واندوه است و تنها تو
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ز لطف و رحمـت اوسـت   است، و ا تر خداوند نسبت به بندگانش از همه مهربان -16
 حد وحصر است. و به راستي مهر و عطوفت الهي بي كه انبياء را براي بشريت فرستاد،

 نيـاز  خـدايا همگـان بـا تـو بـي      :فرمايد مي صحيفه 13در نيايش  ÷امام سجاد -17
 نياز نيست. كس از تو بي شوند و هيچ مي

ه حدي اسـت كـه بـه    ي فراوان بيانگر اين است كه فاصله خالق و مخلوق بها تفاوت
 دهد هيچ مخلوق را شبيه اهللا بنگاريم و اگر چنين باشيم مشركيم. نمي انسان اجازه

را هر  ها و ديگر انسان صكنيم كه نبايد پيامبر مي درك ها با نگاهي مختصر به تفاوت
از تقديس خدا گونه به دور ايشان كشيد و از اي  چند آگاه باشند به خدايي رساند و پرده

َُِ َٰب ﴿ .م به آنها به پرستش شخصيت آنها پرداختاحترا ُ ٱۡۡ َّ ن َُۡؤََِيُه ٱ
َ
ا َ�َن ِۡبََ�ٍ أ ََ

َُادٗ  َّاِس ُروَُو   ِع َُّم َ�ُقوَل سِل ُُّوةَ  ُۡ�َم َوٱَو ۡۡ َِن َوٱ  ِ
ّٓ    ِ�َِّٰ�ّ ََ ِ َوَ�ِٰ�ن ُروَُو    َّ َن ََِما  ُۧدوِن ٱ

َُِ َٰب  ۡۡ ََُعّلُِموَن ٱ وَن ُرَُتۡم  َُ َُ ُۡ هيچ انساني را نسزد كه «. ]79عمران:  آل[ ﴾٧َوَُِما ُرَُتۡم ََ
خدا او را كتاب و حكمت و نبوت دهد، سپس به مردم بگويد: به جاي خدا بندگان من باشيد 

 كند به مردم بگويد:] به خاطر آنكه كتاب خدا را تعليم مي بلكه [تكليف الهي و انساني او اقتضا
 .»خوانديد، دانشمندانِ الهي مسلك باشيد مي سبب آنكه آن راداديد، و به  مي

دهم آنـان كـه تـو را بـا چيـزي از       مي خدايا گواهي« :فرمايد مي در اين باره ÷علي
و آن كه از تو روي گردان شـود بـر   اند  ي تو مساوي شمارند از تو روي بر تافتهها آفريده

نهـج البالغـه،    91ي  خطبـه  .»فر استاساس آيات محكم قرآن و گواهي براهين روشن تو، كا

 .محمد دشتي ي ترجمه

كننـد   مي و پيامبران و بزرگان، زياده روي صعوام مسلمانان عموماً در تقديس پيامبر
و در بعضي مواقع افراط آنها اشتباه است و بـر عكـس اينـان گروهـي تحصـيل كـرده از       

مولي پايين آورده و سنت را تا حد يك انسان مع صانديشمندان مسلمان متأسفانه پيامبر
ايشان را قبول ندارند، اينان با اعتقاد كامل به قرآن و عقل و بعضي هم تنهـا عقـل، سـنت    
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دانند و پيامبران در نظر ايشـان يـك پيـام رسـان      مي را متحجرانه و قديمي صرسول اهللا
 د.اي از خود ندارن و پيامبران در ديدگاه آنها ارادهباشد  مي معمولي شبيه ضبط صوت

آنها به اين نكته توجه ندارند كـه انبيـاء در درجـه اول در سـايه بنـدگي بـه پيـامبري        
يي صادق، باهوش و بـا اسـتعداد نيـز بودنـد و     ها رسيدند و عالوه بر بندگي كامل، انسان

به ايـن كـه هـيچ    اند  سنت ايشان مانند قرآن واجب است اطاعت شود، همچنين بي توجه
اوج بندگي مانند پيامبر برسد و پيامبر به اراده خـود شايسـتگي   تواند به  نمي انساني ديگر

 براي نبوت پيدا كرد و مجبور و در بند نبود.
و ناديده گرفتن ايشان، ناديده گـرفتن يـك انسـان     صبي توجهي به شخصيت پيامبر

آگاه، عالم، مدبر، نبي و پيامبر و متصل به وحي است و تنها مسير درست، عبادت خـدا و  
 است. صبه پيامبراحترام 

دانـد و بسـياري از    نمـي  داند، زمان قيامـت را  نمي هر چند كه همه غيب را صپيامبر
 است و مـا  تر داند ولي به غيب و در زمينه خداشناسي از ما آگاه نمي چيزهاي ديگر را نيز

 توانيم از ايشان بهره گيريم. مي

﴿ 
َ
ۡيُِهِ ء أ ََ  ٰ َ ََ  َُ ِه ُۡ َۡۡتۡيِب فََ� ُ� ُا  َلٰلُِم ٱ وٖل فَنَُِّهۥ ََۡسلُُ  َِن�  ٢َح َُ َّ ٰ َِن  ََ ََ َۡ ِن ٱ ََ يِّ� 

  ُٗ َۡهِ َوَِۡن َخۡلفِهِ  َََص َُ داناى نهان است، و كسى را بر غيب خود « .]27-26الجن: [ ﴾٢َ�ۡ�ِ ََ
 ] براى او از پيش رو و از جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه [در اين صورت كند، آگاه نمى

 .»پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت
 ر خود را به روي ما بسته است.ستايش از آن خداوندي كه در نياز به غي

 »ي سجاديه صحيفه 1امام سجاد نيايش«



 
 

 شرك چيست؟ مشرك كيست؟: فصل چهارم

شرك نقطه مقابل توحيد است و عبارت است از اين كه يك فرد يا شيء را همتا و    
شود كه شيء، موجود، انسـان و ... را   مي رار دهيم. مشرك نيز به كسي گفتههم شأن اهللا ق

با خدا در مقام خالقيت، ربويت، رازقيت و صفاتي كه فقط مختص اهللا است شريك بداند. 
مشرك متضاد موحد است وبين مشرك و موحد، شرك و توحيد رابطه تباين برقرار است، 

 شريك بياورد و گرنه مسلمان نيست.بنابراين هيچ مسلماني نبايد براي خدا 
دانستند مخلوقي بـه نـام فرشـته وجـود دارد، و      مي شناختند و مي تمام مشركان اهللا را

آيند، و حتـي اهللا را   مي نبوت حق است و باور داشتند رهبران الهي براي راهنمايي انسانها
رعـون معـاد و   دانستند، بعضي از آنها چون قـوم ف  مي خالق و روزي رسان خود و ديگران

پنداشتند و هر  مي زندگي بعد از مرگ را باور داشتند و همه مشركان خود را هدايت يافته
گروه آنها رسوم عبادي خاص خود را داشتند، به طور مثال مشركان حجاز، خود را پيـرو  

دانند، ولـي   مي دانستند و حج، قرباني و روزه را در آيين عبادي خود انجام مي ÷ابراهيم
پرسـتيدند و همـراه    مي آنها را به نابودي كشاند اين بود كه همراه خدا ديگران را نيزآنچه 

با اهللا به عبادت غير خدا مشغول شده بودند و ركوع، سجده، عبادت و قرباني كه مختص 
تـر   دادند و معتقد بودند با اين اعمال به خدا نزديـك  مي اهللا است به غير اهللا نيز اختصاص

 .ي به خدا با شركاء ايمان داشتنده خدا يگانه كافر ولشوند، آنها ب مي

ء يِن رُ ﴿ ََا ُُ ََا ََِما ََعِ ِ َ
ۡ
ََا فَأ ُُ ء ََ ََا  ُُ ُُ ا َ�َن َ�ۡع ََ  ََ ََ هُۥ َوََ َُ َ وَۡح َّ َُ ٱ ُُ َۡع َِ ََا  ِجۡئََ

َ
ََِن َُاسُوء   أ   ََ
 �َِ� ُِ ٰ َّ كه ما فقط خدا را اي  آيا به سوي ما آمدهمشركان گفتند: « .]70األعراف: [ ﴾٧ٱۡ

پرستيدند واگذاريم؟ اگر از راستگوياني آنچه را از عذاب و گزند  مي بپرستيم، و آنچه را پدرانمان

 .»دهي براي ما بياور مي به ما وعده
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پرسـتيدند شـاد    هاي چوبي، سنگي، گوشـتي و ... را مـي   ن ديگران همراه اهللا بتو چو
 .گشتند مي

﴿ َُ ُ وَۡح َّ ََ ٱ ََِن َِن يَذ  ُذرِ ّّ ََ ٱ ََةِه يذَ  ذُرِ َُوَن َِ��ِخ َِ ََِن َ� َُۡؤ ّّ ُۢ ٱ زّۡت ُُلُو
َ
هُ ٱۡشَمأ

وَن  ۡم ََۡسَتبِۡ�ُ ُُ شود [و نامي از  مي هنگامي كه خدا به يگانگي ياد« .]45الزمر: [ ﴾٤ُدوَِهِ ء يَِذ  
كند و  مي رند، نفرت پيداهاي كساني كه به آخرت ايمان ندا معبودانشان به ميان نمي آيد] دل

 .»شوند!! مي آيد، ناگاه مسرور و شاد مي چون يادي از معبودان ديگر به ميان

 پرستيدند؟ مشركان همراه اهللا چه مي

گـاه   هـا  شـود و ايـن بـت    مـي  انسان مشرك هرچيز را همراه خدا بپرستد بـت ناميـده  
ركان بودند، بعضي مواقع نيـز  پيامبران يا بزرگان ديني و يا پهلوانان و نياكان مشي  مجسمه

پرستيدند كـه   مي عوض پرستش سنگ و چوب، ماه و ستاره، خورشيد و اجرام آسماني را
ي منطقـي  هـا  با اجـرام پرسـتان اشـاره شـده و اسـتدالل      ÷در قرآن به گفتگوي ابراهيم

 .نيز ذكر گرديده است ÷ابراهيم

﴿ ُٗ ََ  َرۡوَر ََ ُۡل  ِّ فََل ا  َُ فَلَّما َجّن َعلَۡيهِ ٱ
َ
ء أ ه فَلَّما ِ�ّ ََ   

ََ ٰ ََ ِحبو ٱ�فِلَِ� اَل 
ُ
 ﴾٧َُاَل َ�ء أ

اي ديد [براي محكوم كردن ستاره  تاريكي] شب او را پوشانيد، ستارهپس چون [« .]76األنعام: [
پرستان با تظاهر به ستاره پرستي] گفت: اين پروردگار من است؛ هنگامي كه ستاره غروب كرد، 

 .»نندگان را دوست ندارمگفت: من غروب ك

ََ ََازِٗ� ﴿ ََ  ٱَۡۡقَم ََ ََ  فَلَّما  ٰ ََ ََِن ٱَۡۡقوِۡم  َُاَل  ََّن  ُ�و
َ
�َ ِ�ّ ََ  �ِ ُِ ۡم َ�ۡه

فََل َُاَل َۡكِن ّۡ
َ
ء أ ه فَلَّما ِ�ّ ََ

 �َِّۡ آ ّۚ هنگامي كه ماه را در حال طلوع ديد [براي محكوم كردن ماه « .]77األنعام: [ ﴾٧ٱس
تظاهر به ماه پرستي]، گفت: اين پروردگار من است؛ چون ماه غروب كرد، گفت: يقيناً  پرستان با

 .»اگر پروردگارم مرا هدايت نكند بدون شك از گروه گمراهان خواهم بود

ۡمَس ََازَِغةٗ ﴿ ّۡ ََ  ٱس ََ ء  فَلَّما   ََ ٰ ََ  ِ�ّ ََ   
ََ ٰ ََ َٰقۡوِم يِّ�ِ َُاَل  ََ فَلَۡ  َُاَل 

َ
ء أ ُ  فَلَّما َِ �ۡ

َ
َٞ أ ّمِّما   َََِيء

وقتي خورشيد را در حال طلوع ديد [براي محكوم كردن « .]78األنعام: [ ﴾٧ُُۡ�ُِ�وَن 
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تر است؛ و  خورشيدپرستان با تظاهر به خورشيد پرستي[گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگ
 ك خدا قرارترديد من [با همه وجود] از آنچه شري هنگامي كه غروب كرد، گفت: اي قوم من! بي

   .»دهيد، بيزارم مي

بود، جن پرستان بر اين باور بودنـد كـه اجنـه     مي گاهي نيز اين بت، فرشتگان و اجنه
 بردند،  مي قدرت مافوق بشري دارند لذا در باور خود به اجنه پناه

﴿ ٰ�ََُ ََُُو   َ�ُۥ ََنَِ� َو ّن وََخلََقُهۡم  وََخ ََ ٱۡ�ِ
ء ََ َ ُُ  ِ ّ َِ ََُهۥ َوَََ�ٰ  ِ  ََِتۡ�ِ ِعۡلٖ�  وََجَعلُو    ٰ َٰ ُۡ َُ ٰ َِ

ّما ََِصُفونَ  [مشركان] براي خدا شريكاني از جن قرار دادند، در حالي « .]100األنعام: [ ﴾١ ََ
كه همه آنها را خدا آفريد، و از روي جهل و بي دانشي براي خدا پسران و دختراني انگاشتند؛ 

 .»كنند مي يفمنزّه و برتر است از آنچه آنان توص
 را دختران خدا ها فرشته پرستي نيز از اين اعتقاد كه بعضي از مشركان، فرشته

گرفت،  مي خواستند رضايت الهي را جلب كنند، نشأت مي دانستند، و با پرستش آنها مي
 .دانند مي ولي فرشتگان عمل آنها را رد كرده و عمل آنها را جن پرستي 

﴿  ََ
َ
َََ  أ ٰ َٰ ُۡ َُ َُوَن َُاسُو    َِ ۡؤ َو م َِِهم  ُُ ُ�َ�ۡ

َ
ّن  أ وَن ٱۡ�ِ ُُ ُُ ََا َِن ُدوَِِهمه ََۡل َ�َُو   َ�ۡع و ِِ َو

كند، آن گاه به  مي و [ياد كن] روزي را كه [خدا] همه آنان را محشور« .]41سبأ: [ ﴾٤
ده شدن گويند: تو منزهي (از اينكه در پرستي مي *پرستيدند مي گويد: آيا اينان شما را مي فرشتگان

شريك و همتا داشته باشي)، تو سرپرست و يار مايي نه آنان، [آنان ما را نمي پرستيدند] بلكه 
 .»پرستيدند (و) بيشترشان به آنها ايمان داشتند مي جنّيان را

اين است كه مشركاني كه مدعي پرستش فرشتگانند در واقـع بـا    ها گويا منظور فرشته
ستش طاغوت، جن، ابليس و شيطان كشيده شدند و هر فرشته پرستي از پرستش اهللا به پر

كس غير اهللا، حتي انبياء و فرشتگان را بپرستد در واقع پيروي شيطان را كرده و نه انبياء و 
فرشتگان، بلكه شيطان را پرستيده است، بعضي از مشركان نيـز حيوانـاتي چـون اسـب و     

تعطيل كرده خود را بـه دسـت   كردند و گاهي نيز عقل خود را  مي گربه و گاو را پرستش
 .گشت مي سپردند و آنها خدايشان مي انساني ديگر يا علماي ديني
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﴿ ََ ِّ َُا�ٗ َوَ� َ�ّت َۡ
َ
ا أ ۚا ََا َ�ۡع ُۚ ِن ُدوَ�ۡع َّ ِ ا  َّ و بعضي از ما بعضي را «. ]64عمران:  آل[ ﴾ِن ٱ

 .»ارباباني به جاي خدا نگيرد

﴿ ٰ ََ َِن ُدوَِهِ ء يِّ�ء يِ ُعوَن  ُۡ َٗ  اُٗ يِن ََ ُعوَن يِّ� َشۡيَ�ٰ ُۡ ُٗ ين ََ �َِ َّ  .]117النساء: [ ﴾١  ا 
خوانند، و جز شيطان سركش را  ]، به جاى او، جز بتهاى مادينه را [به دعا] نمى [مشركان«

 .»خوانند نمى
پرستش هواي نفس و شيطان پرستي است و چون  ها در حقيقت پرستش همه اين 

 گردد. مي كند و شيطان رهبرش مي سان خداييعقل تعطيل شود مخلوق بر ان

 حقيقت بت

يي بر زبان ها هاي مشركان چه پيامبران، چه فرشتگان، چه اجنه و ... چيزي جز نام بت

وَن َِن ُدوَِهِ ء  ﴿ :اند ي خيالي را به خدايي گرفتهها مشركان نيست و آنها فقط نام ُُ ُُ ۡع ََ ا  ََ

 َٗ ء َما َۡ
َ
ء  يِّ�ء أ ا َُ ّمۡيُتُمو ۡلَ�ٰنٍ ََ َُ َِن  ُ ََِها  َّ ََزَل ٱ

َ
ء أ ا َّ ُُ�م  ُء ََ ََا َتُۡم َو

َ
شما به « .]41يوسف: [ ﴾أ

ايد، و خدا  پرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده جاى او جز نامهايى [چند] را نمى
 .»] آنها نازل نكرده است دليلى بر [حقانيت

ّمۡيُتمُ ﴿ ََ  ٞ َء َما َۡ
َ
َُُِّعوَن يِّ� يِۡن ِ َ يِّ�ء أ ۡلَ�ٍٰن  يِن ََ َُ َِن  ُ ََِها  َّ ََزَل ٱ

َ
ء أ ا َّ ُُ�م  ُء ََ ََا َُتۡم َو

َ
ء أ ا َُ و

َُفُس 
َ
ََۡهَو  ٱۡ� ا  ََ ّن َو ُّ ] جز نامهايى بيش نيستند كه شما و  [اين بتان« .]23النجم: [ ﴾ٱۡ

] جز گمان  رستاده است. [آنان] آنها هيچ دليلى نف ايد [و] خدا بر [حقّانيت پدرانتان نامگذارى كرده

 .»كنند و آنچه را كه دلخواهشان است پيروى نمى

 آغاز شروع شرك

÷ آمده است اولين شرك در بين قوم نوح ها طبق آنچه در روايات، تفاسير و كتاب
پيدا شد. اقوام قبل از قوم نوح يكتا پرست بودند وعليرغم اين كه گناه كار در بين اقوام 

بود كه  ÷د ولي قوم مشرك قبل از اين قوم در دنيا نبود. در قوم نوحشايد فراوان بو

َ�َن ٱَّاُس ﴿ شرك پايه ريزي شد و مردم به دو گروه يكتا پرستي و مشرك تقسيم شدند،
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ةٗ  َّ
ُ
ةٗ  أ َُ ََُعَث ٱ َ�ِٰح ُ ٱَُِّّ�ِ ََ َّۧ  َۡۡ َُِ َٰب َِ� ۡۡ َعُهُم ٱ ََ ََزَل 

َ
َِ�َن َوأ َِ َ َُ ِ�َن َو بَّ�ِ َُ َۡحُ�َم َ�ۡ�َ َن  ِِ ّقِ 

ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰ   َۡ ََ ء ا َجا ََ  ُِ وَُوهُ َِن� َ�ۡع
ُ
ََِن أ ّّ َُ َِيهِ يِّ� ٱ ا ٱۡخَتلَ ََ �� ٱَّاِس َِيَما ٱۡخَتلَُفو   َِيهِ  َو  َ�ۡتَي

ََُهمۡ  دهنده  مردم، امتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم« .]213: ةالبقر[ ﴾ََۡي

نگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف برا
پس از آنكه داليل روشن براى -] به آنان داده شد  داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب

 .»] در آن اختالف نكرد ] كه ميانشان بود، [هيچ كس به خاطر ستم [و حسدى -آنان آمد
پنج بت ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر بودند كه قـوم   ÷ي قوم نوحاه مهمترين بت

 .و حاضر نبودند آنها را رها كنندنوح به شدت به آنها عالقه مند بودند 

﴿ ۖ َو ٗ� َوَ� َ�ُتوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ َُ ّن َوّدٗ  َوَ�  َُ ََ ََ سَِهَتُ�ۡم َوَ� ََ ّن  َُ ََ  ﴾٢َوَُاسُو   َ� ََ
و نه » سواع«را واگذاريد و نه » ود«گفتند: زنهار، خدايان خود را رها مكنيد، و نه و « .]23نوح: [

 .»را» نَسر«و نه » يعوق«و نه » يغُوث«
قوم ي  ي شايستهها به واقع تصوير و تمثال بزرگان و انسان ها و بت ها اين مجسمه

آنها به يادگار ي  بعد از وفات اينان براي اين كه خاطره ÷بود كه قوم نوح ÷نوح
بماند تصوير و تمثال آنها را ساختند، ابتدا فقط به صورت احترام به اين تصاوير و 

م با تكيه بر پندارها و وهميات خود آنها  شد تا اين كه كم كم مرد مي نگريسته ها مجسمه
شوند حال آن كه  مي پنداشتند با اين كار به خدا نزديك مي كردند و مي را ركوع و سجود

ََِن ﴿پرستند،  نمي ي از صفات بندگان شايسته خدا اين است كه همراه اهللا كسي رايك ّّ َوٱ
ِ يَِ�ٰها  َّ َُ ٱ ََ ُعوَن  ُۡ ََ �َ ََ ََ َخ اند كه با خدا معبودى ديگر  و كسانى« .]68الفرقان: [ ﴾ا 

 .»خوانند نمى

 سرگذشت اجمالي اقوام مشرك

ه يافت قوم نوح بود، لذا خداوند براي رسد اولين قومي كه شرك به آن را مي به نظر
را از بين آنان به پيامبري برگزيد تا آنان را به  ÷اين كه حجت را بر آنان تمام كند نوح
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يشان نشدند ها خداپرستي رهنمون كند، ولي قوم نوح جز اندكي حاضر به رها كردن بت

َِ ﴿ :بنابراين هالك گرديدند ٰ َُۡو َٓ ِ ا ي ََا َُوحا ۡل ََ َۡ
َ
ُۡ أ ِۡن ََۡق َّ ا َُۡ�م  ََ  َ َّ و   ٱ ُُ ُُ َۡ َٰقۡوِم ٱ ََ َقاَل  ََ هِ  

ۥء  ۡ�ُهُ ََ ي�ٖ  يَِ�ٍٰه  ُِ ٍٖ َع َۢ ََۡو  ََ َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َع
َ
ء أ َٰٰ  ِ�  ٥ يِّ�ِ َِهِ ء يَِّا ََۡ�َ َِن َُۡو  ُ ََ َُاَل ٱسَۡم

ٰلٖ  ََ َۡ  ٖ�ُِ َٰقۡوِم  ٦ َو ََ ٰلَةٞ َُاَل  ََ َۡ  ِِ َُ َوَ�ٰ  َۡيَۡس  ََ  ِ َّ َۡۡ�ٰلَِمَ�  ولٞ ُِ ِ ٱ ّۢ َّ ِن  ََّلُِتُ�ۡم  ٦َّ
ُ
َ

ََِن ٱ ۡعلَُم 
َ
ُُ َُۡ�ۡم َوأ ََص

َ
ّ�ِ َوأ ََ   ِٰ

ََ ََۡعلَُموَن ََِ�ٰ ا َ�  ََ  ِ َّ٦  َٞ ََُ�ۡم ذِۡر ء ن َجا
َ
ُُۡتۡم أ وََعِج

َ
ِن  أ َّ

ُُِّ�ۡم  ََُجلٖ َّ  ٰ َ ََ َُ ِِ َُِ�ۡم  َّ ُ ََ َۡ ُ�ۡم َوِ�َّتُقو   َوََۡعّلُ�ۡم َُ ََ ََِن  ٦وَن َِ ّّ وَۡيَ�ُٰه َوٱ
َ
َُوهُ فَأ َّ َُ فَ

َُو   � َّ ََِن َر ّّ ََا ٱ �ۡ ََ ۡغ
َ
ُۡۡفۡلِ  َوأ َعُهۥ ِ� ٱ ءُ ََ ََا ِ ٰت ا َعِمَ�  ََ َا ُهۡم َ�َُو   َُۡو َّ . ]64-59األعراف: [ ﴾٦يِ

شما  اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى«همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم. پس گفت: «
) سران قومش گفتند: 59» (معبودى جز او نيست، من از عذاب روزى سترگ بر شما بيمناكم.

اى قوم من، هيچ گونه گمراهى در «) گفت: 60» (بينيم. واقعاً ما تو را در گمراهى آشكارى مى«
ا ) پيامهاى پروردگارم را به شم61اى از جانب پروردگار جهانيانم. ( من نيست، بلكه من فرستاده

) آيا تعجب 62» (دانيد. دانم كه [شما] نمى دهم و چيزهايى از خدا مى رسانم و اندرزتان مى مى
كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بيم دهد و 

و  ) پس او را تكذيب كردند،63تا شما پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد؟ (
ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند نجات داديم؛ و كسانى را كه آيات ما را دروغ 

 .»] بودند پنداشتند غرق كرديم، زيرا آنان گروهى كور[دل
در جريان طوفان ، قوم عاد كه در واقع  ÷بعد از نابودي مشركان قوم نوح

شدند يكي  مي محسوب ÷بوده و نوادگان نيكان قوم نوح ÷بازماندگان طوفان نوح
را براي  ÷ديگر از اقوامي بودند كه به شرك مبتال شدند و خداوند حضرت هود

 :راهنمايي آنها مبعوث كرد و چون راه هدايت را پيش نگرفتند خداوند نابودشان كرد

ُُودٗ ي﴿ ۡم  ُُ َخا
َ
ٰ َ�ٍد أ و   ٱَٓ ُُ ُُ َۡ َٰقۡوِم ٱ ََ ِۡن يَِ�ٍٰه �ُ َُاَل  َّ ا َُۡ�م  ََ  َ ۥءُ َّ ۡ�ُهُ ََّتُقوَن  ََ فََ� 

َ
َُاَل  ٦أ

ةٖ  َُ َفا ََ  �ِ  َٰٰ َِن َُۡوَِهِ ء يَِّا ََۡ�َ و    َُ ََِن َ�َف ّّ  ٱ
ُ ََ �َِ�  ٱسَۡم َِ ٰ ََ ۡۡ ََِن ٱ َوَ   ُُ َ ََ َٰقۡوِم  ٦يَّا  ََ َُاَل 

ةٞ  َُ َفا ََ  ِِ ۡيَس 
َۡۡ�ٰلَمِ  َۡ ِ ٱ ّۢ َّ ِن  َّ وٞل  َُ ََ  ِ َّ ُِ ٰ ََّلُِت�ُ  ٦َ� َوَ�

ُ
َ ٌُ ََا  َُۡ�ۡم ََاِص

َ
ّ�ِ َوَ ََ   ِٰ

ََ ۡم ََِ�ٰ
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 �ٌَِ
َ
َٞ  ٦أ ََُ�ۡم ذِۡر ء ن َجا

َ
ُُۡتۡم أ وََعِج

َ
ُِّ�ُ  أ َّ ِن  ََُجلٖ َّ  ٰ َ ََ َُ ۡم  ِِ َُِ�ۡم  وء   يِۡذ َّ َُ ُ�ۡمُ َوٱۡذُر ََ َِ

 َٖ ُِ َُۡوِم َُو َِن� َ�ۡع  ََ ء ٗة  َوَز َدُ�ۡم ِ� ٱ�َۡ  َجَعلَُ�ۡم ُخلََفا ََ ََ َ�ء فَ�ذۡ  ۡلِق ََۜصۡ وء    َُ ِ ََۡعّلُ�ۡم ُر َّ ََ ٱ
ء يِن  ٦ َُۡفلُِحونَ  ََا ُُ ََا ََِما ََعِ ِ َ

ۡ
ََا فَأ ُُ ء ََ ََا  ُُ ُُ ا َ�َن َ�ۡع ََ  ََ ََ هُۥ َوََ َُ َ وَۡح َّ َُ ٱ ُُ َۡع َِ ََا  ِجۡئََ

َ
َُاسُوء   أ

 �َِ� ُِ ٰ َّ ََِن ٱۡ َِۡجٞس  ٧ُرََ   ُُِّ�ۡم  َّ ِن  َّ َُ َعلَۡيُ�م  ُۡ َوَ� ٌب   َُاَل َُ َۚ َِ ِ�ء وََغ سُوََ ُِ ََُلٰ
َ
َ

 ٖ َء َما َۡ
َ
ۡلَ�ٰٖن   أ َُ َِن  ُ ََِها  َّ ا ََّزَل ٱ َّ ُُ�م  ُء ََ ََا َُتۡم َو

َ
ء أ ا َُ ّمۡيُتُمو َِن  ََ َّ َعُ�م  ََ وء   يِّ�ِ  َُ ُِ فَ�ََت

َِ�َن  ُِ َةٖ  ٧ٱسُۡمََت َۡ ََ ِ َعُهۥ َ ََ ََِن 
ّّ وَۡيَ�ُٰه َوٱ

َ
ََ ٱ فَأ ِ ََا َد َ ۡع ََ َّا َوَ� ِ َُو   �َّ َّ ََِن َر ا َ�َُو   ّّ ََ ََا  َو ِ ٰت ََ

 َ�ََِِ و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم ... بزرگان « .]72-65األعراف: [ ﴾٧ ُمۡؤ
قومش كه كافر بودند، گفتند: ما تو را ديوانه مى بينيم، و از دروغگويانت مى پنداريم، گفت: اى 

هاى پروردگار خويش  پيغمبرى از ناحيه پروردگار جهانيانم كه پيغام ام بلكه قوم، من ديوانه نشده
به شما مى رسانم و براى شما خيرخواهى امينم، مگر حيرت زده شده ايد از اين ...؟ به ياد 

هاى  هاى شما را درشت آفريد، نعمت آوريد كه خداوند شما را پس از قوم نوح عزت داد و جثه
رستگار شويد،گفتند: آيا به سوى ما آمده اى تا خدا را به تنهايى  خدا را به ياد آريد، باشد كه

بپرستيم و آنچه را پدران ما مى پرستيدند رها كنيم؟ اگر راست مى گويى عذابى را كه از آن 
بيممان مى دهى بياور، گفت: عذاب و غضب پروردگارتان به شما خواهد رسيد، چرا با من بر 

ساخته و روى يك مشت سنگ و چوب گذاشته ايد در حالى كه  هايى كه شما و پدرانتان سر نام
خداوند حجتى درباره آنها نازل نكرده، مجادله مى كنيد؟ منتظر باشيد كه من نيز با شما منتظر آن 
عذابم، پس او را با كسانى كه همراه وى بودند به رحمت خويش نجات داديم، و نسل كسانى را 

    .»ند، و مؤمن نبودند، قطع كرديمهاى ما را تكذيب كرده بود كه آيه

نسل به نسل خدا را عبادت  ها نيكان قوم عاد به همراه پيامبرشان نجات يافته و سال
روي آوردند و  ها كه قوم ثمود نام گرفتند به بتاي  كردند تا اين كه از ميان آنها عده

حضرت  پيامبرشان گشت ولي آنها نيز محكوم به نابودي بودند زيرا÷حضرت صالح 
نيز بود كشتند و توبه اش  كه معجزه ÷و نيكان را اذيت كردند و شتر صالح ÷صالح

يشان نابود گشتند و مشركان ها و نيكان نجات يافته، بت پرستان با بت ÷نكردند، صالح
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ۡم َ�ٰلِحٗ ي﴿ :كند نميشان  عذاب ها كردند خدا به خاطر بت مي گمان ُُ َخا
َ
ََُموَد أ  ٰ ُ َُاَل َٓ ا

و   ٱ ُُ ُُ َۡ َٰقۡوِم ٱ ََةٞ ََ ِ َََُۡ�م ََّي ء ُۡ َجا ۥ  َُ ۡ�ُهُ ََ ِۡن يَِ�ٍٰه  َّ ا َُۡ�م  ََ  َ ُُِّ�ۡم   َّ َّ ِن  َّ ِ َّ هِ  ََاَُُة ٱ َِ ٰ ََ

ََ ََٗة   �ِض  َُۡ�ۡم 
َ
ُ�ۡل ِ�ء أ

ۡ
ا ََأ َُ و َُ ََ ٖ فَ ا �ُِسوَء َُ و َََمسو ِ  َوَ�  َّ ٞم  ٱ ِِ

َ
ٌۢ أ  ََ ُ�ۡم َع ََ ُخ

ۡ
َيأ ََ٧ 

ُِ َ�دٖ َوٱذۡ  َِن� َ�ۡع  ََ ء وء   يِۡذ َجَعلَُ�ۡم ُخلََفا َُ ُ�ۡم  ُر
َ
َُّوأ َٗ َو ُهوسَِها ُُُصو َُ َِن  وَن  َُ ِّ ّت ََ �ِض 

َ
ۖ ِ� ٱۡ�

َِۡحُتوَن  ََ َُاَل ُ�ُيوَٗ َو ََ َ�ء ٱۡ�ِ وء    َُ ََن ا  فَ�ۡذُر ُِ ۡفِس َُ �ِض 
َ
َُۡو   ِ� ٱۡ� ۡع ََ ِ َوَ�  َّ َِنَ  ٧ََ ٱ ّّ ُ ٱ ََ  َُاَل ٱسَۡم

ّن َ�ٰلِحٗ 
َ
ََۡعلَُموَن أ

َ
َُۡهۡم َ َِ َن  ََ  ََ عُِفو   سَِمۡن  ۡۚ ُت َۡ ََِن ٱ ّّ ِ َِهِ  س َِن َُۡو و    ُ َِ ُۡ َت َۡ ُِّهُِ  ٱ َّ ِن  َّ ٞل  ََ َۡ َو  ا 

َُوَن  َِ َل َِهِ  ُمۡؤ َِ َۡ
ُ
ء أ َُتم َِهِ   ٧َُاسُوء   يَِّا ََِما ََ  ََ ِيء  ّّ وء   يَِّا َِ� ُ َِ ُۡ َت َۡ ََِن ٱ ّّ وَن َُاَل ٱ َُ  ٧َ�ٰفِ

 َۡ ََِن ٱسُۡم ء يِن ُرََ   ََا ُُ ََا ََِما ََعِ ِ ُُ ٱئَۡ ِ ٰل ََ ٰ ََ ُِِّهۡم َوَُاسُو    ََ ۡمَِ 
َ
ۡن أ ََ َتۡو    ََ و   ٱَّاََُة َو َُ َعَق لَِ� ََ ََ٧ 

َُِِۡم َ�ُِِٰمَ�  ۡصَُُحو   ِ� َد 
َ
َّۡجَفُة فَأ ُهُم ٱس َۡ ََ َخ

َ
َتَوّ�ٰ  ٧فَأ َٰقوۡ ََ ََ َُۡهۡم َوَُاَل  ََ َۡلَۡتُتُ�ۡم  

َ
َ ُۡ ِم ََۡق

ُووَن ٱّۡ�ِٰصِح�َ  ّ�ِ َوَََصۡحُ  َُۡ�ۡم َوَ�ِٰ�ن ّ� ُ�ِ ََ اََۡة  ََ  .]79-73األعراف: [ ﴾٧ َِ
و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم، و صالح گفت: ... و از جانب «

ه اى براى شما است، پروردگارتان حجتى براي تان آمد، اين شتر از جانب خدا است كه معجز
رهايش كنيد تا در زمين خدا چرا كند، به آن آسيب مرسانيد كه به عذابى دردناك دچار 

شويد، آيا فراموش كرده ايد كه خداوند پس از قوم عاد شما را جانشين آنان كرد و در اين  مي
ها  خانه ها هاي كوچك مى سازيد، و از كوه سرزمين جايتان داد، و اينك در دشتهاى آن خانه

هاى خدا را و در اين سرزمين فساد نينگيزيد. بزرگان قومش كه  نعمت تراشيد، به ياد آريد مى
گردنكشان كافر بودند، به كسانى كه زبون به شمار مى رفتند، به آنهايى كه به خداي يكتا مؤمن 

ند: ما به شده بودند، گفتند: شما از كجا مى دانيد كه صالح پيغمبر پروردگار خويش است؟ گفت
اند مؤمنيم، كسانى كه گردنكشى كرده بودند گفتند: ما آيينى  آيينى كه وى را به ابالغ آن فرستاده

را كه شما بدان گرويده ايد منكريم، پس شتر را بكشتند و از فرمان پروردگار خويش 
، پس سرپيچيدند، و گفتند: اى صالح اگر تو پيغمبرى، عذابى را كه به ما وعده مى دهى بياور

هاى خويش بى جان شدند، آنگاه صالح از آنان دور شد و گفت: اى  دچار زلزله شده و در خانه
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قوم، من پيغام پروردگار خويش را رسانيدم و به شما خيرخواهى كردم، ولى شما خيرخواهان را 
 .»دوست نميداريد
ابود روي آوردند كه آنها نيز ن ها قومي ديگر بودند كه به پرستش بت ÷قوم شعيب

ُٗ ﴿ شدند، ۡم ُشَعۡي ُُ َخا
َ
َ�َن أ ُۡ ََ  ٰ َٓ و   ٱي ُُ ُُ َۡ َٰقۡوِم ٱ ََ ُ َُاَل  ُۡ ا ۥ  َُ ۡ�ُهُ ََ ِۡن يَِ�ٍٰه  َّ ا َُۡ�م  ََ  َ َّ

ََةٞ  ِ َََُۡ�م ََّي ء ُُِّ�ۡم   َجا َّ ِن  َّ ُُ َُۡفِس ۡم َوَ�  ُُ ََ ء ۡشَيا
َ
ُسو   ٱَّاَس أ َّ ُۡ ََ ََ َن َوَ�  ۡيَل َوٱسِۡم َُ ۡۡ ۡوفُو   ٱ

َ
و   فَأ

ُِٰۡ�ۡم َخۡ�ٞ  ََ ِٰحَهاُ  ََ َُ يِۡص �ِض َ�ۡع
َ
َو  ِ� ٱۡ� َََِِ� ُّۡ�ۡم يِن ُرَُتم   َُِ�ّلِ ِصَ�ٰطٖ  ٨ۡؤ

و   ُُ ََۡقُع  َوَ� 
وَن َعن  ُو وَن َوََُص ُُ َََها ِعوَجٗ َُوِع ُُۡتو ََ َن َِهِ  َو ََ  ََ ۡن  ََ  ِ َّ بِيِل ٱ وء   ََ َُ ُ َوٱۡذُر  يِۡذ ُرَُتۡم َُلِيٗ� ا

 َ�ّ َُ ََن ُ�ۡم  وَ فَ ُِ َُُة ٱسُۡمۡفِس َُ َ�َن َلٰقِ و   َرۡي َُ ُُ ء�َِفةٞ  ٨ٱَ َُِ�ۡم  ين َ�َن َطا ِيء َّ ّّ َُو   َِ� ََ  ََ
ء�َِفةٞ  ۡلُ  َِهِ  َوَطا َِ َۡ

ُ
ُِِمَ� ّۡۡم َُ  أ ٰ َٰ ۡۡ َو َخۡ�ُ ٱ ُُ ُ َو ََا ََ ُ ََيۡ َّ و   َحّ�ٰ َ�ُۡ�َم ٱ ُ ِِ َُو   َٱۡص َِ َُاَل  ٨ۡؤ

 ُ ََ ۡو  ٱسَۡم
َ
ء أ ََا ِ ََ� َۡ َعَ  َِن َُ ََ َُو    ََ  ََ ََِن  ّّ َعۡيُب َوٱ ُۡ ٰ ََ   ََّ ََِج ّۡ ُ ََ َِهِ   و   َِن َُۡو ُ َِ ُۡ تَ َۡ ََِن ٱ ّّ ٱ

 �ََُِِ َّا َ�ٰ َوسَۡو ُر
َ
ُ َُاَل أ ََا ََا ِ� ِمّلتُِ�م  ٨َ�َُعوُدّن ِ� ِمّلتِ ُۡ َاا يِۡن ُع َِ ِ َر َّ َ ٱ ََ ََا  �ۡ َ�َ َۡ ُِ ٱ َُ

 َ� َُ َِ ََاُ َو ُو ََ  ُ َّ ََ ٱ ء ا َۡ َ ن َ
َ
ء يِّ�ء أ َُّعوَد َِيَها ن 

َ
ء أ َا ََ ا ََُ�وُن  ََ ََۡهاُ َو َِ  ُ َّ ََا ٱ ٰ َُ يِۡذ َوّٮ ٍَ  ۡع ۡ�َ ّ ُُ ََا  ُو ََ

