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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ    



للَّهُ على مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ  صَلَّى االْحَمدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعينُه وَ نَتَوَسَلُ اِلَيهِ. الَّهُمَّ صَلِّ على جَميعِ المُرسَلينِ وَ آلهِ الطاهِرينِ وَ 
و رسوله. رَبِّ  سَلَّم اَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدّينِ كُلِّهِ اَشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمداً عبده

كَ مِن شُرورِ اَنْفُسِنَا وَ سَيّئاتِ اَعْمالِنَا مَنْ يَهْدِاللَّهُ فَال اَعوذُبِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ وَ اَعوذُبِكَ رَبِّ اَن يَحضُرونِ وَ اَعوذُ بِ
  .مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِل فَالهادىَ لَهُ

  

 :مقدمه 
 16» )مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاالِنْسَ اِلّا لِيَعبدونِ«از آنجا كه هدف خلقت جن و انس نبود مگر پرستش و بندگى خداوند يكتا  

اريات) نيافريديم جن و انس را مگر براى عبادت خودذ . 
شود و شالوده و مهمترين هدف انبياء در راه تكامل از توحيد و نفى هر گونه بت پرستى و پرستش غير خدا شروع مى 

يم گيرد و اين عبوديت و پرسش ذات خداوند صراط مستقمنشأ همه هدايتها حقيقتاً از عبوديت خداوند واحد سرچشمه مى
( پس به توفيق الهى برآن شدم تا در ادامه حركت انبياء و به خواست 65(يس » وَ اَنِ اعْبُدونى هذا صِراطٌ مُسْتَقيم«است 

خداوند متعال مبحث يكتاپرستى را در انديشه توحيدى مورد بررسى قرار دهم در اينجا به ترتيب بعد از مقدمه، توحيد و 
در اديان و عقايد، فطرى بودن پرستش تمايل به وحدت و يگانه پرستى در نزد مومنان معانى آن، معناى عبادت و پرستش، 

و واقع گرايان، حق و وجود خداوند و طريق احساس و درك او، شفاعت و محدوده آن و شفاعت در اديان و عقايد جهان، 
م و ايران درباره يكتاپرستى، قسم شيطان مبنى بر گمراهى جن و انس و راه نجات از شيطان، نظر بزرگان جهان و اسال

ال سيره عملى بزرگان اس هاى م و مسيحيت و يهود و فرزانگان جهان، انحرافات اديان يهود، مسيحيت و برخى فرقه
اسالم و رسوخ بعضى انحرافات از اديان ديگر و ملل جهان و ريشه اين انحرافات، چه كسانى از هدايت به دورند، چه 

طلبند، راه بدست آوردن هدايت و ميزان اين اكتساب، خصومت و ى گمراهى و ظاللت را مىكسانى گمراهند و چه گسان
جدال مشركان در جهنم از زبان خداوند و پاسخ خداوند به آنها، موحدان و زندگى در ديار مشركان و راه كار خداوند و 

ب از جانب خداست و براى كسانى كه مسائلى چند در اين خصوص و در پايان اعجاز عددى قرآن كه دليل نزول اين كتا
بخواهند مسلمان شوند دليلى روشن و براى مسلمانانى غير موحد، داليلى بر توحيد كامل و ايمانى خالص براى خداست 

 .آمده است
  

 :پيشگفتار 
ر قلبها داخل باشد اما موحد شدن نهايتاً مانند ايمان امرى است كه خداوند آنرا دهر چند مطالعاتم به نسبت كم مى 

كه مردم را به توحيد متمايل كه ما هفت زبان دنيا را مسلط باشيم و كتابهاى مختلف بخوانيم و به جاى آنكند نه آنمى
بريم اگر از اين دسته قرار گيريم آنگونه كه در اول كنيم بر عكس از دين گريزان نمائيم. به خداوند سميع و عليم پناه مى

اشاره به هدايت از جانب خداوند دارند دعوت به « 52، زمر52، كهف 82، اسرا 523عراف ا« بحث آمده و آيات: 
باشد كه عمل تمام پيامبران بر توحيد و دورى و برائت از مظاهر شرك از بزرگترين مراحل امر به معروف و بهترين آن مى

دستور خداوند متعال به رفتار ابراهيمى طبق اين الگو است و اسوه بودن حضرت ابراهيم (ص) به عنوان مثال خداوند و 
تواند پاداش موحدان و آمران به توحيد را بدهد و براى آنها اجر دهد و تنها خداوند مىنشان از اهميت اين موضوع مى

ورتيكه خالص براى خداوند باشد و در جهت قرب به او و وجه اهلل قرار گيرد. اگر در جهت غير او ص دنيوى كم است در
كند و اگر بخواهد همه را شود همچنين عدم معرفت اينكه خداست كه هدايت مىى ارزش و بى اثر و هباء منثورا مىباشد ب



» الاِكْراهَ فِى الدّينِ«كند. پس كار ما فقط يك وظيفه و توفيق است و بر آنها اجبارى نيست يكباره هدايت يا گمراه مى
ر هدايت يافتند به سود خود هدايت يافته و اگر ضاللت و گمراهى را در گوئيم اگ( و سخن حق را به آنها مى716(بقره 

فَذَكِّر اِنَّما «( پس وظيفه ما فقط تذكر است 51پيش بگيرند و از حق روى گردانند پس ضرر آن بر خودشان است (اسرا 
( و البته قوم ظالم و 727عهده دارد (بقره  ( خداوند هدايت خلق را خود بر 77(غاشيه » اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر

سنجد اما براى كند. خداوند از باب اتمام حجت و آزمايش و امتحان، مردم را به يكديگر مىكافر و فاسق را هدايت نمى
دماثبات به مر داند چه كسى لياقت لقاء خود را دارد و چه شخصى صالحيتى جز طبقات ، نه درك خود. زيرا او خود مى

گذارد ممكن است آزمايش كند و اين امر م ندارد و اين پاداش و جزاى خداوند است ولى او گروه مؤمن را تنها نمىجهن
(غافر) و بايد او » اُدْعُونِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ«كند كند و هنگاميكه او را بخوانند اجابت مى( ولى رها نمى7حتمى است (عنكبوت 

اللَّهَ دَعا الْغَريقِ) خداوند را مانند كسى كه در حال غرق شدن است بخوانيد. پس بخوانيم او را را مانند غريق بخوانند (اُدْعُوا
باشد و تا او را نخوانيم به يكتايى با اسماء اش تا انشاء اهلل اجابت شويم پس هدايت از سوى اوست و رحمت بدست او مى

اگر دعا و عبادت شما نباشد ( «22(فرقان » رَبّى لَو ال دُعاءُكُمْ قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ«شود هدايت و رحمتش شامل ما نمى
  .»خداوند چه توجه، عنايت و اعتنايى به شما دارد

 :توحيد 
كه چيزى جابجا شود يا بتوان آنرا لمس كرد مانند احساس و برد بى آنخداوند هدايتش را مانند نور در تاريكى فرو مى 

يسى بن مريم (ع) در انجيلدرك ملكوت خداوند در سخن ع . 

به هر صورت هدف خلقت كمال و كمال در هدايت و هدايت در امر خداوند عز و جل است پس چگونه عمل نمائيم كه  
مشمول هدايت خداوند متعال شويم نه اليق گمراهى و ضاللت. در اينجا اول بايد معناى عبوديت و پرستش را در همه 

ابعاد مختلف توضيح دهيماركان و همزمان توحيد را در  . 

كمال معرفت در علم استداللى نيست بلكه در تصديق قلبى و ايمانست معنى تصديق قلبى كه مراتب آن علم اليقين،  
رسد كه خدا را به وحدانيت بشناسد و هيچگونه شريكى براى او قائل عين اليقين و حق اليقين است وقتى به كمال مى

مراتبى دارد توحيد ذاتى، صفاتى، افعالى، توحيد در عبوديت و نشود به همين نحو توحيد هم ... 

توحيد ذاتى يعنى كه جز خداى يكتا خدايى نداند و توحيد صفاتى كه تمام صفات برگشت به يكى و عين ذاتش است نه  
 .زائد بر آن و توحيد افعالى كه فاعليت حق را در همه شئون بفهمد

ست هستيى كه ازلى و ابدى است يعنى هميشه بوده و هميشه خواهد بود و عارضى توحيد ذاتى واجب الوجود يكى ا 
اش به عقل است كه به استدالل عقلى بفهمد مبدا عالم يكى نيست بلكه ذاتى است درك وحدت واجب الوجود مرتبه نازله

اش تركيب است در شد الزمهكنيم اگر مبدأ دو تا است استداللهاى عقلى هم زياد شده براى نمونه به موردى اشاره مى
شود مركب نياز به اجزاء تركيبى و تركيب كننده دارد هر مركبى ممكن و حاليكه اگر واجب الوجود مركب شد ممكن مى

محتاج است هم به اجزاء، هم به فاعل. پس وقتى واجب الوجود مركب شد، ديگر واجب الوجود مركب محتاج است. اگر 
خواهد يعنى جهات مشترك و جهات مختلف تا كه شد يقيناً ما به االشتراك و مابه االمتياز مىواجب الوجود متعدد باشد دو 

شود و خالف فرض است. پس هر كدام از اينها مركب شدند از دو چيز كه عبارت باشد اگر مابه االمتياز نباشد كه دو تا نمى
يااز مابه االشتراك و مابه االمت ست لذا ديگر واجب الوجود نيست بنابراين بايد به ز، و مركب هم نيازمند و ممكن ا

شود دو تا باشد اگر دو تا شد هيچكدام واجب الوجود نيستند هر كدام نيازمند به ايجاد كننده حكم عقل مبدا يكى باشد نمى
كندهستند همان كسى كه آنها را تركيب مى . 



اِذاً لَذَهَبَ كُلُّ اِلهٍ بِما «( يا آيه 77(انبياء » هَةٌ ااِل اللَّهَ لَفَسَدَتالَو كانَ فيهِما آلِ«فرمايد: در قرآن كريم خداوند متعال مى 
( در صورتى كه خدايى غير خداى واحد و حتى قدرتى مانند قدرت خداوند و  85(مومنون » خَلَقَ وَ لَعَال بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ

شد. بالشك اگر مبدأ عالم هستى دو تا باشد اين نظام همراه با او بود، موجب فساد و برترى جويى يكى بر ديگرى مى
شود پس احسنيت اين نظام به خاطر يگانگى مبدأ آن است. پس هر چه فساد است ناشى از  تعدد و احسن حاصل نمى

كثرت است و هر چه صالح است از وحدت ناشى شده است. ادله توحيد زياد در علم كالم و حكمت بيان شده ولى تا با 
كند بايد به مرحله شهود برسد باورش قلبى همراه نشود كامل نيست و آن تصديق را و ايمان را خداوند وارد مى تصديق

اى در وحدانيت خداوند در دل راه نداشته باشد در هر چيزى شك ممكن باشد جزء درباشد بطوريكه هيچ وسوسه بدأ و م 
آيد كه هستى و همه اشد آنوقت است كه به راستى باورش مىشود كه خود و من در كار نبمعاد و البته وقتى چنين مى

فهمد. هستى است كه ظهورات از آن موجودات از خداست. حدود قطع نظر از هستى هيچ است؛ اين معانى را به خوبى مى
و  شود، نه حدود كه اعتبارى است اين معانى، به نور قلب قابل درك است. مطالب اينگونه و بحثهاى كالمىناشى مى

هاى آن جوهر، عرض، ذات و... مطالب خوبى هستند كه در حقيقت روانكاوى مبحث توحيد فلسفى از قبيل توحيد و جنبه
اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ «ها و نقشهاى كالمى ما به دنبال همان توحيد قرآنى و به همان سادگى است اما قطع نظر از اين همه پيرايه

ترين مردم نبايد باشد و عامىتيم و از آنجا كه تقليد در فهم اصل دين و اصول آن جايز نمى( هس1 -(حمد » اِيّاكَ نَسْتَعينِ
 .به عمل پدران و اجداد خود قانع باشند بلكه بايد از اول براى انتخاب يك دين به كنكاش درباره اديان و مذاهب بپردازند
اگ شود؛ زيرا آن كه يهودى بشود گفت اصالً اجرا نمىر چه در حال حاضر اين مسئله كامالً بى معنى و شايد به جرات 

شود و آنكه اى معموالً پيرو همان عقايد پدران و اجداد خود مىشود آن كه مسيحى بوده از هر فرقهبوده يهودى مى
الخره شود و آنكه بودايى است به دنبال عقايد و آراء اديان الهى يهود، مسيحيت و بامسلمان است داراى فرزند مسلمان مى

پردازد. حال جاى بحث دارد اينكه رود و در برابر تبليغ ساير عقايد مخالفت كرده و حتى به جنگ مىدنبال اسالم نمى
پذير ايجاد كرد يا اين عقايد را در جهت عقايد صحيح رهنمون كرد به طورى كه سردمداران شود عقايد انعطافچطور مى

اى دارد كه انشاءاهلل م را عليه گروه مبلغ ايجاد نكنند و حركت ندهند. اين برنامهمخالف نتوانند مخالفت كنند يا جبهه عوا
 .در آينده توضيح خواهيم داد

اسوه بودن حضرت ابراهيم خليل (ع) براى همين است كه از ابتدا براى احتجاج و غلبه بر دشمن هنگامى كه گفت:  
تواند خدا باشد و چون ماه پديدار شد گفت ماه خداى من نمىخداى من ستاره است و چون ستاره غروب كرد گفت ستاره 

شوم پس وقتى طلوع خورشيد را است پس چون زوال آن را ديد گفت اگر پروردگارم مرا هدايت نكند از ظالمين مى
باشد وقتى كه خورشيد هم غروب كرد گفت اى قوم من از آنچه مشاهده كرد گفت اين خداى من است چراكه بزرگتر مى

پرست و ماه پرست و خورشيد پرست شد، از كوچك شروع كرد و از پائين دانيد بيزارم پس ابتدا ستارهريك خدا مىش
حركت كرد تا به اعتقاد محكمى رسيد كه حتى در برابر آزمايش خداوند به يارى او از امتحان و ابتالء به سالمت خارج شد. 

اِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ «بايستند با توكل به خداوند، او از ما دفاع و ياريمان نمايد  نتيجه اگر همه عالم مخالف عقيده و راى الهى ما
ح( »عَنِ الَّذينَ امَنوا 2(محمد » اِنْ تَنْصُرُاللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدامَكُمْ( «53ج  ) 

توانند بفهمند و از همه مهمتر جاى شك به هر صورت از مسئله اصلى دور نمانيم كه توحيد با زبانى گفته شود كه همه ب 
كنند تمام شود و آنان كه به دنبال حقيقتند اى انشاء اهلل باقى نماند و باالخره حجت بر آنها كه از حق اعراض مىو شبهه

و آنرا بر اساس كالم حق (قرآن) و مقارنه و تطبيق آن با عقايد خود، انحرافات را اصالح و بر عقايد صحيح خود خوشنود 
 .راضى باشد



از آنجا كه شيطان قسم ياد كرده  كه همه جن و انس را به راه خود يعنى صراط غير خدا و نهايتاً شرك بكشاند به  
توفيق الهى و به يارى او برآن شدم تا صراط مستقيم از نظر آخرين دين الهى كه در برابر اديان و مكاتب مختلف به عنوان 

ز بررسى آنرا نشان دهم و راه كسب آن و انحرافات وارده را به رشته تحرير درآورم. ان شاءاهلل راه برتر جلوه داده شده پس ا
جويند بوسيله ادله اين كتاب آن را بيابند و كسانى كه بر كه بتوانم حق مطلب را ادا كنم پس از اين، آنانكه حق را مى

دطريق حقيقتند بدين اثبات از عقيده خود خشنود شده و راضى باشن . 

درباره توحيد عقايد و آرا بى شمارى كه در قالب كتب توحيدى منتشر شده وجود دارد مانند كتب توحيد از نويسندگان  
مختلف، كتب جهان بينى توحيدى، كتب توحيد مفضل كه اينها به عالوه كتب كالمى كه بسيارند تنها به اثبات وجود 

اند بطوريكه انحرافات توحيدى اين زمان را وص توحيد بحث نمودهاند و بسيار خالصه در خصخداوند متعال پرداخته
پاسخگو نيستند. كالم عوام مملو از الفاظ آغشته به شرك شده و اين نوع رفتار و كالم مورد نظر شيطان، در نظر مردم زيبا 

ى را كه همه امورشان كنم مگر بندگانجلوه نموده تا محقق شود آن قول شيطان كه گفت پس به تحقيق همه را گمراه مى
كند (نور (. بله آنان كه اميدشان به خداست نه به عملشمان، زيرا خداوند عمل را صالح مى10خالص براى خداست (حجر 

( نه اينكه عملى به ما غرور دهد و مغرور نمايد كه اين عمل حتماً مورد قبول خداست عوامل نفوذى از طرف شيطان 75
در در مسائل مختلف و در اينجا ب  شود و حث توحيد و شفاعت و محدوده آن و انحرافات آن كه منجر به شرك مى

عقايد انحرافى برخى به اصطالح مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و مجموع زرتشيان و ريشه و منشأ ناهنجاريهاى مذهبى 
عتقادات جزء دين و مذهب و آئين و كه به عنوان دين و صراط مستقيم جلوه نموده و با سوء استفاده از اين حربه كه اين ا

آورند (انبياء حتى اصل آن دين است افكار عموم را كه بنا به قول خداوند در قرآن اكثراً از حق گريزان و به باطل رو مى
( تحت سيطره و نفوذ خود گرفته و اگر شخصى سخنى عليه آن اعتقاد باطل بگويد، آنرا مخالفت با دين عنوان كرده و 71

خواهند دين شما و پدرانتان را از شما بگيرند و اعتقاد شما را نيز بگيرند هجومى ا با اين مغلطه و سفسطه كه مىمردم ر
اندازند و آنها كه سردسته اين هجمه عوام بر عليه مروجان توحيدند بنا به قول همه جانبه عليه آن شخص يا گروه راه مى

تلواق«باشند و حكم آنها خداوند ائمه الكفر مى ا گوئيم است اما ما به تبع قول خداوند متعال در قرآن مى» ائمه الكفر 
ترسد و با توكل بر او، اعتقاد دارد كه تا انسانى كه برده و بنده جسمى و اعتقادى كسى جز خدا نيست و از غير او نمى

كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَولنَا وَ عَلَى اللَّهِ فَليَتَوِ كَلِ قُل لَنْ يُصيبَنَا اِلّا ما « تواند ضررى به او رساند خداوند نخواهد هيچ كس نمى
فَبَشِّر عِبادَالَّذينَ يَسْتَمِعونَ «كند شنود و احسن و نيكوى آنرا اطاعت و پيروى مى( همه سخنها را مى10(توبه » الْمُؤمِنونَ

براى قرب به او و پيدا كردن راه راست مجاهده و تالش  ( پس كسى كه در راه خدا و52(زمر »  الْقُول فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَه
رسد و آن همان راه راست است نشان داده و راهنمائيش نمايد قطعاً خداوند راههايى را كه بدان وسيله به قرب او مى

واژگرديم و (. به سخن اصلى بر مى68(عنكبوت » الَّذينَ جاهَدُوا فينَا لَنَهْديَنَّهُمْ سُبُلَنَا«كند مى ه توحيد را در معانى  
دهيممختلف مختصراً توضيح مى . 

 :توحيد، معانى، تعاريف و انواع آن 
توحيد در نزد فالسفه و عرفا در لغت به معنى تفريد و در اصطالح اهل ذوق تفريد وجود محض است. توحيد به معناى  

د تنزيه خداوند است از حدثان. هجويرى گويد: يگانه نمودن پروردگار و يكى گفتن و يكى كردن است. خواجه گويد: توحي
حقيقت توحيد حكم كردن بر يگانگى خداست و چون خدا يكى است بى قسيم، اندر ذات و صفات خود و بى شريك و 

بديل اندر افعال خود. موحدان ويرا بدين صفت دانند و دانش و علم آنها را به يگانگى خداوند توحيد خوانند. توحيد بر سه 
ست يكى علم حق و آن علم او بود و ديگر توحيد حق خلق را و آن حكم وى بود به توحيد بنده و آفرينش توحيد گونه ا



اندر دل وى. سوم توحيد خلق باشد حق را و آن علم ايشان بود بوحدانيت خداى عزوجل. پس چون بنده به حق عارف بود 
5م است ازحدث.)بر وحدانيت وى حكم تواند كرد. جنيد گويد: توحيد افراد قد ) 

و خواجه عبداله گويد: اقرار عامه مومنان همچنين معرفت عارفان و صديقان است. توحيد اقرار آنست كه اهلل را  
يكتاگويى و توحيد معرفت آنست كه اهلل را يكتا باشى. پير طريقت گفت: توحيد نه همه آنست كه او را يگانه دانى. توحيد 

اشى و از غير او بيگانه باشى. بدايت عنايت آنست كه ايشان را قصدى دهد غيبى تا ايشان را حقيقى آنست كه او را يگانه ب
كه وصال فرد را شايد. همه چيز را عبارت آسانست و يافت دشوار و در زجهان باز برد (تولدى دوباره). چون فرد شود آن

ن توحيد از توهم مصون است. حادث ازلى در توحيد يافت آسانست و عبارت دشوار. عبارت توحيد از عقل بيرون است عي
كَوْن است. توحيد آنست كه جز از يكى نبود، معروف بود و عارف نبود، مقصود بود و قاصد نبود، موحد آنست كه جز از 
ود يكى نبود، معروف بود و عارف نبود، مقصود بود و قاصد نبود، موحد آنست كه او را جز از او نبود تا آنگاه كه اين خود نب

 .دهمه خود او بو
 .توحيد اقرار ديگر است، توحيد معاملت ديگر و توحيد ذكر و رؤيت ديگر است 

و توحيد ذكر و رؤيت » ءٍبِيَدِهِ مَلَكوتُ كُلُّ شى«است. توحيد معاملت » فَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاغوُتِ وَ يؤمِن بِاللَّهِ«توحيد اقرار  
توحيد پيغمبر و ابراهيمى بيزارى از غير خداست توحيد در نهايت خلوص  و در يكى رسيد است. »  وَ ما رَمَيتَ اِذ رَمَيت«

 .نيست
  قدير عالم حى مريد 

 سميع مبصر عدل عليم 
  تقدس ان يكون له شريك 

 تعالى ان نظن و ان يقاال
  در ذات لطيف تو حيران شده فكرتها 
 بر علم قديم تو پيدا شده پنهانها 

ال تو ناقص شده كاملهادر بحر كم    

 در عين قبول تو كامل شده نقصانها 
  اندر دل من عشق تو چون نور يقين است 
 اندر ديده من نام تو چون نقش نگين است 

منصور گويد: اولين قدم در توحيد فناء تفريد است. حصرى گويد: اصول ما در توحيد پنج است: دفع حدث، اثبات قدم،  
قت اخوان و نسيان آنچه داندهجر اوطان و مفار . 

بعضى گويند توحيد آنست كه:بنده از خود هيچ نوع اختيارى نداشته باشد و خود را فانى گردانيده و محو استجابت  
(لبيك) حق گردد. به دعوت خلق در حقيقت معرفت وحدانيت حق شود و تسليم محض گردد و ترك جان و جاه و مال و 

ذرات اليزال شودمنال و مقال كند و محو در  . 

 :عطار گويد 
  سر نهاديم به سوداى كسى كاين سر از اوست 

 نه همين سر كه تن و جان و جهان يكسر ازاوست 
  گر گل افشاند و گر سنگ چه توان كرد 



و ساغر از اوستمجلس و ساقى و مينا و مى  

  گر بطوفان شكند يا كه بساحل فكند 
صرصر از اوست تا خدائيست كه هم كشتى و هم   

توحيد را مراتبى است اول توحيد ايمانى، دوم توحيد علمى، سوم توحيد حالى، چهارم توحيد الهى و اما توحيد ايمانى  
آنست كه بنده به تفرد و صفت الهى است و توحيد استحقاقى معبوديت حق را بر مقتضاى اشارت آيات و اخبار تصديق كند 

قاد صدق خبر است. اما توحيد عملى مستفاد از باطن علم است كه آنرا علم يقين خوانند و و اين نتيجه تصديق مجرد و اعت
آنچنانست كه بنده در بدايت طريق تصوف از سر يقين بداند كه موجود حقيقى و مؤثر مطلق ذات خداست و از روى علم در 

بت توحيد متصوفه استذات و صفات او محو گردد و هر ذاتى را فرع نور او داند كه اين مرتبت، مرت . 

اما توحيد حالى آنست كه حال توحيد وصف الزم ذات موحد گردد و جمله ظلمات رسوم وجود او در غلبه اشراق نور  
توحيد متالشى گردد و نور علم توحيد در نور حال او مستتير و مندرج گردد و موحد در مشاهده جمال حق چنان مستغرق 

7ت واحد در نظر شهود او نيايد و غرق جمع شود كه چون بگريد آسمان گريان شود.)عين جمع گردد كه جز ذات و صفا ) 

 :عطار گويد 
  گر تو خلوت خانه توحيد را محرم شوى 
 تاج عالم گردى و فخر بنى آدم شوى 
  سايه شو تا اگر خورشيد گردد آشكار 

 تو چو سايه محو خورشيد آئى و محرم شوى
مشاهده است و منشأ توحيد علمى، نور مراقبت است و بدين توحيد بسيارى از رسوم منتفى  و منشأ اين توحيد، نور 

 .گردد
اما توحيد الهى آنستكه حق سبحانه از ازل آزال به لغت خود نه به توحيد ديگرى هميشه بوحدت وحدانيت و لغت  

د هم بدين صفت بود و اين توحيد است كه فردانيت موصوف بود و اكنون همچون بر لغت ازلى واحد و فرداست  تا ابد آبا
از وصمت نقصان برى است و اين آخرين مرتبت توحيد است كه مرتبت كامالن و متوسطان در بحر وحدت است و در اين 

مقام سالك مقام محو در ذات و صفات كبريايى حق گشته و از رسوم و عادات رخت بربسته زبان حال جانشين گفتار 
تا جامه خواهد. جامه بدرد و تن رها كند اسباب از ميان برخاسته و از باده وحدت سرمست گشته گرديده و جان ندارد . 