ََ  َخۡ�ُ 
َ
َّقِ َوأ

ۡۡ ََا َِ� َِ ََا َوَُۡ�َ َُۡو ََ ُۡ ََۡي تَ َۡ ََا ٱ ُّ ََ ََاُ  ۡ ّّ ِ َََو َّ َ ٱ ََ اُ  ٰتِِحَ�  ِعۡلما َٖ ۡۡ ُ  ٨ٱ ََ َوَُاَل ٱسَۡم
ُاا يَُِّ�ۡم يِذٗ  َُۡعُتۡم ُشَعۡي َّ َِهِ  َۡكِِن ٱ َِن َُۡو و    َُ ََِن َ�َف ّّ وَن ٱ ُ�ِٰ�َّۡ َّۡجَفُة  ٩   ُهُم ٱس َۡ ََ َخ

َ
فَأ

َُِِۡم َ�ُِِٰمَ�  َُُحو   ِ� َد  ۡص
َ
ُٗ  ٩فَأ َُو   ُشَعۡي َّ ََِن َر ّّ ََ ٱ ّۡۡم َ�ۡت ن 

َ
ُٗ ۡو   ا َرأ َُو   ُشَعۡي َّ ََِن َر ّّ ُ ٱ ا َِيَها

َ�ِٰ�ِ�َن َ�َُو   
ۡۡ ُم ٱ ّ�ِ َوَََصۡحُ  َُۡ�ۡم   ٩ُُ ََ   ِٰ

ََ َۡلَۡتُتُ�ۡم ََِ�ٰ
َ
َ ُۡ َٰقۡوِم ََۡق ََ َُۡهۡم َوَُاَل  ََ َتَوّ�ٰ  ََ

 ٖٖ ٰ َُۡو َ ََ  ٰ ََ  ََ  َُ ۡي َُ درشان و به سوى مردم مدين، برا« .]93-85األعراف: [ ﴾٩َ�ٰفَِِ�َن  فَ
شعيب را فرستاديم، و شعيب خطاب به قومش گفت: ...، پيمانه و وزن را تمام دهيد وكم 

اين سرزمين پس از اصالح آن، فساد راه ميندازيد، اين دستور را اگر باور  فروشى مكنيد و در
ه داشته باشيد، براى شما بهتر است، بر سر هر راه منشينيد كه مردم را بترسانيد، و كسى را كه ب

خدا ايمان آورده از راه خدا باز داريد، و راه خدا را منحرف خواسته باشيد، اي قوم، زمانى را به 
ياد آريد كه اندك بوديد، و خدا بسيارتان كرد، به ياد آريد و بنگريد سرانجام تباهكاران چگونه 

اند و  وردهام ايمان آ بود؛ اگر گروهى از شما به اين آيين كه من براى ابالغ آن مبعوث شده



  چرا و چگونه خدا را بشناسيم  104

 

اند، صبر كنيد تا خداى مان داورى كند، او بهترين داوران است، بزرگان  گروهى ايمان نياورده
اند،  قوم وى كه گردن كشى مى كردند، گفتند: اى شعيب، ما تو را با كسانى كه به تو ايمان آورده

به آن برگردم در  از آبادى خود بيرون مى كنيم، مگر اينكه به آيين ما باز گرديد، گفت: چگونه
حالي كه از آن متنفرم؟ اگر پس از آنكه خدا ما را از آيين شما رهايى داده بدان باز گرديم درباره 

.... بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند: اگر شعيب را پيروى كنيد زيان  ايم، خدا دروغى ساخته
بى  جان شده و به زانو  هاى خويش خواهيد ديد. لذا زلزله گريبان ايشان را گرفت و در خانه

 .»درآمدند و نابود شدند، ...
و تنها قوم مشرك كه با توبه در آخرين لحظات نجات يافتند و در قرآن آمده است 

از آنها نا اميد شد از اين شهر بيرون  ÷است كه چون يونس ÷قوم حضرت يونس
توبه به موقع رفت و چون بدون اجازه و رخصت اهللا بود گرفتار عذاب شد كه البته با 

شد به  مي در حالي عالئم عذاب نزديك ÷نجات يافت، قومش نيز بعد از هجرت يونس
را رها كردند و به يكتا پرستي روي آوردند و عذاب الهي از آنها عبور  ها خود آمدند بت

ء يِّ� َُۡوَم َُو�َُس ﴿ :كرد ََُها ء يََِ�ٰ َََفَعَها ََ   ََۡ ََ  ََ �ٌَة  َۡ َُۡهۡم  فَلَۡوَ� َ�ََۡ  َُ ََ ََا  ۡف َۡ َُو   َر ََ  ََ ء  سَّما
ٰ ِح�ٖ  َٓ ّتۡعَ�ُٰهۡم يِ ََ َيا َو َۡ ََيٰوةِ ٱ�و

ۡۡ َۢ ٱۡ�ِۡزِي ِ� ٱ  ََ چرا هيچ شهرى نبود « .]98يونس: [ ﴾٩ َع
] ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس كه وقتى [در آخرين  كه [اهل آن

عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم، و تا چندى آنان را ] ايمان آوردند،  لحظه
   .»برخوردار ساختيم

 كه پادشاه زمين بود نيز ملكه سباء خورشيد را ÷در زمان حضرت سليمان
 پرستيد،  مي

ۡيَ�ٰ وََجُ﴿ ّۡ ِ َوَزّ�َن سَُهُم ٱس َّ َِن ُدوِن ٱ ۡمِس  ّۡ وَن سِل ُُ َها َوَُۡوَمَها ََۡسُج ۡم َو ُُ ُّ ۡعَ�ٰلَُهۡم فََص
َ
ُن أ

وَن  ُُ ُهۡم َ� َ�ۡهَت ََ او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا به « .]24النمل: [ ﴾٢َعِن ٱسّسبِيِل 
] باز داشته  كنند، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه [راست خورشيد سجده مى
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يكتا پرستي را به جاي  ÷كه با ديدار حضرت سليمان» ند] راه نيافته بود بود، در نتيجه [به حق
 .»دشرك برگزي

آنهـا را   ÷نيز قومي مشرك بودند كه چون حضرت ابراهيم ÷قوم حضرت ابراهيم
و خشـم خـدا بـه خـاطر      ها را از خشم بت ÷كرد آنها ابراهيم مي به يكتا پرستي دعوت

بـه آنهـا گفـت از شـرك      ÷ترساندند و چون حضـرت ابـراهيم   ها مي احترامي به بت بي
 يعني چه؟ هراسيد نگفتند اهللا و خدا نمي آوردن خدا

﴿ 
َ
ا ُُۡ�ُِ�وَن َِهِ ء يِّ�ء أ ََ َخاُف 

َ
ِٰٰن  َوَ�ء أ َُ َُ  ُۡ ِ َوَُ َّ ّ�ِ ِ� ٱ وء جو ََُجِ

َ
ۥُ َُاَل َ ُه َُ ءّجُهۥ َُۡو ن وََحا

ّ�ِ َشۡ�  ََ  ََ
ء ا َۡ َ َ ٗٔ  ُ ا ٍَ ِعۡلما ۡ�َ ّ ُُ  ِ�ّ ََ  َُ َِ فََ�  اُ َو

َ
وَن أ َُ ّر ََ و قومش با او به « .]80األنعام: [ ﴾٨ََتَ

كنيد و حال آنكه او مرا راهنمايى كرده  آيا با من در باره خدا محاجه مى«ستيزه پرداختند. گفت: 
سازيد بيمى ندارم، مگر آنكه پروردگارم چيزى بخواهد. علم  است؟ و من از آنچه شريك او مى

 .»شويد حاطه يافته است. پس آيا متذكّر نمىپروردگارم به هر چيزى ا

ِۡل َِهِ  َعلَۡيُ�ۡم ﴿ ّ َِ ا سَۡم ُ� ََ  ِ َّ ۡ�ُتم َِ� َ ُۡ
َ
َُّ�ۡم أ

َ
َافُوَن َ ََ ۡ�تُۡم َوَ�  َ ُۡ

َ
ء أ ا ََ َخاُف 

َ
َُ أ َوَ�ۡي

 َٗ ۡلَ�ٰ َُ ُ ََۡعلَُموَن ا ِنه يِن ُرَُتۡم  َۡ
َ
َحقو َِ�ۡ�

َ
يو ٱَۡۡفَِ�َقۡ�ِ أ

َ
و چگونه از آنچه « .]81األنعام: [ ﴾٨فَأ

ايد كه  گردانيد بترسم، با آنكه شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته شريك [خدا] مى
دانيد، كدام يك از [ما]  هراسيد؟ پس اگر مى [خدا] دليلى در باره آن بر شما نازل نكرده است نمى

 .»دو دسته به ايمنى سزاوارتر است
كنـد كـه اهللا  چـون     مي شيد پرستها نيز ابراهيم استداللدر گفتگو با ستاره، ماه و خور

  :فرمايد مي پرستيد و در انتها مي غروب و طلوع ندارد بهترين رب است چرا غير او را

﴿ َٞ دهيد  من از آنچه همتا و شريك اهللا قرار مي« .]78األنعام: [ ﴾ّمِّما ُُۡ�ُِ�ونَ  يِّ�ِ َََِيء

 .»بيزارم
 وه بـر اهللا خـدايان ديگـري نيـز داشـتند و همـراه اهللا      پر واضـح اسـت كـه آنهـا عـال     

ي كمونيست و الييك و بـي خـدا نبودنـد    ها انسان ÷پرستيدند و به واقع قوم ابراهيم مي
نيـز   -قـوم فرعـون   -قوم قبطـي   اند، بلكه چند خدا بودند، و البته همه مشركان اين گونه
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منظور از خدا، رهبر و اختيـار   خدايشان فرعون بوداند  مشرك بودند و اين كه بعضي گفته
شـان   دارشان كه به جاي آنها تصميم ميگرفت فرعون بود، نـه ايـن كـه خـالق و آفريننـده     

را پسـرخدا،   هـا  شناختند و قبولش داشتند و فرعون و فرعـون  مي فرعون باشد. آنها اهللا را
 نماينده خدا، صاحب امر و اختياردار زندگي خويش، سبب نزول بركـات و رب خـويش  

در سايه زر ، زور و تزوير و بهـره بـرداري از حماقـت و     ها دانستند، به عبارتي فرعون مي
كردند و اين گونه توانسته  مي ناداني مردم خود را به عنوان واسطه بين خدا و مردم معرفي

بودند خود را شخصيت مقدس و معصوم و پاك و سـبب فيوضـات الهـي و... بـه مـردم      
پنداشتند و از حربه تكفيـر   مي دم ناراحتي فرعون را ناراحتي خدابشناسانند تاجايي كه مر

زدنـد و شـايع    مـي  رنگ خدايي ها مخالفان براي بقاي حكومت استفاده كرده و به فرعون
 كرده بودند كه ژن وجودي فرعون از ديگران برتر است.

 و اينك براي اثبات اين كه قوم فرعون مشرك بودند نه الئيـك و بـي خـدا بـه سـراغ     
 كنيم.                    مي سوره غافر رفته و خالصه آن را ذكر 44تا  28آيات 

فردي كـه بـه خـداي يكتـا و       –آن چه در اين آيات آمده گفتگوي مؤمن آل فرعون 
بـا فرعـون و     -كـرد  مـي  كمـك   ÷پنهاني ايمان آورد و به موسـي  ÷پيامبري موسي

 دهيم. مي فرا است كه به آن گوش ÷فرعونيان در جلسه كشتن موسي
 گويد:  مي مؤمن آل فرعون

ََََا﴿ ء ِ يِن َجا َّ ِس ٱ
ۡ
َِن� ََأ ََا  َمن َََُ�ُ -و چه كسى ما را از عذاب خدا « .]29غافر: [ ﴾ََ

 .»حمايت خواهد كرد -اگر به ما برسد
 :شناختند از عذاب الهي نيز آگاه بودند مي اهللا را :اولين نكته

ٰ ﴿ دهد: مي مؤمن آل فرعون ادامه ََ ِۢ ۡحَز 
َ
َُۡل ََۡوِم ٱۡ� ِ َّ َخاُف َعلَۡيُ�م 

َ
ء أ َُۡل  ٣َقوِۡم يِّ�ِ َِ

َُادِ  ِّۡۡلعِ ُُ ُظۡلٗما  �ََُِ ُ َّ ا ٱ ََ ُِۡمُ َو ُِ َِن� َ�ۡع ََِن  ّّ ََُموَد َوٱ َٖ وََ�دٖ َو ِۢ َُۡوِم َُو
ۡ
-30غافر: [ ﴾٣َدأ
ها [يي كه پيامبران را  ] گروهترديد من بر شما از روزي مانند روز [عذاب اي قوم من! بي« .]31
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چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه پس از آنان * ترسم تكذيب كردند] مي
 .»]دارند مي بودند؛ و خدا ستمي بر بندگان نمي خواهد [اين بندگانند كه بر خود ستم روا

 يي كـه بـر بـت   هـا  شـناختند حتـي از عـذاب    مـي  قوم فرعون پيـامبرن را  :دومين نكته
 ي قبلي نازل شده نيز آگاهي داشتند.ها پرست

ُُۡل َِ�ۡ�َّيَِ�ِٰ  ﴿ َِن َ�  ُُ َُ ََُ�ۡم َُو ء ُۡ َجا ترديد يوسف پيش از اين  بي« .]34غافر: [ ﴾َوََۡق

 .»داليل روشني براي شما آورد
خبر داشـتند و معتقـد بودنـد يوسـف آخـرين پيـامبر        ÷از رسالت حضرت يوسف

 خداست.

َُ ﴿ دهد، مي مؤمن آل فرعون ادامه  ََةَ ِ َ َد  ُٞ يّن ٱ�ِخ ٰ َ ََ َيا  َۡ ََيٰوةُ ٱ�و ۡۡ هِ ٱ َِ ٰ ََ ََّما  َٰقۡوِم يِ ََ

 َِ ََ َق
ۡۡ اي قوم من! اين زندگي دنيا فقط كااليي بي ارزش و زودگذر است، و « .]39غافر: [ ﴾٣ٱ

 .»ترديد آخرت سراي هميشگي و پايدار است بي
 ز اعتقاد كامل داشتند.به معاد و رستاخي :سومين نكته

رويم آنها كه مدعي پيـروي از   مي صبعد از قوم فرعون به سراغ مشركان زمان پيامبر
 گرفتند و ... مي دانستند و روزه مي ، حج و قرباني را واجبات ديني خودبودند ÷ابراهيم

بودند و يكتـا پرسـت و پيـرو راسـتين      ÷پيش از نوادگان ابراهيم ها اجداد آنها قرن
، تا اين شيطان آنها را ابتدا با احترام بـه بزرگـان و سـپس تبـديل احتـرام بـه       ÷هيم ابرا

ه ، عـاد و ثمـود و همـ   و به همان راهي رفتند كه قوم نـوح عبادت به ورطه نابودي كشاند 
 .اقوام مشرك ديگر آن را پيمودند

، امـروزه بسـياري از اقـوام و    توانـد باشـد   داشت كه شرك هميشـه مـي  اما بايد توجه 
پرستند و جالب اسـت   مي ي بودا و ... راها در معابد خود عالوه بر خدا مجسمه ها قوميت

دهد امـا   مي گشايد و بيمارها را شفا مي در اين معابد خداي رحمان گره مشكالت خلق را
دهنـد، همـان گونـه كـه      مي متأسفانه مردم اين مشكل گشايي و شفا را به غير خدا نسبت

 .شدند مي كالت، براي خدا شريك قائلمشركان ديگر با رفع مش
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ء  يَذ  َمّس ٱَّاَس ُ�ّٞ ﴿ َُّم يَِذ  ۡهِ  َِ َِيَُِ� يِ َو ُُّهم  ََ َةا يَِذ  فََِ�قٞ  َدَعۡو    َۡ ََ َُۡه  ِ َّ َذ َ�ُهم 
َ
َُۡهم  أ ِ َّ

ُِِّهۡم َُۡ�ُِ�وَن  ََ ِ ن را و گزندي برسد، پروردگارشاهنگامي كه به مردم آسيب « .]33الروم: [ ﴾٣َ
خوانند، سپس زماني كه رحمتي از سوي خود [چون  مي اند، سوي او روي آورده =هكه بدرحالي

 نعمت، ثروت، اوالد و امنيت] به آنان بچشاند، ناگهان گروهي از آنان به پروردگارشان شرك
 .»ورزند مي

 را توان خدا را خواند، بدون نياز به واسطه، زيرا مشركان وقتـي اهللا  مي هر لحظه :نكته
 كرد.  مي داد و ضررشان را رفع مي راشان  خواندند خدا جواب مي به تنهايي

اي  شـود بـه طـور مثـال عـده      مي در بين مسلمانان گاهي اعتقادات شرك آلود مشاهده
خواهنـد   و ... مـي  صچون ضرري به آنها برسـد عـوض خوانـدن خـدا ، ازروح پيـامبر     

 .!؟دانيم آن را چه بناميم نمي ، اگر نام اين عمل شرك نيستضررشان رفع شود

 برخي اعتقادات مشركان

�َض ﴿ :اعتقاد به يگانگي اهللا در خالقيت -1
َ
ۡن َخلََق ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ۡ�َُهم 

َ
� ََ َوَۡكِن 
وَن  ُُ ّ�ٰ َُۡؤفَ

َ
ُ  فَ� َّ َُقوُّۡن ٱ َِ  ََ ۡمَس َوٱَۡۡقَم ّۡ ََ ٱس ّّ ََ [كه اگر از آنان « .]61العنكبوت: [ ﴾٦َو

ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام و مسخّر  ورزند] بپرسي: چه كسي آسمان مي شرك
 .»شوند مي ترديد خواهند گفت: خدا. پس چگونه [از حق به باطل] منحرف كرده؟ بي

﴿ ُ َّ َُقوُّۡن ٱ َِ �َض 
َ
ۡن َخلََق ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ۡ�َُهم 

َ
� ََ و اگر از آنان « .]25لقمان: [ ﴾َوَۡكِن 

 .»گويند: خدا مي ها و زمين را آفريده است؟ قطعاً بپرسي: چه كسي آسمان

ۡ�َُهم ﴿ :اد به يگانگي اهللا در روزي رسانياعتق -2
َ
� ََ َٗ َوَۡكِن  ء ا ََ  ِ َء ن َّّزَل ََِن ٱسّسَما َّ 

 ُ َّ َُقوُّۡن ٱ َِ ُِ َمۡوََِها  َِن� َ�ۡع �َض 
َ
ۡحَيا َِهِ ٱۡ�

َ
و اگر از آنان بپرسي: چه « .]63بوت: العنك[ ﴾فَأ

ترديد  اش زنده ساخت؟ بي كسي از آسمان آبي نازل كرد و به وسيله آن زمين را پس از مردگي
اند]، بلكه  تها ويژه خداست [و مشركان دور از حقيق خواهند گفت: خدا. بگو: همه ستايش

 .»كنند بيشترشان تعقّل نمي
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َِن ٱسسّ ﴿ َّ زُُُُ�م  َۡ ن ََ ََ ّ ُُۡل  َُ ۡۡ َُِۡج ٱ َُ ن  ََ ََ َو ٰ ََ َۡ
َ
َُ َوٱۡ� ن َ�ۡملُِ  ٱسّسۡم َّ

َ
�ِض أ

َ
ِ َوٱۡ� َء َما

 ُ َّ ُ فََسيَُقوسُوَن ٱ ََ ۡم
َ
َُ ٱۡ� ِ َّ َُ ن َُ ََ ِّ َو َُ

َُِج ٱسَۡمّيَِ  ََِن ٱۡۡ ّۡ بگو: « .]31يونس: [ ﴾ََِن ٱسَۡمّيِِ  َوُ�
ها مالكيت و  ها و چشم كه بر گوش دهد يا كيست مي كيست كه شما را از آسمان و زمين روزي

آورد و كيست كه همواره  مي حكومت دارد و كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون
 .»كند به زودي خواهند گفت: خدا مي امور [جهان هستي] را تدبير

ران دانستند بـراي پيـامب   مي ، وشناختند، نبوت را قبول داشتند مي پيامبران پيشين را -3
 معجزه وجود دارد،  

َو َشاِعَٞ ﴿ ُُ ُٰٰه ََۡل  َ�َ َۡ ٰ� ََِل ٱ ََ ۡح
َ
َ�ُٰث أ ۡۡ

َ
ََا � ََۡل َُاسُوء   أ ِ َ

ۡ
ّوسُوَن  ََةٖ فَۡلَيأ

َ
َل ٱۡ� َِ َۡ

ُ
ء أ  ﴾٥َرَما

هايي آشفته و پريشان است،  [مشركان] گفتند: [نه، قرآنْ سحر نيست] بلكه خواب« .]5األنبياء: [
به دروغ بربافته، [نه] بلكه او شاعرِ [خيال پردازي] است، [اگر فرستاده خداست]  [نه] بلكه آن را

 .»هايي كه پيامبران گذشته را [با آنها] فرستادند بياورد مانند معجزهاي  بايد براي ما معجزه
همه مشركان به نيوت معتقد بودن ولي دليل اين كه چون پيامبري براي آنهـا   ،بنابراين

كردند، يكي اين بـود كـه عمومـاً پيـامبران انسـانهايي سـاده        مي د تكذيبش مي برانگيخته
زيست و به دور از تعلقات مادي بودند و براي همين است كه وقتي موسي فرعون را بـه  

 :گويد م فرعون ميگويد پيامبر خداي مي خدا پرستي فرا خواند و

َو َمِهٞ� َوَ� ﴿ ُُ ِي  ّّ ََ  ٱ ٰ ََ ِۡن  َّ ََا  َخۡ�ٞ 
َ
ۡم َ
َ
ِن  ٥ َََ�اُد َُبُِ� أ َّ  ٞ ََة وِ َۡ

َ
َ َعلَۡيهِ أ َِ

ۡۡ
ُ
فَلَۡوَ�ء َ

ۡقَ�ََِِ�  َُ ُة  َُ ِ ِك ََ َعُه ٱسَۡم ََ  ََ ء ۡو َجا
َ
ٍب أ َُ مگر نه اين است كه من از « .]53-52الزخرف: [ ﴾٥َذ

اگر موسي، * اين كسي كه خوار و بي مقدار است و نمي تواند روشن و گويا سخن گويد، بهترم
ربلندي، كرامت و شخصيت داشت] پس چرا دستبندهاي زرين و طال بر او آويخته عزت، س

 .»اند اي اثبات نبوتش] همراه او نيامدهنشده است. يا چرا فرشتگاني [بر
 گماناي  شدند اين بود كه عده نمي دومين دليل كه پيامبران از استقبال عموم برخوردر

توانستند  نمي با مردم تفاوت داشته باشد ويد د كه پيامبر حتي از نظر ظاهري باكردن مي

َِن َُۡوَِهِ  ﴿ قبول كنند انساني چون خود آنها پيامبر شده است، و    َُ ََِن َ�َف ّّ َقاَل ٱسَۡملَُؤ   ٱ ََ
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ء يِّ� �ََ�ٞ   ََ ٰ ََ ا  َل َعلَۡيُ�ۡم  ََ ّۚ ن َ�َتَف
َ
ُُ أ ُۡلُُ�ۡم ََُِ� ِ َّ َُ ِ ك ِ ََ ََ ََزَل 

َ
�َ ُ َّ ََ ٱ ء ََا  ةٗ َوسَۡو َشا ِمۡع ََ ا  َّ

ََا  ِ �
ء ََ ََا ََ  ِ�ء  ٰ َٰ ِ ّوَِۡ� َ

َ
پس سران و اشراف قومش كه كافر بودند، « .]24المؤمنون: [ ﴾٢ٱۡ�

 خواهد بر شما برتري جويد، و اگر خدا مي گفتند: اين جز بشري مانند شما نيست كه
د، ما اين [سخناني] را [كه فرستا مي خواست [پيامبري بفرستد] قطعاً فرشتگاني [را به پيامبري] مي

 .»ايم يد] ميان پدران پيشين خود نشنيدهگو مي نوح

َزَِل ﴿ :اعتقاد به وجود فرشتگان -4
ُ
َا َملَٗ�  َعلَۡيهِ َملَٞ   َوَُاسُو   سَۡوَ�ء أ َۡ ََز

َ
َُ َوسَۡو أ ۡم

َ
َ ٱۡ� َِ ُّۡق  

وَن  َُ َُ  .»براي ما نيامد...اي  فرشتهمشركان گفتند چرا با محمد « .]8األنعام: [ ﴾٨َُّم َ� ََُ
شناختند و براي همين است  مي اعتقاد به وجود شيطان: مشركان شيطان را نيز -5

اين الهامات شيطاني است كه بر  :گفتند مي خواند، مي قرآن را براي آنها صوقتي پيامبر

َو ََِقۡوِل َشۡيَ�ٰ ﴿ محمد وارد شده است. قرآن در جواب آنها آورده است، ُُ ا  ََ َِّجيٖ� َو ٖن 
 .»قرآن كالم شيطان رانده شده نيست« .]25التكوير: [ ﴾٢

 : عد از مرگ در نزد بعضي از مشركاناعتقاد به معاد و زنده شدن ب -6
شوند بعضي چون قوم نوح  مي با حيات بعد از مرگ مشركان نيز دو گروهي  در رابطه

ول داشتد و معتقـد بودنـد   و قوم فرعون حيات بعد از مرگ و سراي پاداش و عذاب را قب
شود ولي بعضي از مشركان چون مشركان قريش زنـده شـدن    مي انسان بعد از مرگ زنده

 ا بعد از اين دنيا قبول نداشتند.مردگان ر

ٍٖ ﴿ گفت: ها به آن÷چون نوح :اعتقاد قوم نوح به معاد َۢ ََۡو  ََ َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َع
َ
ء أ يِّ�ِ

ي�ٖ  ُِ  .»ترسم اً از عذاب روزي بزرگ بر شما ميمن قطع« .]59األعراف: [ ﴾َع
روز قيامت يعني  قوم نوح منكر عذاب روز قيامت نشدند و نگفتند عذاب يعني چه؟

ٰلٖ ﴿ :چه؟ بلكه گفتند ََ َۡ  �ِ  َٰٰ ُِ�ٖ  يَِّا ََۡ�َ مسلماً ما تو را در گمراهي «. ]60األعراف: [ ﴾َو

 .»بينيم مي آشكار
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موميايي كردن مردگان و غذا در قبر گذاشتن و دفن : اعتقاد قوم قبطي به روز قيامت
بعضي از وسايل همراه مردگان در نزد قوم فرعون نشانگر اعتقاد آنها به روز قيامت و 

كند كه قوم فرعون به معاد معتقد  مي باشد، قرآن نيز اين نظريه را تأييد مي رستاخيز دوباره
كند آنها را از عذاب روز  مي حتبودند، مؤمن آل فرعون آن گاه كه فرعونيان را نصي

ََادِ ﴿ ترساند، مي قيامت َخاُف َعلَۡيُ�ۡم ََۡوَم ٱّ�
َ
ء أ َٰقۡوِم يِّ�ِ ََ و اى قوم من، « .]32غافر: [ ﴾٣َو

 .»دهند، بيم دارم ] ندا درمى من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را [به يارى هم

 ﴿ دگان:معتقد نبودن مشركان قريش به معاد و زنده شدن مر
َ
ٰمٗ َوَُاسُوء   أ ََ َّا ِع ا َِذَ  ُر

َ�ٰتا  َُ  ا َو
َ
ُُۡعوثُوَن َخلۡقٗ َِ أ ُٗ َّا سََم َ ُِ و گفتند آيا استخوان پوسيده و غبار « .]49اإلسراء: [ ﴾٤  ا َج

 .»شود؟ پراكنده شده دوباره زنده مي
نـد  بريم كه مشركان به خدا معتقد بود مي با توجه در مطالب پيشين به اين حقيقت پي

و بسياري از اعتقاداتشان برگرفته از توحيد است ، آنها در خالقيت خدا شريكي براي خدا 
 شدند. مي شدند و در بسياري از اعتقادات موحد جلوه گر نمي قائل

كردند ، كعبه  مي گزاردند و قرباني مي حج ÷مشركان زمان پيامر به تبعيت از ابراهيم
، ذي الحجه ، محرم براي اين كه ب، ذي القعدهشمردند و در چهار ماه رج قدس ميرا م

مردم آسوده به حج بروند قتل و كشتار و خون ريزي را حرام اعالم كرده بودند ، اسالم 

َٗ ﴿: يكردنيز اين رسوم آنها را تأييد م ََا َعَ�َ َشۡه َۡ ِ ٱ َّ َُ ٱ ُهوَِ ِعَ ۡو ةَ ٱس ُّ ۖ ِ� رَِ ِٰب يِّن ِع
ِ ََۡوَم َخلََق ٱسسّ ٱ َُمٞ َّ ََُعٌة ُح َۡ

َ
ء أ ََۡها َِ �َض 

َ
ها  در حقيقت، شماره ماه«. ]36التوبة: [ ﴾َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�

] خدا، دوازده ماه است؛ از اين  نزد خدا، از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده، در كتاب [علم

 .»] حرام است ]، چهار ماه، [ماه [دوازده ماه
نهـج   53ي نامـه در  ÷پايبند بودنـد، علـي    بستند مي يي كهها مشركان حتي به پيمان

ا مسلمانان داشتند وفادار مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه ب«: فرمايد مي البالغه
گرفتند و روزه روز عاشوراي آنها معروف است، ولي آنچه آنهـا را   مي حتي روزه .»بودند

 .نابودي كشاند انحرافات آنها بود به
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كتاپرستي را به بت خانه تبديل كردند و براي همين است كه آنها خانه كعبه مظهر ي
پذيرد و در قرآن خطاب به پيامبر  نمي را ÷ خداوند ادعاي آنها بر پيروي از ابراهيم

ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ آمده است،ص َٓ ء يِ ِ�ّ ََ  َِ ٰ ٰ َُ َُ  َِ ۡسَتقِي�ٖ  ُُۡل يَِّ َٗ  َو ِّلَة يََِۡ�ُِٰيَم َحَِيفٗ مٗ ا �ِيَ دَِ َّ اا  ََ  اُ َو
ِ ٱَۡۡ�ٰلَِمَ�  ١ََِن ٱسُۡمۡ�ِ�َِ� َ�َن  ّۢ ََ  ِ ّ َِ َۡياَي َوَمَماِ�  َُ ِِ َو ِ�َ   ١ُُۡل يِّن َصَ�ِ� َو�ُُس َُ  �َ

ّوُل ٱسُۡمۡسلِِم�َ 
َ
ََا  أ
َ
َُۡت َوَ ِم

ُ
ۥ  َوَُِ�ٰسَِ  أ بگو: يقيناً پروردگارم مرا به « .]163-161األنعام: [ ﴾١ َ�ُ

ت كرد، به ديني پايدار و استوار، دين ابراهيم يكتاپرست حق گرا، و او از راه راست هداي
) بگو: مسلماً نماز و عبادتم و زندگي كردن و مرگم براي خدا پروردگار 161مشركان نبود (
پرستي] مأمورم، و نخستين كسي هستم  را شريكي نيست، و به اين [يگانه ) او162جهانيان است(

 .»ها و احكام] اويم م [فرمانكه [در اين آيين] تسلي
، محمـد  ÷يكتا پرست بود و پيرو واقعي ابراهيم  ÷منظور آيات اين است ابراهيم

پرستد، نه مشركاني كه ادعاي پيـروي   مي فقط خدا را ÷است زيرا همچون ابراهيم ص
 ابراهيم را دارند ولي رفتارشان مخالف رفتار ابراهيم است.

دانستند كه با ايشان  مي ÷ر و مخالف دين ابراهيمرا گمراه و كاف صمشركان پيامبر
 جنگيدند .

دانستند ، بلكه براي  نمي اشتباه مشركان اين بود كه قرباني كردن را فقط براي خدا
كردند و در قرباني سهمي را براي خدا و سهمي  مي نيز قرباني ها رضايت بزرگان و بت

ََۡ�ِٰم ََِصيُٗ وََجَعلُو﴿ :دادند مي و غير خدا قرار ها براي بت
َ
َِۡث َوٱۡ� َ ۡۡ ََِن ٱ  

َ
أ ََ ِ ِمّما َذ ّ َِ ا    

ََا ِ �
ء ََ ََ  سُِ�َ ٰ ََ ِ َِزَۡعِمِهۡم َو ّ َِ   ََ ٰ ََ َقاسُو    و مشركان از زراعت و چهارپاياني « .]136األنعام: [ ﴾ََ

، و اين كه خدا آفريده براي او سهمي قرار دادند، و به گمان بي اساس خود گفتند: اين سهم خدا
 .»سهم بتان ما

رسيد و آنچه براي خـدا   نمي و جالب اين بود آن سهمي كه از شريكان اهللا بود به خدا

ٰ ﴿ :رسيد مي بود به شركاء َٓ ُهـَو ََِصـُل يِ ََ  ِ ّ َِ ـا َ�َن  ََ ِ  َو َّ َٓ ٱ ء�ِِهۡم فََ� ََِصُل يِ ََ َما َ�َن سُِ�َ ََ
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مُ  ُُ ا َ�ۡ ََ  ََ ء ا ََ ء�ِِهۡمۗ  ََ َ نچه براي بتانشان باشد به خدا نمي رسد و آنچـه  آ« .]136األنعام: [ ﴾ونَ ُُ

 .»كنند مي رسد؛ بد است آنچه داوري مي براي خدا باشد به آنها
كردند و معتقد بودنـد غيـر اهللا    مي مشركان ربويت يا رب بودن اهللا را به غير اهللا منتقل
مشـركان    انـد،  دير انسـان شـريك  نيز در سرنوشت انسان مؤثرند و با خدا در رقم زدن تق

گرفتند  مي عقل خود را تعطيل و افسارشان در دست افرادي بود كه به جاي ايشان تصميم
و آنها را به اربابي خود برگزيده بودند و حال آن كه تنها ارباب حقيقـي خداسـت و جـز    

 .يم بگيرد و او را بنده خويش كندخدا كسي حق ندارد به جاي يك انسان تصم

﴿ ٰ ََ ِ ّ ِِ َع
ۡۡ ِ ٱ ّ َِ ُۡ�ُم  ۡۡ َُو  ُ فَ� َِ ۡك َِهِ  َُۡؤ َُۡم ين َُۡ�َ َۡ هُۥ َ�َف َُ ُ وَۡح َّ َ ٱ َِ ۥء يِذَ  ُد َُّه

َ
ُِۡ�م َِ�

 ِ�ُِ
َُ ۡۡ ] به سبب اين است كه چون خدا به يگانگى [و  اين [سختىِ عذاب« .]12غافر: [ ﴾١ٱ

كرديد، و اگر براى او شريك و همتايى  انكار مى ] را اش شد [يگانگى ] خوانده مى بدون معبودانتان
 .»] داورى ويژه خداى واالمرتبه و بزرگ است كرديد پس [اكنون شد، باور مى قرار داده مى

آنها به خداي يگانه كافر و به خدا با شركايش ايمان داشتند، حال آن كه حكـم بـراي   

ِ ﴿خداست نه غير او،  ّ َِ ُۡ�ـُم يِّ�  ۡۡ فرمـان و حكـم فقـط بـه دسـت      «. ]57 :نعـام األ[ ﴾يِِن ٱ

 .»خداست
ي ديگر مشركان مكه اين بود كه بعضي در مراسم حج به اين ها از انحرافات و بدعت

شـدند و   مي خدا را عبادت كنند برهنهاند  يي كه گناه كردهها خواهند در لباس نمي بهانه كه
مه بدن آنها معلوم بود در مراسم حج تصوير زشت برهنه بودن نمايان بود و جز عورت ه

آرامش در نماز آنها  دانستند و ياد خدا و مي . همچنين دست زدن و صوت كشيدن را نماز
 .جايي نداشت

﴿ َٗ ء �َ َُ َُ ٱۡ�َۡيِ  يِّ�  َُُهۡم ِعَ ا َ�َن َصَ� ََ ََةٗ  َو ُِ و نماز و دعايشان در « .]35األنفال: [ ﴾َوََۡص

 .»كف زدن نبودكنار خانه [خدا] چيزي جز سوت كشيدن و 
زنده به گور كردن دخترهاي تازه به دنيا آمده يكي از رسوم ناپسند بعضي از قبايل 
مشرك حجاز بود ، اين عده از مشركان دخترانشان را به خاطر ترس از فقر يا اعتقاد به 
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را به دست شان  كردند و فرزندان مي باور غلط دختر داشتن ننگ است به اين كار مبادرت

ُهۥ ِ� ﴿ كشتند، مي خويش َو ُُ ۡم ََ
َ
وٍن أ ُُ  ٰ َ ََ ُهۥ  ُُ ُ�ۡمِس

َ
َ َِهِ ءُ َ ا �ُّ�ِ ََ  ِ وَء َُ َِن  ََِن ٱَۡۡقۡوِم    ٰ ََ ٰ َ�َتَ�

ُموَن  ُُ ا َ�ۡ ََ  ََ ء ا ََ  �َ
َ
م َ ِۢ  َ از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله « .]59النحل: [ ﴾٥ٱۡ�و

ه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى پوشاند. آيا او را با خوارى نگا [خود] روى مى

 .»كنند مى
دهـد، و   مـي  اسالم اين كار را زشت شمرد و اعالم كرد هر آن كه خلق كرده روزيشان

هر كس چه از ترس فقر چه به خاطر باور ننـگ دختـر دار شـدن و چـه از روي نـاداني      
 .ترش را بكشد، بايد پاسخ گو باشنددخ

ۡقُتلُوء   ﴿ ََ ُ�م َوَ�  َُ ۡوَ�ٰ
َ
ٰقٖ أ ََ َۡ ِ ِۡن ي مۡ  َّ ُُ ُزُُُ�ۡم يَّا َۡ و فرزندان خود « .]151األنعام: [ ﴾ّ�ُۡن ََ

 .»رسانيم را از بيم تنگدستى مكشيد؛ ما شما و آنان را روزى مى

�� ََِتۡ�ِ ﴿ َفَه ََ ۡم  ُُ َُ ٰ ۡوَ�
َ
ََِن َ�َتلُوء   أ ّّ ُۡ َخِ�َ ٱ كه  قطعاً كساني« .]140األنعام: [ ﴾ِعۡل�ٖ َُ

 .»اند زيان كردند فرزندان خود را از روي سبك مغزي و جهالت كشته

كِلَۡ  ﴿ َُ َُۥَدةُ  ّيِ َذ�ٖب ُُتِلَۡ   ٨يَذ  ٱسَۡمۡو
َ
هنگامي كه از [دختر] « .]9-8التكوير: [ ﴾٩َِأ

 .»زنده به گور بپرسند*به كدام گناه كشته شده
ان الگـوي مـردم بـا زنـان     به عنـو  صو حتي به زنان جامعه ارزش قائل شد و پيامبر

 برخوردي شايسته داشت.
 دانستند،  مي يكي ديگر از اعتقادات زشت مشركان اين بود كه فرشتگان را دختران خدا

َتُهوَن ﴿ ۡۡ َ ا َ َّ ََُهۥ َوسَُهم  ٰ َٰ ُۡ َُ ِ ٱۡ�ََ�ِٰ   ّ َِ و براى خدا « .]57النحل: [ ﴾٥َوَ�ۡجَعلُوَن 

 .»دهند] براى خودشان آنچه را ميل دارند [قرار مى پندارند. منزه است او. و دخترانى مى
يشان ها يشان عالقه فراوان داشتند و بالخره هم عالقه شديد آنها به بتها آنها به بت

يشان ها آنها را به نابودي كشاند. آنها حاضر بودند از آسمان بر سرشان سنگ ببارد ولي بت

َك يۡذ َُ ﴿ :گفتند مي را رها نكنند و در دعايشان ُِ َِۡن ِعَ َّق  ۡۡ َو ٱ ُُ   ََ ٰ ََ اسُو   ٱسّلُهّم يِن َ�َن 
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ََةٗ  ََا ِحَجا َۡ َعلَۡي َِ َۡ
َ
َِن ٱسّسمَ  فَأ َّ ٖ� ِِ

َ
ٍۢ أ  ََ ََا ََِع ِ وِ ٱئَۡ

َ
ِ أ َء ]  و [ياد كن« .]32األنفال: [ ﴾٣ ا

ان ] همان حق از جانب توست، پس بر ما از آسم خدايا، اگر اين [كتاب«هنگامى را كه گفتند: 

 .»سنگهايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور
 و پرستش آنها يعني هيچ.   ها در نزد مشركان زندگي بدون بت

 :سؤال
در مطالب قبلي ذكر شد كه جز خدا حق تصميم گيري به جاي انسان را ندارد در 

َِنٖ ﴿ احزاب آمده است، 36صورتي كه در آيه  ا َ�َن سُِمۡؤ ََ ََ َوَ� مُ  َو َِ ُ ۡؤ َّ ََ ٱ ٍة يَِذ  َُ
 �ٰٗ ََ َۡ ّل  َۡ  ُۡ َق ََ وَ�ُۥ  َُ ََ َ َو َّ ُِ ٱ ن َ�ۡع ََ َُِِۡمۗ َو ۡم

َ
َِۡن أ ن ََُ�وَن سَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ 

َ
َا  أ ۡم
َ
ۥء أ وُ�ُ َُ ََ  َو

 َٗ ُِي اش به  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده« .]36األحزاب: [ ﴾٣ا َو
اش را نافرمانى  آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده كارى فرمان دهند، براى

 .»كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است
 :جواب

در اصول دين هر كس موظف است تحقيق كند و راهش را پيدا كند و كسي حـق   -1
 ندارد به جاي ديگري تصميم بگيرد و تقليد در اصول دين پذيرفته نيست.

احزاب اشاره شده كه هرگاه امري را خدا واجب بدانـد و بعـد از    36ر آيه حتي د -2
نام اهللا نام رسول آمده است و توجه بايد داشت كه واژه رسول ذكر شده و پيـامبر بـا نـام    

مالك نيسـت بلكـه    صذكر نشده واين يعني اين كه خواسته شخصي محمد صمحمد 
ده و واجب است عملي شود ولـي  به عنوان رسول خدا مطرح ش صدر اينجا امر محمد

رفت هر چند كه به عنـوان   مي بود امكان صرف نظر از آن مي صاگر نظر شخصي پيامبر
نيز شايسته است عملي شود، ولي بايد توجـه داشـت كـه     صاحترام نظر شخصي پيامبر

 به عنوان يك انسان فرق است. صي شخصي پيامبرها بين امر الهي و خواست
 ل مادي نيز تبعيت و تقليد صورت گرفته از تخصص افراد انجـام در رابطه با مسائ -3

 پذيرد و عقل نيز در اين رابطه بهترين راهنماي انسان است. مي
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در مسائل مادي از قبيل جنگ و ...  تقليـد و تبعيـت در چـارچوب قـوانين الهـي       -4
د حق ج شوكنيم از چارچوب دين الهي خار مي صورت گرفته و اگر كسي كه از او تبعيت

 .تبعيت از او را نداريم

ِطي﴿
َ
َُوء   أ ََ  ََ ََِن  ّّ َها ٱ �و

َ
� ُتۡم ِ� َ�ِ َۡ ََُِ�ۡم  فَنِن َََ�َٰز ۡمَِ 

َ
ِ� ٱۡ� و 

ُ
وَل َوأ َُ َّ ِطيُعو   ٱس

َ
َ َوأ َّ ُعو   ٱ

 َٖ َٓ ٱ َ�ۡ ِ دووهُ ي َُ ولِ فَ َُ َّ ِ َوٱس اطاعت  ايد، خدا را اى كسانى كه ايمان آورده« .]59النساء: [ ﴾َّ
] اختالف نظر  كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى

] پيامبر [او] عرضه  ] خدا و [سنت يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب

 .»بداريد
فرماندهان جنگ و يا در معناي اولي االمر عموم اهل سنت خليفه اسالم يا حاكمان يا 

دانند  مي را مصداق اولي االمري  دانند و شيعيان ائمه مي قاضيان و ... را مصداق اولي االمر
 ‡كه در صورت پذيرش هر ديدگاه آنچه كه روشن است نه حاكم اسالمي و نـه ائمـه   

است  ايشان آمده اجازه عوض كردن قوانين الهي را ندارند زيرا در ادامه تأكيد بر تبعيت از
مراجعـه كنيـد لـذا هـيچ      صاگر بين تان نزاعي در گرفت به قوانين الهي و سنت پيـامبر 

تواند قوانين ثابت الهي را ناديده بگيرد، اوامر اولي االمـر اگـر    نمي فردي در هر جايگاهي
با قرآن و سنت پيامبر در تضاد نباشد قابل اجراست و در غير اين صورت، اطاعت نكردن 

نيـز در قـوانين الهـي     صد، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كـه پيـامبر  شو مي آن  واجب
 حق وضع يا نسخ احكام الهي را نداشت. صمجري بود و قانونگذار اهللا بود و پيامبر

 علت شرك مشركان و داليل آنها بر شرك

ي چوبي و سـنگي قـادر بـه دفـاع از خـود      ها و مجسمه ها دانستند كه بت مي مشركان
توانند از خود دفع خطر كننند و براي همين است وقتي ابراهيم بـا شكسـتن    ينم نيستند و

بـي   هـا  را شكسـته آن  ها گويد بت بزرگ بت مي و گذاشتن تبر بر دوش بت بزرگ، ها بت
گويـد از   مـي  دهند كه بت توانايي انجام اين كار را ندارد. و چون ابـراهيم  مي درنگ پاسخ

 :دهند مي شكسته است مشركان جواب را ها بپرسيد چه كسي آن ها خود بت
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ُقونَ ﴿ َِ َََ ِ ُؤَ�َء ِ ََ ا  ََ ُۡ َعلِۡمَ    .»گويند ها سخن نمي داني كه بت تو مي« .]65األنبياء: [ ﴾ََۡق
 خوردنـد تصـميم بـه آتـش زدن او     مـي  و چون در مقابل استدالالت ابراهيم شكسـت 

گي و چوبي توان انجام كاري ي سنها دانند اين بت مي با وجود كه ها گيرند. اما چرا آن مي
 ؟كنند ها خم مي تسليم در مقابل آنرا ندارند سر تعظيم و 

دانسـتند و معتقـد بودنـد     مـي  ي صـالح و برگزيـده  هـا  را نمـاد انسـان   ها مشركان بت
ثـواب دارد   ها خدايند ساختن بت و مجسمه و تمثال آني  ي صالح چون برگزيدهها انسان

توانـد بـه خـدا     نمـي  ارند و معتقد بودند انسان گناهكـار ي د يگر گنا هكها و چون انسان
، انتظار داشتند كوتـاهي   ها نزديك شود با خضوع و خشنودي در برابر اين مجسمه و بت

ي ديگر ناديده گرفته شده خدا از آنها راضي شود و معتقد بودند با تعظـيم  ها آنها در زمينه
 .شود ت الهي به روي آنها گشوده ميدر رحم ها بت

 :توان از منظر ديگر نيز بررسي كرد مي اما بت پرستي را
عالوه بر پندار اشتباه بت پرستي كنيم تا محبوب خدا شويم، عدم رؤيـت خداونـد در   

باشد، زيرا مردم دوسـت دارنـد در    مي دنيا يكي ديگر از داليل رجوع مردم به بت پرستي
ـ       د يعنـي روح پرسـتش و   مقابل حقيقت برتر سـجده و كـرنش كننـد و اظهـار نيـاز نماين

پرستيدن خدا در نهاد هر انساني وجود دارد ولي متأسفانه اين فطرت پاك در بين بسياري 
را آن حقيقت پنداشـتند   ها از انسانها از مسير اصلي خود منحرف شده است و انسانها بت

شود و هم اعتقاد به آن بـه انديشـه احتيـاجي نـدارد و بـت       مي زيرا بت هم با چشم ديده
كنند نيازهاي فطري خـود را كـه عبارتسـت از     مي سعي ها رستان با لمس و بوسيدن بتپ

 محبت بين خدا و بنده ارضاء نمايند و به راستي پرستش بتي كه بـا چشـم ديـده   ي  رابطه
 تواند آن را ببيند. نمي از اهللا است كه چشم سر ما تر شود راحت مي

 توسط مشركان از نگاه قرآن ها علت پرستش بت
ند و ايـن  پرسـتيد  مـي  را هـا  خردي مشركان ، زيرا بدون هبچ دليل محكمي بت بي -1

 .نتيجه تعطيلي عقل است
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﴿ ٞۢ ُ�ٞ ّ� َ�ۡفَقُهوَن  سَُهۡم ُُلُو َۡ
َ
ََ َذ نٞ  ََِها َوسَُهۡم أ وَن ََِها َوسَُهۡم  ُ�ُِۡ ءُ  ّ� ُ�  ّ� ََۡسَمُعوَن ََِها

 
َ
ۡم أ ُُ ََۡ�ِٰم ََۡل 

َ
ِكَِ  َر�ۡ� َٰ و 

ُ
لو أ ] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را]  [چرا كه« .]179األعراف: [ ﴾َۡ

شنوند.  بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى دريافت نمى

 .»ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه

مو ٱۡ�ُۡ�مُ ﴿ ِ ٱسصو َّ َُ ٱ ِ ِعَ ّۢ ء ّ ٱّ�َو  َُ ََِن َ� َ�ۡعقِلُوَن  يِّن  ّّ قطعاً « .]22األنفال: [ ﴾٢ٱ

 .»انديشند اند كه نمى بدترين جنبندگان نزد خدا كران و الالنى

ِ يَِ�ٰها ﴿ َّ َُ ٱ ََ ُع  ُۡ ن ََ ََ َٰن َ�ُۥ َِهِ َو ََ َۡ َُ �َ ََ ََ َخ و هر كس با خدا « .]117المؤمنون: [ ﴾ا 

 .»هد داشتمعبود ديگرى بخواند، براى آن برهانى نخوا

﴿ َٗ ۡلَ�ٰ َُ َا َعلَۡيِهۡم  َۡ ََز
َ
ۡم أ
َ
 َِهِ  َُۡ�ُِ�وَن أ

ُّم ََِما َ�َُو   ََ ُهَو َ�َت ََ يا [مگر] « .]35الروم: [ ﴾٣ا 
اند سخن  گردانيده ] در باره آنچه با [خدا] شريك مى ايم كه آن [حجت حجتى بر آنان نازل كرده

 .»گويد مى

ُل ﴿ ُِ ن ََُلٰ ََ ََِن ٱَّاِس  ِ ََِتۡ�ِ ِعۡل�ٖ ِ� ٱ َو َّ  ُٗ ُُ َِ�ٖ  َوَ� رَِ ٰبٖ   َوَ�  و « .]20لقمان: [ ﴾َو
] دانش و رهنمود و كتابى روشن [داشته باشند] به مجادله  [آنكه برخى از مردم در باره خدا بى

 .»خيزند برمى

ِ ﴿ اعتماد به پندارها، -2 َّ ُعوَن َِن ُدوِن ٱ ُۡ ََِن ََ ّّ ُُ ٱ َُِّ ا ََ ََ َُُِّعوَن يِّ� َو ُ يِن ََ ََ ء ََ َ ُُ  
َُُصونَ  ۡ ََ ۡم يِّ�  ُُ ّن يۡن  ُّ خوانند،  و كسانى كه غير از خدا شريكانى را مى«. ]66يونس: [ ﴾ٱۡ

 .»برند كنند و جز گمان نمى كنند. اينان جز از گمان پيروى نمى [از آنها] پيروى نمى
را پيروي كرده و حتي گستاخانه شان  يها و دروغ ها مشركان پندارها، تخمين

ا سَُهم ََِ�ٰسَِ  َِۡن ﴿ دهند، مي را به خدا نسبتشان  شرك َّ ُٰهمم  ََ ُۡ َُ ََ ا  ََ َّۡحَ�ُٰن  ََ ٱس ء َوَُاسُو   سَۡو َشا
َُُصوَن  ۡ ََ ۡم يِّ�  ُُ خواست،  ] رحمان مى اگر [خداى«گويند:  مى« .]20الزخرف: [ ﴾٢ِعۡلٍ�ه يِۡن 

 .»زنند ] دانشى ندارند [و] جز حدس نمى آنان به اين [دعوى» مپرستيدي آنها را نمى
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شان  توانستند قبول كنند پدران نمي تقليد از پدران و تعصب بر دين آنها، مشركان -3
 گمراه بودند در نتيجه به دين پدران خود احترام گذاشته، آن را براي خود انتخاب

ََ ﴿ كردند، مي ء ََ ََا ء  ََا ُۡ گفتند: نه، بلكه « .]74الشعراء: [ ﴾٧ََا َرَ�ٰسَِ  َ�ۡفَعلُوَن َُاسُو   ََۡل وََج

 .»كردند پدران خود را يافتيم كه چنين مى
براي عزت دنيوي، سران شرك در سايه بت پرستي مردم توانسته بودند براي خود  -4

 ها عزت ، اعتبار ، ثروت و مقام و ... كسب كنند ، براي همين حاضر نبودند به راحتي بت

َِن ُدوِن ٱ﴿ ا رها كنند.ر و    َُ َ َّ ََ سَِهةٗ َوٱ  ِ وَُو   سَُهۡم ِعزّٗ  َّ ُُ َ ِ و به جاى « .]81مريم: [ ﴾٨ۖ ِّ

 .»] عزّت باشد خدا، معبودانى اختيار كردند تا براى آنان [مايه
و  ها ، هدف ها در سايه پرستش بت تحكيم دوستي دنيوي ، بين بت پرست -5

َما ﴿ موجب تحكيم دوستي آنها بود، ها آمده بود و بت واحد به وجوداي  عقيده َّ َوَُاَل يِ
 َٗ ۡوَ�ٰ
َ
ِ أ َّ ِن ُدوِن ٱ َّ َُم  َۡ َ َّ َوّدةَ ََۡيَُِ�ۡم ٱ َّ َۡيَاا  ِ ٱ�و ََيٰوة ۡۡ ]  و [ابراهيم«. ]25العنكبوت: [ ﴾ِ� ٱ

ا در زندگى ايد كه آن هم براى دوستى ميان شم جز خدا، فقط بتهايى را اختيار كرده«گفت: 
 .»دنياست

 عدم شناخت اهللا ، مشركان خدا را آن گونه كه شايسته و نيكوست نشناختند،  -6 

﴿ � ُٰ َّ وِ َۡ ََ َٰمةِ َوٱسّسَ�َٰ�ُٰت  َٰ قِ
ۡۡ ُتُهۥ ََوَۡم ٱ َۚ ُۡ �ُض َ�ِيٗعا َ�

َ
َِهِ  َوٱۡ� ُۡ َ َحّق َُ َّ و   ٱ َُ َُ ا َُ ََ َو

اند، و حال آنكه روز قيامت  نچنان كه بايد به بزرگى نشناختهو خدا را آ« .]67الزمر: [ ﴾�َِيِميَِهُِ  

 .»] اوست، و آسمانها در پيچيده به دست اوست زمين يكسره در قبضه [قدرت
 

شـنود و بـر    مي آنها راي  شايد آنها واقعاً ايمان نداشتند خدا در يك لحظه صداي همه
 آنها نظارت دارد و ... ي  همه

ني كه انسان ، خدا را ظالم تصور كند براي در امان ماندن از بد گماني به خدا ، زما -7
 .كند مي رجوع ها ظلم اين خدا به بزرگان و بت
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َ�ِٰ�ِ�َن ﴿
َِن ٱۡۡ َّ َُۡحُتم  ۡص

َ
َدُٰٰ�ۡم فَأ َۡ

َ
ُُِّ�ۡم أ ََ ِ ََنُتم َ ِي َظ

ّّ َوُ�ُم ٱ ُِٰۡ�ۡم َظ ََ  ﴾٢َو
ن برديد؛ شما را هالك كرد و از و همين بود گمانتان كه در باره پروردگارتا« .]23فصلت: [

 .»زيانكاران شديد

وَن ﴿ ،ها طلب كمك از بت -8 َّۡعلُّهۡم َََُ�ُ ََ سَِهٗة   ِ َّ َِن ُدوِن ٱ و    َُ َ َّ  .]74يس: [ ﴾٧َوٱ
 .»] خدايانى به پرستش گرفتند، تا مگر يارى شوند و غير از خدا[ى يگانه«

كننـد بـه پرسـتش آنهـا روي      مـي  ويـاري  آنها را كمك ها مشركان به اميد اين كه بت
آوردند، به طور مثال ابوسفيان ، هبل  بت بزرگ مكيان را در جنگ احد بـه همـراه سـپاه    

 دانست. مي آورد و پيروزي در اين جنگ كه نصيب مشركان شده بود مديون عنايات هبل
ه خدا اين بود كه مشركان آنها را وسيله نزديكي ب ها ين دليل پرستش بتتر اصلي -9

ۡم يِّ� ﴿دانستند،  مي و واسطه بين خود و خدا ُُ ُُ ُُ ۡع ََ ا  ََ  ََ ء َا ِِ ۡو
َ
و   َِن ُدوَِهِ ء أ َُ َ َّ ََِن ٱ ّّ َوٱ

ِ ُزَۡۡ�ِ  َّ َٓ ٱ ء يِ ُُوََا ِ َّ َُق  اند [و آنان كه به جاي خدا سرپرستان و معبوداني برگزيده«. ]3الزمر: [ ﴾ِِ

 .»ينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك كنند، نمي پرستيمگويند:] ما آنان را جز براي ا مي

 زشتي شرك و عذاب مشرك

 .شمارد مي زشتي شرك در اديان الهي به حدي است كه خداوند مشركان را نجس

َما ٱسُۡمۡ�ُِ�وَن ﴿ َّ ََ  َوَٞس يِ ٰ ََ َُ َ�ِمِهۡم  ََ َم َ�ۡع َ ۡۡ َُ ٱ ُُو   ٱسَۡمۡسِج ََ اي « ].28: التوبة[ ﴾فََ� َ�ۡق

اهل ايمان! جز اين نيست كه مشركان پليدند؛ پس نبايد بعد از امسال به مسجدالحرام نزديك 

 .»شوند
ترين گناه كبيره شرك است و  توانند به مسجد الحرام وارد شوند، بزرگ و مشركان نمي

حتي بدتر از زنا و ... ، به دليل اين كه شرك خيانت به خداست و ناديده گرفتن اين همـه  
 تي كه به انسان داده است.نعم

 شود،  شرك تنها گناهي است كه به هيچ عنوان در قيامت بخشيده نمي
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﴿ َُ ء ا َۡ َ ٰسَِ  سَِمن َ ََ ا ُدوَن  ََ  َُ َك َِهِ  َوَ�ۡتفِ ن َُۡ�َ
َ
َُ أ َ َ� َ�ۡتفِ َّ مسلماً « ].48النساء: [ ﴾يِّن ٱ

 .»آمرزد مي اي هر كس كه بخواهدخدا اينكه به او شرك ورزيده شود نمي آمرزد، و غير آن را بر
 و هر كس مشرك شود گويي بدنش هزار تكه شده و بد بخت و بي كس است،     

َ�نٖ ﴿ ََ  �ِ ُُ �ِ َّ ََۡهوِي َِهِ ٱس ۡو 
َ
ۡ�ُ أ َّ ُفُه ٱۡ ََ ّۡ َت ََ  ِ َء ََِن ٱسّسَما  َّ َما َخ َّ

َ
� َُ ِ فَ َّ ن َُۡ�ِۡك َِ� ََ  َو

ِحيقٖ  شرك ورزد چنان است كه گويى از آسمان فرو افتاده كس به خدا و هر« ].31الحج: [ ﴾ََ
 .»اند يا باد او را به جايى دور افكنده است ] او را ربوده و مرغان [شكارى

ِ ﴿ مشركان حق تعمير مساجد را ندارند، َّ َُ ٱ ِٰج ََ ََ و    َُ ن َ�ۡعُم
َ
ا َ�َن سِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ ََ

 
ُ
ُ�ۡفَِ  أ

َُفِسِهم َِ�ۡۡ
َ
ِ أ َ ََ ََن  ُِ ِه وَن َ�ٰ ۡم َ�ِٰ�ُ ُُ ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ� ٱَّاَِ 

َ
ۡ  أ ََ ِكَِ  َحُِ َٰ : التوبة[ ﴾١و 

مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند، در حالى كه به كفر خويش شهادت « ].17
 .»دهند. آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند مى

َ �ٰ﴿ شود، اعمال نيك مشرك پذيرفته نمي ا َ�َُو   َ�ۡعَملُونَ َوس َّ َُۡهم  ََ ََُِط  َۡ ُ�و    َ ُۡ
َ
 ﴾ۡو أ

 .»رفت دادند از دستشان مى چه انجام مىآنان شرك ورزيده بودند، قطعاً آناگر « .]88األنعام: [

ُ َعلَۡيهِ ﴿ شود، و در آخرت مشمول عذاب الهي مي َّ ََّم ٱ ُۡ َح َق ََ  ِ َّ ن َُۡ�ِۡك َِ� ََ يَُِّهۥ 
َّةَ  ََصاَٖ  ٱۡ�َ

َ
َِۡن أ ٰلِِمَ�  َّ ا سِل ََ َُ  َو َوُٰٰه ٱَّا

ۡ
أ ََ هر كس به خدا شرك آورد، «. ]72: ةالمائد[ ﴾َو

قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است، و براى ستمكاران ياورانى 

 .»نيست

ٰ ﴿ بهشت بر مشركان حرام شده است، َٰ َۢ ٱسُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱسُۡمَ�ٰفِ ِ َّ ِ  َوٱسُۡمۡ�ِ�َِ� َو�َُع
ُ َعلَۡيِهۡم َوَۡعَ  َّ َب ٱ ِۚ ةُ ٱسّسوَِۡه وََغ ََ ِ �

ء ِ َظّن ٱسّسوَِۡ  َعلَۡيِهۡم َد  َّ آََِّ� َِ� ُّ ُّ َوٱسُۡمۡ�َِ�ِٰ  ٱۡ َع
َ
ََُهۡم َوأ

ََۡت َمِصٗ�ۖ  ء ا ََ ََّم  َو و زنان پيشه و مردان  و [تا] مردان و زنان نفاق« ].6الفتح: [ ﴾٦سَُهۡم َجَه
اند، عذاب كند؛ بد زمانه بر آنان باد. و خدا بر ايشان خشم  مشرك را كه به خدا گمان بد برده

 .»] بد سرانجامى است نموده و لعتشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده و [چه
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شود و خداوند آنها را در عذابي شديد رها  مشرك گرفتار خشم و لعنت خدا مي

ِ ﴿ كند، مي ّّ ُِ ٱ َ ُِ ّۡ ِۢ ٱس  ََ َع
ۡۡ ۡۡقَِياهُ ِ� ٱ

َ
ََ فَ� ََ َخ ا  ِ يَِ�ٰها َّ َُ ٱ ََ كه با « ].26ق: [ ﴾٢ي َجَعَل 

 .»خداوند، خدايى ديگر قرار داد. [اى دو فرشته،] او را در عذاب شديد فرو افكنيد
 سؤال:

َِن﴿ ي انيباء آمده است: سوره 99و  98در آيات  وَن  ُُ ُُ ََۡع ا  ََ ِ َحَصُب  يَُِّ�ۡم َو َّ ُدوِن ٱ
َُتۡم سََها َ�َُِٰدوَن 

َ
ََّم أ ََ سَِهةٗ  ٩َجَه  ِ ُؤَ�َء ِ ََ وَن  سَۡو َ�َن  ٞ َِيَها َ�ِٰ�ُ ّ َُ ا  َو َُ ََُدو ا َو األنبياء: [ ﴾٩َّ

شوند و در آتش  يعني اين كه هم مشركان و هم معبودان آنها وارد جهنم مي« ].98-99
شوند با  اين كه آيا انبياء الهي به دليل اين كه پرستيده ميسوزند، سؤالي كه مطرح است  مي

ها در جهنم به چه دليل است مگر آنها جز  شوند؟ و آيا سوزانده شدن بت مشركان وارد آتش مي

 .»هاي بي احساس چيزي ديگرند؟ سنگ و چوب
شوند زيرا مشركان چنانچه قبال اشاره شـد   جواب: انبياء همراه مشركان وارد آتش نمي

 اند.  پرستند و انبياء در رحمت الهي داخل هاي پوچ و لفظ بي معنا را مي اسم

﴿ ِ ََ ۡس ُ ۡۡ َّا ٱ ِ َّ ََُقۡ  سَُهم  ََ ََِن  ّّ وَن  يِّن ٱ ُُ َُۡع َُ ََۡها  ََ ِكَِ   َٰ و 
ُ
گمان  بى« ].101األنبياء: [ ﴾١أ

] دور داشته خواهند  كسانى كه قبال از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است از آن [آتش

 .»شد
ي قرآن شايد بدان دليل است كه به بت پرسـتان   ها و ذكر اين آيه و سوزانده شدن بت

هاي آنها حتي قادر به دفاع از خويش نيسـتند چـه رسـد بـه      و مشركان فهمانده شود بت
 ديگران.

 بشارت اهللا به موحدان: 

َُّم ٱ﴿  ُ َّ ََا ٱ ُو ََ ََِن َُاسُو    ّّ َافُو   َوَ� َ�َۡزَُو   يِّن ٱ ََ  �ّ
َ
ُة َ َُ ِ ك ِ ََ ُل َعلَۡيِهُم ٱسَۡم ّ َِ ََََ 

ُٰمو   َٰ َت َۡ
وَن  ُُ ِّۡ� ُرَُتۡم َُوَع َّةِ ٱ و   َِ�ۡ�َ ُ�ِۡ�

َ
در حقيقت، كسانى كه گفتند: « ].30فصلت: [ ﴾٣َوَ
گويند:]  و مىآيند [ ؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى»پروردگار ما خداست«

.»هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد



 
 

 اسالم و شرك: فصل پنجم

اولين نداي اسالم اعتراف به توحيد و يگانگي خدا و پرهيز از شرك و همتا قرار دادن 
 ي مشـرك براي خدا بود بنابراين اسالم و شرك هميشه در تضاد يكديگرند و هيچ مسلمان

شود. بنابراين هركس براي خـدا همتـا قائـل     نمي شود و با شرك هيچ انساني مسلمان نمي
شود مشرك است هر چند نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود و انسان نيكوكاري باشـد،  
 همان گونه كه مشركان حجاز حج و روزه و وفاي به عهد را در آيين خود زيبا و واجـب 

  ...نمردي در بين مردم مشهور بودند واز آنها به نيكوكاري و جوا اي شمردند حتي عده مي

و  صرا بپذيرد مسلمان است و پيرو محمد »ال اهللاإله إال «كس در كالم و در عمل هر

ۡن ﴿ و آن كه مشرك باشد پيرو ابراهيم نيست، ÷ابراهيم ََ َٗ َو ۡحَسُن دَِ
َ
لََم أ َۡ

َ
ا ّمِّمۡن أ

ۡسِ وَۡجَهُهۥ  ُُ َو  ُُ ِ َو ّ َُ  نٞ َِ َُ َّ ََ ٱِمّلَة يََِۡ�ُِٰيَم َحَِيفٗ َوٱ َ َّ ۗ َوٱ ُ يََِۡ�ُِٰيَم َخلِيٗ� ا النساء: [ ﴾١ َّ
و دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از « .]125

 .»گرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را دوست گرفت آيين ابراهيم حق
تذكر است هر كس پيامبران و بزرگان را چون اهللا بپندارد يا بعضي از صـفات   الزم به

 اهللا را به آنها اختصاص دهد و براي اهللا شريك قائل شود مشرك است.
و بزرگـان دينـي را بپرسـتند اشـكالي      صمتأسفانه بعضي از عوام معتقدند اگر پيامبر

يغوث و سواع و ...  ، هبل ، عزي ، و بزرگان دين اسالم با الت صندارد، زيرا بين پيامبر
 .؟!خيلي فرق است

ي نيكـوي آن قـوم و   هـا  مشركان انسـان ي  ها در رابطه با اين مطلب بايد گفت كه بت
حتي گاها پيامبران الهي عيسي و عزير و ... بودند كه مردم مجسمه آنهـا را سـاختند و بـه    

و اوليـاء   صدر رابطه با پيامبرعبادت آنها مشغول شدند و اگر مسلمان نيز اعمال آنها را 
فرمايـد:   مـي  ÷دين انجام دهد مشرك است و از اسالم خارج گرديده، حضـرت علـي   
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 شود به كاري كه بر گذشتگان خشـم گرفتـه، و خشـم    نمي همانا خداوند از شما خشنود«
 183نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه .»گيرد به كار كه گذشتگان خشنود بود نمي

بين خدا و خلق، دوستي خاصي وجود ندارد كـه بـه خـاطر آن،    « :فرمايد مي همچنين
 192نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه .»حرامي را كه بر جهانيان ابالغ فرموده حالل بدارد

: خدايا از آن كه به تـو نيازمنـد اسـت    فرمايد صحيفه مي 28در نيايش  ÷امام سجاد
دانم كه  مي وام  از لطف تو بي نياز نيست برگردانده روي گردانم و خواهشم را از كسي كه

درخواست نيازمند از نيازمند ديگر سبك رأيي و ديوانگي است، خدايا تنها تو پاسخگوي 
خوانم و به كسـي   مي كني، خدايا تنها تو را مي نيازهايم هستي و تنها تو حاجتم را برآورده

 خواند. مي باشد و ندايم تنها تو را نمي جز تو اميد ندارم و در دعايم كسي با تو همراه

 رابطه انسان و خداوند در مكتب اسالم

  :در مكتب اسالم به انسان احترام فراوان گذاشته شده است و در قرآن آمده

ء ﴿ َِ ََا ََ َۡ َّ ُۡ َر  .»و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم«. ]70[اإلسراء:  ﴾ََ َدمَ َوََۡق
نه بين انسان و خداوند در سايه توحيد استوار است و انسان مخلوق، اي عاشقا و رابطه

بـراي خـدمت بـه انسـان آفريـده       محبوب خدا شده تا آنجا كه آسمان و زمين را خداوند
 .است

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

كند و در اين مكتب هيچ  نمي ي خدا راانسان مسلمان فقط بنده خداست و جز بندگ
انساني بر انسان ديگر برتري ندارد و زن و مرد، سياه و سفيد، عرب و عجم و ... برابرند 

ََۡقٮُٰ�مۡ ﴿ و فقط تقوا مالك برتري است،
َ
َ ِ َّ َُ ٱ ُ�ۡم ِعَ ََ ََ �ۡ

َ
در « .]13الحجرات: [ ﴾يِّن أ

 .»ستحقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما
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خون و نژاد و ثروت در انديشه اسالم ارزشي ندارد به طوري كه برده سياه پوسـت   و
، اسـت  صاز اهـل بيـت پيـامبر     صشود، سلمان فارسي به تأييد پيامبر مي مؤذن اسالم

شود ، اسامه نوزده ساله فرمانده  مي در مدينه صعبداهللا بن ام مكتوم نابينا جانشين پيامبر
، عكرمه پسر ابوجهل كه تا قبل از فتح مكـه دشـمن اسـالم بـود بـه      گردد  مي سپاه اسالم

شود اين اسـت   مي شود و در راه اسالم شهيد مي ، فرمانده سپاه اسالميكباره مسلمان شده
 حقيقت اسالم، در اسالم بخشش بر انتقام برتري دارد.

ان خداوند رحمان و رحيم، بندگانش را دوست دارد و گرامي شمرده، حال اگـر بنـدگ  
 شود . مي عبادت و اطاعت او را به جاي آورند رابطه محبت بين خالق و مخلوق برقرار

من عرف نفسه فقد   «هر انساني اگر به غير خدا ركوع و سجده كند، خود را نشناخته   

هر انساني حقيقت وجودي خود را بشناسد به يقين پروردگارش را خواهد « )5F1(»عرف ربه

ه و اساس خداشناسي، شناخت خويشـتن اسـت و هـر انسـاني     . و به راستي پاي»شناخت
شود آن را رهـا كنـد و خـود را خـوار و      نمي درك كند چه جايگاهي نزد اهللا دارد حاضر

 پست و بنده غير اهللا كند و به عبادت غير اهللا مشغول شود زيـرا ارزش وجـودي خـود را   
 داند. مي

اش  انسان فردي است كه روزي ينتر پست :فرمايد مي صحيفه 52امام سجاد در نيايش
 كند. مي دهد و او ديگري را عبادت مي را خدا

 :به قول مرحوم اقبال الهوري
 بصري بندگي آدم كرد آدم از بي

 گوهري داشت ولي نذر قباد و جم كرد
 يعني در خوي غالمي ز سگان خوارتر است
 من نديدم كه سگي پيش سگي سر خم كرد

                                           
ديث اند كه اين ح اكثريت علماي اسالم چون ابن جوزي، ابن تيميه، سخاوي، مالعلي قاري، آلباني وغيره گفته -1

 ). (مصحح)1/146نيست، بلكه ساختگي و موضوع است. (سلسله احاديث ضعيفه، آلباني  صرسول اهللا 
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خدايي شود كه انسان ادعاي  مي جه به نيازمندي سببدر ضمن خويشتن شناسي و تو
 .و غرور را از سر بيرون كند

 بيان داشتيم كه جز اهللا لياقت پرستيده شدن و معبود بودن را ندارد و ...
 .كنيم مي با تدبر در آيات ذيل عطر رحمت الهي را استشمام

ُُ يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿ ُُ ۡع ََ پرستيم و تنها از تو  خدايا، تنها تو را مي« .]5: الفاحتة[ ﴾٥يَِّاَك 

 .»جوييم و بس ياري مي

ۡذُرَُۡ�مۡ ﴿
َ
وِ�ء أ َُ  .»پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم«  .]152: ةالبقر[ ﴾فَ�ۡذُر

ِجيُب َدۡعَوةَ ٱّ� ِع يَِذ  َدَ�نِ ﴿ 
ُ
ِ فَنِّ�ِ ََُِ�ٌب  أ َّ ََ َُادِي  سََ  ِع

َ
� ََ  .]186: ةالبقر[ ﴾يَذ  

ي مـن از تـو سـؤال كردنـد [بـه آنهـا بگـو] كـه مـن           [اي محمد] چون بندگان من دربـاره «
 .»كنم هستم، و هر كس مرا بخواند دعايش را اجابت ميشان  نزديك

َةٖ ﴿ َۡ ََ ِخلُُهۡم ِ�  ُۡ َتَصُمو   َِهِ  فََسُي َۡ ِ َوٱ َّ َُو   َِ� ََ  ََ ََِن  ّّ ا ٱ َّ
َ
لٖ  فَأ ۡۚ َُۡه َوفَ ِ َهِۡم يِ  َّ ُِ ۡهِ َو�َۡه َِ

ۡسَتقِيمٗ ِصَ�ٰطٗ  َو و اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند، « .]175النساء: [ ﴾١ا ا 
به زودى [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد، و ايشان را به سوى 

 .»خود، به راهى راست هدايت كند

َ َ�ُوُل َ�ۡ�َ ﴿ َّ ّن ٱ
َ
َۡ  َوٱۡعلَُموء   أ آگاه باشيد كه اهللا بين انسـان و  « .]24األنفال: [ ﴾َوَُۡلُِهِ  َِ ٱسَۡم

 .»شود قلبش حايل مي
 :فرمود صپروردگار به پيامبر

َِّحيُم ﴿  َُ ٱس ََا ٱَۡۡتُفو
َ
ء َ ِ�ّ
َ
َُادِيء َ ۡۡ ِع ِ ُّ بندگانم را آگاه سار كه من بسيار «. ]49الحجر: [ ﴾٤ََ

 .»آمرزنده و مهربانم

﴿ ِ ّۢ ََ ا ََِصُفوَن ٱۡحُ�م  َ�َٰل  ََ  ٰ َ ََ َّۡحَ�ُٰن ٱسُۡمۡسَتَعاُن  ََا ٱس ُو ََ م َو َّقِ
ۡۡ  .]112األنبيـاء:  [ ﴾١َِ�

كنيـد، پروردگـار مـا     ] به حق داورى كن، و به رغم آنچه وصف مـى  گفت: پروردگارا، [خودت«
 .خواست] هاي شما تنها از او ياري بايد [درباطل ساختن دروغ .»همان بخشايشگر دستگير است
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ّو ﴿ َُ ٱ َ َ�ۡتفِـ َّ ُِ يِّن ٱ َّ َةِ ٱ َۡ َّ َِن  و    َُ ََ ۡق ََ َُفِسِهۡم َ� 
َ
ِ أ َ ََ فُو    ۡهَ

َ
ََِن أ ّّ َُادَِي ٱ ٰعِ ََ َۢ ُُۡل  َُـو

َِّحيُم  َُ ٱس َۡۡتُفو َو ٱ ُُ اُ يَُِّهۥ  اي محمد بر بندگان من، آنان كه فراوان گنـاه  « .]53الزمر: [ ﴾٥َ�ِيعا

 .»د، بگو كه هرگز از رحمت خدا نااميد مباشيد كه همانا او باگذشت و مهربان استان كرده

َتِجۡب َُۡ�مۡ ﴿ َۡ
َ
ُوُ�ُم ٱۡدُعوِ�ء أ ََ و گفت پروردگارتان مرا بخوانيد « .]60غافر: [ ﴾َوَُاَل 
 .»تا نيازهايتان را برآورده كنم

وَ ﴿ َو فَ�ۡدُعوهُ ُ�ۡلِصِ  ُُ ُُ و َ�ء يَِ�َٰه يِّ�  َُ اهللا خداي زنده است، « .]65غافر: [ ﴾َ� َ�ُ ٱّ�َِنٱۡۡ
جز او هيچ خدايي نيست، بنابراين او را تنها بخوانيد و همراهش كسي را نخوانيد درحالي كه 

 .».خالص شده ايد براي او و..