 :عطار گويد 
بايد دريدپرده پندار مى    

بايد شكستتوبه و تزوير مى   

 :بابا طاهر گويد 
ق و در مقام حقيقت گم توحيد اثبات اسم است و معرفت نسيان حقيقت است كه مراد اثبات اسم و احديت است براى ح 

 .شدن سالك است و فراموش كردن تمام موجودات حتى خود است
سهل بن عبداله گويد: نهايت توحيد آنست كه بدانى كه ذات خدا موصوف به علم است در شرح تعريف گويد توحيد  

 .منزه كردن حق است ويكى گفتن و يكى دانستن است
 :عطار گويد 

م مستعزم آن دارم كه امشب ني    



 پاى كوبان كوزه دردى بدست 
  سرببازار قلندر بر نهم 

 پس بيك ساعت ببازم آنچه هست 
  تاكى از تزوير باشم ره نماى 

 تا كى از پندار باشم خود پرست 
خواجه عبداله گويد: توحيد نه از مذهب و كيش است احد سزاى احديت خويش است هستى تو در توحيد شرك است و  

وحدت علتست، از بهر آنكه توحيد در صورت خلقست و توحيد را بسيار صفت است و وحدت حقيقت، حقيقت  توحيد در
است. توحيد عام يكى شنيدن است و توحيد خاص يكى دانستن است. و توحيد خاص الخاص يكى ديدنست. توحيد 

تان، يكى بودن و نابودن است و درويش يكى بودن و نابودن است و اين مقام جاى هالكتست. بعضى گويند: توحيد نيس
اند: نهايت توحيد حيرت و اين مقام جاى هالكتست. بعضى گويند: توحيد نيستان، ماسوى التوحيد است. و بعضى گفته

اند. مانند اند و در گمراهى افتادهاند بلكه اوهام خود را توحيد دانستهسرگردانى است كه مسلم است اين گروه توحيد را نيافته
افتند. و گفته شده توحيد ( و به اين سراب در سرگردانى و نهايتاً در هالكت مى58است كه هيچ واقعيتى ندارد (نور  سرابى

تعلم به عجز و ناتوانى انسان از ادراك كنه ذا اوست  . 
 :شاه نعمت اله گويد 

  يارب ز جهان روى دلم برگردان 
 حالى كه مرا هست نكوتر گردان 

توحيد نما راهم به سراپرده    

 تا چند بهر طرف روم سرگردان 
  

توحيد شهودى: توحيد شهودى عيانى و وجدانى ذوقى را سه مرتبت است: اول آنكه حضرت حق به تجلى افعالى بر  
سالك متجلى شود و سالك صاحب تجلى جميع افعال و اشياء را در افعال حق يابد و در هيچ مرتبت هيچ شيئى را غير حق 

نامندند و غير از او مؤثر نشناسد و اين مقام را محو مىفاعل نبي . 

كه حضرت حق به تجلى صفاتى بر سالك متجلى گردد و سالك صفات تمام اشياء را در صفات حق فانى يابد و دوم آن 
سد كه صفات اشياء را صفات حق ببيند و غير حق را مطلقاً هيچ صفت نبيند و اشياء را مظهر و مجالى صفات الهى بشنا

 .اين مقام را طمس گويند
كه حضرت حق بتجلى ذاتى بر او متجلى شود و سالك تمام ذوات اشياء را در پرتو نور تجلى ذات خدا فانى يابد سوم آن 
و تعينات عدمى و وجودى، بنفاء در توحيد ذاتى مرتفع شود و هيچ شيئى را به غير حق موجود نبيند و نداند و وجود را حق 

جز وجود واجب موجود ديگرى نبيند، كه اينرا محق گويند. صاحب اين مقام تمام اشياء و صفات و افعال را  داند و به
متالشى در ذات حق داند. توحيد علمى آنست كه بداند غير حق هيچ موجود نيست و اشياء مظاهر حقند و به صورت همه 

 .اوست
كه سالك به طريق تصفيه به مقامى برسد كه تعيين و توحيد عيانى كشفى: توحيد عيانى كشفى موقوف بر آنست  

هستى وى كه پرده جمال الهى گشته و مانع مشاهده بوده محو و فانى گشته و بى خود شود و خود را حق ديده به لسان 
5حق، ناطق به نطق اناالحق گردد.) ) 



  زجنى سخن گفت و از آدمى 
 زگفتار پيغمبر هاشمى 

وعيدز توحيد و قرآن و وعدو     

 )ز توحيد و از رسمهاى جديدى (فردوسى 
  سخن هيچ بهتر ز توحيد نيست 

 )به ناگفتن و گفتن ايزد يكى است (فردوسى 
  توحيد تو تمام بدو گردد 

 )دانستى ار توحيد واحد يكتارا (ناصرخسرو
  آنانكه نشنوند سخن زين پيغمبران 

 )نزديك اهل حكمت و توحيد كافرند (ناصرخسرو 
  از ثناى تو خرك بى خبر است 

 )همچنان چون ثنوى از توحيد (سوزنى 
  فرمانت حرز توحيد، اندر ميان جانها 

 )جان بر ميان زمانه از بهر امتثالش (خاقانى 
  علم تعطيل مشنويد از غير 

 )سر توحيد را خلل منهيد (خاقانى 
  خلق تو اكسير عدل، نطق تو تفسير عقل 

د محض، خصم تو مخصوص ذم (خاقانىمدح تو توحي  ( 

  طريق درويشان ذكر است و شكر و خدمت 
 )و طاعت و ايثار و قناعت و توحيد و توكل (گلستان 

  اميد و هراسش نباشد زكس 
 )براينست بنياد توحيد و بس (گلستان 

  روى از خدا به هر چه كنى شرك خالص است 
( همانطور كه قبالً خوانديد توحيد مراتبى از جمله توحيد در ذات كه 1عدى) )توحيد محض كز همه رو در خدا كنيم (س 

مقصود از آن يكتايى وجود خداوند آنطور كه براى او همتايى نيست، يعنى نه تنها نظير و همتا ندارد، بلكه به عقل ناقص ما 
وم ولى از نظر واقعيت و وجود بسيط مطلق است.توحيد صفات بدين معنى كه هر چند صفات متعدد دارد از لحاظ مفه

خارجى هر يك از آنها عين يكديگر و همگى عين ذات خداست. توحيد افعال كه به معنى انكار علل طبيعى نيست بلكه 
بدين معنى است كه در جهان يك مؤثر مستقل بيش نيست و تأثير ديگر مؤثرها در پرتو قدرت و فيض رسانى او صورت 

كنند انسان در وجود خود به خداوند نياز دارد ولى در تأثير و در خالقيت خود مستقل و مىگيرد. پس كسانى كه فكر مى
اند و منكر توحيد در افعال گرديده اند و به دو مؤثر اصيل و مستقل معتقد گرديدهباشد دچار شرك شدهمتكى به خويش مى

اهمچنين اين مصداق در خصوص كس كند. خداى يكتا اميد دارند صدق پيدا مىنى كه به عوامل و وسايل و اسباب غير 
 ...مانند: قائلين به تثليت و ثنويت و



( زيرا هر چند بزرگانى و در 1كند.)و باالخره توحيد در عبادت كه پرستش و عبوديت را خالص و خاص خداى واحد مى 
را كه مخلوقند، هر چند آن بزرگان نظر بت پرستان اشياء يا حيواناتى ارزشمند باشند، اما هرگز شايسته پرستش نيستند چ

پيغمبر يا امام باشند. و برترى او ايجاب كند موجودات او را در ضمير خود پرستش كنند و تا آن اندازه در برابر آن خضوع به 
را خرج دهند كه سر تعظيم در پيشگاه او فرود آورند ونه به امر او و نه به نهى او از آن عبادت منع نشده باشند بلكه او 

 .شايسته پرستش بيابند
موجودى را از آن جهت بپرستيم كه پديد آرنده جهان و انسان، بخشنده جسم و جان، دهنده نعمت و بركت بى  -2 

ماندواسطه باشد و اگر يك لحظه رشته فيض او گسسته گردد اثرى از هستى نمى . 

ا اختصاص به خداى واحد دارد. اما براى كلمه اله فقط به باشد زيرتوحيد در كلمه اهلل به معناى توحيد در الوهيت نيز مى 
 .معناى توحيد در عبوديت است زيرا به معنى خداست و خدايان باطل زيادند

(. براى توحيد 58(توبه » كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُليَا«باشد ولى اله فقط در معناى خداست پس كلمه اهلل به معناى معبود مى 
ديگرى نيز آمده از جمله: توحيد در حكومت كه حكومت و فرمانرايى فقط از خداست و تنها كسى حق معانى و تعاريف 

حاكميت از طرف خداوند دارد كه بتواند حكم خداوند را پياده كند و اين واليت الزم االطاعه و الزم الحمايه است. توحيد 
آنكه خداوند اطاعتش را الزم كرده مانند اطاعت از گويد: اطاعت هيچ فردى غير خدا واجب نيست مگر در اطاعت كه مى

 .والدين و حكومت و واليت حق
شناسى و توانند قانونداند و بنابراين نظر عالمان تنها مىتوحيد در تقنين: اين توحيد قانونگذارى را خاص خداوند مى 

6وحيد در ربوبيت و...)برنامه ريزى نمايند نه تشريع قانون و حكم. و باالخره توحيد در خالقيت و ت ) 

 :)توحيد در ديدگاه على (ع 
گويند: آغاز و بنياد دين شناخت خداست و كمال اين شناخت باور داشت اى در نهج البالغه مىعلى (ع) ضمن خطبه 
گى هستى، و اوج اين باور، توحيد و اوج توحيد، اخالص و اوج اخالص، زدودن صفتها از اوست. چرا كه هر صفت به بيگان

اى ديگر از ايشان آمده: پيش از هر چيز با موصوف و هر موصوف به جدايى از صفت خود، بهترين گواه است و در خطبه
كنم كه به خدا شرك مورزيد و سنت محمد (ص) را ضايع مكنيد اين دو ستون را برپا و اين دو چراغ را توصيه تان مى

نخواهد بود. و در جاى ديگر از قول ايشان آمده: بارخدايا تو خود فروزان داريد كه در اين صورت هيچ جاى سرزنشتان 
ترين در خلوت رازهايشان گواه اند. آمادهاند و توكل كردهياران خويش را آشناتر همدى و هم كفايت آنان كه بر تو تكيه زده

لبهايشان در پيشگاهت شيفته و شيوا آنانى، از درونشان آگاه و بر ميان ديدشان دانا. بدينسان اسرار آنان برايت هويدا و ق
هاست. اگر تنهايى ب هراسشان افكند به ياد تو انس گيرند و اگر از هر سو بر سرشان بال ببارد به حضرتت پناه آورند، با  

اين آگاهى كامل كه رشته تمامى جريانها در دست توانمند تواست و مجارى صدور امورشان جز به قضاى تو نتواند بود بار 
ا اگر زبان من در درخواست از تو لكنت دارد و در جستجوى مطلوب خود سرگردانم تو خود بر مصالحم داللت فرما و خداي

با جاذبه خويش قلبم را به راههاى رشد و كمال راهبر باش كه آن چيزى ناشناخته از هدايتهايت و پديده نوظهورى از 
ن و در ميزان عدالتت جاى مده. و در وصيت ايشان به فرزندش كفايتهايت نيست. بار خدايا مرا بر امواج عقوبت منشا

آمده:اى فرزندم! اينك بكوش كه وصيتم را دريابى بويژه اين نكته را كه مالك مرگ و زندگى (حشر و نشر) يكى است و 
بخشد. و ت نيز مىكند عافيگرداند و همان خدايى كه مبتال مىكند باز مىآفريدگار و ميراننده يكى است. همو كه نابود مى

هدنيا را جز به همان نقشه و نظامى ك اى است از نعمت و درگيرى، و جز در بازگشت و ديگر حقايقى پى نهاده كه آميزه 
كه از خواست او منشأ گرفته ولى از قلمرو دانش ما بيرون است استقرارى نتواند بود. حال اگر فهم چيزى بر تو مشكل آمد 



اى و چه جريانهاى بسيار بوده اى و بعد آموزش ديدهكن چرا كه تو در آغاز آفرينشت نادان بودهآنرا به جهالت خود حمل 
اى از آن دوران حيرت و نديدن، اى و نسبت به آنها بينش روشنى نداشتهاى و در برابرشان حيران بودهشناختهاست كه نمى

دهد. و تعادل و دامن باش كه آفريدت و روزيت مى اى پس هم او را دست بهاى و آموزش ديدهرها شده، بينش يافته
بخشد تعبدت خاص او و گرايشت به سوى او باشد و تنها از اوست كه بايد بهراسى. و باز در جاى ديگرى از كمالت مى

كالم ايشان است كه: سپاس خداوندى را سزد كه فضلش در تمامت هستى آفريده هايش گسترده است و در ميان آنان به 
يندگى دستى گشاده دارد در تمامى امرهاى او سپاسش مىبخشا گ گيرم و ويم و در پاسدارى حقوقش از خود او يارى مى

دهيم كه جز او معبودى نيست و محمد بنده و رسول اوست. او را فرستاد تا به با تمام وجود بر اين حقيقت شهادت مى
كامل رسالت خويش را به انجام رسانيده و راه (اتمام رسالت) را  فرمانش بانگ برآورد و زبان به يادش بگشايد پس با امانت

با بالندگى به پايان برد و پس از رحلتش رايت حق را در ميانمان بر جاى و در اهتزاز گذاشت كه هر كه بر آن پيشى گيرد 
تين اويند كه دوشادوش او از راستاى بعثت بيرون افتاده است و هر آن كه واپس ماند نابود است و تنها كسانى پيروان راس

تر ( حال بايد ديد آن سيره نبوى كه او را به صورت اسوه حسنه قرار داده چيست كه اگر جلوتر از آن يا عقب2در حركتند. )
( كه مد نظر خداوند يكتا 515(بقره » وَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطاً «افتيم و آن امت وسط از آن حركت كنيم در گمراهى مى

باشد كدام است و آن راه اَقْوَمى كه خداوند اشاره مىمى ( داراى چه 8(اسرا » اِنَّ هذَا الْقُرانَ يَهْدى لِلَتِى هِىَ اَقومُ«فرمايد 
اى است. حال كه كلمه توحيد را توضيح داديم به لوازم و اصول و بنيادهاى توحيد كه براى فهم بهتر آن، محدوده و گستره
پردازيمالزم است مى . 