ٖ َوَ� ََِص�ٖ ﴿ َِن َوِ�ّ  ِ َّ ِن ُدوِن ٱ َّ ا َُۡ�م  ََ براي و غير خدا در عالم « .]31الشوري: [ ﴾َو

 .»تان ولي و فرياد رسي نيست

﴿ ُِ ُِۡل ٱسَۡوَِ� ۡهِ َِۡن َح َِ ُۢ يِ ََ ُۡ
َ
 .»تريم و از رگ گردن انسان به او نزديك« .]16ق: [ ﴾َوَ�ُۡن أ

توانيم به او رجوع كنيم و  مي كنيم كه هر لحظه مي با تدبر و دقت در آيات باال مشاهده
تواند به خـدا نزديـك    مي ان با اراده خودانس كههزاران نكته كليدي و توحيدي ديگر و اين

خواهد  نمي اي عاشق انسان است كه ه رويش باز است و خداوند به گونهشود و در توبه ب
 حتي پيامبرش را شريك كند.اش  در عشق و رابطه عاشقانه با بنده

است و هر انسان چه پيامبران برگزيده و چـه گنـاه   اي  بين انسان و خدا رابطه عاشقانه
ي  تواند اين رابطه عاشقانه برقـرار شـود و رابطـه    مي گاني چون ما، چون بنده خداييمپيش

 الفعل درآورد. توان به حالت با مي بالقوه را
 مسـلمان جـز در مقابـل خـدا سـجده      :فرمايد مي صحيفه 27در نيايش ÷امام سجاد

 كند. نمي
بيانگر حقيقت  ي زمر آمده است سوره 53ي  كه در آيهواژه عبادي يعني بندگان من 

ُ  َِيهِ ﴿ عشق خداست و عبارت ّۡ َف ََ ِِ َو و َو و از روح خود در آن « . ]29الحجر: [ ﴾َِن 
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نشانگر حقيقت برتر انسان است و چون انسان را آفريد، خداوند به خودش  » دميدم

ۡحَسُن ٱَۡۡ�ٰلِقِ�َ ﴿: تبريك گفت
َ
ُ أ َّ َََك ٱ َُا َت دايى كه پس بزرگ است خ«. ]14المؤمنون: [ ﴾ََ

 .»بهترين آفرينندگان است!
 كند: براي درك بهتر مطالب فوق تدبر در آيات ذيل به ما كمك مي

َُ دٗ ﴿ َ
َ
ِ أ ّ َِ َۡعلُو    ََ  .»كسي يا چيزي را همتا و مانند خدا قرار ندهيد« .]22: ةالبقر[ ﴾ فََ� 

ََِن ٱَّاِس ﴿ َُ دٗ َو َ
َ
ِ أ َّ َِن ُدوِن ٱ  َُ ِّ ن َ�ّت ُو ََ ََُهۡم َرُحّبِ ٱ  ُ�ِ ُو ُحُّٗ و َش

َ
َُوء   أ ََ  ََ ََِن  ّّ ِ  َوٱ ا َّ

 ِ ّ ِ برخي از مردم براي خـدا در محبـت و دوسـتي همتـا و هـم شـأني قـرار        «   .]165: ةالبقر[ ﴾َّ

   .»دهند دهند و ...، ولي اهل ايمان كمال محبت و دوستي را فقط به اهللا اختصاص مي مي

ُوو﴿ َُُ�مۡ ُُۡل يِن ُرَُتۡم ُ�ِ َۡ َُۡ�ۡم ُذَُو ُ َوَ�ۡتفِ َّ ُُۡ�ُم ٱ َ فَ�َُُِّعوِ� ُ�ُِۡ َّ عمران:  آل[ ﴾َن ٱ

اي پيامبر، بگو اگر واقعاً اهللا را دوست داريد مرا تبعيت كنيد تا خداوند شما را عزيز « .]31

 .»شمارد و به پاس اين تبعيت گناهان شما را ببخشايد
 صرا اطاعت كنيم و اطاعـت پيـامبر   صشده پيامبري فوق به ما دستور داده  در آيه

بـر خـالف    صيعني فقط اهللا را بپرستيم و تقديس و احترام خداگونـه و عبـادت پيـامبر   
موازين اسالم و فرمايشات رسول مكرم اسالم است در ضمن در آيه آمـده اسـت كـه اهللا    

 آمرزد نه غير او.  مي گناهان را

َ وَ ﴿ َّ َُ يِّ� ٱ ُُ ۡع ََ  �ّ
َ
ََ  ٔٗ َ� �ُۡ�َِك َِهِ  َشۡ� َ ِّ َُا�ٗ ا َوَ� َ�ّت َۡ

َ
ا أ ۚا ََا َ�ۡع ُۚ ِن ُدوَ�ۡع َّ ِ ا  َّ  ﴾ِن ٱ

به جز خداي يكتا را نپرستيم و چيزي را شريكش قرار ندهيم و برخي را به « .]64عمران:  آل[

 .»جاي اهللا به ربويت انتخاب نكنيم و چشم و گوش بسته خود را به آنان نسپاريم

َة َوٱَُِّّ�ِ  َوَ� ﴿ َُ ِ ك ِ ََ  ٱسَۡم
و   َُ ِّ ّت ََ ن 

َ
ُ�ۡم أ ََ ُم

ۡ
َُتم  ََۧأ

َ
َُ يِۡذ أ ُ�ۡفَِ َ�ۡع

ۡۡ ُمَُُ�م ِٱ
ۡ
ََأ
َ
َ ۗ َُاَاا َۡ

َ
َن أ

ۡسلُِموَن  خداوند به شما امر نكرده فرشتگان و پيامبران را ارباب و رب « .]80عمران:  آل[ ﴾٨َو
ايد، خدا شما را با  يكتا پرستي مسلمان شدهآن كه به  خود قرار دهيد، چگونه ممكن است پس از

  .»پرستش غير خود به كفر بازگرداند
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و بزرگـان ديـن اسـالم بـا      صي فوق پاسخي است به آنان كه بين پرستش پيامبر آيه
ي مشركان قائل به تفاوت بودند، بنابراين اگـر روزي  ها پرستش هبل و الت و عزي و بت

يي بـراي خـود سـاخته و ايـن     ها به دست خويش بتمسلمانان بزرگان ديني را بپرستند، 
 شوند. مي گونه بزرگان ديني حكم جايگزين يا هم شأن اهللا را پيدا كرده تبديل به بت

﴿ ُ َّ َۢ يِّ� ٱ َُو ّو َُ ٱ ن َ�ۡتفِ ََ و كيست كه به جز اهللا گناهان را « .]135عمران:  آل[ ﴾َو

 .»بيامرزد

لِهِ  َٔ َوۡ� ﴿ ۡۚ َ َِن فَ َّ  .»خواهيد از خدا بخواهيد مي چههر« .]32النساء: [ ﴾لُو   ٱ

﴿ َُ ء ا َۡ َ ٰسَِ  سَِمن َ ََ ا ُدوَن  ََ  َُ َك َِهِ  َوَ�ۡتفِ ن َُۡ�َ
َ
َُ أ َ َ� َ�ۡتفِ َّ مسلماً « .]48النساء: [ ﴾يِّن ٱ

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

ُ َُِ�ّٖ ي﴿ َّ َُ  ن َ�ۡمَسۡسَ  ٱ ۡ�ٖ فََ� َ�ِش
َو  ين َ�ۡمَسۡسَ  ِ�َ ُُ ۥء يِّ�  ُ�َ  َٖ ۡ�َ ِ

ّ ُُ  ٰ َ ََ ُهَو  ََ 
 ََٞ ُِ اگر خداوند ضرري را متوجه تو كند هيچ كس جز خودش نتواند تو « .]17األنعام: [ ﴾١َُ

 .»تواناست را از آن برهاند و اگر خيري به تو رساند او بر همه چيز

﴿ ُّٗ ََ  ِِ َۡ
َ
َ ِ َّ ۡ�َ ٱ ََ

َ
َٖ ُُۡل أ ۡ�َ ِ

ّ ُُ ۢو  ََ َو  ُُ آيا غير اهللا را رب خود قرار « .]164األنعام: [ ﴾ا َو

 [و همه تحت تسلط اويند...] .»ي موجودات است ي همه دهم حال آن كه خدا پرورده

ۡلُُق َشۡ� ﴿ ََ ا َ�  ََ َُۡ�ُِ�وَن 
َ
ۡلَُقوَن  ٔٗ َ َُ ۡم  ُُ آيا چيزهايي را كه هيچ «  .]191األعراف: [ ﴾١ا َو

 .»دهيد موجودي نتوانند خلق كنند و خود مخلوق هستند شريك خدا قرار مي

ُُو   َُۡ�ۡم يِن ُرَـُتۡم ﴿ ۡم فَۡليَۡسَتِجي ُُ َُاُُۡ�ۡم  فَ�ۡدُعو َۡ
َ
َُاٌد أ ِ ِع َّ َِن ُدوِن ٱ ُعوَن  ُۡ ََِن ََ ّّ يِّن ٱ

 �َِ� ُِ خوانيـد، بنـدگاني    غير خدا، هر آن كس را كه بـه خـدايي مـي   «. ]194األعراف: [ ﴾١َ�ٰ
توانند كاري براي تان انجام دهند، اگر به پندار خـود معتقديـد و سـخن     هستند مثل شما، كه نمي

 .»پذيريد، آنها را بخوانيد تا مشكالت و حوائج شما را روا كند اهللا را نمي
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َمٗ� ﴿ ََ َن وََعِمَل  ََ  ََ َۢ َو ن ََا ََ ّ�ِ ا  َ�ٰلِحٗ يِّ�  ََ  ُ َّ ُل ٱ ِ ُّ َُ ِكَِ  ُ� َٰ و 
ُ
 ﴾اَِِهۡم َحَسَ�ٰٖ   َٔ فَأ

هر كه از گناهان بازگردد و به اهللا روي آورد و عمل شايسته و درخور انسانيت «. ]70الفرقان: [

 .»كند ي خويش سازد، خداوند گناهان سابق وي را تبديل به نيكي مي پيشه

َۢ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ ﴿ ن ََا ََ ُۢ  اَو َتا�ٗ فَنَُِّهۥ َ�ُتو ََ  ِ َّ َٓ ٱ كس توبـه  هـر « .]71الفرقـان:  [ ﴾٧ا يِ

 .»اش به درگاه اهللا پذيرفته خواهد شد كند و نيكوكار شود، البته توبه
آيات فوق بيانگر اين اصل است كه عبادت مخصوص خداست و با اين آيات، شرك 

ين مهربان است آيـا نيـاز   تر د مهرباندانيم خداون مي شود اكنون با توجه به اين كه مي نفي
است فرد، بت يا موجودي بين انسان و خدا واسطه شود؟ آيا خداوند از هر كس به انسان 
نزديكتر نيست و آيادر توبه به روي انسان بسته شده است؟ آيا سزاوار است كه با وجـود  

هي كـه پنـاه   همه اين تعاريف باز هم از توحيد و يگانگي خدا دوري جست و يگانه درگا
 ست رها كنيم يا برايش شرك آوريم.ما

خوانيم جز اين است كه آنها را مهربـانتر   مي ي چوبي و گوشتي راها آيا زماني كه، بت
دانيم و آيا جز اين است كه آنها را شريك خدا در امر بخشـيدن گناهـان قـرار     مي از خدا

دانند كه  مي يك پادشاه ظالم باهللا) (نعوذ اشتباه انسانها در اين است كه خداوند را ايم. داده
براي كمك خواستن از او بايد از وزيرانش كمك بخواهند و آنها را واسطه قـرار دهنـد و   
حال آنكه بين پادشاه ظالم و خداوند و بين وزيران و پادشاه ظـالم و مخلوقـات خداونـد    

وق، معبود و تفاوت فراوان است. زيرا پادشاه و وزير از يك جنس است ولي خالق و مخل
مهربـانتر   –بنده، بي نياز و نيازمند با هم فاصله فراوان دارند و اگر خداي ارحم الراحمين 

از انسان راضي نباشد چگونه پيامبرش كه از نظر مهر و عطوفـت بـه    –از او وجود ندارد 
 .ا خدا مهربانتر است يا پيامبر؟!تواند از انسان راضي باشد؟ آي مي رسد نمي خداوند
قرار نداده تـا  اي  د توجه داشت كه خدا براي صحبت كردن با بندگانش هيچ فاصلهباي

در  ÷و مخلوقـات او باشـيم. حضـرت علـي     هـا  براي رفع اين فاصله نياز به كمك بت
و خداوند بين تو و خودش كسي را قرار نداده تـا حجـاب و فاصـله     :فرمايد مي 31ي نامه
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 53 ي طه پناه ببري. خداوندي كه در آيـه ع و واسايجاد كند و تو را مجبور نساخته به شفي
و بـه سـوي    فرمايد اگر دريا گناه هستيد از رحمت من نااميد نشويد مي زمر به ماي  سوره

فرمايد توبه كنيد تا حتي گناهـان شـما را بـه نيكـي      مي فرقان 70ي من بازگرديد، و در آيه
 ا خالصانه به سوي او بازنگرديم.تبديل كنم پس چر

نااميـد  اند  صحيفه آورده كه آنان كه به غير اهللا روي آورده 46در نيايش ÷سجادامام 
خواهد كه كمكش كند تا در هنگام نياز حـاجتش را از   مي از خدا 20و در نيايش اند  شده

 خدا بخواهد و به درگاه اهللا گريه و زاري كند و به ديگران واگذارش نكند.
اللهم ال أجد لذنويب غـافرا وال لقبـائحي « آمده است، ÷در دعاي كميل از زبان علي

خدايا مـن كسـي كـه گناهـانم را     « »ساترا وال ليشء من عميل القبيح باحلسن مبدال غـريك

 ببخشد و بر اعمال زشتم پرده افكند و كارهاي زشتم را بـه نيكـي تبـديل كنـد، جـز تـو      
 .»يابم نمي

غـريك  هلي وريب من يلإ«كه  كند مي همچنين در همين دعا به درگاه الهي اين چنين ناله

خداي من و پروردگارم غير تو كسي را ندارم تـا از  « »النظر يف أمرياسئله كشف رضي و

 .»او بخواهم غم و رنجم را برطرف سازد و به كارهايم توجه كند

 شفاعت لطفي عظيم از جانب خدا

پـردازيم كـه    يم به مسأله شفاعتاش  بعد از اثبات وجود رابطه عاشقانه بين اهللا و بنده
 .قع رحمتي بزرگ براي بندگان خداستبه وا

ا داريم و نه تفسير به رأي در مسأله شفاعت بايد توجه داشت كه ما نه حق انكار آن ر
. آنچه در قرآن آمده مورد قبول همه مسلمانان است بنابراين ناديده گرفتن شـفاعت  آن را

 جب خطا و اشـتباه در ايـن زمينـه   بي توجهي به آيات واضح الهي و تفسير به رأي آن مو
 .شود مي
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ر در مسأله شفاعت چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد و بدون توجه به اين نكات د
 .مورد شفاعت به خطا خواهيم رفت

ركان و منافقـان را  توانند شفاعت شوند كه مؤمن و مسلمان باشند و مش مي كساني -1
 .شفيعي نيست

كند چه كسي شـفيع چـه    ر مياصلي خداست و خدا ام در مسأله شفاعت گرداننده -2
 .كسي شود

توانيم از تبصره شفاعت استفاده بريم و اگر به غير  مي با پناه بردن به درگاه دوست -3
حالي كه اهللا ارحم الراحمين در ايم  اهللا رجوع كنيم در حقيقت از رحمت الهي نا اميد شده

 .است
 شود . مي قت شفاعتتدبر در آيات ذيل موجب روشن شدن حقي

﴿ َٗ ُقو   ََۡو َّ َّۡفٖس َوٱ ََۡفٌس َعن  ۡزِي  ََ لٞ  ا ٔٗ َشۡ�  ا ّ�  ُۡ ََۡها َع َِ َٰعةٞ  َوَ� ُ�ۡقَُُل  َٖ  َوَ� ََََفُعَها َش
وَن  ۡم َََُ�ُ ُُ كس چيزى [از عذاب خدا] را  و بترسيد از روزى كه هيچ« .]123: ةالبقر[ ﴾١َوَ� 

ل و بالگردانى از وى پذيرفته شود، و نه او را ميانجيگرى سودمند كند، و نه بد از كسى دفع نمى

  .»افتد، و نه يارى شوند
ي ديگـري بـه درد   ها ترساند، روزي كه نيكي مي اين آيه بني اسرائيل را از روز قيامت

نويسـند، در آن روز وسـاطت    نمـي  ي ديگران را به حساب اوها خورد و زشتي نمي انسان
ودمند نيست و براي افرادي كه استحقاق شفاعت شـدن را ندارنـد،   ديگران براي انسان س

 ياور و پناهگاهي نيست.

ِن ُدوَِهِ  َوِ�ّٞ ﴿ َّ ُٞ  َۡيَۡس سَُهم  [در آن روز هول انگيز] جز خدا « .]51األنعام: [ ﴾َوَ� َشفِي

 .»سرپرست و شفيعي نخواهد

ُِ يِۡذَِهِ ﴿ َِن� َ�ۡع ٍُ يِّ�  َِن َشفِي ا  ي اهللا قدرت شفاعت  كس جز به اجازه هيچ« .]3يونس: [ ﴾ََ

 .»كسي را ندارد
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ۥء يِّ� �ِنِۡذَِهِ ﴿ هُ َُ ُُ ِعَ َف ۡۡ َ ِي َ ّّ ن َذ  ٱ ي  تواند بدون اجازه چه كسي مي« .]255: ةالبقر[ ﴾ََ

 .»اهللا به شفاعت برخيزد

﴿ ََ َ َّ ِن ٱ ََ َٰعَة يِّ�  َٖ ّۡ وَن ٱس ُُ ُٗ ّ� َ�ۡملِ ۡه ََ   َّ َُ ٱس در آن روز « .]87مريم: [ ﴾٨  ِعَ

 .»اند ن كه از خداي مهربان اجازه يافتهكسي حق شفاعت ديگري را ندارد، مگر آنا

﴿ َٖ ِ ك ََ َّۡحَ�ُٰن َوََِ�َ َ�ُۥ  ََۡو ذَِن َ�ُ ٱس
َ
ۡن أ ََ َٰعُة يِّ�  َٖ ّۡ ُُ ٱس (در « .]109طه: [ ﴾١ َُۡوٗ� ّ� ََََف

كه خداي رحمان به او رخصت شفاعت داده و قيامت) شفاعت هيچ كس سودي نبخشد جز آن 

 .»سخنش را پسنديده است

﴿ ٰ ََ ََ َۡ َفُعوَن يِّ� سَِمِن ٱ ۡۡ َ و جز براي كسي كه خدا بپسندد شـفاعت  « .]28األنبياء: [ ﴾َوَ� َ

شوند كه خـدا از آنهـا    مي افرادي مشمول شفاعت بندگان برگزيده خدا يعني[ .»نمي كننـد 
 .]راضي باشد

، شفاعت نوح براي همسر و فرزندش را ÷ر جريان طوفان نوحخداوند د   

ََِن َظلَُموء ﴿نپذيرفت،  ّّ َِ ِ� ٱ ُۡ َِ و درباره كساني كه [به سبب «. ]27المؤمنون: [ ﴾   َوَ� ََُ�ٰ

 .»اند، با من سخن مگوي شرك و كفر] ستم ورزيده

ُۡلُِس ٱسُۡمۡجَُِموَن ﴿ ََُقوُم ٱسّساَعُة ُ� ُِؤ    َوسَمۡ  ١َوَ�ۡوَم  ََ ء�ِِهۡم ُشَف ََ َ ُُ ِن  َّ َُو    ََُ�ن سُّهم  ََ َو
ء�ِِهۡم َ�ٰفَِِ�َن  ََ شود بدكاران نوميد و  و روزي كه قيامت برپا مي« .]13-12الروم: [ ﴾١�ُِ�َ

يابند.] و به  هايي شريك اهللا قرار دادند، نمي اندوهگين شده و هيچ ياري و شفاعتي از جانب بت

  .»ا شفيع و دادرسي نيستراستي كه مشركان ر
  :شفاعت كنندگان

َٰعةَ ﴿ َٖ ّۡ َِن ُدوَِهِ ٱس ُعوَن  ُۡ ََِن ََ ّّ ـۡم َ�ۡعلَُمـوَن  َوَ� َ�ۡملُِ  ٱ ُُ َّقِ َو
ۡۡ َُ َِـ� ن َشـِه ََ  ﴾٨يِّ� 

خواننـد قـادر بـه شـفاعت كسـي       و غير خداي يكتا، آنان را كه به خـدايي مـي  «  .]86الزخرف: [

در ايـن آيـه آمـده اسـت كـه       .»علم يقين بر يگانگي اهللا گواهي دهنـد  نيستند، مگر آنان كه با
 خداوند شفاعت را حق بندگان خاص خود قرار داده است.
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َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿ َٖ َِ َش ۡت َُ ٖ  ِ� ٱسّسَ�َٰ�ِٰت َ� 
لَ َّ ِن  َّ َُ  ٔا َوَ�م  ء ا َۡ َ ُ سَِمن َ َّ َذَن ٱ

ۡ
ن ََأ
َ
ُِ أ َِن� َ�ۡع ا يِّ� 

 ِ�ََۡ سـودمند  شـان   باشند كـه شـفاعت   و چه بسيار فرشته در آسمانها مي«  .]26لنجم: ا[ ﴾٢َوَ�

 .»نيست، جز به فرمان اهللا و بر آن كس كه خدا بخواهد و از او خشنود باشد
خوانند، و در ياري  نمي شفاعت شفيعان در حق بعضي سودمند نيست، افرادي كه نماز

ت مشغولند و انسانهايي كه روز قيامت را ورزند و با اهل باطل به بطال مي به مسكين بخل

ٰفِعَِ� ﴿ شود، نمي كنند، شفاعت كسي براي آنها پذيرفته مي تكذيب َّ َٰعُة ٱۡ َٖ َما ََََفُعُهۡم َش ََ

 .»دهد پس آنان را شفاعت شفيعان سودى نمى« .]48المدثر: [ ﴾٤
 نحوه شفاعت شفيعان:

ۡن َحۡوَ�ُ ﴿ ََ ََۡ� َو َۡۡع ََِن َ�ِۡملُوَن ٱ ّّ وَن ٱ َُ َُوَن َِهِ  َوََۡسَتۡتفِ َِ ُِِّهۡم َوُ�ۡؤ ََ  ُِ ُُِّحوَن ِ�َۡم ۥ ََُس
بِيلَ  ََ َُُعو    َّ ََِن ََاَُو   َوٱ ّّ ِ َۡ س َٗة وَِعۡلٗما فَ�ۡغفِ َۡ َّ  َٖ ۡ�َ ّ ُُ ۡعَ   َِ ََا َو ُّ ََ َُو     ََ  ََ ََِن  ّّ ِ َ  َوُِهِۡم س

َۢ ٱۡ�َِحيِم   ََ كنند، و آنها كه پيرامون  ش [خدا] را حمل مىكسانى كه عر« .]7غافر: [ ﴾٧َع
اند  گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده آنند، به سپاس پروردگارشان تسبيح مى

پروردگارا، رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطه دارد؛ كسانى را كه «كنند:  طلب آمرزش مى

 .»آنها را از عذاب آتش نگاه داراند ببخش و  توبه كرده و راه تو را دنبال كرده
 :آمرزش طلبيدن براي اهل ايمان 

ٰتِِهمۡ ﴿ َّ ِ َّ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذ
َ
ء�ِِهۡم َوأ ََ ََا َِۡن   َُ ن َصلَ ََ ُهۡم َو َّ ِّۡ� وََعُ ٍن ٱ ُۡ ۡدِخۡلُهۡم َجّ�ِٰ  َع

َ
ََا َوأ ُّ ََ﴾ 

ى، با هر كه از پدران و ا شان داده پروردگارا، آنان را در باغهاى جاويد كه وعده«  .]8غافر: [

 .»اند، داخل كن، زيرا تو خود ارجمند و حكيمى همسران و فرزندانشان كه به صالح آمده
 درخواست از اهللا براي وارد بهشت كردن شفاعت شدگان:

ن ََِق ٱسّسّ�ِ  َٔ َوُِِهُم ٱسّسّ�ِ ﴿ ََ َۡۡفـوۡ  َٔ اِت  َو َو ٱ ُُ ٰسَِ   ََ ۥُ َو َۡتُه َِ ََ  ُۡ َق ََ  َٖ ِ ك ََ ـيُم اِت ََۡو ُِ َۡۡع  ﴾٩ُز ٱ
و آنان را از بديها نگاه دار، و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كنى، البته رحمـتش  «  .]9غافر: [

 .»اى؛ و اين همان كاميابى بزرگ است كرده
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شويم خداوند براي بخشيدن بندگان و چشم پوشـي   مي با توجه به اين سه آيه متوجه
ور كرده تا براي مؤمنان دعـا كننـد و بـه واقـع دعـاي      از اشتباهات آنها ، فرشتگاني را مأم

شـود و   مـي  فرشتگان و مؤمنان براي اهل ايمان، آنان كه اهللا از آنها راضي شـده، پذيرفتـه  
 .شفاعت همين است

�ِض ﴿
َ
وَن سَِمن ِ� ٱۡ� َُ ُِِّهۡم َوََۡسَتۡتفِ ََ  ُِ ُُِّحوَن ِ�َۡم ُة ََُس َُ ِ ك ِ ََ و « .]5الشوري: [ ﴾َوٱسَۡم

گويند، و براي كساني كه  مي ن، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستايش تسبيحفرشتگا

 .»كنند مي در زمين هستند، درخواست آمرزش
است كـه خداونـد شـفاعت را مخصـوص     اي  ديگر در رابطه با شفاعت، آيهاي  اما آيه

اي  به گونـه شود و  مي دهد شفاعت از رحمت الهي ناشي مي داند و اين آيه نشان مي خود
ناراضي است و اش  از عوام معتقدند وقتي خدا از بندهاي  پندارند نيست . عده مي كه عوام

توانيم بنده ديگر را واسطه قرار دهيم تا از شـر عـذاب اهللا رهـا     مي بر انسان خشم گرفته،
بخشد، هم چنين معتقدند وقتي بين انسان و  مي شويم و خدا به خاطر آن واسطه انسان را

توانيم اين فاصله را جبران كنيم،  مي  فاصله فراوان شده با پناه بردن به انسانهاي شايستهاهللا
را با اهللا در ميان شان  از آنند كه مستقيم كالم تر بعضي نيز معتقدند انسانهاي معمولي پست

 .ردرا پيدا كاي  لذا بايد واسطه كند نمي توجهشان  گذارند واگر چنين كنند نيز اهللا به كالم
شفاعت رحمت خداست و آن زماني است كه انسان توبه كند و بـه درگـاه الهـي بـاز     
 گردد، طبق قانون اهللا وقتي خدا از اين فرد راضي شد، شفيع و سرپرستي براي او انتخـاب 

الگوي ما شود بعد  صدانيم اگر از دستورات خدا پيروي كنيم و پيامبر مي شود و همه مي
شود و اين يك اصل حقيقـي اسـت    مي شفيع ما صي شد پيامبراز اين كه خدا از ما راض

گيرد و گنه پيشگاني كه به ارواح مردگـان   نمي كه تا خداوند راضي نشود شفاعتي صورت
 .شوند نمي و چنين افرادي مشمول شفاعتاند  برند، در حقيقت به اوهام پناه برده مي پناه
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﴿ ُ ََ ء ِ ُشَفَعا َّ َِن ُدوِن ٱ و    َُ َ َّ ِم ٱ
َ
وَن َشۡ�  أ ُُ َوسَۡو َ�َُو   َ� َ�ۡملِ

َ
ِ  ٤ا َوَ� َ�ۡعقِلُوَن  ٔٗ ُُۡل أ ّ ِ َّ ُُل 

َٰعُة َ�ِيٗعا َٖ ّۡ اند؟ بگو: آيا هر  آيا غير از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته« .]44-43الزمر: [ ﴾ٱس

 .»ستشفاعت، يكسره از آن خدا«چند اختيار چيزى را نداشته باشند و نينديشند؟ * بگو: 
خدايا با كرم و بزرگي خودت خطاهايم را  :فرمايد مي صحيفه 31امام سجاد در نيايش

اي  شفاعت كن و با عفو و گذشت خود گناهانم را ببخش؛ پروردگارا براي من پناه دهنـده 
وجود ندارد، اميد دارم كه رحمتت مرا پناه دهد و كسي نيست كه شـفيع مـن باشـد پـس     

 مرا شفاعت كند.اميد است فضل و احسان تو 
اللهـم إين « :فرمايـد  مي ز در دعايي كه براي كميل بن زياد بيان داشتهني ÷امام علي 

ي  شوم بـه وسـيله   مي خدايا به تو نزديك« »أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إىل نفسـك

 .»ياد كردن تو و از تو خواهش دارم كه خودت شفيعم شوي
شوم به درگاه تو با اعتقاد به ربويت  مي صلپروردگارا مت«  »وأتوسل إليك بربوبيتك«

 .»تو و اين كه يگانه رب و ناظر همگان فقط تويي

  تصحيح يك اشتباه

متأسفانه عدم شناخت و درك حقيقي اصل توحيد و اشتباه در فهـم مسـأله شـفاعت،    
در اين زمينه شده است، به طور مثال در بين عوام رايج اسـت  اي  باعث خطا و اشتباه عده

گويند خواسـت خـدا و پيـامبران و پيـامبر و      مي رسد، مي چون خوبي و خيري به آنهاكه 
 امامان و بزرگان ديني و ... بوده است ولي اگر بدي به آنهـا برسـد تنهـا بـه خـدا نسـبت      

و ... با هم همكارند ولي در مرگ فرزنـد   صدهند، آيا در تولد فرزندتان اهللا و پيامبر  مي
 .!؟فقط اهللا نقش دارد

 .دارد هم خوبي و هم بدي از جانب خداست مي ما قرآن بيانا

ُۡهُ ﴿ ّيِئَةٞ  ۡم َحَسََةٞ ين َُِص ََ ُُۡهۡم  ِ  ين َُِص َّ ُِ ٱ َِۡن ِعَ هِ   َِ ٰ ََ هِ  َِۡن  َ�ُقوسُو    َِ ٰ ََ َ�ُقوسُو   
 ّٞ ُُ َكُ ُُۡل  ُِ ُِ ٱ ِعَ ِۡن ِعَ َّ ِ اين «گويند:  سد، مىاگر [پيشامد] خوبى به آنان بر« .]78النساء: [ ﴾َّ
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بگو: » اين از طرف توست.«گويند:  اى به ايشان برسد، مى ؛ و چون صدمه»از جانب خداست
 .»همه از جانب خداست«

اهللا و بدي را بـه خـود    و اگر قرار است نسبتي دهيم شايسته است خير و خوبي را به
 .نسبت دهيم

ََةٖ ﴿ َِۡن َحَس َصاَََ  
َ
ء أ ا ََ فَِمَن  َّ ِ  َو َّ ّيَِئةٖ ٱ ََ َِن  َصاَََ  

َ
ء أ َّۡفِسَ   ا هر « .]79النساء: [ ﴾فَِمن 

 .»رسد از خود توست رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى چه از خوبيها به تو مى
پروردگـارا تـو بنـدگانت را از رنـج و      :فرمايد مي صحيفه 32در نيايش ÷امام سجاد

دهـي و   مي كني و هر چه بخواهي انجام يم داري و به آنها حسن و خوبي مي مصيبت نگه
 تو بر هر كاري توانايي.

انصافي است كه خداي ارحم الراحمين را تنها عامـل بـدبختي،    به راستي اين كمال بي
و  صبزرگان دين را در كنار اهللا عامل خوشبختي خويش بدانيم . آيا در اين تفكر پيـامبر 

 .نيستند تر بزرگان ديني از خداوند مهربان

ََ ََٮُٰهَما َ�ٰلِحٗ فَ ﴿ ء  ء لَّما ََ َ ُُ ۥ  ّما َُۡ�ُِ�وَن ا َجَعَ� َ�ُ ََ  ُ َّ َِ ٱ تََ�ٰ ََ  ُ ََ ََٮُٰهَما  
ء  ﴾١ََ َِيَما

پس هنگامي كه به آن پدر و مادر فرزندي تندرست و سالم داد [غير از خدا را « .]190األعراف: [
خدا در كنار نعمتي كه به آنان عطا كرده  در اعطاي اين نعمت مؤثر دانستند، از اين جهت] براي

بود، شريكان وهمتاياني قرار دادند, پس خدا برتر و واالتر از آن است كه برايش شريكان و 

 .»همتايان قرار دهند
خـدايا بـراي درخواسـت مـن پاسـخ       :اند صحيفه فرموده 12 در نيايش ÷امام سجاد

معترف است به اين كه حاجت و  48 جز تو نيست. ايشان در نيايشاي  دهنده و بخشاينده
 بنـدگان صـالح بـه درگـاه اهللا گريـه و زاري     ي  برد و مانند همه مي نيازش را به درگاه اهللا

آورد كـه اهللا از ايشـان بـي نيـاز      مي كند و به رحمت الهي اميد دارد، امام آشكارا فرياد مي
رسيدند مگـر ايـن كـه از    فرمودند به هيچ خيري ن مي است ولي امام به اهللا نيازمند است و
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 از خـدا خـواهش   54جانب اهللا بود و به غير اهللا در دنيا و آخرت اميد نبستند و در نيايش
 جز اهللا سراغ ندارد.اي  كند اندوهش را برطرف سازد و آمرزنده مي

يكي ديگر از انحرافات در اين زمينه پناه بردن به روح بزرگان ديني است كـه در بـين   
يج شده است و بعضـي از عـوام عـوض پنـاه بـردن بـه خـدا بـه روح         عوام مسلمانان را

 شوند و از روح بزرگان درخواسـت يـاري و كمـك    مي و بزرگان دين پناهنده صپيامبر
 باشند.شان  خواهند در قيامت شفيع مي كنند و از آنها مي

د كنن مي دانند خداي آنها ارحم الراحمين است يا گمان نمي شايد اين عده از مسلمانان
پندارنـد خـدا وقـت     مـي  خواهد توبه كند روي برمي گرداند يـا  مي كهاي  خداوند از بنده

كنند تا  مي و ... پناه برده با آنها صحبت صصحبت با همه آنها را ندارد لذا به روح پيامبر
 .رخواست را آنها به خدا برسانندهر موقع خدا فرصت كرد آن پيام و د

كنند  نمي كشند كه مستقيم و بي واسطه به او رجوع مي شان خجالت شايد هم از خداي
پذيرد،  نمي كنند خدا آنها را مي ، حال آن كه از او خجالت نكشيده و گناه كردند، يا گمان

ين دوستش، با آن كه بيش تر اگر قرار است مسلمان بگريد و توبه كند با خداي، با نزديك
ست يا با ديگران، آناني كه بـه اعتـراف   را دوست دارد راز دل گويد بهتر ااش  از همه بنده

خـود را چنـين    ÷در نامه به امام حسـن  ÷خودشان بشر بودند و مأمور عبادت، علي
، در گرو روزگار، و در تيررس ها از پدري فاني، ...، در دنيا هدف بيماري«كند،  مي معرفي

اسـير مـرگ، هـم    ، هـا  دنياي فريبكار، وام دار نـابودي ي  مصائب، گرفتار دنيا، سودا كننده
 .31ي ي محمد دشتي، نامه نهج البالغه، ترجمه .»، آماج بالها،...ها ، هم نشين اندوهها سوگند رنج

كنم  نمي خدايا جز تو به هيچ كس شكايت :فرمايد مي صحيفه 14امام سجاد در نيايش
 خواهم. نمي و از هيچ حاكمي جز تو ياري

پذيرد ديگر چه نياز به ديگران،  مي اسطهوقتي خداوند، من بنده و گنه پيشه را بدون و
 چه نياز به غير اهللا ، چه نياز به وزير و واسطه.
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يد ديگر چـرا دنبـال واسـطه    كند به سوي من بياي مي زماني كه پادشاه حقيقي عالم امر
 بگرديم؟

رويـم و بـا او    نمـي  برادران مسلمان مگر به خدا ظن بد داريم كـه تنهـا بـه ديـدارش    
و بزرگان كه حق بخشـيدن مـا را    صآخر اگر اهللا ما را نبخشد ، پيامبر كنيم، نمي صحبت

ندارند و اجازه ندارند به خاطر ما پيش اهللا زاري كنند، آيا بزرگان دينـي در دنيـا كـم آزار    
ديدند و اذيت شدند كه در آن دنيا هم به خاطر اين كه خدا ما را ببخشد پـيش اهللا نالـه و   

  فرمايد: مي ديگري از اهللا خجالت بكشند و حال آن كه قرآنزاري كنند و به خاطر گناه 

﴿ ٞ ََة َُ َو زِ ََ ٰ  َوَ� ََزِ ۡخ
ُ
ََ أ كس بار گناه ديگري را به دوش  و هيچ« .]15[اإلسراء:  ﴾وِۡز

 .»نكشد
پـدرش را   ÷پسـر و ابـراهيم    ÷اگر بزرگان دين تواني در اين زمينه داشتند نـوح 

بيند و به تو اجـازه داده روزي پـنج    مي لحظه تو رادادند، چرا خدايي كه لحظه  مي نجات
مرتبه با خود او مستقيم و بي واسطه صحبت كني و در نمازت با او راز دل گويي، از اين 

 گرداني و برخالف امر او كه گفته نيازي بـه واسـطه نيسـت دنبـال واسـطه      مي خدا روي
آيـا اگـر    ؟ان پناهنده شويگردي؟ با توجه به اين تعاريف شايسته است به ارواح بزرگ مي

ي خـود را قـادر   هـا  توانند باشند پس چرا بـال و مصـيبت   مي آنها مأمن و پناهگاه ديگران
كشي نماز هم نخوان، مگر نه اين است كـه در   مي نبودند رفع كنند و اگر از خدا خجالت

 .!؟كني مي نماز با خدايت صحبت
در هر لحظه، در هر مكان، بـا   اي مسلمان تو براي خدا آنقدر مهمي و ارزش داري كه

 گونه نيست.او هيچ كس اينپذيرد و جز  مي هر حالي تو را
آيا يـك   ؟اي مسلمان آيا به يك خدا پناه ببري بهتر است يا با چند روح صحبت كني

كند بهتر است يا خواستن از ارواحي كه به آن همدم تو  مي همدم كه از ديگران بي نيازت
  ات كه ارحم الراحمين است بخواهي بهتر است يا از چند ذات؟آيا از يك ذ ؟نيازمندند
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﴿ ُ َُ�ا ََ ۡل ََۡسَتوَِ�اِن  َُ ََُجٍل  ِ ّۡ لَٗما  ََ ََُجٗ�  ُُِسوَن َو ٰ ََ ََ َُ  َُ ء ََ َ ُُ َُّجٗ� َِيهِ   �َُٗ ََ  ُ َّ َۢ ٱ َ�َ
ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ُُ ُ�َ�ۡ

َ
ُِ ََۡل أ ّ َِ  ُُ ۡم َ ۡۡ ى زده است، مردى است كه خدا مثَل« .]29الزمر: [ ﴾٢ٱ

گمارند] و  ] او شركت دارند [و هر يك او را به كارى مى چند خواجه ناسازگار در [مالكيت
مردى است كه تنها فرمانبر يك مرد است. آيا اين دو در مثَل يكسانند؟ سپاس خداى را. [نه،] 

 .»دانند بلكه بيشترشان نمى
ندوه بازگشتن و روبرو شدن بـا منـاظر   خدايا از سختي سفر و ا«: فرمايد مي ÷علي 

برم. پروردگارا، تو در سفر همـراه مـا و در    مي ناگوار در خانواده و مال و فرزند به تو پناه
وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهباني، و جمع ميان اين دو را هيچ كـس جـز   

همراه مسافر باشـد و  تواند  نمي تو نتواند كرد، زيرا آن كس كه سرپرست بازماندگان است
 46ي  (خطبـه  .»توانـد باشـد   نمي آن كه همراه و هم سفر است، سرپرست بازماندگان انسان

 .ي محمد دشتي) نهج البالغه، ترجمه

: كسي كه حاجت خـود را از  فرمايد صحيفه اين گونه مي 13ايش در ني ÷امام سجاد
بـرم از   مي ايا به تو پناهاست، خد ود را در معرض محروميت قرار دادهغير خدا بخواهد خ

از بندگان توسـت؛ چگونـه ممكـن    اي  يم را به نزد آن برم كه او نيز بندهها اين كه خواسته
است دست نيازمند، دست نياز به طرف نيازمند ديگري دراز كند، دست خدا در بخشـش  

 باالتر است. ها دستي  از همه
 نتيجه و خالصه بحث:

و بزرگان دين و شاگردان مكتب اسالم و  صاسالمضمن احترام به پيامبر گرامي  -1
اطاعت از آنها، ولي بايد توجه داشت كـه نبايـد احتـرام و اطاعـت از آنهـا بـه عبـادت و        
پرستش آنها مبدل شود و مبادا آنها را چون خدا به حساب آوريم و همتا و هم شأن خـدا  

احاطـه بـر همـه     -و ربويـت   -خلق از نيسـتي هسـتي را    –قرار دهيم و در مقام خلقت 
، زيرا خالقيت و ربويت مخصوص خداست و خداونـد در ذات  شريك كنيم –موجودات 

 نيز شريك ايشان نيست. صو صفات شريك ندارد، حتي پيامبر
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 انسان مخلوق و محبوب خداست و چون از خدا بخواهد و توبـه كنـد خـدا او را    -2
ر اهللا پناهنده شده تا شايد خـدا بـه   كنند به غي مي بخشد، اما عده چون گناه مي پذيرد و مي

دانند با اين كار در حقيقت  نمي آبروي بزرگي اين بزرگان، انسان گنه كار را ببخشايد ولي
هللا را يگانـه پناهگـاه انسـان    ااش  صـحيفه  52شوند، امام سـجاد در نيـايش   مي از خدا دور

 شمارد و از كسي كه غير اهللا را عبادت كند بيزاري جسته است. برمي
اي براي خواستن نيست و عمل  ن انسان و خدا هيچ فاصله و واسطهبه راستي بي ،آري

كند . البتـه پنـاه بـه غيـر اهللا و غلـو در       مي هر فرد انسان را از خدا دور يا به خدا نزديك
بزرگداشت بزرگان دين از مسيحيت پولسي و يهوديت منحرف وارد اسـالم شـده اسـت    

بردند و  مي وديان به عيسي و مريم و عزير عليهم السالم پناهزيرا بسياري از مسيحيان و يه
از اي  بـه طـور نمونـه عـده    اند  معتقدند بود اين بزرگان بار گناهان آنها را به دوش كشيده

عوض همه مسيحيان رنج و عذاب كشـيده لـذا در    ÷مسيحيان بر اين باورند كه عيسي
 رسد و ... نمي قيامت بر مسيحيان رنج و عذابي

د توجه داشت اين انحراف از بت پرستي كهن به مسيحيت و يهوديت وارد شـد و  باي
 شود . مي شد واي  احترام به بزرگان تبديل به عبادت آنها در بين عده

اما مكتب اسالم بخشيده شدن انسان را به خاطر عمل فرد ديگر رد كرده در قرآن 

ٞ ﴿آمده است،  ََة َُ َو زِ ََ ٰ  َوَ� ََزِ ۡخ
ُ
ََ أ گناه و هيچ بردارنده بار گناهي بار « .]15[اإلسراء:  ﴾وِۡز

 .»دارد ديگري را به دوش خود برنمي
اسـت، زيـرا خـالق     تـر  خداوند از همه پيامبران و بزرگان نسبت به انسان مهربـان  -3

ماست و براي نزديكي به او نياز نيست به انسان ديگر پناه ببريم و در هر لحظـه كـه او را   
 .دهد زيرا ارحم الراحمين است مي رابخوانيم پاسخ مان 

پذيريم در حقيقت بندگاني هسـتند ماننـد مـن و     مي افرادي را كه به عنوان واسطه -4
شما، كه براي خود محتاج عبادت و خضوع در برابـر اهللا هسـتند، آيـا درسـت اسـت در      

 پذيرد به ديگران پناه ببريم. مي واسطه اني كه حقيقت محض است و ما را بيزم
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خـوانم و بـه غيـر او     نمي جز اهللا كسي را :فرمايد مي صحيفه 51م سجاد در نيايش اما
 اميد ندارم.