نمائيم اما قبل از اين توضيح كنند معنى مىدر ابتدا كلماتى را كه كاربرد آن در توحيد است و نقش محوريت ايفاء مى 
آوريمسخنى ديگر از على (ع) مى . 

خدايا ستايش نيك و بى شمار تنها تو را سزد هر گاه تو را آرزو كنند بهترين آرمانى و آنجا كه اميدها به تو پيوندد  
اى كه جز تويى را اى چنان باز و مرزناپذير ارزانى داشتهترين پاسخگويى. خدايا در مقام ثناى حضرتت مرا پهنهىگرام

نستايم و بدين گونه جز تويى را ثنا نگويم و چنين ستايشى را به سوى كانونهاى نوميدى و جايگاههاى شك گسيل ندارم. 
اش مزد و اى. خدايا هر ثناگويى را بر ثنا شدهوقات خود) زبانم را گرداندهبدين سان از ستايش آدميان و آفريدگان خود (مخل

هاى ام كه مرا به تمامى اندوختهپاداش و دهشى فرض است، من به عنوان تنها ممدوح خود به حضرتت اين اميد را بسته
ى مطلق كه ويژه توست و به هاى مغفرت رهنمون باشى. خدايا اين جايگاه كسى است كه تو را به توحيدرحمت و گنجينه

بيند. مرا به درگاهت چنان شناسد و براى اين همه سپاس و ستايش جز تو را سزاوارى نمىيگانگى تمام و كمال باز مى
هنيازى است ك جز فضل تو زمينگيريم را درمان نتواند و برخاستن و ايستادنم را ممكن نكند و سختى و سنگينى اين  

و دهش تو پاسخى نتواند بود. پس در اين جايگاه، خوشنودى خويش را ارزانيمان دار و از اينكه  نيازمندى را جز از بخشش
به سوى جز تويى دست برآوريم (هر كسى يا چيزى غير خدا) بى نيازمان ساز (توحيدمان ده) كه تو بر همه چيز توانايى. 

(3 ) 
 :تعاريف و معانى 

خواهيم و واقعيت چيست و سپس اين نمائيم تا بدانيم چه مىدارد معنى مى پس ابتدا كلماتى را كه به بحث ما ارتباط 
 .واقعيت منحرف شده را در ديد وسيعترى باز و توضيح دهيم و روشن كنيم

كنيم( پس عبادت را معنى مى16از آنجا كه هدف خلقت جن و انس عبادت خداوند است (ذاريات   . 



انستن و پرستش و اطاعت آمده است و با اعراب ديگر در معانى بنده مالزم و عبادت: عبادت از عبد به معنى يگانه د 
همراه حريص و آزمند به چيزى (عبد) تعجيل و شتاب (عبد) همچنين در معانى خضوع تذلل فروتنى و اظهار خوارى در 

ا كرده، كه در كتب لغتنامه برابر چيزى غير آمده كه در موارد ديگر با توجه به كلمه قبل و بعد (عبد) معانى مختلفى پيد
آيد ثابت خواهيم كرد كه معناى واقعى عبادت چيست و انشاء اهلل منظور نظر خداوند آمده است. البته آنطور كه در آينده مى

 .است
باشد معانى دعا در فرهنگهاى لغت: صدا زدن، راغب و مايل شدن، دعا: كلمه بعد كه قصد معنى آنرا داريم دعا مى 

تن، طلب حضور، خواهان چيزى شدن، خواست خوب يا بد براى چيزى يا فردى، سوق دادن به سوى كارى يا كمك خواس
كندچيزى، ناميدن و باز هم مانند كلمه قبل (عبد) با كلمات قبل و بعد آن در جاههاى مختلف معانى گوناگون پيدا مى . 

ا دانستن تعبير شده و در اصل درباره يكتايى و يگانگى توحيد: كلمه توحيد از ريشه وحد در معانى يگانه، تنها و يكت 
باشد و در مصادر مختلف و همراه كلمات خداوند يگانه و يكتا مى» الاله االاهلل«خداوند از هر لحاظ و شهادت دادن و گفتن 

كندديگر معانى مشابهى پيدا مى . 

يا تور شكار (شرك) و شريك و همراه همچنين شرك: در خصوص كلمه شرك معانى: پاره شدن بند كفش (شَرِكَ) دام  
واسطه، دخيل در امر خداوند و سهم و بهره و مورد نظر ما آنچه در امرى شريك و تأثير گذار و همراه چه با واسطه چه بى

د ثروت ( از موجود غير زنده مانن8شود. هر چند هر آنچه در دنيا است )اراده او بدانيم كه تنها گناهى است كه بخشيده نمى
76، شعرا 55و مال و يا موجود زنده مانند شفاعت فرزندان براى والدين يا والدين براى فرزندان. (لقمان  )   

شفاعت: كلمه بعدى شفاعت كه از كلمه شفع به معنى جفت قرار دادن (شفع) يك شخص را به واسطه ضعف بينايى دو  
برد در اين كتاب در: مدد كردن و واسطه شدن و كوشيدن در شخص ديدن (شفع) عدد زوج (شفع) و در معانى قابل كار

جهت ميل و خواست شخص كه گاهى اوقات اين كوشش و تالش بر خالف خواست و اراده و نظر طرف مقابل است به 
50همين لحاظ در قرآن در جاههاى مختلف به انحصار شفاعت به اذن خدايا حتى عدم وجود شفاعت پرداخته است ) ). 

تواند نتيجه لمه كفر به معنى پوشاندن و انكار كردن و ناسپاسى نمودن و بيزارى جستن آمده است و كفر مىكفر: ك 
هاى كوه (كَفَرْ) و تعظيم پارسيان (فارسها) شرك يا بر عكس باشد (كَفَرَ) و تعظيم كردن (كَفَّرَ) عصاى كوچك (كَفْر) گردنه

بينيم عربها براى هيچكس غير خداى واحد چه به بر همين اساس است كه مىبراى پادشاه و ارباب (كُفْر) معنى شده است. 
دانند و شوند و اين عمل را حرام مىاى هم خم نمىبهانه تواضع و چه به بهانه احترام و نه براى چاپلوسى و غيره حتى ذره

تراشتنداى براى عمل خود نمىدانند و بهانهتعظيم را تنها براى خداوند يكتا مى . 

 .ظلم: ظلم هم به معنى ستم كردن و كاستن و كم كردن حق، چيزى را در غير جايش قرار دادن و تاريك شدن 
باشدفسق: و فسق در معناى خارج شدن از راه حق و صواب و انجام كار زشت و منحرف از حقيقت مى  . 

ب بيشتر مورد نظر است و آن به معنى در خصوص كلمه دعا يك معنى در لسان العرب ذكر شده كه ظاهراً در نزد اعرا 
هاى بر باشد و چنانچه آينده انشاءاهلل خواهيم آورد معنى اصل و مهمى كه قرآن از عبد و واژهعبادت كردن از ريشه عبد مى

 خواهد و جزا و پاداش خداوند را بر آن بار كرده همين كلمهگرفته از آن در نظر دارد و بيشتر توحيد در آن معنى را مى
استغاثه و فرياد رسى » ادعوا«مراد از » وَادْعوا شُهداءَكُم مِن دُون اللّه«باشد مثال در آيه: است. و تعبير از عبد يعنى دعا مى

غير خداوند براى شهادت بر صدق كالم مشركان و كافران است. گواهى و شهادت بر اينكه آنان (مشركان) در خصوص 
است پس ادعوا يعنى طلب يارى كردن و فرياد رسى طلب نمودن و قطعاً معنى موضوع مربوطه كالمشان صدق و راست 

يعنى كسانى كه غير»  اِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ اَمْثَالُكُم«دعا عبادت است چنانچه در آيه آمده:  داوند در دعا خ 



مانند خود شما (به همين اندازه ضعيف و محتاج) و قول بعد از  خوانيد بندگانى هستندنام آنها را براى رفع حاجت و غيره مى
(بخوانيد آنها را تا اجابت كنند شما را پس اگر آنها را خوانديد و شما را 55» )فَادْعوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبوا لَكُمْ«فرمايد: اين آيه مى

ر سختيهاى زندگى و آزمايشات و غيره پس گوئيد در هر جايى در ميان درياى طوفانى دطور كه شما مىاجابت كردند آن
آنها اله هستند و اگر آنها را خوانديد و اجابت نشديد پس آنها آلهه نيستند. در معرفى خداوند پس از كلمه قريب يعنى 

حمد باشد دعا بر سه وجه معنى شده يكى توحيد و يگانگى خداوند و مى» اُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اَذا دَعَانِ«نزديك جمله 
ايم. وقتى چنين گفتيم، پس او را به حمد و توحيد خوانده» ربنا لك الحمد«و يا قول: » يا اهلل ال اله اال انت«خداست مانند: 

ادْعُونِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّوَقالَ رَبُّكُمُ«مانند جمله:  ال  . و اين جمله براى دعا تعبير خوبيست» َّذينَ يَسْتَكْبِرونَ عَن عِبَادَتى
تعبير دوم از دعا به معناى بخشش و رحمت است و آنچه به اين معانى نزديكست. تعبير سوم از كلمه دعا بهره انسان از 

و همه مطالب سه گانه فوق دعا ناميده شد زيرا انسان در اين چيزها از ». اَلّهُمَّ ارْزُقْنِى مَاالً وَ وَلَداً«دنيا است. مانند اين ذكر 
كند و غير ذكر الهى و غير خداوند كسى يا چيزى توان رب يا رحمن و اين چنين اذكار الهى كسب فيض مىكلمه يا اهلل يا 

 .استجابت دعا را ندارد
االاللَّهُ وَحدهُ ال شَريكِ لَه، اَكْثَرُ دُعايى وَ دُعا االَنبياءِ مِن قَبلِى بَعَرفاتٍ الاله«در دعاى عرفه (امام حسين (ع) چنين آمده:  

كه خالصه كالم اين امام همام چنين است كه: تنها خداوند است كه بر » ءٍ قَديرالمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىلَه 
اى از دعا است كه پيروان او بايد به مانند او دعا كنند و اين پيروى، طريق باشد نه غير او و اين نمونههر كارى قادر مى

اند زيرا آنها به منزله كسب ثواب و جزاى همچنين تهليل و تحميد و تمجيد دعا ناميده شدهحق است نه مشرك شدن. 
اگر » اِذا شَغلَ عَبدى ثَناءُهُ عَلى عَن مَسأَلِتى اَعطيَهُ اَفضَلَ ما اَعطَى السَّائِلينَ«فرمايد: خداوندند. مانند حديث ديگرى كه مى

ابت دعا، حمد و ثناى مرا بگويد، بهتر از آنچه كه سائلين آن، از من اى به جاى مسئلت خواستن از من براى اجبنده
دهم.از پيامبرام به او مىاند و به آنها دادهخواسته ا  وَ «كرم (ص) نيز آمده: دعا همان عبادت است. سپس چنين خواندند 

وَاصْبِرْ « گويد: معنى اهد از قول خداوند عز و جل مىبخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را. مج» قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى اَسْتِجِبْ لَكُمْ
اين است كه يصلون الصلوات الخمس نمازها را به صورت پنجگانه به جا » نَفْسَكَ مَعَ الَّذى يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالعَشى

است و از سعد بن مسيب نيز از قول  آوريد. و مطمئناً منظور از نماز عبادت است پس دعا در اينجا هم به معنى عبادت آمده
شود هرگز از لن در زبان عربى به معنى نفى ابد است و معنى جمله مى» لَن نَدْعُوا مِن دونِهِ اِلَهاً«خداوند عز و جل در آيه 

لن «شود غير او كسى را نخوان به صورت اله آنطور الهى كه در باال توضيح داده شده آيه ندعوا مترادف نعبد و در اينجا مى
يعنى تعبدون رباً سوى كه معنى مشخ» اَتَدْعُونَ بَعْالً«فرمايد: و خداوند باز در جاى ديگرى مى». نعبدالهادونه ص است يعنى  

نخوانيد با اهلل خداى و » وَال تَدعُ مَعَ اللَّهِ اِلَهاً آخَرَ«نپرستيد پروردگارى و نخوانيد پروردگارى غير او و همچنين گفته شده 
ديگرى را يعنى پرستش نكنيد با او معبودى را و در حقيقت خواندن يعنى پرستيدن پس كسى كه غير خدا را هر چه چيز 

شود پس والتدع باشد و هر كسى باشد عبادت كند در حقيقت مشرك شده و شرك هم تنها گناهى است كه بخشيده نمى
57شود ال تعبد.)مى ) 

 :فطرى بودن دين و توحيد 
پردازيم كه آيا انسان دين و توحيد را در فطرت سليم خود مقوله فطرى بودن دين و توحيد، به اين بحث مىدر ابتداى  

يابد و يا علل ديگرى وجود دارد مانند القاء الهىاى دست مىيابد يا از راه براهين عقلى به چنين نتيجهمى . 

اگر بندگانم از من سئوال كردند به آنهابگو «كه:در خصوص وجود خداوند عزوجل، راهنمايى خداوند بدين شكل است  
فرمايد اگر سوره بقره مى 536در حقيقت خداوند در آيه ». كنممن نزديكم و دعاى كسى كه مرا بخواند اجابت مى



 توانند به وجود او پى ببرند آنهم فقط نزد او بدون واسطه. زيرابندگان بخواهند خداوند را بيابند بوسيله دعا كردن مى
( يا 55»)اِنّى اَقرَبُ اِلَيكُم مِن حَبلِ الْوَريدِ«فرمايد او نزديك است آنقدر نزديك كه از رگ گردن هم نزديكتر است مى

(  يعنى خداوند كريم بين شخص و قلب اوست لذا گاهى 51»)اِنَّ اللَّهَ يَحولُ بَينَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ«فرمايد: آنقدر نزديك كه مى
گذرد ناگاه آنرا (خواسته) را حاضر و كنيم اما همينكه فالن دعا و خواسته از دل و قلب ما مىما دعايى نمى بينيماوقات مى

بينيم. پس خداوند آنقدر نزديك است كه نياز به واسطه ندارد پس اگر ما او را دور بنيت دل را مستجاب مى گريم در ن
مثالً اگر بخواهيم نزد فالن مسئول يك اداره برويم بايد حتماً يك آشنا ايم كه حقيقت او را با مقامات دنيايى اشتباه گرفته

و يا واسطه داشته باشيم. جالب است بدانيد كه تنها در چند كشور جهان سومى نياز به واسطه است و در كشورهاى 
باشند. پس خداوندى كه توانند با مسئولين ارتباط داشته مسلمان واقعى يا متمدن نيازى به واسطه نيست و مردم راحت مى

قابل مقايسه با مقامات دنيايى نيست و در عين حال هميشه منتظر عذرخواهى بندگان و استغفار آنان و استجابت دعاى 
اولين كسى كه مقايسه » اول من قاس ابليس «بندگان است در شأن او نيست كه او را با هيچ چيزى مقايسه كنيم چرا كه 

 .كرد ابليس بود
» اَفِى اللَّهِ شَكٌ فاطِرِ السَّمواتِ وَ االْرضِ يَدعُوكُم لِيَغفِرَ لَكُم مِن ذُنوبِكُم«فرمايد: يدگاه ديگر خداوند مىدر يك د 

50(ابراهيم  ) 

خواند تا گناهان شما را توانيد شك كنيد در حالى كه آفريننده آسمانها و زمين است شما را مىيعنى آيا در خداوند مى 
بريم برهان نظم چرا كه هر چه در آسمانها و زمين است آنچنان ين آيه ما به دو برهان نظم و عليت پى مىببخشايد. در ا

توان گرفت و هر كند كه هيچ عيبى در آن نمىدقيق و منظم در حركت است و امر پروردگار خود را به ديده منت اجرا مى
گوييم چنانچه وقتى دليل آنرا بدانيم بر خالق آن آفرين مىشماريم اما آنچه هست حكمت است چرا كه چيزى را ما بد مى

»  رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا باطِالً سبحانَكَ فقنا عذاب النار«گويند: كنند فقط مىوقتى مومنان با تفكر در آسمان شب نگاه مى
است ما را از عذاب آتش كفايت پاك و منزه است پروردگار ما از هر عيبى و شريكى... هرگز اينها را عبث و باطل نيافريده 

شود و سر به سجده آن يكتاىگويد كه چشمانش از اشك لبريز مىفرما. اين كالم را آنچنان با اطمينان و ايمان مى  

ب يابد چگونه بر شوره زار هر چه باران اى علت و خالقى مىگذارد. برهان عليت؛ چرا كه بر هر معلولى و آفريدهى همتا مى
شويم. ممكن است ياهى نرويد ولى بر خاك حاصلخيز و پاك با اندك باران، رشدى از گياهان را شاهد مىو آب ريزند گ

اند چگونه كسى احتجاج كند خوب آن خاك نمك دارد و آن ديگرى ندارد، اما بايد گفت مگر نه اين است كه هر دو ماده
آن گياهى و درختى نمو كند. بله تنها اوست كه  ممكن است كه يك دانه گياه با تمام سفتى پوست بشكافد و از ميان

شكافنده دانه و هسته است و به همين ترتيب اوست كه در مراتب باالتر به محض اينكه بگويد » فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى«
سالمت شود و احتياج به هيچ شريك و ياورى ندارد. آنگاه كه اراده نمايد آتش بر ابراهيم (ع) سرد و باش، موجود مى

شكافد. انگاه كه اراده كند بدست عيسى بن مريم شود يا نيل را مىشود. آنگاه كه اراده كند عصاى موسى اژدها مىمى
اى را زنده مىمرده ك نمايد. مطلبى كه در اينجا الزم به ذكر است اينكه ند و يا بدست محمد (ص) ماه را به دو نيم مى

تش بر ابراهيم (ع) سرد و سالمت شد، از كجا معلوم عصاى موسى اژدها يا نيل ممكن است شخصى بگويد از كجا معلوم آ
به دو نيم شد، مرده كامل زنده گشت، يا ماه به دو نيم شد. اين حالت بر عقل سليم در ابتدا جايز است. اما همان عقل 

بيند كه ناگاه خود را هم بايد انكار كند تا به خود برسد مىسليم همه را به ترتيب از قديم به طرف خود انكار و باطل مى
بيند و باالخره به اذن پروردگار شنود، مىبينيد كه قابل لمس است، مىكند چون از كجا معلوم كه خودم هم باشم اما مى

شود، تولد و مرگهاى مختلفى رود و بيدار مىبيند، به خواب مىدهد، سرزمينهاى جديدى مىكارهاى مختلفى انجام مى



گويد من كه هستم پدر و مادرم هم به ناچار هستند در اينجا شود. بنابراين: مىد، پس وجود خود برايش ثابت مىبينمى
ىحركت بر عكس قبل، به طريق اثبات شود و اين نظريه، شود و حركت به طريق نفيى قبل باطل مىدوباره شروع مى 

شود همه انبياء همه كتب آسمانى همه معجزات و او ثابت مىرود كه براى كند. آنقدر به پيش مىنظريه قبل را باطل مى
بريم كه ها يعنى خداوند واحد وجود دارد. در اينجاست كه به ايمان و احتجاج ابراهيمى پى مىباالخره منشأ همه اين پديده

بايد خورشيد  بايد ستاره پرست شد و سپس به آن كافر شد، بايد ماه پرست شد و سپس به علت زوال به آن كافر شد،
ترين به طرف باالترين حركت پرست شد و باز هم به علت فنا پذيرى به آن كافر شد. البته نكته اينكه هميشه از پست

كنيم مثالً از ستاره به خورشيد و بر عكس عمل نكنيم و از خوب به خوبتر برويم و در اين راه باز هم به آن قدرت واحد، از 
توكل كنيم و از او بخواهيم كه ما را به راه راست هدايت كند. هدايت آن است كه از طرف  گمراهى پناه ببريم و بر او

كنيم كه مصداق آخداوند بيايد نه آنچه خودمان فكر مى ي نشويم و بايد به آئينى كه » كُلُّ حِزبٍ بِما لَدَيهِم فَرِحون«ه 
نش خدا نيست و آن دين پايدار است ولى اكثر مردم خداوند بشر را بر طبق آن آفريده، رو كرد كه هيچ تغييرى در آفري

وَ لَكِنَّ اَكْثَر فَاَقِم وَجهَكَ لِدّينِ حَنيفاً فِطرةَ اللّهِ الَّتى فَطَرالنَّاسَ عَليها ال تَبديلَ لِخلقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمِ «دانند. نمى
50(روم » النّاسِ ال يَعلَمونِ ). 

ز ديگرى است و قصد نداريم اين مبحث را طوالنى و مالل آور نمائيم و تنها خالصه آنرا البته بحث اصلى ما چي 
(طه » ءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدىرَبُنَا الَّذى اَعطَى كُلَ شَى«آوريم بنابراين بر اصل براهين عقلى هر چيزى منشأ و تكوينى دارد مى

10) 

سپس آنرا هدايت و رهبرى نموده است خداى ما خدايى است كه هر چيزى را وجود عطا كرده و  . 

(خدايى كه انسان و جهان را آفريد و » اَلَذى خَلَقَ فَسَوّى وَ الّذى قَدّرَ فَهدى«فرمايد: سوره اعلى مى 5و  7يا در آيه  
رساند كه گيرى كرد و سپس رهبرى نمود) اين آيات مىسپس به آن پرداخت آن كسى كه آفرينش هر موجودى را اندازه

انواع جهان خلقت اعم از جاندار و غيره داراى يك هدايت فطرى (تشريعى براى انسانها تكوينى براى ساير موجودات) در 
نمايد و آن را از آنچه به حال او مفيد يا آفرينش هستند، كه همه را در مسير حيات و كمال متناسب خويش رهبرى مى

سازدمضر است آگاه مى . 

بايد گفت اكثر اوقات نيروهاى متجلى شده بر انسان بر اثر نيرنگ شيطان منحرف جلوه  اما گاهى اوقات و حتى 
شوند. شوند و تنها مخلصين گمراه نمىگيرند و گمراه مىنمايد و اكثراً بر طبق كالم خداوند طريق باطل را پيش مىمى

سوره يونس از قول خداوند عز و جل  77و  75نمايد؟ آيات اصل اين فطرت چيست كه خداوند انسان را متذكر آن مى
بِها جَائَتها ريحٌ هُوَالَّذى يُسَيِّرُكُم فِى الْبَرِّ وَ الْبَحرِ حَتّى اِذَا كُنتُم فِى الْفُلكِ وَ جَرينَ بِهِم بِريحٍ طَيّبَةٍ وَ فَرِحُوا «فرمايد: مى

حيطَ بِهِم دَعَوااللّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ لَئِن اَنجَيتَنَا مِن هَذِهِ لَنَكونَّنَ مِن عَاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوجُ مِن كُلِّ مَكانٍ وَ ظَنُّوا اَنَّهُم اُ
 »...الشّاكِرين

شوند. برد خوشحال مىبرد وقتى در كشتى قرار گيريد و باد ماليمى آنان را مىاوست كه شما را در خشكى و دريا مى 
كنند كه بال آنان را فرا گرفته، در اين رسد تصور مىز هر طرف به ايشان مىوزد و موج اها مىناگهان باد سهمگينى بر آن

گويند: بارخدايا اگر ما را خوانند و مىلحظه با اعتقاد خالص بى هيچ شائبه و شريك و واسطه خداى يكتا را به وحدانيت مى
اسگذاران و شكرگذاران تو خواهيم شد. مصداق از اين خطر برهانى به تحقيق اين امر را از جانب تو دانسته و بنابراين از سپ

باشد. سوره عنكبوت مى 61حقيقى اين آيه كه منظور مشرك شدن و خواندن غير خداى واحد بعد از نجات است آيه 
شتى سوار شدند خداوند را وقتى بر ك» فَاذا رَكبوا فِى الْفُلكِ دَعواللّهَ مُخلصينَ لَهُ الدّينَ فَلمّا نَجّاهُم اِلى البَرِّ اِذاهُم يُشرِكون«



خوانند، تا به سالمت رسند. پس هنگاميكه با رسيدن بهخالصانه بى هيچ شريك و بى پرده مى شكى نجات شان خ 
شوند و او را خالصانه شوند و براى او واسطه و شريك و قائل مىداديم آنان پس از آن دوباره براى خداوند شريك قائل مى

شود اما كشاند كه براى او شريك قائل مىزندگيها انسان را از خداوند غافل و به گمراهى مى خوانند. آهنگ يكنواختنمى
تواند تواند انسان غافل را دوباره به فطرت خود باز گرداند كه غير خدا هيچكس و هيچ چيز نمىيك تالطم و موج مى

پيدا كرده بود باطل و لغو است و حداقل اينكه پنداشت و عقيده كارى براى او انجام دهد و هر آنچه غير خداى واحد مى
تواند خيرى به او برساند يا شرى را از او دفع كند پس در همين سختيها هم براى انسان موحد و تسليم نتوانسته و نمى

اى كه هدايت و نعمت است چرا كه بدين وسيله به فطرت خويش باز گشته و رضايت خداوند را بدست آورده مثل پسر بچه
شود و علت و حكمت عمل آن بوده كه آن پسر بچه در خوى ر داستان خضر و موسى (ع) كه بدست خضر (ع) كشته مىد

و كفر بوده خواسته پدر و مادرش را هم به كفر بكشاند و خداوند در عوض آن پسر فرزند ديگرى به آن پدر و مادر مى 
 .داد كه چشم روشنى دنيا و آخرت آنها شد

شوند و مصداق هباء منثورا اينجاست و تا داوند نشانه ايمان است و تا ايمان نباشد اعمال بى اثر مىپس رضايت از خ 
اى از قرآن فرموده كلمه طيبه توحيد رود چنانچه در آيهاى ندارد و به نزد خداوند باال نمىتوحيد نباشد اعمال و ايمان فايده

تا مورد قبول واقع شود و در حديث است كه براى ثواب اعمال و پذيرفته برد اعمال صالح مومن را به نزد خداوند باال مى
ماند و با شدن بايد نه طبقه باال رود كه در هر طبقه شرايطى براى عبور است و اگر آن شرط نباشد عمل در همانجا مى

گيردنكاران قرار مىشود و آن شخص از خاسران و زياافتد و نهايتاً باطل بى اثر مىاعمال بد ديگر به پايين مى . 