 روي از خدا به هر چه كني، شرك خالص است
 توحيد محض، كز همه رو در خدا كنيم

توانـد كـاري انجـام دهـد ، پيـامبري كـه        نمي صاگر خداوند ما را نيامرزد پيامبر -5
د براي مشركان و منافقان استغفار كند و اگر هفتاد بـار بلكـه   بهترين انسان است حق ندار

ٌَ َعلَـۡيِهۡم ﴿ آمـرزد،  مـي  ندارد زيرا فقـط خداسـت كـه   اي  هزار بار استغفار كند فايده ء ـَو  ََ

ُ سَُهمۡ  َّ ََ ٱ َۡ سَُهۡم َۡن َ�ۡتفِ ۡم سَۡم َُۡسَتۡتفِ
َ
ََۡت سَُهۡم أ َتۡتَف َۡ

َ
است، راي آنان يكسان ب« .]6المنافقون: [ ﴾أ

 .»چه براي آنان آمرزش بخواهي چه نخواهي، خدا هرگز آنان را نمي آمرزد
 :سؤال

با توجه به اين كه اهللا ارحم الراحمين است و بنـدگانش را خيلـي دوسـت دارد چـرا     
 ؟گاهي درخواست از ذات پاك او بي جواب است

 :جواب

َۡ ﴿: فرمايد مي اول بايد توجه كرد كه خدا ۡذُر
َ
وِ�ء أ َُ پس مرا «. ]152: ةالبقر[ ﴾ُ�مۡ فَ�ۡذُر

 .»ياد كنيد تا شما را ياد كنم
 كند، مي قول اهللا كه اگر فردي خدا را فراموش كند خدا نيز او را فراموش ،بنابراين

َُفَسُهمۡ ﴿
َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
َ فَأ َّ ََِن �َُسو   ٱ ّّ اي مؤمنان، مانند آنان كه « .]19الحشر: [ ﴾َوَ� ََُ�وَُو   َر�

اند مباشيد، زيرا خدا چنين افرادي را از حقيقت وجودي خودشان غافل كرده  ز ياد بردهخدا را ا
 .»است

ُ�مۡ  ﴿ :فرمايد مي همچنين خدا را بايد به ياد داشته باشيم. ُِ وِف ََِعۡهـ
ُ
يء أ ُِ ۡوفُو   ََِعۡهـ

َ
 ﴾َوأ

رده وفـا كنيـد تـا    هايي كه با خدا بسته ايد و خدا آنها را محترم شم به عهد و پيمان« .]40: ةالبقر[

 .»هايي كه به شما داده وفا كند اهللا به وعده
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شود شايد رفتار و كردار ما ناپسند است؛ اما عدم  نمي اگر دعاي ما مستجاب ،بنابراين
هرگـز از تـأخير دعـا نااميـد     « :فرمايـد  مـي  ÷استجابت دعا داليل ديگري هم دارد علي

شود تا پـاداش   مي دراجابت دعا تأخير مباش، زيرا بخشش الهي به اندازه نيت است، گاه،
كني اما پاسخ  مي شود، گاهي درخواست تر درخواست كننده بيشتر و جزاي آرزومند كامل

شود ، زيرا بهتر از آنچه خواستي به زودي يا در وقت مشخص، بـه تـو خواهـد     نمي داده
ا چـه بسـا   رسـد، زيـر   نمي بخشيد، يا به جهت اعطاء بهتر از آنچه خواستي دعا به اجابت

ي تـو  ها يي داري كه اگر داده شود مايه هالك دين تو خواهد بود، پس خواستهها خواسته
 .»باشد كه جمال و زيبايي تـو را تـأمين  و رنـج و سـختي را از تـو دور كنـد      اي  به گونه

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 31ي نامه
كـه  انـد   ر انسانها اين گونهكنيم ، بيشت مي ديگر به عدم استجابت دعا نگاهاي  از دريچه
پـذيرد و انسـاني كـه     مي شان با اهللا پايان شود دعا و گفتگوي مي برطرفشان  چون مشكل

خواند با رفع مشكل خدايش را فرامـوش كـرده از    مي ديشب به خاطر مشكلش نماز شب
شود و حتي بعضي با رفع مشـكل دچـار    مي دعا و گريه و زاريش به درگاه دوست كاسته

 شـان مسـتجاب   ، يا چون به زودي دعايدهند حل مشكل را به خود نسبت مي دهغرور ش
گويند چون اهللا ما را از ديگران بيشتر دوست دارد لذا دعايمان سـريع   مي شود با غرور مي

شود، غافل از اين كه با استجابت سريع دعا خداوند نعمت راز و نيازهاي مكرر  مي اجابت
 ز دعايش را اجابت نكرده است.ختصاص داده كه هنورا از او سلب كرده و به كسي ا

شود، گاهي اهللا براي اين كه بنده و  نمي اما عدم استجابت دعا به اين موارد نيز محدود
كنـد،   نمـي  اندازد و يـا آن را اجابـت   مي صبر بنده را بيازمايد يا استجابت دعا را به تأخير

كرده و اجابت نشـده از درگـاه الهـي     بسياري از انسانها چون مدتي دعايي به درگاه الهي
كند و يا بـا كفرگـويي بـه درگـاه دوسـت از امتحـان اهللا        مي نااميد شده به غير اهللا رجوع

شود، بنابراين وظيفـه مـا دعـاي معقـول و توكـل و تـالش در        مي شكست خورده خارج
و رسيدن به هدف است و ما بعد آن به اهللا مربوط شده و شك نكنيم اگـر تـالش و دعـا    
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 شـويم و اهللا ايـن بنـده خـود را تنهـا      مـي  توكل با هم جمع شود طبق سنت الهـي پيـروز  
 گذارد. نمي

 كند؟ روح بعد از مرگ چه مي

و بزرگان نيست و آنچه ص براي اين كه ثابت كنيم نيازي به پناه بردن به ارواح پيامبر
ـ    نمـي  كنند جز خيـال بـافي   مي پندارند و به آن عمل مي عوام  ن مبحـث وارد باشـد، بـه اي
 ؟كنند مي شويم كه روح چيست و ارواح بعد از مرگ چه مي

 روح چيست؟

پرداختنـد، و حتـي گـاهي     مـي  روح بـه خيالبـافي  ي  دربـاره  صمشركان زمان پيامبر
مسائل عـالم  ي  كه هيچ گاه درباره صپرسيدند، پيامبر مي روح از پيامبري  سؤاالتي درباره

رد، منتظر نزول وحـي شـد و در جـواب ايـن     ك نمي غيب از روي حدس و گمان صحبت
 .نازل شد صذيل برقلب پيامبري  سؤال مشركان، آيه

ۡۡعِۡلِم يِّ� َُلِيٗ�  َٔ َوََۡ� ﴿ َِن ٱ َّ وَِيتُم 
ُ
ء أ ا ََ ّ�ِ َو ََ ۡمَِ 

َ
َِۡن أ  َُ و َو ه ُُِل ٱس َِ و َو  ﴾٨ لُوَََ  َعِن ٱس

كه آگاهي به امر روح در اختيار پرسند، جواب ده  و تو را از حقيقت روح مي« .]85اإلسراء: [

 .»پروردگارم است و اطالعات انسانها در اين باره اندك است
از امر روح اطالعات انـدكي دارد،   صشويم كه حتي پيامبر  مي با دقت در آيه متوجه

و امر خدا بر اين قرار گرفتـه كـه از روح جـز انـدكي را بـراي انسـانها آشـكار نكنـد و         
يزي در جواب مشركان نگفت، و به خـود اجـازه نـداد از پـيش     جز اين آيه چ صپيامبر

 چنان قطعـي سـخن  پس چرا بعضي درباره روح آن  كند،روح داستان سرايي ي  خود درباره
گويند كه گويي سندي در دست دارند، آيا سـخن قـرآن را بايـد پـذيرفت و يـا كـالم        مي

 .!؟خيالي اينان درباره روح و احاطه آن بر انسانها
 ؟كند مي از مرگ چه روح بعد

 .در قرآن آمده است
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﴿ ٰ ََۡجُعـوَن ُُۡل َ�َتَوّفٮ ُُِّ�ـۡم َُ ََ  ٰ َٓ ِ َُّم ي َ َُِ�ۡم  ِ ُّ ِي ُو ّّ لَُ  ٱسَۡمۡوِت ٱ َّ السـجدة:  [ ﴾١ُ�م 

ي مأمور قبض روح، جان شما را خواهد گرفت و پـس از مـرگ بـه سـوي      بگو كه فرشته« .]11

 .»شويد خداي خود بازگردانده مي

ُُوَِ وَ ﴿ ُق
ۡۡ ن ِ� ٱ َّ  ُٖ ََ  َُِمۡسِم

َ
ء أ ا تـو آن كـس را كـه در گورسـتان خفتـه      « .]22فـاطر:  [ ﴾ََ

 .»تواني شنوا كني نمي
در اين آيات سوره فاطر تشبيه زيبايي به كار رفتـه اسـت و انسـانهاي جاهـل را بـه       

 شـوند و يـا حـداقل بـه همـه      نمي مردگان تشبيه كرده است كه گويا هر دوي آنها چيزي
 احاطه ندارند. ها و زمان ها انسانها در همه مكان

حتي زماني كه زنده بود بـر اعمـال پيـروانش احاطـه      ÷در قرآن آمده است كه نوح

ا ِعۡلِ� ََِما َ�َُو   َ�ۡعَملُوَن ﴿نداشت،  ََ وَن  ١َُاَل َو َُ ـُع ۡۡ َ ه سَـۡو ُ ِ�ّ ََ  ٰ
َ ََ  ﴾١يِۡن ِحَسـاُ�ُهۡم يِّ� 

نوح گفت: براي من نياز نيست كه احوال و افعال پيروانم را بـدانم، اگـر   «. ]113-112الشعراء: [

 .»انديشمند هستيد بدانيد كه حساب كار آنها جز بر پروردگار من نخواهد بود
نيز در گفتگويي كه با خدا در رابطه با گمراهي مسيحيان دارد، خطـاب بـه   ÷ عيسي

 :فرمايد مي خداوند

َِ رُ ﴿ ۡيََ َّ ّما َََو
َّ�ِيَب َعلَۡيِهمۡ فَلَ ََ  ٱس

َ
خداوندا، چون روح مرا پيش « .]117: ةالمائد[ ﴾ََ  أ

 .»خود فرا خواندي تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودي
بعد از قبض  ÷دهد كه عيسي  مي اين آيه و آيات ديگر انتهاي سوره مائده نشان  

 روح نگهبان و مسلط بر اعمال و كردار پيروانش نيست.
يقت آنچه در رابطه با روح و احاطه روح مردگان بر انسانها و حضـور آنهـا در   در حق

هر مكان و هر زمان و شنيدن دعاي بندگان خدا توسط آنها و داشتن قدرت مافوق بشري 
و اجابت دعا و ... همه توهمات و ساخته ذهن و خيالبافي عوام است، زيـرا از روح جـز   

نداريم و در فصول قبلي نيز بيان شـد كـه وظيفـه     آنچه در قرآن آمده است اطالعي ديگر
پيامبر و پيامبران روشن كردن راه و راهنمايي مردم است و نه بخشيدن گناهان و دعا براي 
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كردنـد ولـي ايـن     مـي  گنه كاران، هر چند كه در طول زندگي بارها براي همه مؤمنان دعا
 .وظايف آنها مشخص و تعريف شده استوظيفه آنها نبود بلكه 

برند، فلسـفه بعثـت پيـامبران را     مي و بزرگان پناه صبه راستي آنها كه به روح پيامبر
اهميت بدهند به باورهاي خرافي عوام و  صو عوض اين كه به سنت رسولاند  نفهميده

وكيل، نگهبان و حـافظ مـردم    صدانند كه پيامبر نمي شوند  و مي پدران خود ارزش قائل
ن بر عهده ايشان نيست بلكه حتـي گـاهي دعـاي ايشـان     نيست و مسئوليت اعمال ديگرا

 شود و حتي در قيامت يكي از شاكيان خود ايشانند. نمي اجابت
 و قرآن را گواه خـويش رويم  مي براي درك بهتر مطالب ذكر شده به سراغ آيات قرآن

 .گيريم مي

ء ﴿ َما ََ ن َََوّ�ٰ  ََ َ  َو َّ َطاَع ٱ
َ
ُۡ أ َق ََ وَل  َُ َّ ُِ ٱس َِ ن َُ َّ  ُٗ ۡلَ�َٰ  َعلَۡيِهۡم َحفِي ََ َۡ

َ
النساء: [ ﴾٨ا أ

هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روي برتابد « .]80
[حسابش با ماست.] ما تو را بر آنان نگهبان [اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور 

 .»حفظشان كني] نفرستاديم
را منع اش  را پيروي كنيم، ولي فرستادهاش  خواهد فرستاده مي در اين آيه خداوند از ما

ما تو را به نگهباني آنها  :فرمايد مي كرده كه ما را مجبور كند وخطاب به پيامبرش

ََۡفَسَ  ﴿ .يمنفرستاد ُُ يِّ�  ِ َ� ََُ�ّل َّ بِيِل ٱ ََ ٰتِۡل ِ�  َٰ پس در راه خدا به « .]84النساء: [ ﴾فَ

 .»باشي مي به [وظايف و اعمال] خودت مكلّف جنگ برخيز. تو فقط
 .]كليفي بر تو نيست مگر اعمال خودت... ت[

شويم كه اگر ايمان بياوريم به سود خودمان است و اگر همگـي   مي در اين آيه متوجه
شـود و بـه    نمـي  كه رهبر مسلمانان است چيـزي كاسـته   صكافر شويم از بزرگي پيامبر

 راستي هرچه كني به خود كني.

﴿ ُۢ َِسا ۡۡ ََا ٱ َُ وََعلَۡي ٰ ََ َما َعلَۡيَ  ٱۡ�َ َّ ِ جز اين نيست كه بر تو رساندن « .]40: الرعد[ ﴾فَن

 .»] ] است و بر ما حساب [آنان [پيام
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و اين كه چه  ها مأمور ابالغ است و مابقي حساب صدر اين آيه آمده است كه پيامبر
 شود. نمي مربوط صو به پيامبرآورد يا نه و حسابرسي آنها، با خداست  مي كسي ايمان

َوَُاَل ﴿ از قومش و شايد امتش به خاطر بي اعتنايي آنها به قرآن، صشكايت پيامبر
 ِ ّۢ ََ ٰ ََ وُل  َُ َّ َٗ ٱس ََ َن َمۡهُجو َۡ ُۡۡق ََ  ٱ ٰ ََ و    َُ َ َّ ِِ ٱ و پيامبر [خدا] «. ]30الفرقان: [ ﴾٣ۖ يِّن َُۡو

 .»كردندپروردگارا، قوم من اين قرآن را رها «گفت: 
كند، آيـا   مي از قوم مشركش به خاطر عدم توجه به قرآن شكايت صزماني كه پيامبر

خداسـت از مـن   اش  در دادگاهي كه قاضـي  صنبايد احساس خطر كنيم كه شايد پيامبر
مسلمان كه مدعي پيروي از قرآنم به خاطر بدنام كردن قرآن و اسالم بـا رفتـار ناشايسـتم    

 صحالي كه خدا بر من خشم گرفته و شـاكي هـم پيـامبر    شكايت كند و من آن روز در
اگر به قرآن عمل نكنيم شايد از ما شـاكي   ص، آري پيامبراست چه جوابي به خدا بدهم

شود، دراين صورت نه تنها پناهگاه ما نيست بلكه به خاطر بي توجهي به قـرآن از مـا بـه    
بايد پناه بـرد در حـالي    و بزرگان صكند و چگونه به روح پيامبر مي درگاه خدا شكايت
رساند  مي چگونه از ما دفع ضرر كرده سود صدانيم و روح پيامبر نمي كه از روح چيزي

را دفـع كنـد و در زنـدگي خانـدان     صتوانست خطرات زندگي پيـامبر  نمي در حالي كه
براي آنهـا كـاري    صبعد از وفات مشكالت فراوان پيش آمد ولي روح پيامبر صپيامبر
 .نكرد

 لچند سؤا

 و در هر لحظـه اند  ، پيامبران، شهداء، زندهصبسياري از مسلمانان معتقدند پيامبر -1
 :ي توان با آنها صحبت كرد و به آنها پناه برد و آيه مي

زَُُوَن ﴿ َۡ ُِِّهۡم َُ ََ  َُ ٌَ ِعَ ء ۡحَيا
َ
��ُ ََۡل أ ََٰ�َ َۡ

َ
ِ أ َّ بِيِل ٱ ََ ََِن ُُتِلُو   ِ�  ّّ ّ ٱ َّ  ﴾١َوَ� َ�َۡس

اند و نزد  اند كشته مپنداريد، بلكه زنده و آنان را كه در راه خدا كشته شده« .]169عمران:  آل[

 .»خورند پروردگارشان روزي مي
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 ؟دهند مي را به عنوان دليل ارائه
 ابتدا بايد توجه داشت آنچه در اين آيه آمده است پناه بردن به ارواح مردگان را تأييـد 

از اين آيه استنباط كرد كه آنها در هر زمان و مكاني صداي ما توان  نمي كند، هم چنين نمي
كند، اين آيـه در حقيقـت معـاد     نمي شنوند، در ضمن اين آيه حتي اثبات شنيدن هم مي را

كند نه چيز بيشتر، بايد توجه داشت اين آيه خطـاب بـه    مي وزندگي بعد از مرگ را تأييد
كردند هر كس كشـته شـود    مي شتند و گمانمشركان و منافقاني است كه معاد را قبول ندا

دانستند، آنها بعد از  مي شود و مرگ را پاياني براي حيات انسان مي يا بميرد نيست و نابود
شـهيد شـده بودنـد بـراي تخريـب       صاهللا  جنگ احد كه هفتاد نفر از اصـحاب رسـول  

تنـد و  گف مـي  ي شهداء افسوس بـاد ها و روحيه مسلمانان به خانواده صشخصيت پيامبر
كردند در اين زمان خداوند  با نزول اين آيه به مسلمانان بشـارت   مي حتي آنها را مسخره

اين را داد كه هر چند كشته شدگان احد از بين شما رفتند، ولي مكاني بهتر از دنيا نصيب 
و جسدشان زير خروارها خاك دفن است ولي روح آنها نـزد  اند  آنها شده و هر چند مرده

ن در آسايش است و از لطف و رحمت الهي برخوردارند و براي همين است پروردگارشا
نهـج   121ي (خطبـه  .»در مرگ شهداء نياز به گفتن تسـليت نيسـت  « :فرمايد مي ÷كه علي

 ي دشتي) البالغه، ترجمه

مانند ما روح و جسدشان به هم متصـل و   اند، اما اين كه گمان كنيم آنها مانند ما زنده
به هر مكان و زمان مراجعت كنند و هر كاري كه بخواهند انجام دهند و  مختارند و آزادند

گيرد و دليلي از قرآن و سنت  مي دعاي مردم را مستجاب كنند همه از توهمات سرچشمه
توانيم بيابيم، بايد توجه داشت با مرگ و جدايي روح از جسد  نمي و حتي عقل براي آنها

مانـد و عملـش، و نيكـان بـه      مـي  نمانده و انسانموسم اختيار به سرآمده و فرصتي باقي 
 واسطه اعمال نيك در آسايش و بدان به خاطر كردار زشت در رنج و عذابند.
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را تأييد كرده و مرگ،  صزنده است، قرآن وفات پيامبر صو اگر كسي بگويد پيامبر
ـ     دگيغسل و دفن ايشان در تاريخ واضح و آشكار آمده و اگر ايشان مانند مـا در دنيـا زن

 .!؟كنند آن كه در مدينه دفن است كيست مي
 خدايا، بـه تـو شـكايت   « :كند مي نيز وفات و مرگ ايشان  را تأييد ÷حضرت علي 

ي مـا  هـا  ميان ما نيست و دشـمنان مـا فـراوان و خواسـته    در صكنيم از اين كه پيامبر مي
 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 15ي نامه  .»پراكنده است

شـوند و   مـي  ران آمده است كه شهداء نزد پرودگارشان روزي دادهآل عم 169در آيه 
آنها بر ديگران و پناهگاه دعاي مردم بودن آنهـا نيسـت در ضـمن    ي  نام و بحثي از احاطه

شود يعني روزي خوار هستند نـه روزي دهنـد، امـا نـزد پرودگـارش چـه        مي روزي داده
 كنند؟ مي جايگاهي است و شهداء در عند ربهم چه

مۡ َوٱ﴿ ُُ َُ ۡج
َ
ُِِّهۡم سَُهۡم أ ََ  َُ َُ ِعَ ء  َُ َه ۡو َُقوَن  َوٱس ِ ُّ ُم ٱسّصِ ُُ ِكَِ   َٰ و 

ُ
لِهِ ء أ َُ َُ ِ َو َّ َُو   َِ� ََ  ََ ََِن  ّّ 

مۡ  ُُ َُ و آنان كه به خدا و رسوالنش ايمان آوردند، آنان در رفتار و عمل « .]19الحديد: [ ﴾َوَُو
ي آنهاست پاداش و  نزد پروردگارشانند، شايستههايي كامل در  راستگويان و شاهدان و نمونه

 .»روشنايي از جانب اهللا

ۡم َ� ََۡ� ﴿ ُُ ِۡل َوٱََّهاَِ َو
ِّ ُُِّحوَن َ�ُۥ َِ� َُِّ  ََُس ََ  َُ ََِن ِعَ ّّ كسانى « .]38فصلت: [ ﴾ُمونَ  َٔ فَ�

 .»شوند كنند و خسته نمى روز او را نيايش مى كه در پيشگاه پروردگار تواند شبانه
ي حجـاب فـرو   هـا  توان در نزد پروردگار و در حضورش آن زمان كه پـرده  مي و مگر

 افتد و خدا بهتر شناخته شود، به سجده نيفتيم و از اين سجده احساس شعف نكنيم.

بِيِل ٱ﴿ ََ و   ِ�  َُ اَج َُ ََِن  ّّ ُ َِۡزُاا َحسَ َوٱ َّ َُّهُم ٱ زَُ� اَُو   ََۡ�ۡ ََ ۡو 
َ
َُّم ُُتِلُوء   أ  ِ َ سَُهَو اُ يّن ٱَٗ َّ َّ

َخٗ�  ٥َخۡ�ُ ٱّۡ�ٰزِ�َِ�  ُۡ َو َُّهم  ِخلَ ُۡ ُ ۡوََهُ َِ َۡ َۡ و آنان كه در راه خدا و به « .]59-58الحج: [ ﴾ ََ
خاطر اهللا پرستي هجرت كردند، سپس در راه اهللا جهاد كردند و كشته شدند يا به مرگ طبيعي 

دهد و به راستي اهللا بهترين روزي رسان است و اهللا،  مي ها، روزي مردند، خداوند از بهترين رزق
 .»مهاجران در راهش را به جايگاهي رساند كه به آن راضي و خشنود شوند
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ُُِّحوََُهۥ َوَ�ُۥ �۩ ﴿ َُاَدَِهِ  َوََُس ۡن ِع ََ وَن  ُ ِِ ُۡ َُِّ  َ� ََۡسَت ََ  َُ ََِن ِعَ ّّ  ﴾٢يِّن ٱ
گاه از بندگي او سركشي نكنند و با  باشند هيچ نزد پروردگارشان مي آنان كه« .]206األعراف: [

شناخت جايگاه خويش و خداي خويش، اهللا را پيوسته و با رضايت عبادت كرده و براي اهللا 

 .»كنند سجده مي
آري ارواح جن و انس و فرشتگاني كه در مقام شرفيابي به حضور اهللا هستند از خيـر  

َُ ﴿ بودن برخوردارند ي در محضر اهللاها و خوبي ِٰم ِعَ ََ َُ ٱسّس وُهـم ََِمـا سَُهۡم َد  ِِ َو َو ُُ ُِِّهۡم  َو ََ

براي آنها در نزد پروردگارشان پناهگاهي از آسايش است و « .]127األنعام: [ ﴾١َ�َُو   َ�ۡعَملُوَن 

 .»اهللا سرپرست و دوست آنان است به خاطر عمل نيك خود آنها

َُونَ ﴿ ء ا َۡ َ ا َ َّ َُ ٱسُۡمۡحِسنَِ�  سَُهم  ء ٰسَِ  َجَز  ََ ُِِّهۡمُ  ََ  َُ ِي  ٣ِعَ ّّ  ٱ
َ
ـَوأ َۡ
َ
َُۡهۡم أ ـ ََ  ُ َّ ََ ٱ َُ�ّفِـ ِِ

ِي َ�َُو   َ�ۡعَملُوَن  ّّ ۡحَسِن ٱ
َ
م َِأ ُُ ََ ۡج

َ
 َوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ

براي بندگان نيك « .]35-34الزمر: [ ﴾٣َعِملُو  
مهياست كه اين پاداش نيكوكـاران عـالم اسـت و    اهللا نزد پروردگارشان از هر نعمتي كه بخواهند 

بـه آنـان   شـان   گناهان اينان را مستور و محو گرداند و بهتر از مزد عمـل ترين  خداوند حتي زشت

 .»داده شود
شويم كه حتي بندگان نيك اهللا ممكن است گناهاني بزرگ  مي در اين آيات متوجه 

رگرديم و من و شما هم با وجود اين انجام دهند ولي مهم اين است كه باز به سوي اهللا ب
 توانيم به سوي اهللا برگرديم و با وجودي كه تاريكي قلب ما به آساني پاك مي همه گناه

بندگان خدا قرار ي  خويش در زمرهي  شود ان شاء اهللا به زودي به لطف اهللا و اراده نمي
 بگيريم تا ما مصداق آيات فوق باشيم، ان شاءاهللا.

ُِِّهۡم َجّ�ِٰ  ٱَّعِيِم يِّن سِۡلُمتّ ﴿ ََ  َُ هاي بهشتي  براي پرهيزگاران باغ« .]34القلم: [ ﴾٣قَِ� ِعَ

 .»وجود دارد نزد پروردگارشان
شود كه مقام عند ربهم مخصوص بندگان خـالص خداسـت    مي در اين آيات مشخص

لـق خـدا و   جايگاهي كه آنها به تسبيح و بهره بري از انعام الهي مشغولند، نه نظارت بر خ
 ادن به درخواست ايشان.احاطه بر اعمال انسانها و جواب د
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توانيم با ارواح انبياء و بزرگان صحبت كنيم و به آنها  مي و اين كه مطرح شد هر لحظه
ي هـا  كند و حتي دعاهاي آمـده در قـرآن، نيـايش    نمي پناه ببريم، قرآن و سنت آن را تأييد

در صحيفه سجاديه بيانگر  ÷عاهاي امام سجاد در نهج البالغه، دعاي كميل ، د ÷علي
اين است كه اهللا تنها پناه ماست و جز او هيچ پناهي نداريم، و نماز نيز صحبت بي واسطه 

 .»وإياك نستعني«ت و باور داشتن به با خداست و نشانگر بي نيازي از غير خداس
مصـيبتي  خـدايا چـون بـه     :فرمايـد  مي سجاديهي  صحيفه 20در نيايش÷ امام سجاد

 گرفتار شدم اميد و پناهم تو هستي، خدايا دعايم را بپـذير زيـرا بـراي تـو همتـايي قـرار      
 خواهم. نمي دهم و با وجود تو از ديگري چيزي نمي

گويند خداوند فـالن فـرد را بـه خـاطر      مي كنيم مردم مي در بعضي مواقع مشاهده -2
امام يا بزرگ، فردي را شفا داد، آيا  گويند فالن پيامبر يا مي فالن بزرگ شفا داد، بعضي نيز

پيامبر يا بزرگي انسان شفا  اين پندارها درست است و آيا ممكن است با پناه بردن به روح
 ؟يابد

بايد توجه داشت كه مرگ و زندگي به دست خداست و اجل و مرگ انسان بـا   -الف
 مر كم يـا زيـاد  خداست و اگر ميزان عمر انسان وابسته به خودش باشد با عملش ميزان ع

شـود و اگـر تقـدير اهللا بـر شـفاي       نمي شود و به خاطر روح يك مرده عمر كم يا زياد مي
مريض يا حل مشكل قرار گرفت، اين لطفي است كه اهللا بـه خـاطر ايـن كـه خداسـت و      

اش  مبذول داشته نه اين كه به خاطر يـك روح بـه بنـده   اش  رحمان و رحيم است به بنده
 .فوق مصداق ضرب المثل زير نيستم لطف كند، آيا توه

 به شوشتر زدن گردن مسگري گنه كرد در بلخ آهنگري
برند اگـر از خـود اهللا بخواهنـد بـي      مي آيا آنان كه كاسه گدايي به درگاه غير اهللا -ب
 ؟كند مي ورزد و دريغ مي بخلاش  مانند و آيا اهللا در رفع حاجت بنده مي پاسخ

 :به قول سعدي در گلستان
 ناز بر آن كن كه خريدار توست سي رو كه طلبكار توستپيش ك
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ي اديان انحرافي بسياري از انسانها ها پرستان و عبادت گاه در بسياري از معابد بت -ج
و  ها را خدا شفا داده است، آيا آنها را هم بزرگان دين اسالم  دعا كرده و شفا يافتند يا بت

فيان پيروزي مشركان در جنگ احد را لطف و معبودهاي دروغين آنها. توجه كنيد كه ابوس
دانست و هبل را در جنگ به همراه آورده بـود و چـون پيـروز شـدند در      مي عنايت هبل

 .امروز هبل به آنها منت نهاده است! :گفت مي مقابل هبل با تضرع و زاري
 :فرمايد مي قرآن هم اين گونه -د

ََۡقلَ  ّدَعَو  ﴿
َ
ء َ ُّهُ فَلَّما ََ  َ َّ ََا َ�ٰلِحٗ ٱ ََ ََۡيَت ٰ َما َۡكِۡن  َّ ََِن ٱۡ ََّن  و ُُ َ َّ ء  ١َُِِ�َن ا  فَلَّما
ء ََ ََٮُٰهَما َ�ٰلِحٗ  ََ َ ُُ ۥ  ّما َُۡ�ُِ�وَن ا َجَعَ� َ�ُ ََ  ُ َّ َِ ٱ َتَ�ٰ ََ ََ ََٮُٰهَماُ   

ء -189األعراف: [ ﴾١ََ َِيَما
روردگارا اگر به ما فرزندي صالح عطا كني ... زن و شوهري به درگاه اهللا دعا كردند كه پ« .]190

كنيم؛ پس چون خداوند به آن دو، فرزندي صالح عطا كرد مشرك شدند  تو را فراوان ستايش مي
و براي خدا در آنچه به آنها عطا كرد شريك قرار دادند، ولي خداي تعالي برتر است از آنچه 

 .»شريك او سازند

َِن ُدونِ ﴿ ُعوَن  ُۡ ََِن ََ ّّ ُُو   َُۡ�ۡم يِن ُرَـُتۡم  يِّن ٱ ۡم فَۡليَۡسَتِجي ُُ َُاُُۡ�ۡم  فَ�ۡدُعو َۡ
َ
َُاٌد أ ِ ِع َّ ٱ

 �َِ� ُِ خواهيد بندگاني چون شـما   همانا غير خدا، آناني كه از آنها مي« .]194األعراف: [ ﴾١َ�ٰ
بخوانيـد تـا    پذيريـد، آنهـا را   بودند يا هستند، اگر به كارايي آنها اعتماد داريد و سخن اهللا را نمي

 .»حوائج شما را روا كند
خدايا مرا به مخلوقاتت وامگذار، بلكه  :فرمايد مي صحيفه 22در نيايش ÷امام سجاد

 خود به تنهايي حاجتم را برآور.
اختيار دهنده مرگ همان است كه زندگي در دست اوسـت و آن  « :فرمايد ÷ و علي

 .ي دشتي) غه، ترجمهنهج البال 31ي (نامه .»دهد مي كند شفا مي كه بيمار
خدايا گره هر مشكلي به دست تـو   :فرمايد مي صحيفه 7همچنين امام سجاد در نيايش

و شـروع   هـا  شـود و اتمـام سـختي    مي به لطف تو برطرف ها شود و رنج و سختي مي باز
خوانند و در سختي  مي دشواري تو راي  شود؛ خدايا در لحظه مي آسايش از تو درخواست
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شود مگر اين كه تو آنها را برطـرف   نمي برطرف ها برند؛ گرفتاري مي تو پناهو گرفتاري به 
شود مگر اين كه تو آن را بگشايي؛ خـدايا هـيچ كـس را     نمي سازي و هيچ گرهي گشوده

و اي  تواند بگشايد آنچه تو آن را بسـته  نمي ياراي مخالفت با تقدير تو نيست و هيچ كس
 اي... ا گشودهواند ببندد آنچه تو آن رت نمي كسي

 طلبد او گدايي است كه حاجت ز گدا مي   طلبد هر كه منظور خود از غير خدا مي
دهـد   مي و بزرگان ديني از طبيبي كه بيمار را شفا صعده معتقدند كه مگر پيامبر -3
ند كه قادر نباشند يك بيمار را عـالج كننـد؟ و مگـر در قـرآن نيامـده اسـت كـه        تر ناتوان
 يشـان ها داد و مردم را از آنچـه در خانـه   مي كرد، بيمار را شفا مي ندهمرده را ز ÷عيسي

 كرد؟ مي خوردند آگاه مي
جوابي كه به اين سؤال بايد داد اين است كه شفا دادن مريض به دست خداست و آن 

بيند خردمند نيست، بايد توجه داشت علم طبيب به امر  نمي بيند و خدا را مي كه طبيب را
شود و اين قانون وسنت الهي است و توسـط عقـل بـه اثبـات      مي مريضاهللا سبب شفاي 

دهد و حال آن كه  مي رسيده كه خداوند به دست طبيب در امور مادي با دارو بيمار را شفا
ي الهي است و ها تواند باعث بهبود مريض شود، اين جزء سنت نمي پزشك بدون علمش

يي هـا  سـنت  هـا  دهد ، و ايـن  مي ارو شفاسوزاند، د مي هميشه در دنيا جريان دارد كه آتش
كند ، اما شفاي انسانها به دست ارواح  مي است كه خداوند وضع كرده و عقل آن را درك

تـوان آن را اثبـات كـرد، چـه      نمـي  چون امري غير مادي و غير قابل درك است و با عقل
اند، دارو اگر به سوز مي بسيار افرادي كه به ارواح پناهنده شده و شفا نيافتند، آتش هميشه

دهد، ولي ارواح و خواستن از آنها چـه   مي موقع و درست مصرف شود حتما بيمار را شفا
دهـد كرامـت ايـن     مـي  يابد يكي را هم كه خدا شفا نمي هزاران مريض شفا ؟قانوني دارد

است نـه  شان  به بندگيشان  و بزرگان ديني بزرگي صدانند در حالي كه پيامبر مي بزرگان
 بودند نـه طبيـب جسـم و هرگـاه پيـامبران بيمـار       ها بيماران، زيرا آنها طبيب دل به شفاي

 كردند. مي شدند به حكيم براي عالج بيماري مراجعه مي



  چرا و چگونه خدا را بشناسيم  154

 

كرد، معجـزه اسـت و بـراي تشـويق مـردم بـه        مي مرده را زنده ÷اما اين كه عيسي
داد،  مـي  فاسوره آل عمران آمده است كه او بـه اذن خـدا شـ    49خداپرستي است، در آيه 

خوردند آگـاه بـود، همـين     مي كرد و تا زنده بود از غذايي كه اطرافيانش در خانه مي زنده
پرسد كه آيا  مي بعد از مرگ از احوال پيروانش آگاهي ندارد، و چون خدا از او÷ عيسي

 فرمايد: مي تو به مسيحيان دستور دادي كه براي من شريك قرار بدهند،

﴿ ُٗ َّ َعلَۡيِهۡم َشِهي َّ�ِيَب َعلَۡيِهمۡ    ََ  ٱس
َ
َِ ُرََ  أ ۡيََ َّ ّما َََو

ُ  َِيِهۡم  فَلَ َۡ  .]117: ةالمائد[ ﴾ا ُد
پرستيدند و  بودم گواه و شاهد بودم كه مسيحيان تو را ميشان  خدايا من تا زماني كه در بين«

 .»...خبرم گواه بودي و من از آنان بي چون روح مرا گرفتي، تو خود بر آنان
 ي وضع شده الهي و خيالبافي ذهن.ها ق است بين سنتپس فر

 و بزرگان دين كمتر از طبيبي هستند كه شفا صسؤال مطرح شده و اين كه آيا پيامبر
ي هـا  راهنمايي مردم و قلـب  صدهد عالمت ناآگاهي فرد است، زيرا تخصص پيامبر مي

و شـفاي  مستعد است و تخصص طبيب شـفاي بيمـار قابـل عـالج، بنـابراين در طبابـت       
علم أنتم أ«:آمده است  صبرتري دارد و در حديثي از پيامبر صبيمارها طبيب بر پيامبر

 .»تر هستيد ز امور دنيايي تان آگاهشما ا« »مور دنياكمأب

برتـر بـود كـه     صسؤال مطرح شده مانند اين است كه بپرسيم مگر اديسون از پيامبر
 اختراع كرده است. صبرق را اختراع كرد بعد ادعا كنيم برق را پيامبر

وظيفه پيامبران و بزرگان دين مشخص است آنها در عبادت و اطاعـت الهـي برتـرين    
افراد بودند ولي در امور عادي زنـدگي و صـنعتي و علمـي انسـانهاي معمـولي بودنـد و       

بودنـد، بـه عنـوان     تـر  آگاه ها متخصصان صنعت يا طب يا ... از عالمان ديني در اين زمينه
قبـل از   صآمـد و پيـامبر   صگ احزاب نظريه سلمان فارسي به كار پيامبرنمونه در جن

كرد و دور شهر خندق  مي چاره سلمان از اين پيشنهاد آگاه نبود و گر نه ابتدا خود پيشنهاد
از جايي كه  سكردند يا در جنگ بدر محل استقرار سپاه را با نظر حباب بن منذر مي حفر
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رد و اين نظر حباب بن منذر موجب شد به راحتـي  خود آن را انتخاب كرده بود عوض ك
 مشركان را شكست دهند.

فرسـتيم و در نمـاز    مـي  بر ما احاطه ندارد پس چرا بر ايشـان درود  صاگر پيامبر -4
را تلفظ كرده و از ضمير مخاطب [ك] بهره برده ايشـان   »السالم عليك أهيا النبي«ارت عب

 ؟فرستيم مي ان رودررو شده به ايشان سالمرا مخاطب و منادا قرار داده گويي با ايش
مانند دعا براي اهل ايمان است و شايسته است هم چنان  صدرود فرستادن بر پيامبر

و  صكنند مسلمانان هـم بـراي اسـوه ايمـان پيـامبر      مي كه فرشتگان براي اهل ايمان دعا
يشـان، در  و خاندان و پيروان مـؤمن ا  صمؤمنان دعا كنند و بگويند درود خدا بر محمد

 .قرآن نيز به اين مسأله اشاره شده است

ّلُِمو   ﴿ ََ َُو   َصلوو   َعلَۡيهِ َو ََ  ََ ََِن  ّّ َها ٱ �و
َ
�ِ�َ ُ ِ ّ ُِ  ٱَّ

َ ََ َتُهۥ ََُصلووَن  َُ ِ ِك ََ ََ َ َو َّ ا  يِّن ٱ َُۡسلِيما
. اي اهل فرستند مي همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت« .]56األحزاب: [ ﴾٥

 .»ايمان! بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، تسليم او باشيد
سالم بر تو اي پيامبر و نبـي، اوال در   :گوييم مي اما اين كه ايشان را خطاب قرار داده و

اين دعا كالم و بحثي از پناه بردن به پيامبر و چيزي از ايشـان خواسـتن نيسـت و نظريـه     
توانند به اين استدالل كنند، ثانيا اين دعا و طلب رحمتـي اسـت    نمي واحپردازان پناه به ار
در نمازشان اين عبارت را به كار برده و جزء  صآمده بود و پيامبر صكه در نماز پيامبر

نماز پيامبر و همه مؤمنان بود و چون اين گونه نماز خواندن وحي الهـي و سـنت رسـول    
تعبدي است لذا اين عبارت جـزء واجبـات نمـاز    خداست و به اجماع تمام علماي اسالم 

تقليـد كنـيم، بنـابراين ايـن      صاست و ما در اين مسأله بايد بدون چون و چرا از پيـامبر 
عبارت در نماز ما باقي است و حذف آن هم امكان پذير نيست، توجه داشـته باشـيم كـه    

اسـت كـه واجـب    يي هـا  شيوه نماز خواندن، طرف نماز خواندن و ... از آن دسته از سنت
بـه سـوي بيـت     ها و مسلمانان سال صاست اطاعت شود و چنان كه مطلع هستيم پيامبر
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خواندند و با امر اهللا كعبه را قبله خـويش سـاختند و از آن روز بـه بعـد      مي المقدس نماز
 .كعبه نماز گزارد هيچ فرد حق ندارد آگاهانه به طرف بيت المقدس يا سمتي جز

ن زمينه اين است كه در زمان حيات نبي معظم اسالم چه بسـيار  نكته قابل توجه در اي
خواندنـد و در نمازشـان    مـي  زيستند و نماز مي مسلماناني كه در مكه يا نقاط ديگر حجاز

بر همه آنها تسلط داشت و  صبردند، آيا پيامبر مي را به كار السالم عليك أهيا النبيجمله 
شاهد  صاشيم كه احاطه داشت، در زندگي پيامبرشنيد، اگر معتقد ب مي دعاي همه آنها را

اين هستيم كه عثمان قبل از صلح حديبيه از طرف پيامبر براي انجـام مـأموريتي بـه مكـه     
از مكـه خبـر رسـيد كـه عثمـان را       صرفت، در زماني كه عثمان در مكه بود بـه پيـامبر  

نتقام خون عثمان آماده پيامبر و اصحاب براي گرفتن ا ،بنابراين اند، مشركان به قتل رسانده
خواند ولي پيامبر از وضعيت او  مي گشتند در حالي كه عثمان در مكه سالم بود و نماز هم

 باخبر نبود.
چنين اين دعا در نماز مانند وارد شدن به خانه است كه كسي نيست و فرد به خود هم
ز هم چـون بـه   دهند و در نما مي كند و در اين زمان فرشتگان جواب سالم او را مي سالم

 فرستند. مي فرستيم فرشتگان نيز به ما درود مي رسول اهللا درود
هر كجا هستيد به مـن سـالم    اند، در حديثي از رسول اهللا آمده است كه ايشان فرموده

 رسد. مي دهيد زيرا با سالم شما درود خدا بر من
 :صضرورت دعا براي پيامبر

 حتـاج دعـا كـردن كسـي نيسـت، ولـي      شايد اين فكر به ذهن خطور كند كه پيـامبر م 
پروردگارا براي پيـامبر در سـايه لطـف خـود     «كند،  مي براي ايشان دعا ÷بينيم علي مي

نهج  72ي  خطبه .»جاي با وسعتي بگشاي و از فضل و كرامت پاداش او را فراوان گردان ... 

 ي دشتي البالغه، ترجمه
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بوده  سالم اهللا عليك أهيا النبـيت كه در حقيق السالم عليك أهيا النبييا همين عبارت  

باشد و بيانگر طلـب درود و   مي در اين جمله حذف شده، دعااش  و اهللا به دليل علو مرتبه
 است. صرحمت اهللا براي پيامبر

 رسد، مي بايد توجه داشت كه هر دعا و طلب رحمت براي پيامبر به روح ايشان
پروردگـارا بـه    :چنين دعا فرمودنـد  صحيفه براي پيامبر اين 2امام سجاد نيز در نيايش

 را باال ببر.اش  خاطر رنج و سختي كه پيامبر در راه تو كشيد مقام و مرتبه
شـنود، موضـوعي    مـي  دهد يا اصال آن را مي جواب سالم را صاما اين كه آيا پيامبر 

بعد است كه نبايد خود را درگير آن كنيم زيرا وظيفه ما درود فرستادن بر پيامبر است و ما 
 داند. مي آن را خدا
 :صحيح دعا كردني  شيوه

امامان سـراغ داريـم ايـن اسـت كـه آنهـا بـدون هـيچ         ي  آنچه در سنت پيامبر و سيره
خواستند شفيعي براي آنها برگزيند، ايـن شـفيع    مي خواستند و از اهللا مي از خدااي  واسطه

 بود. مي گاه اعمال خودشان، قرآن و ...
ي  محمدي وار و علي گونه بود ايـن دو بزرگـوار را اسـوه   كه رفتارش  ÷امام سجاد

: پروردگارا به مقام رفيع محمدي و كند درگاه الهي اين چنين دعا مي خويش قرار داده، به
 آورم. مي آن دو به تو رويي  جويم و به واسطه مي درخشان علوي به تو تقربي  رتبه

لها ما مسـلمانان امـت محمـديم و    كنيم، بارا مي بنابراين ما هم همچون پيشوايمان دعا
معتقد به يگانگي تو، خدايا در دنيا اقتدار را به مسلمين بازگردان و بـه لطـف خـودت در    

را شفيع ما قرار بده، خدايا كمك مان كـن در   صآخرت كه تو صاحب آن هستي محمد
 دنيا علي وار زندگي كرده و در آخرت علي را شفيع مان قرار بده.

ـ   صخدايا شفاعت پيامبر :فرمايد مي صحيفه 2يشامام سجاد در نيا ت در حق اهـل بي
 پاك و امت با ايمانش را بپذير.
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ي بـدر كـه   هـا  شنوند چرا پيـامبر سـر در چـاه    نمي شنوند يا نه، اگر مي آيا مردگان -5
 ؟ردند و با مردگان مشرك سخن گفتندمردگان كفار در آنها بود، ك

الم غيب مرتبط است لذا انسانها قبل از مرگ در رابطه با مرگ بايد گفت كه چون با ع
چـه  «: فرمايـد  علـي مـي  قادر به كشف ماهيت آن نيستند، حتي انسـاني آگـاه چـون امـام     

ن نبـود،  روزگاراني كه در پي گشودن راز مرگ بودم اما خواست خدا جز پنهـان مانـدن آ  
 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 149ي خطبه .»هيهات كه علمي است پنهان

با استناد به داليلي معتقدنـد  اي  علماي اسالم نيز در اين زمينه متفاوت است، عده نظر
 هـا  با استناد به داليلي ديگر اعتقاد دارند با مرگ انسان، گوشاي  شنوند و عده مي مردگان

 .شود مي از شنيدن باز مانده و ارتباط مرده با دنيا به طور كامل قطع
ن است كه مردگان چه بشـنوند و چـه نشـنوند قـادر     اما آنچه كه غير قابل رد است اي

نهج البالغه آمـده، در   46نيستند با ما سخن گويند و روح يك مرده طبق آن چه در خطبه 
تواند حاضر باشد، پناه بردن به آنها در بحث قبلي ثابت شـد   نمي يك لحظه در چند مكان

آن چه در قرآن و سـنت   كه اشتباه است و مرگ امري غيبي و غير قابل تجربه است و جز
 باشد. مي خيال پردازاني  آمده ياوه

در ضمن بايد توجه داشت كه شنيدن يا نشنيدن صـداي زنـدگان توسـط مردگـان در     
كنـد بنـابراين    نمـي  عالم برزخ و بحث در اين مسأله هيچ دردي از جامعه اسـالمي را دوا 

ي مصـطفي اربـابي انديشـمند    نيازي به پرداختن به اين مسأله نيست، در ديداري كه با آقا
شهر تربت جام داشتم، ايشان سخن امام شهيد حسن البناء كه بحث در اين مورد [ شنيدن 

دادند، همچنـين   مي دانست ترجيح مي يا نشنيدن صداي زندگان توسط مردگان] را بدعت
حاج مصطفي اربابي بيان داشت در پروتكل اول يهوديان آمده است هر چه مسـلمانان بـه   

ي سازنده بازماننـد  ها امور بپردازند و از امور اصلي و حقيقت اسالم و تالش در زمينه اين
به نفع يهوديان است و لذا اگر مسلمانان به اين امور بهـاء دهنـد، آب در آسـياب دشـمن     

 .اند  ريخته
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 وصف مردگان در قرآن و نهج البالغه

شـده و بعضـي از    كنـيم كـه مردگـان از زنـدگان جـدا      مـي  در قرآن آشكارا مشـاهده 
 زندگان و مردگان بيان گشته است. يها تفاوت

ٖه ﴿ ،در قرآن آمده است َء ۡحَيا
َ
ۡ�ُ أ ََ َ�ٌٰت  َۡ

َ
ُُوَن  أ َُۡع َّاَن ُ�

َ
وَن َ َُ ُع ۡۡ َ ا َ ََ  .]21النحل: [ ﴾٢َو

 .»شوند مي دانند چه زماني برانگيخته مردگانند نه زندگان، و نمي«
موسم اختيارشان به سر آمده، احساس و شعور  اند، مردگان از حيات بي بهره ،بنابراين

 شوند. مي دانند چه زمان برانگيخته نمي ندارند و

ُۡلَُهم ﴿ ََا َ� ُۡ لَ ُۡ
َ
ُُ سَُهۡم َِۡ�ـَزۖ� َوَ�ۡم أ ۡو َُۡسَم

َ
ٍُ أ َح

َ
ِۡن أ َّ َُۡهم  َِ ۡل ُ�ِسو  َُ ٍن  َۡ ِن َُ مـريم:  [ ﴾٩َّ

ا پيش از اين كافران هالك ساختيم. آيـا چشـم   اي پيامبر چه بسيار از اقوامي از اهل عناد ر« .]98

 .»بيند و يا كمترين صدايي از آنان خواهي شنيد تو احدي از آنها را مي
 د. مرده قادر نيست سخن گويبه راستي كه 

رسد وجه شباهت  مي و به نظراند  از قرآن نيز جاهالن به مردگان تشبيه شدهاي  در آيه

َ ﴿ شنوند، نمي جاهل و مرده اين است كه هر دو َّ ـَ�ُٰتُ يِّن ٱ َۡ
َ
َُ َوَ� ٱۡ� ء ۡحَيـا

َ
ا ََۡسَتوِي ٱۡ� ََ َو

ُُـوَِ  ُق
ۡۡ ـن ِ� ٱ َّ  ُٖ ََ  َُِمۡسِم

َ
ء أ ا ََ َُ  َو ء ا َۡ َ ن َ ََ  ُُ زنـدگان ماننـد مردگـان    « .]22فـاطر:  [ ﴾٢َُۡسِم

كـه در قبرهـا   تـواني آنـان را    كند هر كه را بخواهد و اي پيامبر تو نمي نيستند، همانا خدا آگاه مي

 .»اند شنوا سازي خفته

ََِِ�َن ﴿ ُۡ َُ  
ّۡۡو   ََ يَِذ  َو ء �َ ّم ٱ�و ُُ ٱسصو ُُ ٱسَۡمۡوَوٰ َوَ� ُُۡسِم اي « .]52الـروم:  [ ﴾٥فَنََِّ  َ� ُُۡسِم

تـواني دعوتـت را بـه     تواني صدايت را به مردگان برساني و نمـي  پيامبر تو همان گونه كه تو نمي
 .»تواني جاهل را از غفلت بيدار كني اني، نميگوش انسان كر برس

َنَِ� ﴿ ،در سوره واقعه آمده است ُِ ََ  َ�ۡ ََ ء يِن ُرَُتۡم  ٨فَلَۡوَ�ء يِن ُرَُتۡم  َََها َِۡجُعو ََ
 �َِ� ُِ ٰ�َ٨  َ�ُِ َّ ََِن ٱسُۡمَق ء يِن َ�َن  ا َّ

َ
َُّ  ََعِيٖ�  ٨ فَأ ۡ�َحاٞن وََج ََ َٞ َو ۡو ََ -86: الواقعة[ ﴾٨فَ

شويد، * پس آن (روح) را بازگردانيد اگر راست  اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمي« .]89

 .»گوييد!  * پس اگر او از مقرّبان باشد،  * در روح و ريحان و بهشت پرنعمت است! مي
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پس اگر حيات و زندگي به دست انسان يا طبيعت است، روح را دوباره به بدن مرده «
 .».بازگردانيد و ..

شود، با مرگ انسان روح از بدن جدا شده  مي جسم انسان با مرگ دچار تغيير ،بنابراين
گيرد ، آن چه كه مسلم است اين كه جسد انسـان   مي و بدن بدون روح، جسد يا ميت نام

ماند ولي از جزء ديگر جسم يعني روح به تصديق آيه قرآن اطالع چنداني  مي در قبر باقي
برنـد، جسـد    مـي  م روح نيكوكاران در نزد پروردگار در آسايش به سرداني مي نداريم فقط

شود و بيشتر جسدها در  مي مردگان كه قسم ديگر جسم است در قبر دچار تغيير و تحول
 شوند. مي ي اوليه دفن فرسوده و متالشيها همان سال

 در نهج البالغه نيز به موضوع مرگ و مردگان پرداخته شده است:
كنند  و چون تقدير الهي فرا رسد تنها  مي دو فرشته است كه او را حفظبا هر انساني «
نهـج   201(حكمـت  .»گذارند، كه همانا زمان عمر انسـان، سـپري نگهدارنـده اسـت     مي يش

 ي دشتي) البالغه، ترجمه

شود تا آنكه گوش او ماننـد زبـانش    مي اما مرگ همچنان بر اعضاي بدن انسان چيره«
تواند با زبان سخن بگويد و نه با گـوش   مي افتاده، نهاش  ن خانوادهاز كار افتد پس در ميا

نگـرد، امـا صـداي     مـي  كند  و حركات زبـانش را  مي بشنود، پيوسته به صورت آنان نگاه
گيرد و چشم او نيـز   مي شنود. سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا نمي كلمات آنان را

شـود و چـون مـرداري در بـين      مـي  خارج افتد و روح از بدن او مي مانند گوشش از كار
 ماند كه از نشستن در كنـار او وحشـت دارنـد و از او دور    مي خويش بر زميني  خانواده

دهـد. سـپس او را بـه     مي را پاسخاي  كند و نه خواننده مي شوند نه سوگواران را ياري مي
ميشـه از  سپارند و بـراي ه  مي برند و به دست عملش مي سوي منزلگاهش در درون زمين

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 109ي خطبه .»پوشند مي ديدارش چشم
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شـود. بعـد از مـرگ     مـي  ارث ديگـران اش  و سـرمايه اش  چون انسان بميرد قبر خانه«
 شناسـد و بـه گريـه كننـدگان خـود تـوجهي نـدارد و دعـوتي را پاسـخ          نمي نزديكان را

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 230ي خطبه .»گويد نمي
شـود. قبرهـا بـه هـم      مـي  پوسد و بالش نرمش به سنگ و آجـر تبـديل   مي جسدش«

چسبيده، بناي گورها بر خرابي و با خاك ساخته شده، گورها به هم نزديك ولي سـاكنان  
 آنها از هم دور و غريبند. در وداي وحشتناك به ظاهر آرام اما گرفتارند. نه با وطـن انـس  

طي دارند. چگونه يكديگر را ديـدار كننـد در حـالي كـه     گيرند و نه با همسايگان ارتبا مي
                                                  .»فرسودگي آنها را در هم كوبيده  و سنگ و خاك آنان را در كام خود فـرو بـرده اسـت   

 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 226ي خطبه
سـپس آنـان را بـه    » يرومندتر اسـت؟ كسي از ما ن چه: «و پند گيريد از آنها كه گفتند«

خوانند، و در قبرها فرود آوردنـد بـي آنكـه    شان  گورهايشان سپردند، بي آنكه سواركاران
ي پوسـيده،  هـا  و از استخوان ها ، و از خاك كفنانشان نامند، از سطح زمين، قبرهاهمسايگ

 را بـاز دهنـد و هـيچ سـتمي     نمـي  را پاسـخ اي  همسايگاني پديد آمدند كه هـيچ خواننـده  
دارند و نه به نوحه گري توجهي دارند، نه از بـاران خوشـحال و نـه از قحـط سـالي       نمي

يكديگرنـد امـا از هـم دورنـد،     ي  گردند. گرد هم قرار دارند و تنهايند، همسـايه  مي نوميد
روند. نزديكان از هـم دورنـد،    نمي با هم ندارند، ولي هيچ گاه به ديدار يكديگراي  فاصله

از دل آنان رفته،  بيخبراني كه حسد در دلشان فرو مرده است.  ها ستند كه كينهبردباراني ه
ي  نهج البالغه، ترجمـه  111ي خطبه .»نه از زيان آنها ترسي و نه به دفاع آنها اميدي وجود دارد

 .دشتي
گشـتند بـراي اثبـات گـذرا      ميوقتي كه به همراه سپاهيانش از صفين بر ÷امام علي

كوفـه رسـيد، خطـاب بـه مردگـان      ي  بـه قبرسـتان پشـت دروازه    بودن خوشي دنيا چون
ي وحشت زا ها اي ساكنان خانه«: شنيدند چنين فرمود ش صدايش را ميكه سپاهياندرحالي

ي خالي و گورهاي تاريك، اي خفتگان در خاك، اي غريبان، اي تنهـا شـدگان،   ها و محله
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انيم و به شما خواهيم رسيد؛ اي وحشت زدگان، شما پيش از ما رفتيد و ما در پي شما رو
يتان، ديگران در آن سكونت گزيدند، و اما زنانتان، با ديگـران ازدواج كردنـد و   ها اما خانه
ميان ديگران تقسيم شد، اين خبري است كه ما داريم، حال شـما چـه خبـر    شما دراموال 

د شما را سخن گفتن داشتني  ] بدانيد كه اگر اجازهداريد؟ [ سپس به اصحاب خود فرمود:
 ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 130حكمت .»دادند كه بهترين توشه تقواست مي خبر

سؤالي كه ممكن است در اين خطبه به وجود آيد اين است كه آيـا امـام بـا مردگـان     
سخن گفت و مردگان سخنش را شنيدند و يا اين عمل امام حالـت نمـادين بـراي بيـدار     

 داند. مي ال را اهللاباش كوفيان دارد، پاسخ به اين سؤ
بـه حالشـان   اي  به نظر من چه مردگان سخنان امام را شـنيدند و چـه نشـنيدند فايـده    

رهنمودهـاي  توانستند از  مي نداشت چون موسم اختيارشان به سرآمده بود و فقط زندگان
 علي مرتضي بهره جويند.

من از  « :ندگذراندند فرمود مي امام علي در حالي كه آخرين لحظات عمر شريفشان را
همسايگان شما بودم كه چند روزي در كنار شما زيستيم و به زودي از مـن جسـدي بـي    
روح و ساكن، پس از آن  همه تالش و خاموش پس از آن همه گفتار باقي نخواهد مانـد  
پس بايد سكوت من و بي حركتي دست و پا و چشم و اندام من، مايه پند و انـدرز شـما   

 .ي دشتي ج البالغه، ترجمهنه 149ي خطبه »گردد...
چگونه بر كسي ستم كنم براي نفس «: فرمايد نهج البالغه مي 224ي خطبهامام علي در 

 .»رود مي خويش، كه به سوي كهنگي و پوسيده شدن

 خالصه فصل

ين موضوع اين فصل واضح شـدن شـفاعت اسـت، قـرآن، فرشـتگان، انبيـاء،       تر اصلي
توانند شفيع انسان باشند، به شرط اين كه هم  مي خرتمؤمنان، حتي پدر و مادر و ... در آ

صـحيفه آورده   24شفاعت كننده و هم شفاعت شونده موحد باشند، امام سجاد در نيـايش 
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كه پروردگارا اگر والدينم را قبل از من آمرزيدي آنها را شفيع مـن گـردان و اگـر مـن را     
 پيش از آنها آمرزيدي پس مرا شفيع آنها قرار بده.

اش  است كه خداونـد بعـد از رضـايت از بنـده    اي  فاعت موارد ذكرشده به گونهاما ش 
كند كه تو به قرآن عمل كردي قرآن  مي شفيعي براي او برمي گزيند، يعني به انسان خطاب

شفيع توست، تو به پدر و مادرت احترام گذاشتي پدر و مادر مؤمنت شـفيع توسـت، تـو    
كنند  مي توست، فرشتگان الهي مؤمنان را دعاشفيع  صرا اطاعت كردي پيامبر صپيامبر

 شوند. مي و هر كس مؤمن باشد دعاي فرشتگان شفيع او
بر اين پندارند كه چون گنه كارند و خداوند از آنها راضي نيست بايد دست به اي  عده

و ... ببرند و از آنها بخواهند خشم خدا را فـرو نشـانند، ايـن اعتقـاد بـي      صدامان پيامبر
ه خدا و نا اميدي از رحمت الهي است و البته با دعـا كـردن و طلـب اسـتغفار     اعتمادي ب

كردن پيامبران و امامان و مؤمنان و بزرگان ديني براي گنه كاران، در زمان حيات پيـامبران  
شود و دعا كردن بندگان براي سـعادت   مي و ... تفاوت دارد، زيرا دعا از رحمت اهللا ناشي

براي فرزنـدانش   ÷ت و در قرآن نيز شاهد هستيم كه يعقوبهمديگر زيبا و شايسته اس
كند و اگر آنهـا توبـه نكـرده و پشـيمان نبودنـد       مي بعد از توبه آنها از خدا طلب استغفار

 كرد و اگر قبل از توبـه پسـرانش طلـب اسـتغفار     نمي براي آنها طلب استغفار ÷يعقوب
براي منافقان به دليل اين كه  صرچنان كه طلب استغفار پيامبشد، هم نمي كرد پذيرفته مي

 .از آنها راضي نبود بي تأثير بود خدا
دار شدن، ازدواج ، ... تقدير الهي جـاري اسـت و    در زمان مرگ، مريضي، شفا، اوالد

بنابر فرمايش امام سجاد در اولين نيايش صحيفه، خداوند بـراي هـر يـك از آفريـدگانش     
تواند اندكي از آن بكاهد يـا بـدان    نمي چ كسروزي معلوم و تقسيم شده قرار داده كه هي

 بيفزايد.





 
 

 انحرافات تحميلي در اسالم: فصل ششم
 

را تا حدودي بشناسد و  صكس اهل تحقيق و مطالعه باشد و قرآن و سنت پيامبرهر
ي متعددي كه بر مسلمانان گذشته، بررسي اجمالي كند درخواهد يافت در ها تاريخ و دوره

و انحرافات بين  ها استين به داليل متفاوت ناديده گرفته شده بدعتبسياري موارد اسالم ر
 مسلمانان رايج وعقايد و اعمال خرافي و انحرافي به نام اسالم ترويج شده است.

 عوامل انحرافات؟
يي بـوده كـه درطـول زمـان     هـا  يكـي از داليـل انحرافـات، حكومـت     ها: حكومت -1

آن دسـته از   هـا  حكومت اند. حرافات بودهبرمسلمين حكومت كرده و مسبب بسياري از ان
احكام و قوانين اسالمي كه به نفع آنها نيست را گاهي ناديده گرفته، قوانيني جايگزين آنها 

ي هـا  با بررسي دو حكومت امويان و عباسيان كـه البتـه از مقتـدرترين حكومـت     اند. كرده
زمـاني زيـادي از مدينـه     شويم كه آنها عليرغم اين كـه فاصـله   مي متوجهاند  اسالمي بوده

نداشتند بعضي از احكام اسـالم را تغييـر دادنـد، پـس واي بـه حـال        صپيامبري  فاضله
 ه به هيچ قانوني پايبند نبودند.يي كها حكومت

يكي از انحرافات حكومت امويان تبديل دموكراسي اسالمي بـه حكـومتي اسـتبدادي    
ي برتـري علمـي و سياسـي و تقـوا     اسالمي  جامعهي  وراثتي بود كه مالك انتخاب خليفه

 شود، سه جنايت مي جاي خود به عامل بي ارزش خون و نژاد داد تا جايي كه يزيد خليفه
 س، عبـداهللا بـن عبـاس   صنـواده رسـول اهللا   ÷آفريند  در حالي كه حسين بن علي مي

بـه خالفـت    تـر  وبزرگاني اليق س، عبداهللا بن عمرس، عبداهللا بن زبيرشصحابه رسول اهللا
 دند و انتخاب يزيد فقط تعصب بي جا بود.بو

  :ي يكي ديگر از انحرافات حكومتي تفسير به رأي آيه
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ِطي﴿
َ
َُوء   أ ََ  ََ ََِن  ّّ َها ٱ �و

َ
� ََُِ�مۡ َ�ِ ۡمَِ 

َ
ِ� ٱۡ� و 

ُ
وَل َوأ َُ َّ ِطيُعو   ٱس

َ
َ َوأ َّ  .]59النساء: [ ﴾ُعو   ٱ

و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت  ايد، خدا را اطاعت كنيد اى كسانى كه ايمان آورده«
ي ظالم را، به خاطر اين كه ها كردند گاهي حكومت مي است كه مسلمين را مجبور »كنيد؛

دانستند، تحمل كنند در حالي كه در ادامه همين آيه آمده  مي خود را اولي االمر ها حكومت

َٖ ﴿: است ُتۡم ِ� َ�ۡ َۡ َٓ  فَنِن َََ�َٰز دووهُ يِ َُ ولِ ٱ فَ َُ َّ ِ َوٱس يعني در صورت ظلم  .]59النساء: [ ﴾َّ
حكومت بايد به احكام اسالم برگشت، و حال آن كه اسالم به مظلوم اجازه اعتراض داده 

ََِن ٱَۡۡقۡوِل ّ� ﴿ است و مسلمان نبايد در مقابل ظلم سكوت كند،  ِ وَء ََ َِ�سسو ۡه ُ ٱۡ�َ َّ  ُ�ِبو ٱ
ن ُظلِمَ  ََ پسندد مگر از  خداوند بد زباني و دشنام و سخن زشت را نمي«  .]148ساء: الن[ ﴾يِّ� 

 .»جانب مظلوم
بينيم كه قرآن به مظلوم اجازه داده فرياد آورد تا  آبروي ظلم را بريزد هر چند ظالم  مي

 مردم باشد.ي  حاكم يا خليفه
شت، زيرا باشند توجه دا مي در ضمن بايد به ضرب المثل مردم بر دين پادشاهان خود

يرنـد  پذ براي خوشايند پادشاه آن را مي اگر پادشاهي عملي خالف اسالم انجام دهد مردم
 زنند. مي و حتي بعضي رنگ و بوي ديني به اين انحراف

بـا اسـتفاده از مثلـث زر و زور و تزويـر      ها توان نتيجه گرفت كه حكومت مي بنابراين
 :يا تفسير به رأي كردند گرفتند و بسياري از قوانين الهي را يا ناديده

 ي پريشاني ما افسوس كه چاره دردا كه دواي درد پنهاني ما
 آبادي خويش را به ويراني ما اند در دست كساني است كه پنداشته

چنـين  باشد، هم مي يكي ديگر از عوامل انحرافات كوتاهي علماء در آموزش مردم -2
ع اسـالمي انـدك اسـت وبسـياري     بايد توجه داشت كه نسبت علماء بـه مـردم در جوامـ   

 شود. نمي بيان ها ازمطالب به خاطر مصلحت انديشي
به علـت دوري از ايـن دو مصـدر و تكيـه بـر       :عدم آگاهي مردم از قرآن و سنت -3

از مسلمانان كـم اطـالع از قـوانين اسـالم، اسـالم ديـن       اي  بعضي از رفتارهاي اشتباه عده
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بسياري از شيادان با سوء اسـتفاده از ناآگـاهي    خرافي جلوه كرده است، و اين باعث شده
 مسلمانان و تغيير احكام اسالم، مسلمانان را فريب د هند.

همزمـان بـا نـا آگـاهي مـردم ،       :هجوم تفكرات انحرافي از اديان و فرق گوناگون -4
، يهوديت منحرف ، بت پرستي و ... بر بدنـه  ات گوناگوني از مسيحيت تحريف شدهتفكر

آرده و در بين مسلمانان شايع شدند كه اين تفكرات به مرور زمان بر اسـالم   اسالم هجوم
 تالش كردند اسالم را با اين تفكرات بياميزند.اي  صدماتي وحشت ناك وارد كرد و عده

ي فاسد علماء را كشتند يـا بـه زنـدانها افكندنـد و يـا خريدنـد تـا        ها حكومت :نتيجه
ت انحرافي در بين مسلمانان فراوان شـود و بـا دور   مسلمانان از اسالم دور شوند و تفكرا

شدن مسلمانان از اسالم طوق اسارت و خواري بر گردن بسياري از آنـان افتـاد و شـاهد    
ي علمي و صنعتي و حتـي اجتمـاعي و فرهنگـي    ها ركود هفت قرني مسلمانان در عرصه

عالمـه اقبـال   جديـد بـا تـالش افـرادي چـون      ي  بوديم كه مسلمانان در اين قرن و هزاره
الهوري، امام شهيد حسن البنا، ... در قرن پيش، اميد است از خواب غفلت بيدار شوند و 

تعاليم اسالم بـه دانـش مبـدل    ي  دوباره بر تارك دنيا بدرخشند و جهل مسلمانان در سايه
 شود. 

 انحراف در عقيده

خـدايي امـام   ادعاي اي  نگذشته بود كه عده صهنوز بيش از سه دهه از وفات پيامبر
، وقار، مهرباني و خصوصيات عالي اخالقي و زنـدگي  را كردند آنها كه سادگي ÷علي 

، در حالي كه خليفه و رهبر جامعه اسالمي نيز بود، مشاهده كردنـد، بـه   ÷معمولي علي 
 علي خداست وخدا، علي. ،گونه باشد، بنابرايناي اين شگفت آمده، گفتند امكان ندارد بنده

حلول كـرده اسـت وعلـي خداونـدي      ÷معتقد بودند كه خدا در علي ها علي اللهي
 است كه به شكل بشر به زمين پا گذاشته است.

 از آنها را كشت.اي  به مبارزه با آنها پرداخت و حتي عده ÷علي
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كنيم، آنها كه اعتقاد به وحدت الوجـود   مي شبيه اين انحراف را در بين صوفيه مشاهده
 صانسان و خدا زدند. يا آنها كه از شريعت و تعـاليم رسـول   داشتند و دم از يكي شدن 
در تعاليم اسالم دانستند وخرافـات را بـه نـام     صاز رسول تر تجاوز كردند وخود را آگاه

را به نام سنت ، براي كسب درآمد و شهرت در بين مردم رواج دادنـد،   ها اسالم و بدعت
 را بيش از حد تكريم كرده تا جايي كه گمـان  يا آنها كه مانند مسيحيان انبياء و اولياء الهي

صفاتي كه فقط مخصوص  اند، رود انبياء شبه خدايند يا در بعضي صفات با خدا شريك مي
 .خداست
نيز اصالت را به طبيعت داده و از نقش خداوند جهان چشـم پشـي كـرده و از    اي  عده

دانند. در صورتي كه  مي تاثير . و تقدير را در سرنوشت انسان بياعتقاد به اهللا سرباز ميزنند
 گذارد. انسان بايد تالش كند و نتيجه را به اهللا وا

 انحراف در عبادات

كنند ولي درامور عبادي به خطا  نمي بسياري از مسلمانان در امور اعتقادي خطا واشتباه
 .كه البته صورت دوم بيشتر استاند  و از عبادت يا چيزي كاسته يا بدان افزودهاند  رفته

خود را به دين ي  افزايند تا شدت عالقه مي عموم مردم بدان جهت چيزي به عبادات
نشان دهند و از اين روش به اهللا نزديك شوند، و گاهي نيز به دليل اين كه در امور عبادي 

ي خود در ها بدعتها را به نام عبادت بر خود تحميل كرده تا  كاستياند  كوتاهي كرده
هستند اش  از تر كنند، كاسه داغ مي بران كنند افرادي كه اين گونه عملي ديگر را جها زمينه

به   صكه از پيامبر اي  سوء ظن دارند زيرا عبادت خود ساخته صكه شايد به پيامبر
 صكه در قرآن پيامبر درحالي كنند مي ثبوت نرسيده به نام اسالم بر خود و ديگران تحمل

وِل ٱ﴿ معرفي شده است، اه كامل انساني  به عنوان الگو و اسوه َُ ََ ُۡ َ�َن َُۡ�ۡم ِ�  ِ َّۡق َّ

ََةٞ  َوةٌ َحَس َۡ
ُ
بيند در حالي كه  قرآن  مي صو يا خود را آگاهتر از پيامبر .]21األحزاب: [ ﴾أ

َُفِسِهمۡ ﴿ ،آمده است
َ
َِۡن أ  �َََِِ ۡوَ�ٰ َِ�سُۡمۡؤ

َ
و أ ُِ پيامبر به مؤمنان از خودشان «. ]6األحزاب: [ ﴾ٱَّ
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بهترين نمونه افراد در افراط عبادات كساني هستند كه كار و  .»سزاوارتر [و نزديكتر] است
شوند،  مي زندگي آنها عبادت است، اينان از امور مادي زندگي غافلند و سربار ديگران

 واقعي خداي  نيز به دليل افراط در عبادت و مقدس مآبي صرف، فقط خود را بندهاي  عده
مسلمين، علي مرتضي را كافر ي  ن را كافر، مانند خوارج كه حتي خليفهدانند و ديگرا مي

 شمردند، خونش را مباح دانستند و ايشان را شهيد كردند.
باشـند كـه    مـي  ي منحـرف در زمينـه عبـادات برخـي از صـوفيه     ها يكي ديگر ازگروه

ته كه در آن ذكـر مشخصـي را پيوسـ    ها يي را اختراع كرده و معتعقدند اين رقصها رقص
، هسـته و عصـاره اسـالم اسـت و     هـا  پندارند اين رقص مي كنند عبادت است و مي تكرار

 .!سيده از قرآن و سنت پوست دين استعبادات ر
برخي از صوفيه از طريق سختي دادن به بدن، رفتارهاي عجيب و غريب انجام داده                          

كنند و حلقه مراد و مريدي تشكيل داده و به  يم و با آن افراد نادان جامعه را شكار خويش
 .!آورند نمي نام عبادت چه بالها كه بر سر مردم

دانسـتند و انـا الحـق گويـان      مـي  از صوفيه نيز ادعاي خدايي كردن را عبادتاي  عده
ادعايي كردند كه فراعنه و نمرودها نيز چنين ادعايي نكردند.! آيا به راستي هر چند معتقد 

ر حسين بن منصور حالج و ... خدا بودن نيست آيا گفتن چنين كالمي سزاوار باشيم منظو
است واگر شايسته بود چرا عرفاي ديگر او را بـه دار كشـيدند؟ ايـن واقعيـت اسـت كـه       

دهند و به حركات  مي ايشان برتريي  و سنت واردهصبعضي مرادها ومشايخ را بر پيامبر
 روي گردانند. صنت رسول اهللامسخره وگفتار پوچ آنها دلخوش كرده از س

ابلهانه بعضي ازصوفيه، گفتن ذكري مشخص با زبان براي صدها  ي عاشقانه وها رقص
 ي ايشان بـرود وآن چنـان  ها وشايد هزاران بار بدون تفكر وبينش باعث شده آرامش سينه

و يـاران واهـل    صرقصند. آيا از پيامبر  نمي رقصند كه شراب خواران مراسم عروسي مي
ش اين گونه رقصيدن ثابت شده است يا شريعت اسـالم كاسـتي دارد، اگـر يـك غيـر      بيت

گويد مسلمانان ديوانه اند؟ مگر فراموش كرده ايد كـه خداونـد    نمي مسلمان اينان را ببيند
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خواهيم مبلـغ   مي رسول اهللا راگواه مسلمانان و مسلمانان راگواه ديگران قرار داد. اين گونه
 اسالم باشيم.

ََِن َ� َ�ۡعلَُموَن َُّم ﴿ ّّ ََ ٱ ء َو  ُۡ
َ
ُۡ أ َُِّ ۡمَِ فَ�َُِّۡعَها َوَ� ََ

َ
َِن ٱۡ� َّ ِ�َعةٖ  َُ  ٰ

َ ََ  ﴾١َجَعۡلَ�َٰ  
سپس تو را بر شريعت و آيين حقّي قرار داديم؛ از آن پيروي كن و از هوسهاي « .]18: اجلاثية[

 .»كساني كه آگاهي ندارند پيروي مكن
اين است كه شريعت كامل است آن را پيـروي كنيـد و خيـاالت    فوق  ي  منظور از آيه

نيـز اسـالم را ديـن تسـليم در برابـر خـدا و انجـام         ÷ديگران را تبعيـت نكنيـد. علـي   
 داند.  مي و عمل كردن به احكام ها مسئوليت

چرا بايد با انجام اعمال غير عبادي و عبادت جلوه دادن آنها خود را به مشقت 
 شريعت اسالم بر سهل گيري و آساني بنا نهاده شده است، اندازيم، در حالي كه

﴿  ٰ َك سِلۡيُۡ�َ ُ ترين راه [كه شريعت سمحه و سهله  و تو را براي آسان«. ]8األعلي: [ ﴾٨َوَُيَّ�ِ

 .»كنيم مي است] آماده
از مسلمان نماها ترور و اي  كنم، متأسفانه عده مي انگيز ديگري اشاره به جريان غم   

شمارند به طور نمونه گروه تروريستي جنداهللا به  مي ار بي گناهان را عبادتكشت و كشت
فرماندهي عبدالمالك ريگي قتل و كشتار بي گناهان را به نام دين انجام داده و حتي نام 

ي جنداهللا پرسيد كه اگر شما ها به راستي بايد از تروريست اند. خود را سپاه خدا گذاشته

ۡو فََسادٖ ﴿: ي يهسپاه خدا هستيد پس چرا آ
َ
ََۡفٍس أ � ََِتۡ�ِ  ََۡفَس� ن َ�َتَل  ََّما  ََ

َ
� َُ �ِض فَ

َ
ِ� ٱۡ�

ۡحَيا ٱَّاَس ٱَّاَس َ�ِيعٗ َ�َتَل 
َ
ء أ َما َّ
َ
� َُ ا فَ َُ ۡحَيا

َ
ۡن أ ََ هر كس انساني را « .]32: ةالمائد[ ﴾اَ�ِيعٗ ا َو

بكشد، چنان است كه همه جز براي حق، [قصاص] يا بدون آنكه فسادي در زمين كرده باشد، 
ها را زنده  ها را كشته، و هر كس انساني را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گويي همه انسان انسان

 .كند! مي را زير پا انداخته ايد، آيا كشتار بي گناهان را اسالم تأييد .»داشته است
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  انحراف در عادات

دارد كه بعضي درست و بعضـي  براي خود سنتها و قوانين مشخص اي  هر قوم و قبيله
كند مانند ماهاي حرام كه مشـركان بـدان    مي نادرست است. اسالم قوانين درست را تأييد

ي نادرسـت.  ها كند مانند شراب و بعضي ازدواج مي عقيده داشتند، وقوانين نادرست را رد
د كـه  در نهج البالغه آمده است كه وقتي در راه صفين دهقانان شهر انبار طبق عادات خـو 

آنهـا را   ÷كردند شروع به دويدن پشت سر امام كردند، امام علي مي پادشاهان را احترام
اميران شما از اين كار سودي نبرند و شما در دنيا با آن خود  :از اين كار منع كرد و فرمود

 گرديد. مي افكنيد و در آخرت دچار رنج و عذاب مي را به زحمت
ات و رسوم و فرهنـگ خـود را بـا قـرآن و اسـالم      طبق آنچه گفته شد ما موظفيم عاد

تطبيق دهيم اگر اسالم آن را تاييد كرد يا مخالفتي نداشت قابل قبول است و گر نه بايد آن 
 را رها كنيم.