توان يافت هيچ تمدن و فرهنگى را در نزد هيچ قوم نمى«نويسد: جان ايورث استاد دانشگاه كلمبيا درباره مذهب مى 
هاى مذهب در اعماق تاريخ تا اعماق تاريكى از مگر آنكه در آن فرهنگ و تمدن شكلى از مذاهب وجود داشته باشد ريشه

51»)شده است. تاريخ كه ثبت نشده كشيده ) 

شود در حس  مذهبى آنچنان كه حس مقام و منصب، ثروت و پول، زيبايى و غيره كه بدون آموزش عالقمند به آنها مى 
شود روانشناسان در تر مىانسان اين حسن خداجويى خصوصاً بنابر نظر تمام روانشناسان در آستانه رشد آشكارتر و نمايان

ان تكليف و جهش ناگهانى احساسات مذهبى ارتباطى وجود دارد در اين اوقات يك نوع ميان بحر«اين خصوص معتقدند: 
شود كه قبل از آن به مسائل مربوط به مذهب و ايمان بى قيد و بى اعتنا بودند نهضت مذهبى حتى نزد كسانى ديده مى

شودسالگى پيدا مى 56طبق نظر استانلى هال حداكثر اين احساسات در سن  «. 

ن نشان از فطرى بودن مذهب دارد كه اگر به طور صحيح و درست كنترل و هدايت نشود دچار انحراف و اين حس 
شودبدانديشى درباره دين مى . 

عالمت  58باشد و حرف مى 58(اال عباد اهلل المخلصين) است كه داراى  21يكى ديگر از اعجاز عددى قرآن: آيه  
( را نصف كنيم شماره سوره 21شود. اگر شماره آيه )مى 7و جمع نهايى  شودمى 55عدد اول است. جمع شماره آيه، 

شود با مى 7و جمع نهايى آن مانند آيه قبل  55همين مضمون تكرار شده كه جمع آن  573آيد. در آيه بدست مى
 المخلصين و عباد اهلل 560آيه همين مضمون در آيه تكرار شده يعنى آيه  57آيه و بعد از اين با فاصله  11فاصله 
حرف،  70با تفاوت كلمه اول (لكنا عباد اهلل المخلصين) تكرار شده با  568آيه يعنى آيه  8حرف است با فاصله  56

رسد و آيه به پايان مى 55شود و اين سوره بعد از مى 55اگر عدد اول و دوم را كنار هم گذاشته از عدد وسط كم كنيم 
است و  35حرف آمده كه شماره آيه  70(اال عبادك منهم المخلصين) با همان سوره بعد يعنى (ص) نيز اين مضمون 



شودمى 1اگر مثل سوره قبل اين دو را از هم كم كنيم   55شود و اگر جمع كنيم آيه تمام مى 1سوره، بعد از  و 
شود مانند سوره قبل (صافاتمى 7شود و در نهايت جمع نهايى مى (  

  

 :داليلى از وجود خالق 
داليل مختلفى براى آنكه در پى كشف حقيقت است در جهان در زمين و آسمان در وجود خود انسان براى تفكر وجود  

دارد برخى از اين موارد در كتاب نشانه هايى از او تأليف سيد رضا صدر آمده و مطمئناً كتب مختلف ديگرى نيز وجود دارد 
 :در قسمتى از اين كتاب چنين نوشته شده

گويند: توده هايى بسيار بزرگ از گازهايى گردان و پيچان در فضا قرار وران علوم طبيعى پيدايش جهان را چنين مىدانش 
داشته كه در اثر گذشت زمان بسيار، اين گازها متراكم گرديده و گرد شده در نتيجه كره هايى آتشين پديد آمده كه 

چرخند. زمين يكى از اند و به گرد وى مىكه از خورشيد پرتاب شدههايى هستند خورشيد ما يكى از آنهاست. سيارات جرقه
باشد وقتى قشر فوقانى و پوسته زمين سرد گرديد و قابل شد، حيات در آن بوجود آمد (از كربن) از اين ها مىآن سياره

تا وقتى كه محلى خواهد و شود كه پيدايش فضا پيش از پيدايش گازها بوده است چرا كه گاز محل مىسخن دانسته مى
ايد آيا فضا چگونه پيدا شد آيا خودبخود پديد آمد يا تواند وجود پيدا كند در اين جا پرسشى چند پيش مىنداشته باشد نمى

تواند خودبخود پيدا شود اگر چنين باشد موجودى آن را پديد آورد آيا فضايى به اين بزرگى كه آنرا اليتناهى خوانند مى
سبايستى و ني هيچى بتواند به خود وجود دهد و هستى و همه چيز شود. چون در پيدايش فضا تصادف را راه نيست، تى و 

باشد نيستى و هيچى چيزى نيست تا تصادفى داشته باشد پس فضا را موجودى بوجود ها مىزيرا تصادف در ميان هستى
توانست در آن گر فضا جورى بود كه گازى نمىباشد اآورده كه ماده نبوده است چون پيدايش فضا پيش از پيدايش ماده مى

گرديد زمين ما نبودشد كرات آتشينى نبودند ستارگانى يافت نمىزيست كند اين جهان پيدا نمى . 

دهند كه پديد آورنده فضا اسرار و باشد گواهى مىشرايط مساعدى كه در فضا براى پيدايش جهان و جهانيان مى 
شناسى پيش از وجود طبيعت دانش آن هم شناختى پيش از وجود طبايع. دانش طبيعى شناختهويژگيهاى طبايع را مى

شودبشرى نيست زيرا دانش بشرى پس از وجود معلوم و دانسته پيدا مى . 

باشد و چنين باشد بسيار بسيار دانا و بسيار بينا و بسيار توانا مىپس پديد آورنده فضا موجودى است كه مادى نمى 
واهد بود و بسموجودى او خ . 

پذيرد جسمى كه در تواند باشد زيرا تغييرپذير و قابل نابودى است و نيست شدن را مىفضا هميشگى و جاودانى نمى 
پذيرد جاودانى نخواهد بود اگر كسى فضا قرار گرفت به مقدار جسم خود فضا را نابود كرده است چيزى كه نابودى را مى

ه پديد آورنده داشته باشد به وى بگوئيد اگر فضا چيزى نيست و نيستى محض است چرا بگويد فضا چيزى نيست كه نياز ب
باشد چرا براى گازها براى كرات آتشين براى سيارات قابل زيست شد. چرا طول و عرض و عمق دارد چرا قابل قسمت مى

رسيد ض بود نور خورشيد به ما نمىفضا نوردان توانستند در آن شنا كنند و راه بروند؟ اگر فضا چيزى نبود و نيستى مح
هاى فضايى كه به كند. اگر فضا چيزى نبود سفينهرسيد زيرا نور، حرارت از نيستى عبور نمىگرماى خورشيد به ما نمى

توانستند به زمين مخابره كنند اگر فضا چيزى نبود اشعه گيرند نمىروند و عكسهايى از آنها مىمريخ و كرات ديگر مى
كه در ماه گذاردليزرى را  ن كندرسيد چون اشعه از نيستى و هيچى عبور نمىد به زمين نمى . 

گويند هر چيزى در طبيعت به مقدار احتياج موجود در جاى ديگر اين كتاب چنين آمده كه دانشوران علوم طبيعى مى 
دانش و بينش چگونه باشد سخنى است درست ولى تشخيص احتياج جز به وسيله دانش و بينش ميسر نيست فاقد مى



تواند احتياج را تشخيص دهد و به مقدار آن پى ببرد در كشورهاى پيشرفته انجمنهايى براى تعيين ميزان نياز كشور مى
تشكيل يافته است. در حيوانات به تعداد نوزادهاى آنها براى حيوان محل مكيدن شير است كه البته گاو و گوسفند از اين 

شير حيوانات اهلى نظير گاو و گوسفند و بز از مقدار نياز نوزادشان بيشتر است. آيا تصادف  قاعده مستثنى هستند. پس
تواند هميشگى و تواند همگانى و عمومى باشد تصادف نمىچنين وضعى را بوجود آورده است؟ نه زيرا تصادف نمى

ء نشانه دانش و بينش و خرد است و ماده فاقد استمرارى باشد آيا ماده (فاقد شعور) چنين استثنايى قائل شده نه زيرا استثنا
باشد كمى تأمل همه را پاهر سه مى س دهد. شير اين حيوانات اهلى نه تنها غذاى نوزادان بلكه غذاى تمام بشر از خ مى

كند غنى و فقير از متمدن و غيره به اصطالح جهان سومى است شير يكى از بزرگترين احتياجات غذايى بشر را جبران مى
هاى لبنى است اينها همه نشانه يك چيز است و آن حسابگرى كه اول شير از مواد اصلى كارخانجات ساخت فراورده و

همه چيز را حساب كرده و سپس آنها را پديد آورده است، حسابگرى كه داراى مهرى است بى پايان بر بشر، حسابگرى كه 
و جهانيان را از نيستى به هستى آورده است داراى قدرتى است كه نامتناهى حسابگرى فرزانه كه جهان . 

باشد ماده شگفتى اين جاست كه فزونى شير در اين گروه ويژه اهلى آن است و گرنه وحشى آنها داراى شير فراوان نمى 
باشد چرا؟ چون در دسترس هاى بيابانى، بزهاى كوهى شيرشان بيش از مقدار احتياج نوزادشان نمىگاوهاى وحشى، ميش

اند زيرا در شود باالتر آنكه گاوهاى وحشى قاره آمريكا در اصل اهلى بودهانها نمى باشند آيا حساب از اين دقيقتر مىانس
اند و گاوهاى وحشى آمريكا از نسل اند به همراه خود گاو بردهآمريكا گاوى نبوده است مهاجرنى اورپايى بدانجا رفته

هايشان شير ندارند چون مورد بهره بردارى بشر حشى بيش از مقدار نياز گوسالهباشد اين گاوهاى وگاوهاى اهلى اروپا مى
 قرار ندارند. آيا اين دوگانگى در ميان حيوانات اهلى و وحشى نشانه تشخيص صحيح و قدرتى بزرگ نيست؟

بوده است؟ چرا شير آنها آيا تحولى كه در گاو اروپايى در امريكا پيدا شد خودبخود بوده است؟ آيا عقلى و دانشى در كار ن 
بيشتر نشد با آنكه خوراكشان، در دشتها و مراتع و جنگلها بهتر شد آيا تشخيص آنكه گاو اهلى مورد نياز بشر است و گاو 

اى كه از پدر و مادر بر بشر مهربانتر است و اى بسيار توانا و دانا ساخته است فرزانهوحشى مورد نياز بشر نيست جز از فرزانه
دهد و هيچ گونه انتظار پاداش از بشر نداشته و ندارد و نخواهد داشت. آيا بشر از او ه بشر را مورد لطف قرار داده و مىهموار

كند؟شكرگذارى مى ! 

اند ويژگيهاى هميشگى و ويژگيهاى گاهگاهى. ويژگيهاى هميشگى آنهايى هستند كه از ذات ويژگيهاى جهان دو گونه 
آنطور كه اقتضاء آن را دارد (خدا خواسته) مانندترى آب، چربى روغن، شورى نمك و غيره.ترى  گيرندخود موجود ريشه مى

آب از خود آب است چربى روغن از خود روغن است و شورى نمك از خود نمك است. در اين گروه ذات خود موجود عليت 
دارندگانشان محال است وجدان نيز  براى ويژگيهايش دارد و به همين دليل ويژگيها هميشگى هستند و جدايى آنهااز

شود. ويژگيهاى گاهگاهى آنهايى هستند كه از آن خود موجود ترى روغن بى چربى و نمك بى شورى نمىگويد آب بىمى
نيستند بلكه وى آنها را از ديگرى وام گرفته است مانندترى فرش كه از آب وام گرفته چربى پلو كه از روغن وام گرفته و 

باشداز نمك مى شورى غذا كه . 

باشد اگر موجودى را ديديم پذير مىاين دسته از ويژگيها براى دارندگانشان هميشگى نيستند و جدايى ميان آنها امكان 
گويد: بايستى موجود ديگرى وجود داشته باشد كه اين ويژگى در آن كه داراى ويژگى گاهگاهى است عقل بى گمان مى

داشتى گاهگاهى بودى نمىباشد، و گرنه ويژگهميشگى مى . 

محال است انگيخته و معلولى بدون انگيزه و علتى وجود پيدا كند. هستى هر موجودى از موجودهاى گذشته و كنونى و  
پذير است زيرا وقتى بود كه اين موجود نبود. پس به يقين موجودى باشد، زيرا جدايى ميان آنها امكانآينده گاهگاهى مى



باشد و هستى همه موجودات از هستى او، وام گرفته شده است اين او جاويدان و هميشگى مى هست كه هستى براى
56كند. )برهان دانش جاويدان را، قدرت جاويدان را، حيات جاويدان را، اراده جاويدان را نيز اثبات مى ) 

(ثنويت خداى خوبى و خداى بدى) و كنيم كه اوالً يك موجود واحد نه دو تا با توجه به مطالب باال چنين استدالل مى 
نه سه تا (تثليث گفتار بعضى مسيحيان منحرف) و نه بيشتر (كسانى كه نامهاى ديگرى را با خداى واحد براى كسب خير 

كند پس آن امر خوانند) وجود دارد كه علت و سبب واقعى همه امور و تنها موجودى كه اراده امرى را مىيا دفع شر مى
( ثانياً ساير موجودات پديد آمده كه مطمئناً چون 37(يس » اِنّمَا اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَيئاً اَن يَقولَ لَهُ كُن فَيَكون«موجود ميشود. 