اش  يي كـه بـا مـرگ انسـاني دامنگيـر خـانواده      ها يكي از انحرافات در عادات، بدعت
آنيم اين اسـت كـه بـا فـوت فـردي       شود، آنچه كه در بين بسياري از مسلمانان شاهد مي

رسوم اشتباه باعث تحميل مخارج كمرشكن به خانواده متوفي شده و آنها هم به اجبار بـه  
شياد به اين رسوم اشتباه اي  اين عادات زشت و فرهنگ جاهلي جامه عمل پوشانده و عده

 نامند. مي رنگ و بوي ديني زده، آنها را جزء دين
در اين زمينه اسـت، بايـد    صف رجوع به سنت رسول اهللاتنها راه تصحيح اين انحرا

 چـه  صشد پيامبر مي كرد يا شهيد مي مسلماني فوت صبنگريم كه وقتي در زمان پيامبر
 كردند؟ مي

و يارانش براي دلداري دادن و تسليت به خـانواده متـوفي    ص، پيامبربا وفات انساني
خانواده متوفي را فراهم آورند و  كردند البته نه به صورتي كه موجبات زحمت مي مراجعه

 باعث شوند زندگي عادي آنها مختل شود.
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از مراسم گرفتن به صورت امروزي و مخارج كمرشكن هفتم  صدر زمان رسول اهللا
بـه   صكـرد پيـامبر   مـي  مرده و چهلم و سالگرد و ... ابدا خبري نبود و چون فردي فوت

د غذايي فراهم آوريد و به خانه عزادار فرمودن مي نزديكان  خانواده متوفي و همسايگانش
 رفته همراه داغداران تناول كنيد و آنها را تنها مگذاريد تا غم آنها را افسرده كند.

شود، يكـي غـم از دسـت     مي اما امروزه چون فردي فوت كند بر مسلمان دو غم نازل
، چهلـم،  ي رياكارانه هفـتم ها دادن عزيز و ديگر غم قرض كردن و به دوش كشيدن هزينه

 سالگرد و ...
درشـهادت حمـزه    صبه راستي اگر اين مراسم درست است و ثواب دارد چرا پيامبر
فرزندانش ايـن گونـه    شعمويش، مرگ خديجه همسرش، ابراهيم، رقيه، زينب، ام كلثوم

دانست يا بـه   نمي صدانند كه نبي آگاه  مي ي امروزي چيزي راها عمل نكردند، آيا انسان
 .!اند شدهخياالت متوسل 

گيـرد   مـي  اگر مراسم قرآن خواني كه در مراسم تعزيه امروزي با تكلفات فراوان انجام
براي مرده نيكوست و سه روز بعد از مرگ مرده به سر قبرش رفـتن ثـواب دارد چـرا در    

 .شاهد آن نيستيم! صسنت رسول
ت بايد درك كنيم قرآن كتاب هدايت زندگان است و هدف اصلي نزول آن همين اسـ 

و وسيله بخشش مردگان و مقدس شمردن آن بـدون عمـل بـه آن وهـم و خيـالي بـيش       
 .كرد ارزشي براي مرده دارد!!! نمي نيست، آيا قران خواني در مرگ فردي كه به قرآن عمل

 آيا در شأن قرآن است كه فقط براي ثواب خوانده شود؟
 پردازنـد زكـات   مـي  ي كمرشكن و بدعت گونه ميـت را ها بسياري از افرادي كه خرج

رند بـا  خوانند ولي به خاطر كالم مردم ، كـالس ، پرسـتيژ و ... حاضـ    نمي دهند، نماز نمي
 .!سنت رسول خدا مقابله كنند

 عذاب براي خود ايجاد كرده است: 4و هر كه اين گونه عمل كند 
 =مخارج سنگين بر دوشش است.  -1
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 شود. نمي عملش رياست و ريا پذيرفته -2
 لفت كرده است.ا با تاييد يك بدعت مخابا دين خد -3
 در دنيا ضرر و در آخرت عذاب منتظرش است. -4

دهند،  مي آيا به راستي اگر فرد متوفي قبل از مرگش آنچه را كه بعد از مرگش خيرات
ي  نيست، مگر در روايات نيست كه فردي نذر كـرد خانـه   تر خيرات دهد زيباتر و شايسته

رگش صدقه دهند و چون اين فوت كرد و پسرانش اين كـار را  پر از خرمايش را بعد از م
اگر يك خرما كـه نـيمش گنديـده و     :كردند و خبرش به پيامبر اسالم رسيد، پيامبر فرمود

خرما بيشتر بود. ي  داد ارزشش از اين يك خانه مي نيمش سالم بود در زمان حيات صدقه
مرگ ما صدقه دهند، خود به دسـت   خواهند بعد از مي پس بياييم قبل از مرگ آنچه را كه

ي  دهيم بيش از يك خانـه  مي خود صدقه دهيم تا هر خرمايي كه براي رضاي خدا صدقه
 خرماي بعد از مرگ ما به حساب مان نوشته شود.

در خيرات بعد از فوت فردي حق تصرف و اسراف اموال يتيمان و فقيران را نداريم و 
 زرگ حرام است.خوردن از اموال يتيم طبق امر خداي ب

كننـد نبايـد اسـراف     مـي  ي متفاوتي كه با مرگ فردي نزديكـانش برگـزار  ها در مراسم
 صورت پذيرد.

چرا بايد مسلمانان با پيروي از توهمات رسوم بيگانه را بر خود تحميل كند در حـالي  
كه اسالم آنها را زشت شمرده و و به راستي همين رسوم و عاداتي كه بعضي رنگ و بوي 

زنند و سرگرمي به آنها باعث شده مسلمانان ازحقيقت اسالم بازمانده و  مي مي به آنهااسال
 ي ضعف مسلمين است.ها انسانهاي خرافي و عقب افتاده معرفي شوند، يكي از علت

 هر عيب كه هست از مسلماني ماست    اسالم به ذات خود ندارد عيبي
ي ديني و عبادي هر چند به آنها اه اين يك حقيقت است بعضي از مسلمانان در زمينه

و عباداتي را به نام دين، بر اند  اجازه اختراع و بدعت داده نشده ولي اختراع و بدعت كرده
ي مادي عليـرغم ايـن كـه    ها كه دين منكر آنهاست، ولي در مورد پيشرفتاند  دين افزوده
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دانش را بجوييد سفارش كرده  صكند و پيام آورشان مي اسالم آنها را تشويق به پيشرفت
ي آتش پرست در جنگ احزاب دور ها هر چند در بالد كفر باشد و خودش به رسم ايراني

شهر خندقي حفر كرد تا نشان دهد ديـن مخـالف پيشـرفت و دانـش نيسـت، مسـلمانان       
ضعيف عمل كردند تا آنجا كه دشمنان اسالم، عقب ماندگي مسلمانان را به حساب اسالم 

 اند. گذاشته
يي اسـت كـه در مراسـم    هـا  ر كه در جوامع اسـالمي شـاهد آنـيم، بـدعت    بدعت ديگ

بعضي از عـوام شـيعه كـه از علمـاء      ها كنيم، مدت مي عزاداري براي بزرگان دين مشاهده
فاصله گرفته بودند با قمه زني و مجروح كردن بدن آبروي اسالم و مكتـب اهـل بيـت را    

نادان را بـه حسـاب اسـالم و مكتـب      بردند و باعث شدند تا دنيا عمل اين عده معدود و
به خصوص انگلستان با پخش تصاوير قمـه زنـي،    ها ي غربيها تشيع بنويسد، و تلويزيون

 يي هستند كه حتي به خودشان رحـم ها كردند كه مسلمانان انسان مي تبليغ ها براي اروپايي
رفـت تـا عقـب    كند، از دين آنها بهراسيد و براي آگاه كردن آنان بايد به جنـگ آنهـا    نمي

 يشان به جنگ اسالم آمدند و ... ها را جبران نمايند لذا با حمايت ملتشان  ماندگي
خوشبختانه بعد از انقالب در ايران، علماء با تحريم قمه زني حساب افرطيون جاهـل  

 را از شيعيان جدا كردند و گامي مهم در تصحيح عزاداري برداشتند.
ي هـا  شـيعيان ايـران بـدعت   ي  دشوار اسـت تـا همـه   البته ناگفته نماند كه هنوز راهي 

عزاداري را نابود كنند و الگوي شيعيان كشورهاي ديگر شوند و متأسفانه عليـرغم تـالش   
فراوان علماء شاهد انحرافات بعضي از شيعيان ناآگاه و فاصـله گرفتـه از علمـاء هسـتيم،     

ين در عـزاداري بنـا   افرادي كه با برهنه شدن و در اين حال عـزاداري كـردن، بـدعتي نـو    
براي امام عـزاداري  اند  خواهند با لباسي كه گناه كرده نمي و به استدالل خود آنها اند، نهاده

زنند تا نشان دهند كه همه وجودشان خالص براي امام است و ...  مي كنند و يا برهنه سينه
هنـه بـه   كـه بر  صداليل اين منحرفين از مكتب اهل بيت با داليل مشركين زمـان پيـامبر  

پرداختند يكي است و شايد به زودي شاهد باشـيم كـه ايـن بـه اصـطالح       مي طواف كعبه
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ي عـزاداري  هـا  به حالت برهنه عزاداري كننـد، هـر چنـد كـه فـيلم      ها عزاداران در خيابان
راه پيـدا كـرده و شـايد بارهـا دختـران مسـلمان تـن         ها ست به خانهها آنها مدتي  برهنه
 است كه آن را جزء دين تر زشتي اين عمل زماني نمايان اند، ا ديدهاين نامحرمان ري  برهنه

 دانند. مي
عقايد كفرآميـز عبـداهللا بـن سـباء     اند  توانسته ي سبائيه متأسفانه بعضي از مداحان فرقه

يهودي را در مراسم عزاداري شيعيان مسلمان به گوش همه برسانند و فرياد خـدايي امـام   
د و سهل انگاري من شيعه در اين زمينه سبب شـده  را سر دهن÷و امام حسين ÷علي

كند و حـال آنكـه بـين     مي مرا مشرك بداند و به مداحي اين افراد استداللام  تا برادر سني
 و سبائيه كه به واقع دشمن علي هستند تفاوت از زمين تا آسمان است. ÷شيعيان علي 

علي ي  حسينه، اما شيعههمه ميدونن خداي من  :گويد مي ي عبدالشيطان بن سباء شيعه
 كس ديگر. معتقد به خدايي اهللا است نه هيچ ÷بن ابيطالب 

اهـل بيـت   ي  از كم سوادان در مراسم عزاداري خود را سگ در خانهاي  متأسفانه عده
 كنـد بلكـه انسـان تربيـت     نمـي  كنند و حال آن كه مكتب اهل بيت سگ تربيت مي معرفي

دارد، رشيد هجـري، كميـل، ابـوذر، حـربن يزيـد       كند، مكتب اهل بيت به سلمان نياز مي
خواهد چـه كنـد، اسـالم     مي رياحي، برير بن خضير و ... نياز دارد، مكتب اهل بيت سگ

به خاطر چند قـالده سـگ    ÷را بيابد، امام حسيناش  آمده است تا انسان جايگاه حقيقي
ي  تـا پاچـه   شهيد نشد، زينب قهرمان اسارت و پرستار نمونه، به سگ احتيـاجي نداشـت  

 بودند. تر ديگران را بگيرد، و در كربال آنان كه سر حسين را بريدند از سگ پست
پس شايسته است براي جلوگيري از سوء استفاده بدخواهان اسـالم و مكتـب تشـيع،    

و ... چـه كردنـد، ببينـيم     ÷، امـام صـادق  ÷مانند زينب عزاداري كنيم، ببينيم امام باقر
براي پدرش عزاداري كرد، آيـا در ايـن دوره، زنـي بعـد از     چگونه  ÷فرزند امام حسين

تواند در مقابل ظلم بايستد و فرياد آورد  مي نزديكانشاني  شهادت برادران، فرزندان و همه
بايد چنـين   ÷دختر امام علي رضي اهللا عنها كه من در كربال جز زيبايي نديدم، و زينب
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  مرگ شهداء نيـازي بـه تسـليت نيسـت.     سخني بر زبان آورد، زيرا پدرش بيان داشتند در
 .]ي محمد دشتي ، ترجمه121ي  نهج البالغه، خطبه[

نه به هيچ حيـوان ديگـري    خواهد، و احتياجي نه به سگ و مي مكتب اهل بيت زينب
 ندارد.

كنند با يـك شـب عـزاداري بـراي امـام       مي از هم مسلكان من گماناي  متأسفانه عده
لذا در ايام عزاداري چند روزي عابد  اند، سالم ادا كردهدين خود را به خدا و ا ÷حسين

شوند و تا محرم سال بعـد، نـه از مسـلمان     مي شده و بعد از عزاداري از دين اسالم غافل
 بودنش خبري است و نه از انسانيتش.

 كني حالل مي مال حرامي كه كسب ÷آيا با دو قطره اشك براي شهادت امام حسين
 شود؟ مي با سود ربا گرفته شده به درگاه الهي پذيرفته شود، آيا مراسمي كه مي

ندارد كـه بـراي گريانـدن     ÷بهتر از بريده شدن سر اماماي  آيا صحراي كربال صحنه
بنند، چرا من شـيعه از داليـل حركـت و     مي مردم هر سال اين تصوير در ذهن مردم نقش

به زينب سـالم   ÷يندانم، آيا من از وصيت امام حس نمي جز اندكي÷قيام امام حسين
و ام  ÷كه عباس برادر ناتني امـام حسـين  ام  اهللا عليها باخبرم، چرا كمتر به اين انديشيده

ي كربال بگريزند امـا حاضـر نشـدند     توانستند از صحنه مي ÷البنين نامادري امام حسين
را به دنيا بفروشند، آيا اگر من جاي حر بودم حاضر بودم پشت پـا بـه موقعيـت    شان  دين

الي خودم بزنم و براي اسالم خودم را به كشـتن بـدهم، بارهـا و بارهـا در مقابـل ظلـم       ع
كنيم و گاهي خود ظالميم، حال چگونه در كنـار امـام    مي سكوت كرده و حتي آن را تأييد

در بهشت جاي بگيريم، واقعاً چه كرديم براي اسالم، اگـر در هـر قـرن يكـي      ÷حسين
 ز اسالم اين نبود.بود كه حال و رو ÷چون امام حسين

را اي  چه شـيوه  ÷دانيم، امام حسين مي چه ÷ي جنگيدن سپاه امام حسين از نحوه
با اندك جمعيتي در مقابـل سـپاهي عظـيم مقاومـت كنـد و       ها برگزيد كه توانست ساعت

 بسياري از دشمنان را نابود كند.
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ن حسين به جـاي  ام البنين و زينب نگذاشتند حسين در كربال نااميد شود، ديگر برادرا
 در كربال جنگيدند، حر يكباره توبه كرد و ره صد ساله را يك شبه رفت. ÷امام علي

 دانيم. مي ي كربال كمها چرا از زيبايي
كند در حالي كه در ظهر عاشورا  مي را شفيع من ÷چگونه خداوند متعال امام حسين

خوانم، خدا كي  نمي در وسط جنگ، نماز به جماعت خواند ولي من در خانه آسوده نماز
 ه عباس وفا كرد و من خيانت كارم.گرداند در حالي ك مي عباس را شفيع من

ـ  د روز عـزاداري از واجبـات   نگذاريم من شيعه را به اين اعتقاد نزديك كنند كه با چن
نهـا معتقدنـد كشـته    شوم، همان گونه كه مسيحيان را منحرف كرد تا جايي كه آ معاف مي

 ناهان آنهاست.ي گ شدن عيسي كفاره
ي بعضي از مداحان بي سواد اعتراض كنيم، براي درك ها الزم است بر دروغ ،بنابراين

بهتر اين موضوع، كالم افرادي را كه به عشق اسالم بدون چشم داشتي بـا خرافـات وارده   
بعضـي از   :فرمـود  مـي  كنم، بزرگي مي جنگند مرور مي اسالم و مكتب اهل بيتي  بر بدنه

ي جمعـه  هـا  شـب «خواننـد،   مي سوادشان اندك است در مداحي اين شعر رامداحاني كه 
من چه شد، نور دو عين من  فاطمه، با اضطراب و دلهره، آيد به دشت كربال، گويد حسين

 .»چه شد، ...
غمگين است و هر  ل داشت آيا بعد از هزار و چهار صد سال فاطمه مي ايشان بيان

كند  مي هادت فرزندش در راه خدا، گريه و زاريشب جمعه در صحراي كربال به خاطر ش
، ص، پدرشـان ل و هنوز در عذاب است يا بر خالف ادعاي اين جناب مداح، ايشـان 

در بهشت زيبا آسوده از هر غم و نگراني،  إل، و امام حسن و امام حسين سهمسرشان
 .ورندي الهي بهره ها از نعمت

 :فرمايد ن در وصف شهداء چه ميقرآ در راه خدا كشته شده و بنگريم ÷امام حسين
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َزُُـوَن ﴿ َۡ ُِِّهـۡم َُ ََ  َُ ٌَ ِعَـ ء ۡحَيـا
َ
�ُ ََـۡل أ ـ� ََٰ�َ َۡ

َ
ِ أ َّ ـبِيِل ٱ ََ ََِن ُُتِلُو   ِ�  ّّ ّ ٱ َّ  ﴾١َوَ� َ�َۡس

انـد و در   اند، نيست و نابود نشدند، بلكـه زنـده   آنان كه در راه خدا كشته شده« .]169عمران:  آل[

 .»خورند روزي مينزد پروردگارشان 

﴿ �ّ
َ
ِۡن َخۡلفِِهۡم َ َّ ََِن سَۡم ََۡلَحُقو   َِِهم  ّّ وَن َِ� لِهِ  َوََۡسَتۡبِ�ُ ۡۚ َِن فَ  ُ َّ ََ ََٮُٰهُم ٱ ء  َِِحَ� ََِما  فَ

ۡم َ�َۡزَُوَن  ُُ مسرورند از آنچه اهللا از فضـل خـودش   « .]170عمران:  آل[ ﴾١َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� 
دهند كـه نـه    داده و به آنان كه به آنان ملحق نشدند و در نوبت شهادتند بشارت مي به آنها ارزاني

 .»شوند ترسي بر آنهاست و نه از چيزي اندوهگين مي

وَن ََِِۡعَمةٖ ﴿ َِن ٱ ََۡسَتبِۡ�ُ لٖ َّ ۡۚ ِ َوفَ ّن ٱ َّ
َ
ََ ٱسُۡمۡؤَََِِ� َوأ ۡج

َ
ُُ أ ي ِۚ َُ �َ َ عمران:  آل[ ﴾١َّ

171[. 
دهند به رحمت و فضل الهي و اين كه همانا اهللا پاداش مؤمنين را ضايع نخواهد  بشارت مي«

 .»كرد
كشته شـدن   ها ين مرگتر همانا گرامي« :فرمايد مي درباره شهيد وشهادت÷امام علي

 .ي دشتي) نهج البالغه، ترجمه123ي  (خطبه .»در راه خداست
 نچه براي حفظ دين از دسـت آ«: يدفرما مي نهج البالغه 173 ي خطبهامام همچنين در 

 .ي محمد دشتي) (ترجمه .»دهيد، زياني به شما نخواهد رساند مي
آنها خدا  «كند،  مي نهج البالغه شهيدان را چنين وصف 182 ي خطبهدر  ÷امام علي

ا در سراي امن خـود  را مالقات كردند، كه پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها ر
  .»جايگزين فرمود

شايسته است عزاداري، بـا معرفـت و شـناخت كـافي صـورت بگيـرد و بـا         ،ابراينبن
براي عمويش حمـزه سيدالشـهداء و هفتـاد نفـر از      صيي كه به طور مثال پيامبرها شيوه

 .رد احد عزاداري كردند آشنا شويمشهداء اسالم در نب
د امـوال يتيمـان   بايد بدانيم نبايد عزاداري و تعزيه با تكلف و اسراف همراه باشد، نباي

 متوجـه  صدر عزاداري و تعزيه حيف و ميل شـود، بـا دقـت در سـنت و روش پيـامبر     
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شويم كه ايشان اجازه ندادند مسلمانان بعد از شهادت جعفر بن ابي طالب حتي غذاي  مي
از اموال يتيمان جعفر خرج كنند و همسايگان جعفـر را موظـف فرمودنـد بـراي     اي  ساده

ند و با خانواده جعفر همدردي كننـد، نبايـد ريـا و چشـم و هـم      يتيمان غذايي درست كن
در مراسـم عـزاي    ÷چشمي مراسم عزاداري را تحت شعاع قرار دهد، ببينيم امـام علـي  

و اصحاب عدول  ‡و ائمه  صچه كرد، بنابراين نبايد از راه و روش پيامبر صپيامبر
رابطـه بـا محـرم شـاهد     كنيم و هزاران نبايد ديگر كه به قول مرحـوم شـهيد مطهـري در    

 انحرافاتي در بين مردم هستيم كه بايد به تصحيح آنها بپردازيم.
عـزاداري كنـيم بايـد     ÷، امام حسـين صاگر قرار است براي شهادت فرزند رسول

وار و زينـب منشـانه عـزاداري كنـيم، چـرا از يزيـد هـزار و         ÷گونه، علـي  صمحمد
كنـيم، امـام    مي يزيدهاي امروز تعظيم جوييم ولي در مقابل مي چهارصد سال پيش بيزاري

ي  ي يزيـدها در همـه   در يك دوره نجنگيد، بلكه بـا همـه   در مقابل يك يزيد ÷حسين
ريزيم ولي به كشته شـدن كودكـان    مي جنگيد، چرا براي امامزاده علي اصغر اشك ها زمان

ني در مسلمان چي 160فلسطيني بي تفاوت هستيم، چرا دنياي اسالم در مقابل كشته شدن 
شمسي حتي اعتراضي شايسته نكرد، چرا سران عرب با جنايت كاران بـدتر از   88تير ماه 

 يزيد رقصيدند و چرا ...، آيت اهللا مطهري كه جزء برترين متفكران مكتب شيعه اسـت در 
كشيد كه يزيد  هزار و چهارصد سال  مي مسلمانان فريادي  يش خطاب به همهها سخنراني

 د با يزيدهاي امروز جنگيد.پيش مرد، امروز باي

 عزاداري در مكتب تشيع

عزاداري به نظر من يعني بزرگداشت و تكريمي كه بعد از وفات شخصي براي زنـده  
نگه داشتن نام آن شخص، راه و روش درسـت آن شـخص و ... برگـزار كـرده و از ايـن      

 را در بين مردم زنده نگه داريم. خواهيم سجاياي اخالقي مي طريق
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يي است كه توسط شيعيان بـراي زنـده نگـه    ها ين عزاداري در تاريخ عزاداريرت بزرگ
ي مكتـب تشـيع   هـا  برگزار شده و به عنوان يكـي از شاخصـه   ÷داشتن نام امام حسين 

 درآمده است.
 اما عزاداري با توجه به اشكالي كه در جاهاي متفاوت برگزار شده به سه دسته تقسيم

 شود. مي
شايع است و خواسـته يـا ناخواسـته     ها نوع عزاداري، بدعتعزاداري مخرب: در اين 

برد به طور نمونه عزاداراني هسـتند كـه بـا قمـه      مي اين عزاداري آبروي شيعه و اسالم را
خود را خوني كرده و عليرغم حرام بودن ضرر رساندن بـه بـدن، تصـاوير ايـن افـراد در      

دارند  مي ي غربي اعالمها نهو مسلمانان پخش شده و در رسا ÷غرب به نام شيعيان علي
كنند پس چگونه به ديگران رحـم   نمي يند، افرادي كه به خودشان رحمها كه مسلمانان اين

خواهند كرد و اين اسالم است كه سبب شده اينان وحشيانه سر و صورت خود را خوني 
ند و و كبود كنند و غرب و مسيحيت بايد به اينان حمله كند و تمدن را به اين مردم برسـا 

 و ديگر كشـورها  عراق ايران، يي كه در مراسم عزاداري حسيني درها اگر ادعا كنيم بدعت
گيرد، بهترين بهانه آمريكا و هم پيمانانش براي حمله بـه كشـورهاي اسـالمي     مي صورت

گويند هدف ما از حمله بـه   ميشان  است ادعايي گزاف نكرديم، زيرا اينان در جواب مردم
معـدود  اي  ت كه آنان را از جهل برهانيم و اين گونه عمل اشتباه عـده اين كشورها اين اس

كـه بـي فرهنگـي،     هـا  به حساب كل مسلمانان و شيعيان نوشته شده و اين نوع عـزاداري 
بايست از  مي اسراف، تفرقه، دروغ و توهمات بر آنان چيره شده عزاداري مخرب است كه

 بين شيعيان رخت بربندد.
دف اصلي عزاداري، تزكيه نفس است و اگر عزادازان حسيني بعد عزاداري بي تأثير: ه

اين عزاداري، عزاداري بي تأثير است. هـر  اند  از مراسم عزاداري همان باشند كه قبالً بوده
شـود ولـي چـون عـزاداران از نظـر       نمـي  ي بي تأثير بـدعتي مشـاهده  ها چند در عزاداري
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اعتراض كـرد كـه بـراي كـدامين هـدف      شخصيتي پيشرفتي ندارند، بايد به اين عزاداري 
 عزاداري كرديم.

و  تـر  عزاداري مفيد: در اين نـوع عـزاداري، عـزاداران بعـد از مراسـم عـزاداري آگـاه       
ي  و فلسـفه انـد   شده اند، از رذايل اخالقي دور و به فضائل اخالقي نزديك شـده  تر انسان

 اند. حقيقي عزاداري را درك كرده
 غ، تفرقه و دشمني جايي ندارد.در عزاداري مفيد اسراف، درو

شـهر  ي  قبل در يكي از شهرها بر سر اين كه كدامين نخل عـزاداري از دروازه  ها سال
اول بگذرد بين عزاداران دو هيئت درگيري شد و ... آيا به راستي اين عزاداران از انفاق و 

 ؟زد چيزي فهميده بودند مي برتري دادن ديگران بر خود كه در كربال موج
با هـم كـدورت    ها در مسجدي دو نفر بر سر اينكه طبل بزنند درگير شدند و مدت يا

 داشتند.
و ارتقاء سطح علمي عمـوم   ها خوشبختانه با پيروزي انقالب ايران و گسترش دانشگاه

و تالش روحانيون و قشر تحصيل كرده بسياري از خرافات و انحرافـات از بـين ايرانيـان    
اسـالمي راه  ي  فاضـله ي  اما براي رسيدن بـه مدينـه   اند، شده تر رخت بربسته و مردم آگاه

بـا   هـا  از منبرنشـين اي  فراوان بايد رفت و اين يك حقيقت است كه در قرون اخيـر عـده  
اسطوره سازي سعي كردند در بين عوام، حقانيت مذهب اهل بيت را ثابت كنند كه بعضي 

ردند، ولـي خوشـبختانه امـروزه بـا     نيز از جعل و ناداني مردم براي ترويج خرافات بهره ب
افزايش آگاهي مردم بازار اين افراد بي رونق شده و انديشمندان شيعه براي اثبات حقانيت 
تشيع با استفاده از قرآن و حديث و عقل دست به كار شده و اسطوره سازي از بين مـردم  

 رخت برمي چيند.
شـوند و خرافـات را رهـا    اگر مسلمانان از انحرافات به سوي حقيقت اسالم رهسـپار  

دهند مسـلمانان   نمي كنند ديگر دشمنان اسالم و از آن جمله سلمان رشدي به خود اجازه
را انسانهاي ساده دل خرافاتي بنامند، اگر مسلمانان بهتر عمل كند اين خود تبليغـي بـراي   
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تظـر  اسالم است اما تا زماني كه بسياري از مسلمانان به خرافات گـرايش دارنـد نبايـد من   
قابل توجه از مسلمانان قـرن بيسـت و   اي  اسالم در جهان بود. آيا زماني كه عدهي  معجزه

شود نبايد به حال اينـان   مي با شكستن يك عدد تخم مرغ عالجشان  يكم معتقدند بيماري
تأسف خورد. اين يكي از خرافاتي است كه در بسياري از شهرهاي كشورمان بـراي دفـع   

شود يك يا سه يا پنج يا هفت يا ... عدد  مي چون فردي مريضچشم زخم رايج است كه 
ي  چرخانند و بعد شـكننده  مي تخم مرغ را تهيه كرده بعد در مراسمي بر باالي سر مريض

 آورد و مـي  تخم مرغ با يك عدد سكه يا ... از يك طرف يا دو طرف به تخم مـرغ فشـار  
كنـد كـه چشـم تمـام اقـوام و       مـي  گونه دعـا چشم بشكنم به چشم فالني و اين :گويد مي

ي  كور شود تا سردرد مريض بهبود يابد و بعد چون تخم مرغ به نام يـك بنـده   ها همسايه
 گويند فالني چشـمش شـور اسـت و هـزاران نفـرين بـه چشـم شـور         مي شكند مي خدا
بين شكستن تخم مرغ و بهبودي مـريض  ي  فكر كردم تا رابطه ها فرستند. من كه مدت مي

لي هر بار جز افسوس بر اين عمل عايدم نشد، به نظر من اين عمل مسـلمانان  را دريابم و
با احترام به گاو هندوها هيچ تفاوتي ندارد، هندوها عوض استفاده از شير لذيذ گاوها آنها 

شان  گذارند كه به والدين مي به گاو احتراماي  شمارند و به گونه مي را جزء مقدسات خود
د، اين مسلمانان نيز روزي صدها و شايد هزاران تخم مرغ را بـه  گذارن نمي چنين احترامي

كنند و عوض استفاده از پروتئين تخـم مـرغ آن را    مي واهي دفع چشم زخم حرامي  بهانه
 پاشند و خداوند اسراف كاران را دوست ندارد. ها مي در كوچه
هم و نابودي گوجه پراني به طرف ي  به واسطه ها گونه كه دنيا به بعضي از غربيهمان

نگرد بايد به اين عمل اين مسلمانان نيز تأسف  مي هزاران تن گوجه فرنگي به ديده تأسف
 خورد.

از اين عمل اين است كه چون به عمل خرافي شكستن تخم مرغ بـراي دفـع    تر جالب
 و با اعتقاد كامـل اي  كني گويي به مقدسات اين افراد توهين كرده مي چشم زخم اعتراض

 شود. مي ه تخم مرغ سبب بهبودي مرضگويند ك مي
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شود؟ بعضي دردها بـا وجـودي كـه     مي اما چرا گاهي با شكستن تخم مرغ درد عالج
شود، در بعضي مواقع درد سرهاي مقطعي ناشي از  نمي شكنند عالج مي تخم مرغ را ها ده

شـود،   مـي  شود كه با چند دقيقـه اسـتراحت درد قطـع    مي فشارهاي محيطي به افراد وارد
شـكنند و همزمـان    مـي  بعضي افراد با شروع اين دردها تخم مرغي را بيهوده بـر سرشـان  

كنند كه اين استراحت علت اصلي كاهش درد است نه شكستن تخـم مـرغ،    مي استراحت
كنند كـه ايـن    مي بعضي از افراد نيز همزمان با شكستن تخم مرغ آرام بخش و دوا استفاده

 م مرغ.كند نه تخ مي دواها بهبودي حاصل
مـرغ در هـوا و بهبـودي     است بين شكسته شدن تخـم اي  به نظر عقل سليم چه رابطه

 .!!!مرض يك فرد
 اميدوارم كه معتقدين به شفاي تخم مرغ به دليل توهين به اين عمل مرا تكفير نكنند.

و كينه شـده كـه از ايـن     ها همچنين اين عمل اشتباه گاهي مسبب بسياري از كدورت
 ه اين عمل خرافي اعتراض كرد. نظر نيز بايد ب

 راه بازگشت كدام است؟

گشت به قرآن و سنت ندارد جز تالش و پشتكار و باز اي  مسلمان براي پيروزي چاره
 رسول خدا.

پذيرد و كار براي روزي حالل در اسالم عبادت  نمي اسالم رهبانيت و گوشه نشيني را
عاشـق قرآننـد ولـي بسـياري از     د ان است، همچين بايد توجه داشت همه مسلمانان مدعي

كنند قرآن فقط  مي و برخي گماناند  حتي يكبار قرآن را با فهم و معني مطالعه نكرده ها آن
 از قـرآن اي  براي ثواب است و جز در مراسم نمادين ازدواج و مردن يك فرد هـيچ بهـره  

بـراي  اي  مـه پندارند. و چون ديـن طـرح و برنا   مي برد و دين را غير از زندگي واقعي نمي
اي  زندگي نداشته باشد و منفعل جلوه كنـد آزاد انديشـان و متفكـران، دينـي را كـه عـده      

پذيرد و چون با كوتاهي علماء اسالم  صحيح شـناخته   نمي خرافي را به خود مشغول دارد
بيننـد لـذا از ديـن     مـي  را دين ها ي خرافيها نشده، متفكران وانديشمندان حركات و رفتار



  چرا و چگونه خدا را بشناسيم  184

 

اي  ماند براي عـده  مي شوند. و دين مي ي غير اسالمي رهسپارها ه سوي انديشهگريزان و ب
 كنند. مي يي كه به نام دين مردم را تلكهها عوام ناآگاه و شياد

برگردان علماسـت، آنهـا كـه عـوض هـدايت مـردم بـه         ها ورود خيلي از اين بدعت
خواهند ثابت  مي را و مرغ و تخم مرغاند  ي فلسفي ارسطو و سقراط دلخوش كردهها بازي

كنند كداميك اول به وجود آمده است، حال آن كه هم دين در معـرض خطـرات مهلكـي    
 اند. ي صنعتي و مادي عقب ماندهها است و هم مسلمانان در زمينه

البته منظورم علماي راستين نيست بلكه آنهاست كه لباس مسؤليت پوشيده ولي از 

يَِّا ﴿ :ي عاي تحريف قرآن را مطرح كردند گويا آيهزنند، آنها يي كه اد مي مسؤليت سرباز
وَن  ُُ ٰفِ َٰ ََ يَّا َ�ُۥ َۡ ِۡر ّّ َا ٱ َۡ همانا ما قرآن را نازل كرديم، و يقيناً ما « .]9الحجر: [ ﴾٩َ�ُۡن ََّز

كه گفتند قرآن كلي است و  ها يا آن، را نشنيدند .»نگهبان آن [از تحريف و زوال] هستيم

ُٗ ﴿ د حال آن كه قرآنفهمن نمي مردم َّاِس   ُُ است. و بر كساني كه  .]185: ة[البقر ﴾ِّۡل

ٞ ﴿ ايمان آوردند َء ُٗ  وَِشَفا َُ ﴿ است و براي همه مردم است، .]44[فصلت:  ﴾ُُ ِ ك ِ ََ ََ  ََ ٰ ََ

َّاِس  َِيٖب ﴿. ]20 :ةاثياجل[ ﴾سِل َو  ُٖ ُۡ ََ  ِ
ّ ُُ ِۡ  ٰ ََ ٗة َوذِۡر َ�ُِۡ كه اي  براي هر بنده« .]8[ق:  ﴾٨ََ

و آسان  .»گردد، مايه بينايي و يادآوري باشد مي [با انديشيدن در نظام هستي] به سوي خدا باز

رَِٖ ﴿ ،شده تا همه بهره گيرند ُّ َو َِن  َهۡل 
ََ ِۡرَِ  ّّ ِ ََ َن س َۡ ُق

ۡۡ ََا ٱ ۡ�ََّ ُۡ و « .]40القمر: [ ﴾٤َوََۡق

 .»هستاي  ند گيرندهيقيناً ما قرآن را براي پند گرفتن آسان كرديم، پس آيا پ

ِّۡۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ و پندي است براي جهانيان، َو يِّ� ذِۡرَٞ  ُُ تا در سايه . ]27التكوير: [ ﴾٢يِۡن 

بِي�ا ﴿ آن هدايت شوند با اختيار خويش، ََ ُِّهِ   ََ  ٰ َٓ ِ ََ ي َ َّ ََ ٱ ء َمن َشا ََ   ٞ ة ََ رِ َۡ هِ  ََ َِ ٰ ََ  ﴾١يِّن 
هي به سوي خداي خويش پيش گيرد، و قرآن بيهوده تا هر كه بخواهد را .]19المزمل: [

و همه انسانها آمده تا مردم اختالفات را كنار گذارند و  ها نيامده بلكه براي همه دوره

َ سَُهُم ﴿ ،مشمول رحمت الهي شوند َُِ َٰب يِّ� ِ�ُبَّ�ِ َا َعلَۡيَ  ٱۡۡ
َۡ ََز
َ
ء أ ا ََ ِي ٱۡخَتلَُفو   َِيهِ َو ّّ ٱ

 ُٗ ُُ َ   َو َۡ ََ ٖٖ  ةٗ َو َُوَن َُ  َِّۡقۡو َِ ] كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر  و ما [اين« .]64النحل: [ ﴾٦ۡؤ
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] براى مردمى كه ايمان  اند، براى آنان توضيح دهى، و [آن براى اينكه آنچه را در آن اختالف كرده
 .»آورند، رهنمود و رحمتى است مى

 فهمـش بهـره  ي  بـه انـدازه  كس از آن فهمنـد و هـر   مي قرآن كلي نيست و همه آن را
شود و به صيد مرواريدهاي زيبا مشـغول و ديگـري در سـاحل     مي گيرد، يكي غواص مي

توانند به اين اقيانوس پا گذارنـد و بـراي هـيچ كـس      مي كند و همه مي اقيانوس قرآن شنا
 تابلو ورود ممنوع نصب نشده است.

 تواند باشد. مي اناني پيشرفت مسلمها يكي ديگر از راه صبازگشت به سنت رسول 

﴿ َ َّ َطاَع ٱ
َ
ُۡ أ َق ََ وَل  َُ َّ ُِ ٱس َِ ن َُ هر كس رسول را اطاعت كند يقيناً خدا « .]80النساء: [ ﴾َّ

 .»را اطاعت كرده است
و شـرايط متفـاوت رفتارهـاي     هـا  به عنوان نبي و انسان آگـاه در موقعيـت   صپيامبر

ديگـر  ي  نوان بهترين نمونه براي انسانهاتوانند به ع ها مي شايسته از ايشان سرمي زد كه آن
ي واجب االطاعه رسول ها توان شاگرد مكتب ايشان بود. سنت ها مي باشد و در همه دوره

الزم و ضروري است اجرا شود، زيرا وحي است و چون قرآن مصون از خطـا و    صاهللا
 ي مـا كه مستحب است در بهتـر كـردن شـرايط زنـدگ     ها اشتباه است؛ و آن دسته از سنت

تواند تأثير گذار باشد و آن دسته از رفتارهاي پيامبر كه رفتار شخصـي و غيـر عبـادي     مي
 است تقليد كردن و نكردن بستگي به شرايط زمان دارد.

 محالست سعدي كه راه صفا                 توان رفت جز در پي مصطفي      

 چند نكته بايد ذكر شودي با انحرافات وارد شده بر اسالم  در رابطه: آخرين كالم

تصحيح انحرافات به سادگي و در مدت كوتاهي امكان پذير نيسـت زيـرا مشـكل     -1
دل بكنند و مانند مرغي كه اند  خو گرفته ها يي كه به آنها است مردم از انحرافات و بدعت

كنـد بـه    مـي  رسد معذب اسـت و تـالش   مي به تاريكي عادت كرده اوايل كه به روشنايي
 گونه است.مردم و انحرافات نيز ايني  رگردد، رابطهتاريكي ب
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بايـد توجـه داشـته    انـد   را بر عهده گرفتـه  ها افرادي كه مسئوليت مبارزه با بدعت -2 
در  ÷باشند از شر دشمني مردم در امان نخواهنـد بـود زيـرا طبـق فرمـايش امـام علـي       

رسوم مردم موجـب   ، و مخالفت با اخالق ودانند نمي مردم دشمن آنند كه«، 438حكمت 
 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 401حكمت .»شوند دشمني و كينه آنها مي

 دندان سگ و دهان مردم بستند آنان كه به كنج عافيت بنشستند
برخيزد بـه واقـع مجاهـدي راسـتين اسـت كـه همـه         مبارزهبه  ها كس با بدعتو هر

 .كند مي وجودش را تقديم خدا
 يا آنكه ز جان و سر انديشه نبايد كرد ايد كردرسم و ره آزادي يا پيشه نب

يكي افراد شياد و دغـل بـاز كـه    اند  دشمنان عاشقان اسالم، قرآن و سنت دو دسته -3
كننـد   مـي  شود و دوم مردمي كه گمان ها مي برپايي اسالم راستين موجب كسادي بازار آن

پندارنـد و حاضـر    مـي  لاعتقاد و اعمالشان كامل است بنابرين خود را انسان آگـاه و كامـ  
 و ناداني خود تعصب دارند. ها دانند كسب كند و بر داشته نمي نيستند آنچه

را تصاحب كرد نه  ها شود دل مي اسالم دين ميانه روي و اعتدال است و با اعتدال -4
 با افراط و تفريط.