اند و از جمله انسانها كه خداوند آنها را آفريد پس چگونه ممكن است موجودى اند پس زمانى بوده كه آنها نبودهموجود شده
ه هدايت و رحمت خالق دارد بتواند در آفرينش دخالتى داشته باشد هر چند مقرب باشد در هر كه خود مخلوق است و نياز ب

واند تصورت و به هر لحاظ كه عاقالنه بسنجيم او هم يك موجود است كه خداوند يكتا او را برترى داده و خود مى
فرمايد: آيا تو به بن مريم خطاب كرده و مىدوباره او را پائين آورد و اسفل نمايد چنانچه خداوند در يك گفتگو با عيسى 

اى كه تو را و مادرت  را بپرستند و حاجات خود را و شفاى دردها و آرامش قلوب را از تو و مادرت بندگانم دستور داده
ام و تو خود بر غيب و دل من آگاهى و من دهد:من هرگز چنين چيزى نگفتهبخواهند؟ كه عيسى بن مريم(س) پاسخ مى

دهيم تنها اين مهم را بگويم كه يب تو آگاه نيستم. سخن به درازا نكشيم زيرا اين بحث را در جاى خود توضيح مىاز غ
توانند كسى را بى اذن مقربان از هر دين و آئيينى كه باشند اعم از اسالم، يهود و مسيحيت كه اديان الهى اند هرگز نمى

كنند يا خيرى را برسانند و اين امور تنها بدست خداستالهى شفا دهند، يارى نمايند، سختى را برطرف  . 

توانند برسانند يا دفع ضررى را آيا آن موجود برتر امر نفرمود كه غير مرا نخوانيد چرا كه در دنيا سودى به شما نمى 
( 53(جن » اللّهِ اَحداًعَفَالتَدعُوا مَ«توانند از شما نمايند كه آيات بيشمارى در قرآن بر صدق اين مطلب آمده از جمله: نمى

وَ «همانا مساجد از خدا و براى خداست پس در آنجا غير او را در دعا نخوانيد و بيشتر به ذكر حق مشغول باشيد تا ذكر دنيا. 
آنها ندارد پرستند غير خدا هيچ نفع و ضررى براى ( هر چه مى11(فرقان » يَعبُدونَ مِن دونِ اللّهِ مَاال يَنفَعُم وَ ال يَضُرُّهُم

نمايد اگر شخصى دعايى به همراه دارد يا انگشترى با نگينى خاص، كند و بى اعتنايى مىو منكر خداى عزوجل پشت مى
باشد، قطعاً براى آن كلمات با عنوان دعا يا سنگ عقيق در انگشتر اثر قائل با اين اعتقاد كه بنفسه داراى اثرى ويژه مى

رديده است.به هر حال در كتب الهى تنها امر به پرستش وشده بنابراين دچار نوعى شرك گ وحيد در تمام جوانب از ت 
جمله دعا كردن، حمد نمودن و غيره آمده آيا بشر به اغواى شيطان كه قسم بر گمراهى و جهنمى نمودن انسان و جن 

خواهد؟ آيا آنچه ت ديگرى يارى مىنمود، آن ذات پاك را كه او را آفريد و هدايت كرد و نعمت داد رها نموده و از موجودا
تواند براى ديگران خيرى را اراده نمايد يا شرى را دفع كه قدرت بر حيات و ممات و جلب خير و دفع شر خود ندارد مى

ايم و همين نمايد پس اگر قائل به چنين چيزى شويم در حقيقت به اله ديگرى غير از اهلل واحد قدرت اراده و اختيار داده
كنيم همانا او خداى سميع و بريم از اينكه دچار شرك شويم و بر او توكل مىايم پناه به خداوند واحد مىشرك شدهلحظه م

 .عليم است
دهد و كسى همين جمالتى كه باال بكار برديم خود جمالت توحيدى اند زيرا تنها خداى يگانه است كه پناه مى 

33(مومنون » هو يجير و ال يجار عليه«پناه بردن به ديگران ندارد  تواند او را پناه دهد و اصوالً نياز بهنمى ) 

گوييم خدايا پناه نكته جالب كه به توفيق الهى بدست آوردم نوع پناه بردن به خدا براى مسائل مختلف است كه ابتدا مى 
در اين راه تنها بر تو توكل  گوئيمبريم سپس مىبرم به تو از فالن مشكل يا فالن سختى كه اسم مشكل و مانع را مىمى
و اگر شخصى يا اشخاصى را در موردى » اِنَّهُ هُو السَّميعُ الْعليمِ«يا » اِنَّكَ اَنتَ السَّميعُ العَليمِ«گوئيم كنم و بعد از آن مىمى



اين پناه بردن گوييم. بريم و بقيه جمله را مىبخواهيم به خداوند پناه دهيم به جاى خود، اسم آن شخص يا اشخاص را مى
برم به تواند به خداوند پناه ببرد از اينكه مثالً پناه مىآموز مىكند يك دانشدر هر چيز و هر مكانى و هر سختى صدق مى

كنم انه هوالسميع العليم يا انك خداوند از اينكه در درس فيزيك نتوانم نمره قبولى را كسب كنم و تنها بر خداوند توكل مى
بكند بدين شكل كه پناه به خداوند مىليم. براى يك ورزشكار صدق مىانت السميع الع رم از اينكه در اين مبارزه  

كنم انك انت السميع العليم، براى يك معلم صدق شكست بخورم يا در اين مسابقه برنده نشوم و تنها بر تو توكل مى
ع خوب باشند يا نمرات ضعيفى كسب كنند، براى پدر و كند كه پناه به خداوند ببرد از اينكه شاگردانش نتوانند در مجمومى

كند از اينكه فرزندشان ناخلف شود يا مايه چشم روشنيشان نشود يا نباشد. و از اين قبيل دعاها يا مادر خانواده صدق مى
اوست كه دعاى  شود و غايت دعا خداوند است نه غير او، زيرا تنها او سميع و عليم است وكه تنها به نزد خداوند برده مى

نمايد و تنها اوست كه قريب و مجيب است واوست كه از رگ گردن به آنها بندگان را هنگاميكه بخوانند مستجاب مى
ايد پس اگر او را خالصانه ايد يا غير او را با او خواندهايد كه اجابت نشدهنزديكتر است آيا او را تا كنون خالصانه خوانده

ايد از گناهان قبلى تان نزد خداوند غفور و ارحم الراحمين توبه نهايد و اجابت نشدخوانده ئيد و به گناهانتان تنها نزد او ما
كنند زيرا او خير الراحمين و بهترين رحم كنندگان است اعتراف كنيد نه نزد بندگان خدا، چنانچه بعضى مسيحيان عمل مى

شويد و اگر باز خواهد غرق شود انشاءاله اجابت مىعا كسى كه مىو نيت خود را پاك كنيد پس به نزد او دعا كنيد مانند د
پنداريد در حاليكه براى شما بد هم دعايتان مستجاب نشد به خواست خداوند راضى باشيد چه بسا چيزى را شما خوب مى

يئاً وَ هُو خَيرٌ لَكُم وَ عَسَى اَن وَعَسَى اَنْ تَكرِ هُوا شَ«پنداريد در حاليكه براى شما خوب باشد. باشد و چه بسا چيزى را بد مى
756(بقره » تُحِبُّوا شَيئاًوَ هُو شَرٌّ لَكُم ) 

 :يك اغواى شيطانى و پاسخ آن 
ممكن است پس از دعاهاى بسيار اين توهم از طرف شيطان در ذهن و قلب انسان خطور كند كه خداوند شايد صداى  

خواهد صداى مرا بشنود براى هر يك جوابى داريممرا نشود يا شايد آنقدر گناه كرده باشم كه ن . 

اى او را به اسماءاش مانند اهلل و رحمن و...) گوئيم او خدائيست نزديك كه وقتى دعا كنندهدر جواب گروه اول مى 
(انعام »  يَعلَمُهاوَ ما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ اِال«داند افتد آن را مىكند كسى كه وقتى برگى از درخت مىبخواند او را اجابت مى

شنود. او از رگ گردن تر از برگ درخت است پس حتماً حركتها و صداى او را مى( پس انسان بسى بزرگتر و اشرف18
داند پس آنچه كه در دل ( و حتى در درون دل است و آنچه از دل بگذرد نيز يعنى نيات را هم مى56نزديكتر است (ق 

( و او در بين شخص و دل شخص است بر همين اساس است كه 71كند (انفال مى گذرد در صورت اراده، برآوردهمى
دهد زيرا يعنى خداوند از نيت انجام دهنده عمل آگاه است و بر همان اساس پاداش و جزا مى» االعمال بالنيات«گويند: مى

شود و حديث متواتر از هبط و باطل مى رود وعملى كه از روى ريا باشد و براى غير خدا انجام شود به نزد خداوند باال نمى
سترسول خدا باشد و اين مسئله درست است چرا كه ريا ريا شرك به خداوند عز و جل مى» الريا شرك باهلل عزوجل«كه  

بيند و در حقيقت بى ايمان است يا داراى ايمان ضعيفى است بنابراين سعى كار خداوند بصير را شاهد بر اعمال خود نمى
يگران عمل به ظاهر خوب او را ببينند تا بگويد عملم صالح و خوب است و من از مقربانم. به هر حال اين گناه كند دمى

بزرگ و نابخشودنى يعنى شرك به خدا ريشه و منشأ همه انحرافات و مبدأ همه ناهنجاريهاى فردى و اجتماعى است اگر 
سالم كنيم، بايد شرك را ريشه كن كنيم و آثار آن را از بين بخواهيم فرد را در مرحله دوم و هماهنگ با آن جامعه را 

كنيم زيرا اين رشته سر دراز دارد. در خصوص تو هم دوم كه خود از القائات شيطان است و بريم سخن را مالل آور نمىمى
ام كه ديگر خداوند به من اندازد گناه زياد داشتن و نتيجتاً عدم توجه خداوند است يعنى آنقدر گناه نمودهدر دل انسانها مى



كند اين درنگاه نمى ح  خواند تا گناهان شما را فرمايد: خداوند كسى است كه شما را مىاليست كه خداوند در قرآن مى
بخشد ببخشايد آيا اين همه مهر و لطف را جايى سراغ داريد دعوت نمايد كه بيائيد تا شما را ببخشم بله تنها اوست كه مى

نمايند شيطان بااين رحمت اوست نه خواست ديگران و رحمت ديگران، زيرا ديگران خود كسب رحمت مىو اين بواسطه 
آورد زيرا آنها را نااميد كرده و انسان ناميد ميلى توهم (عدم بخشش خداوند) انس و جن را در زمره لشكر و عباد خود در مى

عِبادِىَ الّذينَ اَسرفُوا عَلى اَنفسِهِم التَقنَطوُا مِن رَحمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ  يا«فرمايد: به خداوند ندارد اما در جايى ديگر خداوند مى
ايد از رحمت خداوند يعنى اى كسانى كه به خويش بواسطه گناهان ستم كرده». يَغِفرُ الذّنوبَ جَميعاً اَنهُ هوَ الغفور الرحيم

او شنونده (استغفار شما) و آگاه (به بازگشت بخشد همانانااميد نباشيد خداوند همه گناهان شما را مى است. و در شم )
يابيد. پذير و بخشنده و رحم كننده مىفرمايد: اگر به سوى او بازگشت كنيد و توبه نمائيد محققاً او را توبهجايى ديگر مى

61ساء (ن» فَاستَغفِرواللَّهَ  وَاستَغفَرَ لَهمُ الرَّسول لَوَجَدُوا اللّهَ تَواباً رَحيماً« ). 

شود يا آنقدر شخص را نسبت به بخشندگى حال مسئله اينجاست كه شيطان به دو گونه در مواقع بروز گناه وارد مى 
ايم و جايى براى كند كه او (بنده گناهكار) دائماً به گناهان ديگر بپردازد و بگويد ما كه دور شدهخداوند مهربان نااميد مى

گيرد و خداوند يشتر گناه كنيم و بدين فريب و افسون شخص در زمره ظالمين قرار مىبازگشت نداريم پس بگذار تا ب
اندازدظالمين را دوست ندارد و آنها را در آتش جهنم مى . 