ره خدايا مرا از نعمت اعتدال و ميانـه روي بهـ   :فرمايد مي 20در نيايش ÷امام سجاد
 مند كن.

رفـت و يـك جانبـه     هـا  بـدعت ي  با برخورد شايسته و اخالق نيكو بايد به مبارزه -5
جز شكست مصـلحان و  اي  نگري و برخورد تند و دور شدن از جماعت مسلمانان نتيجه

رويـم كـه مسـلمانان     مـي  ييهـا  انزواي آنها ندارد، بنابراين قدم به قدم بـه جنـگ بـدعت   
 اند. ست به آنها خو كردهها سال

نبايد براي مبارزه با يك بدعت زشت، بدعت زشت ديگري را بنا نهاد، مانند آنـان   -6
 دادند. مي دزديدند و به فقرا مي دادند اموال آنها را نمي كه چون مردم زكات
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خواهد كه ايشان را به دليل همراه بودن  مي صحيفه از خدا 20در نيايش ÷امام سجاد
 ن از بدعت گذاران مشمول رحمت خويش قرار دهد.با جماعت مسلمين و دوري گزيد

و اگر اسـالم  اند  بايد توجه داشت كه بسياري از مسلمانان فريب شيادان را خورده -7
پذيرند و وظيفه مجاهـدان و مبـارزان بـا     مي عرضه شود ها راستين با دليل و مدرك به آن

 بدعت اين است كه اين افراد را آگاه كنند.

روزگـاري بـر   «پيش بيني كـرده اسـت،    ÷ي است كه امام عليشايد امروز آن روز
 369حكمت  .» مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشاني و از اسالم جز نامي نخواهد ماند ...

 ي دشتي نهج البالغه، ترجمه

از حـق، و آشـكارتر از باطـل،     تـر  روزگاري بر شما خواهد رسيد كه چيـزي پنهـان  « 
 ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 147ي خطبه .» پيامبرش نباشد ...از دروغ به خدا و  تر فراوان

كنيم كـه   مي اين دعا را تكرار ÷صحيفه و همراه امام 7شويم با نيايش مي پس همراه
 از از انجام واجبات و مستحبات باز مدار. ها خدايا مرا به خاطر دغدغه

فرمايد: خدايا  مي هصحيف 32در نيايش ÷آيا نبايد به خود لرزيد زماني كه امام سجاد
شوم در حالي كه در انجام واجبات  نمي هرگز به خاطر انجام اعمال مستحبي به تو متوسل

كند ما كه بايد بسـيار توبـه    مي خالص خدا اين گونه دعاي  ام؛ زماني كه بنده هكوتاهي كرد
 كنيم.





 
 

 چگونه محبوب خدا شويم؟: فصل هفتم

خلوقاتش است و انسان شايسته است بـه  خداوند بندگانش را دوست دارد و عاشق م
با تـداوم دوسـتي، محبـوب خـدا شـود و      درگاه او روي آورد و با اراده و اختيار خويش 

رحمت رحيميت الهي شامل حال او شده همچنان كه رحمت رحمان بودن خـدا از آغـاز   
 تولد تا زمان مرگ شامل حالش بوده است.

 .وسيله داريمخدا شويم نياز به  اما براي اين كه محبوب

ُقو   ﴿ َّ َُو   ٱ ََ  ََ ََِن  ّّ َها ٱ �و
َ
� بِيلِهِ  ََۡعّلُ�ۡم َ�ِ ََ و   ِ�  ُُ يلََة َوَ�ِٰه َِ ۡهِ ٱسَۡو َِ َ َوٱۡ�َتُتوء   يِ َّ ٱ
اي مومنان از نافرماني خدا بپرهيزيد و براي رسيدن به او و اين «  .]35: ةالمائد[ ﴾٣َُۡفلُِحوَن 

 .»بجوييد و در راه او جهاد كنيداي  يلهكه محبوب خدا شويد، وس
اما اين وسيله چيست و چگونه محبوب خدا شويم؛ براي دانستن آن قـرآن راهنمـاي   

ۡذُرَُۡ�مۡ ﴿ :فرمايد مي ماست. خداوند در قرآن
َ
وِ�ء أ َُ مرا ياد كنيـد تـا   «. ]152: ةالبقر[ ﴾فَ�ۡذُر

 .»به يادتان باشم

ـُم َوَ� ََُ�وَُو   ﴿فرمايد:  مي همچنين ُُ ِكِـَ   َٰ و 
ُ
َُفَسـُهۡمُ أ

َ
�َسـٮُٰهۡم أ

َ
َ فَأ َّ ََِن �َُسـو   ٱ ّّ َر�

ِٰسُقوَن  َٖ ۡۡ اند و چـون خـدا را    نباشيد مانند كساني كه خدا را فراموش كرده«. ]19الحشر: [ ﴾١ٱ

 .»] را از يادشان بردعبادت [بندگي و ها فراموش كردند خداوند حقيقت وجودي آن
ن بستگي بـه اراده انسـان   شويم كه محبوب خدا شد مي ق متوجهبا تدبر در دو آيه فو

كس خدا را ياد كند و عمل شايسته انجام دهـد محبـوب خداسـت و رحمـان و     دارد. هر
رحيم بودن خدا را توأمان خواهد ديد و آن كس كه از خدا روي بگرداند فقط مخلـوق و  

زيـرا خداونـد تنهـا     بنده خداست نه محبوب او، خداوند برايش رحمان است نـه رحـيم،  
 فرمايد: مي رحيم است. همچنين خداونداش  نسبت به بندگان برگزيده
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ُ�مۡ ﴿ ُِ وِف ََِعۡه
ُ
يء أ ُِ ۡوفُو   ََِعۡه

َ
ايد پايند  يي كه با خدا بستهها به عهد و پيمان« .]40: ةالبقر[ ﴾َوأ

 .»باشيد تا خدا وعدهايي را كه به شما داده عملي كند
 مكـر بسـتيد خـدا بهتـرين مكـر كننـدگان اسـت و فريـب         با خـدا ي  و اگر در رابطه

 د.خور نمي

َُِِ�نَ ﴿ ٰ�َ
ۡۡ ُ َخۡ�ُ ٱ َّ ُ  َوٱ َّ ََ ٱ َُ ََ و   َو َُ َُ ََ ] مكر  و [دشمنان« .]54عمران:  آل[ ﴾٥ َو

 .»] مكر در ميان آورد، و خداوند بهترين مكرانگيزان است ورزيدند، و خدا [در پاسخشان
 .گذارد نمي شويم و خدا ما را تنها مي نيم محبوب خدااگر دين خدا را ياري ك 

ُ�مۡ ﴿ ََ  َُ ُۡ
َ
ُِّۡ  أ َ َََُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَ َّ و   ٱ اگر خدا را يارى كنيد ياريتان « .]7محمد: [ ﴾َََُ�ُ

 .»دارد كند و گامهايتان را استوار مى مى
 و راه نزديكي به خدا براي هيچ كس مسدود نشده است.

  از نگاه قرآنراه نزديكي به خدا  

اولين و مهمترين شرط نزديكي به خدا، ايمان به اوست و بدون  :ايمان به خدا -1

ُقو   ﴿، شويم نمي ايمان به خدا محبوب خدا َّ َُو   ٱ ََ  ََ ََِن  ّّ َها ٱ �و
َ
ۡهِ َ�ِ� َِ ِ َ َوٱۡ�َتُتوء   ي َّ ٱ

يلَةَ  َِ ز خدا پروا كنيد؛ و به او [توسل و] ايد، ا اى كسانى كه ايمان آورده«. ]35: ةالمائد[ ﴾ٱسَۡو

 .»تقرب جوييد
 ي ديگر.ها نه انساناند  در اين آيه مؤمنان فقط مخاطب بوده

شايد انساني بدون اعتقاد و ايمان به خدا، نيكوكار و صالح باشد اين فرد به عنوان 
انسان خوب قابل احترام است ولي محبوب خدا نيست، زيرا اولين و مهمترين شرط 

ِن ُذَُوُُِ�ۡم ﴿ يت را ندارد،محبوب َّ َۡ َُۡ�م  َُو   َِهِ  َ�ۡتفِ َِ  ََ ِ َو َّ َ ٱ َِ ُُو   َد  ِجي
َ
ء أ ََا ََ َٰقۡو ََ

 �ٖ ِِ
َ
ٍۢ أ  ََ ِۡن َع َّ �ِض َوَۡيَۡس َ�ُۥ  ٣َوُ�ِجَُۡ�م 

َ
ِ فَلَۡيَس َُِمۡعِجزٖ ِ� ٱۡ� َّ َ ٱ َِ ن ّ� ُ�ِۡب َد  ََ َو

 
ُ
ُ أ َُ ء َا ِِ ۡو

َ
ٍُِ� َِن ُدوَِهِ ء أ َو ٰٖل  ََ َۡ ِكَِ  ِ�  َٰ اي قوم ما! دعوت كننده « .]32-31األحقاف: [ ﴾٣و 

[به سوي] خدا [پيامبر اسالم] را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا خدا برخي از گناهانتان را 
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و آنان كه دعوت كننده خدا را اجابت نكنند نمي  * بيامرزد و از عذابي دردناك پناهتان دهد
د [خدا را] در زمين عاجز كنند [تا از دسترس قدرت او بيرون روند] و آنان را در برابر خدا توانن

 .»ياوراني نيست [كه عذاب را از آنان دفع كند]، اينان در گمراهي آشكاري هستند
شود و هر كه به خدا  مي ايمان به خدا و پيامبرش است كه موجب بخشش گناهان

ِخلُُهۡم ِ� ﴿ رد،ايمان ندارد، يار و ياوري ندا ُۡ َتَصُمو   َِهِ  فََسيُ َۡ ِ َوٱ َّ َُو   َِ� ََ  ََ ََِن  ّّ ا ٱ َّ
َ
فَأ

َةٖ  َۡ لٖ  ََ ۡۚ َُۡه َوفَ ِ ۡهِ ِصَ�ٰطٗ  َّ َِ َِهۡم يِ ُِ ۡسَتقِيمٗ َوَ�ۡه َو اما كساني كه به خدا « .]175النساء: [ ﴾١ا ا 
ت و فضلي از سوي خود درآورد، ايمان آوردند و به او تمسك جستند، به زودي آنان را در رحم

 .»كند و به راهي راست به سوي خود راهنمايي مي
پس اهل ايمان ، آنها كه به خدا متوسل شدند مشمول رحمت الهي شده به راه راست 

 شوند. مي هدايت
 دومين شرط نزديكي به خدا عمل صالح است و فرد محبوب خدا :عمل صالح -2

ِٰ  ﴿ا رعايت كند، شود مگر اين كه هر دو شرط ر نمي َٰ ِ ٰل َّ َُو   وََعِملُو   ٱۡ ََ  ََ ََِن  ّّ َوٱ
 ِ�ّ ََ َُۡهۡم  ََ  ََ ُِِّهۡم َ�ّف َّ َقو َِن 

ۡۡ َو ٱ ُُ ُٖ َو َّم ُُ  ٰ َ ََ َُو   ََِما َُّزَِل  ََ  ََ َُ ََاسَُهۡم  َٔ َو ۡصلَ
َ
 ﴾٢اَِِهۡم َوأ

اند و به آنچه بر محمد نازل  و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده« .]2محمد: [
شده كه از سوي پروردگارشان حق است گرويدند، خدا گناهانشان را از آنان محو كرد و 

 .»حالشان را اصالح نمود
  ايمان به خدا، عمل صالح و ايمان به قرآن موجب نزديكي به خدا، بخشش گناهان و 

َن وََعِمَل َ�ٰلِحٗ ﴿ شود. مي اصالح ََ  ََ ۡن  و  ََ
ُ
ِكَِ  سَُهۡم َجزَ ا فَأ ۡم ِ� َٰ ُُ ُِ ََِما َعِملُو   َو ۡع ِ ّۚ َُ ٱس ء  

َُونَ  َِ  ََ   ِٰ�َ َُ ُۡۡت اند [كه به  مگر آنان كه ايمان آورده و كار شايسته انجام داده«. ]37سبأ: [ ﴾ٱ
سبب ايمان و كار شايسته، مقرب ما هستند]؛ پس اينانند كه براي آنان در برابر آنچه انجام 

ها [ي بهشتي از هر گزند و آسيبي] آسوده  ش مضاعف است، و آنان در غرفهاند، پادا داده
 . »خاطرند

 ايمان و عمل صالح ، افزايش پاداش و آسايش و راحتي اخروي را در پي دارد.
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 :صاطاعت از پيامبر -3

َۡ َُۡ�مۡ ﴿ ُ َو�َۡتفِ َّ ُُۡ�ُم ٱ َ فَ�َُُِّعوِ� ُ�ُِۡ َّ ُووَن ٱ ُفوَٞ  ُُۡل يِن ُرَُتۡم ُ�ِ ََ  ُ َّ َُُ�ۡمُ َوٱ  ُذَُو
: اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروي كنيد تا خدا هم بگو« .]31عمران:  آل[ ﴾٣ َِّحيمٞ 

 .»شما را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است
 .: محبت الهيصاطاعت و پيروي از پيامبر

َِنَ ﴿ ّّ َها ٱ �و
َ
� َتِهِ  َو�َۡجَعل  َ�ِ َۡ َّ َِن  وِ�ِ  َُۡؤَُِ�ۡم رِۡفلَۡ�ِ  َُ ََ ِ َ 

َُو   َِ  ََ َ َو َّ َُّقو   ٱ َُو   ٱ ََ  ََ
َۡ َُۡ�مۡ  وَن َِهِ  َوَ�ۡتفِ ُۡ ََۡم  ۖ َٗ اي مؤمنان! از خدا پروا كنيد و به «  .]27الحديد: [ ﴾ُّۡ�ۡم َُو

كند، و براي شما نوري قرار دهد كه  پيامبرش ايمان آوريد تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا

 .»به وسيله آن [در ميان مردم] راه سپاريد و شما را بيامرزد
 شود كه رحمت الهي دو برابر شود. مي ايمان و اطاعت از پيامبر باعث

َو َمۡوَۡ ﴿انجام واجبات:  -4 ُُ  ِ َّ تَِصُمو   َِ� َۡ ََ َُو   ٱسّزَرٰوةَ َوٱ �ِيُمو   ٱسّصلَٰوةَ َو
َ
 ﴾ٮُٰ�مۡ فَأ

پس نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا تمسك جوييد. او سرپرست «. ]78الحج: [

 .»و ياور شماست
ي نزديكي به خدا كه به عنوان نمونه مثال در آيه ها يكي از راه :جهاد در راه خدا -5

بِيلِهِ  َۡ ﴿ سوره مائده آمده جهاد در راه خداست، 35 ََ و   ِ�  ُُ َُۡفلُِحونَ َوَ�ِٰه  ﴾َعّلُ�ۡم 
 جهاد در راه خدا به وسيله جان، مال، گفتار، رفتار، قلم، انديشه و ... صورت. ]35: ةالمائد[

 .گيرد مي

ِ َحّق ِجَهادِهِ ﴿ َّ و   ِ� ٱ ُُ در راه خدا آن گونه كه شايسته است جهاد « .]78الحج: [ ﴾َوَ�ِٰه

 .»كنيد

َِنَ ﴿ ّّ َُوَن ٱ َِ َما ٱسُۡمۡؤ َّ َُفِسِهۡم ِ�  يِ
َ
َ�ٰسِِهۡم َوأ َۡ

َ
و   َِأ ُُ ََاَُو   َوَ�َٰه َۡ َُّم سَۡم ََ وِ�ِ   َُ ََ ِ َو َّ َُو   َِ� ََ  ََ

 ِ َّ بِيِل ٱ اند، آن  اند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده مؤمنان فقط كساني« .]15الحجرات: [ ﴾ََ
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هايشان در راه خدا  جانبا اموال و  گاه [در حقّانيت آنچه به آن ايمان آورده اند] شك ننموده و
 .»اند جهاد كرده

 يكي ديگر از وسايل نزديكي به خدا ، توجه و عمل به قرآن است. :قرآن -6

ۡسَتقِيٖ� ﴿ َو ٰ ِصَ�ٰٖط  َ ََ َۡ   يََِّ   َِ َ يِ ِِ و
ُ
ِيء أ ّّ َتۡمِسۡ  َِ� َۡ َّۡ  َوَِۡقۡوِمَ    ٤فَ�  َٞ�ِۡ َّ يَُّهۥ 

ۡوَف ُُۡ�  ََ شود چنگ بزن  اي پيامبر به قرآني كه به تو وحي مي« .]44-43الزخرف: [ ﴾٤لُوَن  َٔ َو
كند و همانا آن نام بزرگي براي تو و قومت است و البته بايد  كه تو را به راه راست راهنمايي مي

 .»در برابر قرآن پاسخگو باشيد
بايـد   شود و در صورت كوتـاهي  مي تمسك به قرآن است كه موجب هدايت ما ،آري

 جوابگوي اهللا باشيم.
 .شود مي اگر چه سخت است ولي اگر كسي موفق شود محبوب خدا توبه: توبه -7

َن وََعِمَل َ�ٰلِحٗ سَِّمن ََا يّ�ِ ََۡتّفاَٞ ﴿ ََ  ََ ٰ  َۢ َو َُ تَ ُۡ َُّم ٱ و مسلماً من « .]82طه: [ ﴾٨ا 
جام داد، سپس در راه مستقيم آمرزنده كسي هستم كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته ان

 .»پايداري و استقامت ورزيد
درهاي رحمت، بخشش و محبت الهي به روي كسي كه توبه كرده، يعني با ايمـان و   

 شود. مي عمل صالح آشتي كرده است گشوده
  :اعتماد به خدا و معامله با اهللا -9

ُيَ�ٰعِ ﴿ ََ ا  َٗ ا َحَس ۡا َۡ َُ َ َّ ِي ُ�ۡقَُِض ٱ ّّ ن ذَ  ٱ َٞ َرَِ�ٞم َّ ۡج
َ
ۥء أ الحديد: [ ﴾١َفُهۥ َ�ُۥ َوَ�ُ

11[. 
هر كس به خدا اعتماد كند و به او قرض دهد، خداوند عوض قرضش، چند برابر به اضافه «

 .»بخششي بزرگ در انتظارش خواهد بودبرمي گرداند و پاداشي و 
 :سوره مزمل 20وسايل نزديكي به خدادر آيه 

﴿ 
َ
َُّ  َ�ۡعلَُم َ ََ َعَ ُ يِّن  ََ ََِن  ّّ َِن ٱ َّ ء�َِفةٞ  َُُهۥ َوَطا ِۡل َوَِۡصَفُهۥ َوثُلُ ِّ ِ ٱ َِ

َِن ثُلُ ۡدَ�ٰ 
َ
ََُقوُم أ   ََّ

ََِن ٱۡۡقُ  ا ََيَّ�َ  ََ َُو    ََ ُۡ َۢ َعلَۡيُ�ۡم  فَ� َتا ََ ّۡن ُ�ُۡصوهُ  ن 
َ
ُ َعلَِم أ ََ َۡل َوٱََّها ِّ َُ ٱ ِ ُّ ُ ُ�َق َّ ََ ِن  َوٱ َۡ
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يَ  ََ ن 
َ
ِ َعلَِم أ َّ ِل ٱ ۡۚ �ِض ََۡبَتُتوَن َِن فَ

َ
ُُوَن ِ� ٱۡ� وَن ََۡ�ِ َُ ََ َخ ََۡ�ٰ َو َّ ََُِ�م  وُن  ُُ

ََ َُو   ٱسّزرَ  �ِيُمو   ٱسّصلَٰوةَ َو
َ
َُۡهُ َوأ َِ ا ََيَّ�َ  ََ َُو    ََ ُۡ ِ  فَ� َّ بِيِل ٱ ََ ٰتِلُوَن ِ�  َٰ وَن َُ َُ ََ َخ و   َو ُۡ َِ

ُۡ ٰوةَ َوأَ
ا َحسَ  ۡا َۡ َُ َ َّ ُۖ ٱ َٗ ۡج

َ
َم أ َُ َۡ

َ
ۖ َوأ َو َخۡ�ٗ ُُ  ِ َّ َُ ٱ وهُ ِعَ ُُ ِ

ََ ِۡن َخۡ�ٖ  َّ َُفِسُ�م 
َ
ُمو   ِ� ِ ُّ َق َُ ا  ََ ُ َو ا َٗ

 � َِّحيُم ُفوَٞ  ََ  َ َّ َ  يِّن ٱ َّ و   ٱ َُ َتۡتفِ َۡ داند كه تو  در حقيقت، پروردگارت مى« .]20مزمل: [ ﴾٢َوٱ
دو سوم از شب يا نصف آن يا يك سوم آن را [به و گروهى از كسانى كه با تواند، نزديك به 

داند كه [شما] هرگز  كند. [او ]مى گيرى مى خيزيد، و خداست كه شب و روز را اندازه نماز] برمى
شود بخوانيد. [خدا]  ] هر چه از قرآن ميسر مى حساب آن را نداريد، پس بر شما ببخشود، [اينك

كنند [و]  ] ديگر در زمين سفر مى اى خواهند بود، و [عدهداند كه به زودى در ميانتان بيمارانى  مى
]  نمايند. پس هر چه از [قرآن ] ديگر در راه خدا پيكار مى در پى روزى خدا هستند، و [گروهى

ميسر شد تالوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد؛ و هر 
تيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت. كار خوبى براى خويش از پيش فرس

 .»و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است
نمازهاي و نمازشب، تالوت و عمل به قرآن، پرداخت زكات و انفـاق و قـرض دادن   

 به بندگان خدا، توبه و استغفار و دعا و ...

  سوره فرقان 74تا  63دن در آيات وسايل نزديكي به خدا و محبوب اهللا ش

 تواضع، فروتني، راه رفتن با آرامش [ به دور از تكبر] و برخورد نيك با ديگران: 

وَن ﴿ ُۡ ََِن َ�ۡم ّّ َّ  ٱ َُاُد ٱس ۡوَٗ وَِع َُ �ِض 
َ
َ ٱۡ� ٰمٗ ََ ََ ََ  ﴾٦ا ا يَذ  َخاَطَُُهُم ٱَۡۡلِٰهلُوَن َُاسُو   

دارند؛ و چون  اند كه روى زمين به نرمى گام برمى ن خداى رحمان كسانىبندگاو « ].63الفرقان: [

نماز، عبادت، سجده، راز  .»دهند نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ماليمت پاسخ مى

ُٗ ﴿و نياز با خدا:  ّج َُ ُِِّهۡم  ََ ِ ََِن ََبِيتُوَن س ّّ ٰمٗ َوٱ َٰ ال و آنانند كه در ح«]. 64الفرقان: [ ﴾٦ا   َوُِ

 .»آورند سجده يا ايستاده، شب را به روز مى

ََِن ﴿و دعا و با خدا صحبت كردن:  ّّ ََّم  يِّن َوٱ َۢ َجَه  ََ َّا َع ََ ََا ٱۡفِۡف  ُّ ََ َ�ُقوسُوَن 
ا  َا  ََ ََ َ�َها َ�َن َغ َّٗ  ٦َع ََۡت ُمۡسَتَق ء ا ََ َها  َّ َٗ يِ َقا َُ اند كه  و كسانى« ].66-65الفرقان: [ ﴾٦ا ۖ َو
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و در  *پروردگارا، عذاب جهنم را از ما بازگردان كه عذابش سخت و دايمى است. «ويند: گ مى
    .»حقيقت، آن بد قرارگاه و جايگاهى است

 :انفاق در راه خدا و كمك به حد اعتدال، پرهيز از زياده روحي و اسراف

ء ﴿ ََِن يَِذ  ّّ ََ َوٱ و   َو ََفُقو   سَۡم َُۡ�ِفُو   َوسَۡم َ�ۡقُ�ُ
َ
ـأ َٗ ٰسِـَ  ََُو  ََ و « ].67الفرقـان:  [ ﴾٦ا َن َ�ـۡ�َ 

]  گيرنـد، و ميـان ايـن دو [روش    كنند و نه تنگ مى اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى كسانى
 .»گزينند حد وسط را برمى

 هاي بي گناه، زنانكردن:  دوري از شرك و خود كشي، دوري از كشتن انسان

﴿ ََ ُعوَن  ُۡ ََِن َ� ََ ّّ ِ يَِ�ٰها َوٱ َّ َّقِ َوَ� َُ ٱ
ۡۡ ُ يِّ� َِ� َّ َم ٱ َّ ََ َوَ� َ�ۡقُتلُوَن ٱَّۡفَس ٱِّۡ� َح ََ َخ ا 

 َٗ ثَا
َ
ٰسَِ  ََۡلَق َ ََ ن َ�ۡفَعۡل  ََ ُ�ۡ  ٦ا ََۡزَُوَنُ َو ّۡ َٰمةِ َو�َ َٰ ۡۡقِ ُۢ ََۡوَم ٱ  ََ َۡۡع ُۡ َ�ُ ٱ َِيهِ  ُمَهاَاا ََُ�َٰع

خوانند و كسى را كه خدا  اند كه با خدا معبودى ديگر نمى سانىو ك« ].69-68الفرقان: [ ﴾٦
كنند، و هر كس اينها را انجام دهد  كُشند، و زنا نمى [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمى

شود و پيوسته در  براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى سزايش را دريافت خواهد كرد*
 .»ماند آن خوار مى

َمـٗ�  ﴿كو، بازگشت به سوي خدا: توبه، عمل ني ََ ـَن وََعِمـَل  ََ  ََ َۢ َو ـن ََـا ا  َ�ٰـلِحٗ ََ
 ِ�ّ ََ  ُ َّ ُل ٱ ِ ُّ َُ ِكَِ  ُ� َٰ و 

ُ
َن ٱ اَِِهۡم َحَسَ�ٰٖ م  َٔ فَأ ََ َٗ َو ُفو ََ  ُ َِّحيمٗ َّ َۢ وََعِمَل َ�ٰـلِحٗ  ٧ا ۖ  ن ََا ََ ا َو

 ُۢ َتا�ٗ فَنَُِّهۥ َ�ُتو ََ  ِ َّ َٓ ٱ مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كـار  « ].71-70الفرقان: [ ﴾٧ا يِ
كند، و خدا همـواره آمرزنـده مهربـان     شايسته كند. پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مى

 .»گردد است* و هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، در حقيقت به سوى خدا بازمى
 : پرهيز از شهادت دروغ و دروغگويي، بخشش ديگران

و   ﴿ َو ََ يَذ  َم و وَن ٱسزو ُُ َه ۡۡ َ ََِن َ� َ ّّ َٗ َوٱ  ََ و   رِ َو اند  و كسانى« ].72الفرقان: [ ﴾٧ا َِ�سّلۡتوِ َم

 .»گذرند دهند؛ و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى كه گواهى دروغ نمى
 رآن:تفكر و تعقل به خصوص در آيات ق
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و   �﴿ َُ ََِن يِذَ  ُذّرِ ّّ و   َعلَۡيَها ُصمّٗ َوٱ َو ِ ََ ُِِّهۡم سَۡم  ََ   ِٰ ََ َٗ ۡمَيا َُ و «]. 73الفرقان: [ ﴾ا ا َو

   .»افتند اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روى آن نمى كسانى
 .، كه زن و فرزند نيكو به انساندعاي نيكو و خواستن از اهللا

ََِن َ�ُقوسُوَن ﴿عطا كند:  ّّ ُ�ٖ َوٱ َۡ
َ
ةَ أ َّ ََا ُُ ِ ٰت َّ ِ َّ ََا َوُذ ۡزَ�ِٰج

َ
َِۡن أ َا  ََ ۡب  َُ ََا  ُّ ََا  ََ سِۡلُمّتقَِ� َوٱۡجَعۡل

ا  َا ا ََ پروردگارا، به ما از همسران و فرزنـدانمان  «گويند:  اند كه مى و كسانى« ].74الفرقان: [ ﴾٧يِ

 .»ن گردانآن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد، و ما را پيشواى پرهيزگارا

  ÷ي امام سجاد  ي سجاديه و صحيفه ÷ي امام علي هاي نزديكي به خدا در نهج البالغه راه

 يي كه انسان را به خدا نزديـك ها نهج البالغه بسيار زيبا وسيله 110در خطبه ÷علي
 :نهج البالغـه  110در خطبه  ÷كند برمي شمارد؛ وسايل نزديكي به خدا، از نگاه علي مي

، جهـاددرراه خـدا، يكتاپرسـتي خـدا و توحيـد، نمـاز، اسـالم         صو پيامبر ايمان به خدا
آوردن، پرداختن زكات، روزه، حج و عمره، صله رحـم، صـدقه پنهـاني، صـدقه آشـكار،      

، آموزش و فهميدن صنيكوكاري، به ياد خدا بودن و ذكر او، دعا كردن، پيروي از پيامبر 
 قرآن، تالوت قرآن ...

اي  براي نزديكي بـه خـدا وسـيله   «: و اعتقاد به توحيد اد به اوترس از خدا و اعتم -1
 ي محمد دشتي) نهج البالغه، ترجمه 31ي (نامه .»از رابطه با خدا نيست تر مطمئن

: خدايا دعايم را رد مكن زيرا من بـراي تـو   فرمايد صحيفه مي 20سجاد در نيايشامام 
 خواهم. ينم دهم و با وجود تو از ديگري چيزي نمي همتايي قرار

من براي رسيدن به تـو اعتقـاد بـه    ي  : پروردگارا وسيلهفرمايد نيز مي 49امام در نيايش
ام  توحيد و يگانگي توست و دستاويز و ابزار من اين است كه چيزي را شريك تو نساخته

 ام. و غير تو را به خدايي نگرفته
                               .»قـرآن وجـود نـدارد   براي تقرب بندگان به خدا، بهتراز اي  وسيله«: عمل به قرآن -2

 ي محمد دشتي) نهج البالغه، ترجمه 176ي (خطبه
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امان از عذاب خدا ي  دو چيز در زمين مايه«استغفار و توبه و بازگشت از گناهان:  -3
خواهد بود: يكي از آن دو برداشته شد، پس ديگري را دريابيد و بـدان چنـگ زنيـد. امـا     

نهج  88حكمت  .»رداشته شد رسول خدا بود و امان باقيمانده استغفار كردن استاماني كه ب

 ي دشتي البالغه، ترجمه

ه در شوم ك نمي پروردگارا من از تو نااميد :فرمايد مي صحيفه 12امام سجاد در نيايش 
 اي. توبه را به رويم گشوده

تمـام  « :مايـد فر مـي  ÷يكي از واجبات نماز است كه امـام علـي   :انجام واجبات -4
 .ي دشتي نهج البالغه، ترجمه 27ي نامه .»كردار خوب در گرو نماز است

مردم (خواندن و اقامه نماز) را بر عهده گيريد، و « :فرمايد مي 199ي خطبههمچنين در 
   .»آن را حفظ كنيد، زياد نماز بخوانيد و با نماز خود را به خدا نزديك كنيد

فرمايـد:   مـي  در ايـن بـاره   ÷زكات است كه علـي  يكي ديگر از واجبات دين اسالم
    .»همانـا پرداخـت زكــات و اقامـه نمــاز عامـل نزديــك شـدن مســلمانان بـه خداســت      «

 ي محمد دشتي نهج البالغه، ترجمه 199ي خطبه

از كارهايي كه به خدا اختصاص دارد «فرمايد:  مي 53ي نامههمچنين در  ÷امام علي
جام واجباتي اسـت كـه ويـژه پروردگـار اسـت. پـس در       و بايد با اخالص انجام  دهيم ان

بخشي از شب و روز، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده، و آنچه تو را به خـدا  
 .»كند بي عيب و نقصاني انجام ده مي نزديك

: به آنچه نزد خداست جز با طاعـت و  فرمايد صحيفه مي 21در نيايش ÷سجاد امام 
 يابم. نمي رحمت الهي دست

 «فرمايـد:   مـي  نهج البالغـه  26ي نامهدر  ÷امام علي :انفاق و دستگيري از مردم -5
واي بر كسي كه در پيشگاه خدا، فقرا و مسـاكين، و درخواسـت كننـدگان و آنـان كـه از      

شمن او باشند و از او حقشان محرومند، و بدهكاران و ورشكستگان و در راه ماندگان ، د
 .»شكايت كنند
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سـبب بـاز شـدن در    ر براي فرزند و دعاي فرزنـد بـراي والـدين    دعاي پدر و ماد -6
 :شود رحمت الهي مي

 : خدايا مرا به سـبب دعـايي كـه در حـق والـدينم     فرمايد مي 24امام سجاد در نيايش  
كنم بيامرز و آن دو را به خاطر نيكي و مهرباني در حق من، مشـمول عفـو و رحمـت     مي

ه طور مسلم راضي و خشـنود شـو و آنـان را بـا     خود قرار ده و با شفاعت من از ايشان ب
 كرامات و بزرگواري به مكانهاي امن و سالمت برسان.

: پروردگارا ! هر فرمايد ر نيايش سي و نه صحيفه ميامام سجاد د :بخشيدن ديگران -7
و آبروي مرا كـه بـه   اي  من عملي مرتكب شده كه تو آن را نهي كردهي  كه دربارهاي  بنده

ري آن دستور داده اي، ريخته و در حالي كه حقي از مـن برگـردن اوسـت    حفظ و نگهدا
باشد، پس او را به خاطر ظلم و ستمي كه  اش مي مرده، و يا زنده است و حق من بر عهده

در حق من روا داشته بيامرز و در حقي كه از من تباه كـرده او را عفـو كـن، و بـه خـاطر      
، و اگر بـه خـاطر آزار مـن گنـاهي بـه گـردن       رفتاري كه با من نموده او را سرزنش مكن

را كه به اي  اوست رسوايش مساز، (اي خداي من) اين گذشت مرا نسبت به آنان و صدقه
آنها ارزاني داشته ام، جـزء پـاكترين صـدقات بخشـندگان و بـاالترين عطاهـاي مقـربين        

بـه پـاداش   درگاهت قرار بده. و در مقابل عفو و گذشت من نسبت به آنان، مرا ببخش، و 
دعايم براي آنها، مرا مشمول رحمت خود كن، تا هر يك از ما به بركت فضل و بخشـش  

 تو به سعادت برسيم و با احسان تو نجات يابيم.
تقوا و ترس از خدا، اطاعت خدا  :نهج البالغه 198 ي خطبهي نزديكي به خدا در ها راه

، پناهگـاه  هـا  يع گرفتن خواسـته ، شف اطاعت خدا را راه ورود به آب حيات«با جان و دل، 
ي طـوالني بـرزخ، راه نجـات    هـا  روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرهـا، آرامـش وحشـت   

 ي دشتي ترجمه » لحظات سخت زندگي قرار دهيد.
پرهيز از دنيـا پرسـتي، گفـتن حـق،     «نهج البالغه:  47ي نزديكي به خدا در نامه ها راه

م در امور زندگي، ايجاد صـلح و آشـتي   دشمن ستمگر و ياور ستمديده، ترس از خدا، نظ
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در بين همديگر، رعايت حقـوق يتيمـان و همسـايگان، احتـرام و عمـل بـه قـرآن، نمـاز         
خواندن، حج رفتن، جهاد با اموال و جانها و زبان، اتحاد، بخشش، دوستي، امر به معروف 

 .ي دشتي ترجمه  .»...و نهي از منكر و
يه چيزي جز ناله و زاري به درگاه الهي ما را صحيفه سجاد 48و به راستي مطابق دعاي

 دهد. نمي نجات
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ي نزديكي به خدا مشخص و معين است و جـز آنچـه كـه در قـرآن و     ها وسايل و راه
شناسيم زيرا اگـر وجـود داشـت محمـد      نمي سنت آمده راهي ديگر براي نزديكي به خدا

يد توجه داشـته باشـيم كـه بـدون     كرد در ضمن با مي كه نبي بود زودتر از ما كشف ص
انجام واجبات، نزديكي به خدا و محبوب او شدن محال است. نماز و روزه و ... انسان را 

اي  كند ولي اعمالي كه ريشه در اسالم و قرآن ندارد و از توهمات  عده مي به خدا نزديك
ي  سـيره تواند باشد و بدعت در تضاد سنت است و ما جـز   نمي به وجود آمده جز بدعت

ي عرفا و توهمات خيال پردازان را ها شناسيم و رقص نمي رسول اهللا براي نزديكي به خدا
تواند با خـدا يكـي شـود     مي دانيم، بلكه به آن دسته از عرفا كه معتقدند انسان نمي عبادت

تواند به خدا نزديك شود ولي يكي شدن با خدا از عـدم   مي گوييم انسان مي ايراد گرفته و
 شود. مي خدا و جايگاه حقيقي انسان بنده ناشيشناخت 

نكته ديگر اين كه بعضي واجبات را رها كرده به جاي انجام واجبات به اعمالي ديگر 
اينان بايد توجه داشته باشند كه هر يك از واجبات  اند، واجب و مستحبي روي آورده

شود  نمي يجايگاه مشخص دارد و بها دادن به يكي  موجب صرف نظر كردن از ديگر
خواند و  نمي گذارد و نماز مي دهد يا كه حج نمي خواند و زكات مي مانند فردي كه نماز

 شود. نمي بها دادن بيش از حد به يك عبادت موجب جبران كاستي ديگر عبادات
كه اي  كند در جامعه مي ي متفاوت فرقها اين كه ارزش عبادات در زمان :نكته سوم

انند اگر كسي آنها را تشويق به نماز كند عبادتش فراوان است. خو نمي مردم مسلمان نماز
دهد افضل است و در زماني كه  مي دهند آن كه زكات نمي كه مردم زكاتاي  در جامعه

جهاد واجب است مجاهد في سبيل اهللا، كسي كه نمازهاي مستحبي را رها كرده تا در راه 
دارد افضل است و امروز  نمي سجده برخدا بجنگد، از عابدي كه در خانه نشسته و سر از 
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يي كه ها در جوامع اسالمي فراوان شده است هر كس اراده كند و با بدعت ها كه بدعت
 لباس سنت بر آنها پوشيده شده، مبارزه كند او به خدا نزد يك تر است از ديگران .

ر زكات در مواقع قحطي وخشكسالي، برپايي سنت د بنابراين نماز در سرزمين كفر،
 هجوم بدعتها، جهاد در مواقع ضروري ارزش فراوان دارد.

آيا دانشمندي كه سالها سختي كشيده تا به وسيله عملش مردم را هدايت كند و 
كند عملشان از آن كه فقط در كنجي نشسته و خدا را  مي پزشكي كه مردم را معالجه

 كند برتر نيست؟ مي عبادت
 اقيبه پايان آمديم دفتر حكايت هم چنان ب

 به صد دفتر نشايد گفت شرح حال مشتاقي
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خدايا به خاطر خوش 
گماني به درگاهت روي 

و نه به عبادت خود ام  آورده
طمع كردم و نه به شفاعت 
شفاعت كنندگان اميدوارم.  

ي  صحيفه ÷علي بن حسين
 سجاديه
﴿ َُ َُ َّ ِن ٱ ََ  ٰ َ ََ ُٰم  ََ َوٱسّس

 ِ َُ  .]47[طه:  ﴾ٱسُۡه
 

 
 ارها انديشيدمب

 كه چگونه با دريا دريا گناه به درگاه اهللا رجوع كنم      
 لذا خجالت كشيدم و پشت كردم                           

 

 تا روزي كه درك كردم                
 اشد وسعت و عمق گناهان من هر چقدر هم بزرگ ب      

 به اندازه ي لطف و كرم پروردگارم نيست،                          
 و از آن روز                                     

 هر بار گناه كردم                                  
 به درگاه اهللا گريستم                                         

 تا مرا ببخشايد                                                     
 

 و اميد دارم
 كه پروردگارم  روزي مرا از گناهان برهاند
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