تر از اين حرفهاست كه ما را بدين گناهان شوند كه خداوند بخشندهگروهى ديگر چنين مفتون و فريفته اغواء شيطان مى 
كنم يا گناه بد است اما من آخر عمر براى همه شوم بعداً استغفار مىهمين يك گناه را مرتكب مىعذاب كند. يا فقط 

بخشد زيرا بخشد. ولى گناهان شخص فاجر را نمىكنم و او مىام توبه مىگناهانى كه از روى نادانى يا جهالت انجام داده
بوحمزه ثمالى از امام سجاد (ع) ميخوانيماو بدينوسيله بر خداوند دلير شده و سبقت گرفته و در دعاى ا : 

گنهكارى كه بر گنهش پرده پوشيدى خطايى كه عذرش پذيرفتى و اندكى كه بسيارش نمودى و مغلوب و ناتوانى كه  
اى كه جايگاهش دادى من اى پروردگار همان كسى هستم كه نه در خلوت از تو شرم و حيا كردم و ياريش كردى و آواره

مراقب وظايف بندگيت بودم منم كه مصائب و حوادث بزرگ بر من روى آور است منم آن بنده كه بر موالى نه در جمعيت 
كه خداى جبار آسمان را نافرمانى كرده منم آن كسى كه بر معصيتهاى بزرگ رشوه خود جرات و جسارت نموده منم آن

كسى كه مهلتم رفت منم آنآن گناه شتابان مى داده من آن كسم كه هنگاميكه مژده پيش آمد گناهى به او دادند بسوى
در عصيان براى توبه دادى و من از گنه بازنگشتم و بر من پرده پوشى كردى باز هم شرم و حيا نكردم و به معصيت 
م، پرداخته و از حد تجاوز كردم و مرا از نظر انداختى و باز هم باك نداشتم و باز به حلم و بردباريت مهلتم دادى و از كَرَ

گ زشتيم در پرده داشتى تا آنجا كه گويى اى، گويا تو از من شرم اى و از كيفر گناهان معافم داشتهناهم را فراموش كرده
اى. اى خدا هنگاميكه من به معصيت پرداختم عصيان از راه انكار خداونديت نكردم و فرمانت را خفيف نشمردم و كرده

عذابت و مجازاتت را خوار و بى اهميت ندانستم بلكه عصيانم خطايى بود عارض  سينه در مقابل عقابت سپر نكردم و وعده
شد و نفس زشت، بر من شبهه كارى كرد و هوى و هوس غلبه كرد و بدبختى كمك نمود و پرده پوشى و ستاريت مغرورم 

نجات خواهد داد؟ و فردا از  كه به جد و اختيار به عصيان و مخالفتت پرداختم. اكنون از عذاب تو چه كسى مراساخت تا آن
دست دشمنان چه كسى خالصم تواند كرد؟ و اگر تو رشته محبتت را از من بريدى ديگر به رشته چه كسى چنگ زنم؟ 
پس واى بر رسوائيم در آن هنگام كه كتاب تو تمام اعمالم را به شماره آورده، اگر اميد كرم و رحمت بى انتهايت نبود و 

گنهكاران وقتيكه متذكر اعمال زشت خود مي نهى تو از عدم نوميدى شد گرديم. اى بهترين كسى كه م بكلى نااميد مى
52او را بدعا بخوانند و نيكوترين كسى كه به كرمش اميدوار باشند...) ) 



شود آمده است: به در جاى ديگر اين دعا كه معموالً شبهاى ماه مبارك رمضان (نيمه شب بعد از نماز شب) خوانده مى 
قام عزتت قسم كه مرا اگر از لطف برانى هرگز از درگاهت به جايى نخواهم رفت و از تملق و التماس به حضرتت دست م

نخواهم كشيد چرا كه قلبم شناسا و گواه كرم و رحمت بى پايان تست آرى بنده جز به درگاه مواليش كجا رود و مخلوق 
53جز بخالقش به كه پناهنده شود. ) ) 

نمائيم او را داراى عرفان بيشترى نسبت به ساير ائمه بگويد وقتى در احوال امام سجاد (ع) نگاه مى ممكن است كسى 
ها هم هر چه دارند از فضل و رحمت خداست همانطور كه امر شود يكى را بر ديگرى ترجيح داد زيرا آنيابيم ولى نمىمى

731(بقره » احد من رسلهالنفرق بين «خداوند است كه بين پيامبران نبايد فرق نهاد.  ). 

زيرا خداوند خواسته كه هر يك داراى خصوصيتى باشند و برترى آنها نزد خداوند است و ما حق نداريم بين آنها فرق  
توانيم دعاى خيرى بر آنها نمائيم، چنانچه در دعا آمده: گذاريم و يكى از ايشان را بر ديگرى يا ديگران افضل بدانيم اما مى

به بحث اصلى بر » على محمد و آله الطاهرين كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل«
گرديم كه شيطان ما را فريب ندهد و به اغواى بسيار بخشنده بودن خداوند ما دچار گناه نشويم پس به خداوند پناه مى
مسئله جالب كه در قرآن آمده اين است كه در لسان عرب كنيم همانا او سميع و عليم است. بريم و تنها بر او توكل مىمى

وَ قُل رَبِّ اغْفِر وَ ارْحَم وَ اَنتَ خَيرُ «(پرورش دهنده) آمده است نظير » رب«همه دعاهاى قرآنى و پناه بردنها با كلمه 
ان است سعى كنيم ( پس ما هم بر اساس اسوه قرآنى كه بر گرفته از دعاهاى مستجاب پيامبر553مومنون »(الرّاحِمينَ

ر دعاهايمان شروع كنيم كه انشاءاله مستجاب باشند نكته قابل ذكر ديگرى در خصوص دعا، اينست » رب«ا با كلمه 
باشد. اين دو مطلب در اين آيه آمده: » الحمد اهلل رب العالمين«كه ابتدا آن تسبيح و تزكيه خداوند باشد و آخر آن گفتن 

فرمايد: دعاهاى ايشان باگفتن سبحانك ( كه اشاره به مطلب اول دارد و مى50(يونس» لّهُمَّدَعواهُم فِيها سُبحانَكَ ال«
باشد. و آيه كند همراه است و تحيتشان سالم و آخر دعايشان الحمد اهلل رب العالمين مىاللهم كه داللت بر پاكى خدا مى

( و پايان دعاى آنان چنين است كه همانا ستايش مخصوص 50نس (يو» وَ آخِرُ دَعواهُم اَنِ الْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالمينَ«
باشدخداوندى است كه پروردگار جهانيان مى . 

مطلب ديگر براى مسلمانان به حديث متواترى كه از بزرگان و صحابه رسيده مبنى بر اينكه اگر قبل و بعد دعا صلوات  
سوره  16نمايم چون از آيه لوات بر نبى را قطعاً مستجاب مىشود و خداوند فرموده: صبفرستيد آن دعا زودتر مستجاب مى

پس وقتى دو » اِن اللّهَ وَ مَالئِكَتهُ يُصلّونَ عَلى النَّبى يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَ سَلّموا تَسليماً«احزاب چنين برمى آيد: 
اى ميانى را مستجاب نكنم پس به خاطر داشته باشيم قبل دعاى قبل و بعد را مستجاب نمايم از من بدور است كه يك دع

و بعد دعا صلوات بفرستيم البته اينطور نيست كه اگر قبل و بعد دعا صلوات نفرستاديم دعايمان مستجاب نشود و خداى 
ن جارى شود ناكرده در پى ايجاد بدعتى نيستيم چه بسا اراده خداوند بر استجابت دعايى تعلق بگيرد و قبل از آنكه برزبا

ىمورد استجابت واقع گردد مانند نيت دل حضرت ابراهيم مبنى براينكه پروردگار عالميان از آتش اند و كه مهيا كرده 
خواهند مرا در آن بيندازند نجاتم ده و بى آنكه به زبان جارى گردد اجابت شد و چه بسا دعاهاى يك عمر يك شخصى مى

سال در صورت دارا شدن شرايط مستجاب شود مانند دعاى زكريا (ع) يا دعاى مرد كه يا مستجاب نشود يا پس از چندين 
( مطلب مهم ديگرى كه الزم است آن را بنويسم و شما خواننده محترم بخوانيد 58بنى اسرائيلى بر دارا شدن فرزند پسر.)

براى خداوند كريم اسماى » لحُسنى فَادعُوهُ بِهاوَلِلّهِ الْاَسماءُ ا«و انشاء اله عمل نمائيد اين است كه با توجه به آيه كريمه 
باشد پس به آن اسماء مبارك او را بخوانيد چنين آمده كه براى هر نوع تقاضايى و دعايى او را به اسماء هم نيكويى مى

زبان سنخ آن موضوع بخوانيد تا انشاءاله مورد اجابت واقع شود به عنوان مثال وقتى ما به بعضى ادعيه قرآنى كه از 



نكنيم براى فرزند دار شدن يا وهاب و از اين قبيل كلمات حسنى استفاده مىپيامبران آمده توجه مى ودند براى وسعت م
بردند يا در انتهاى دعا انك بردند براى نجات از سختى يا ارحم الراحمين بكار مىرزق يا رازق و يا ذوالقوه المتين بكار مى

اند دند از آنجا كه علم پيامبران از علم ما به اصطالح عوام بيشتر بوده و بعضاً علم لدنى داشتهبرانت ارحم الراحمين بكار مى
جا كه دعاى پيامبرى را مستجاب ياد نموده اگر ما به همان طريق دعا نمائيم البته به شرط ايمان آن دعا را و خداوند آن

دهند تا انسان به سوى خداوند ارشاد شود و ايمان مى بينيم و گاهى اوقات ادعيه مستجاب شده به انسانمستجاب مى
نيازى به ايمان اوليه نيست لذا دعا به طريق انبياء راهى است بر ياد گرفتن نوع دعا كردن و اظهار نياز به درگاه واحد 

 .منان
لراحمين، رب العالمين، ارحم ها همراه با (اِنَّكَ اَنتَ عَلى كُلّ شئىٍ قَدير، وهاب، خيرااين ادعيه معموالً در آخر آن 

بگوئيد» انك على كل شئى قدير«الراحمين و...) آمده است در حديث آمده بعد از دعاهايتان در پايان خواسته جمله  . 

از مسئله مورد نظرمان خيلى دور نشويم. در اينجا ابتدا به يارى خداوند به طور خالصه تفسير مختصرى از سوره حمد  
پردازيمباشد مىار اسالم است و منشور اساسى مهمترين عبادت مسلمانان يعنى نماز مىكه به نظر بنده شع . 

ابتدا بايد بدانيم در نزد مسلمانان قبل از خواندن قرآن بايد به خداوند پناه برد زيرا چه بسا شخصى قرآن بخواند گمان  
با جلوه داده و اثر را از خداوند ندانسته، لذا برد در حاليكه همان لحظه شيطان عملش را براى وى زيكند ثواب مىمى

فَاِذا قَرَأْتَ الْقران فَاسْتَعِذ بِاللّه مِنَ «فرمايد: سوره نحل كه مى 83عملش هباء منثورا و باطل شده پس ما بر اساس آيه 
ه همانا او شنواى داناست هنگاميكه قرآن را اراده تالوت نمودى پناه ببر به خداوند از شيطان رانده شد»الشّيطانِ الرَّجيم

بايست به خداوند مطالبى در اين آيه نهفته است اول و مهم اينكه هر گاه خواستيم قرآن بخوانيم بر اساس فرمان الهى مى
از شيطان رانده شده پناه ببريم. اين داللت بدين شكل است كه استعذ به صيغه امر به معنى پناه بردن است و امر حداقل 

باب دارد پس استعذ به معناى استعاذه به خداوند از شيطان رانده شده است و كسيكه چنينداللت بر استح كرى اول ذ 
قرآن خواندن نگويد در حقيقت مرتكب ترك فرمان استحبابى خداوند شده، مطلبى كه الزم به ذكر است ممكن است 

وند نداند بلكه از عمل خود بداند همينها شخصى قرآن بخواند و گمان نمايد كه عملش خوب و كامل است و اثر را از خدا
اَلَّذينَ ضَلَّ سَعيَهُم فِى الْحيوةِ الدُّنيا وَ هُم يَحسبونَ اَنّهمْ يُحسِنونَ «فرمايد: هستند كه خداوند آنها را نكوهش كرده مى

راه زندگانى دنيا تباه خواهيد شما را به زيانكارترين افراد داللت نمايم كسانى كه سعيشان را در ( مى501(كهف » صُنعا
شود كه كردند و گمان كردند كه عملشان بهترين است و بى نقص است. در اين هنگام انسان متفكر متوجه مقام رجاء مى

تنها بايد اميد به خدا داشت نه به اعمال زيرا چه بسا اعمالى به ظاهر خوب انجام دهيم اما با يك اراده خداوند مبنى بر 
مل همه به يكباره بى اثر و باطل شوند چنانكه گفته شده قارون شخصى نماز خوان بود اماهبط عمل و ابطال ع نها ت 

دانست پس وقتى در حال فرورفتن در زمين بود دائم از دانست و خواست خداوند نمىآورى ثروتش را به تدبير خود مىجمع
كمكش كند در همينجا بود كه نداى وحى  نمود و موسى يا نخواست يا نتوانستموسى (ع) تقاضاى بخشش و كمك مى

دادم اما عملى كه هبط و زد به حتم او را نجات مىبه موسى آمد كه اگر تنها يك بار قارون به جاى موسى، خدا را صدا مى
ن بندد تا هرگز خدا را صدا نزند و گفته شده روزى خداوند به جبرئيل فرمود فالن طعام را براى فالباطل شده زبان را مى

فرعون ببر جبرئيل فوراً دستور را اجرا كرد و به نزد حضرت باريتعالى برگشت علت را پرسيد كه چرا به فالن بنده فقيرت 
اش را با علم دهى در حاليكه فرعون بى آنكه تو را صدا بزند خواستهخواند روزى كم و اندك اندك مىكه تو را دائم مى

داوند فرمود خواستم كه حتى يكبار هم مرا صدا نزند و در دنيا او را كامالً متمتع خود دانستى و آنرا برآورده كردى پس خ
ينما فرمايد: آنها خداوند را فراموش كردند پس خداوند هم اى است كه مىم تا عذاب آخرتش شديدتر باشد كه مصداق آيه



را بايد مؤثر از خواست خدا دانست نه از عمل  (. پس همه چيز62(توبه » نَسواللّهَ فَنَسيَهُم«ها را به فراموشى گذاشت. آن
هُوالّذى خَلقكُم وَ ما «فرمايد: خويش، زيرا اگر عملى خوب انجام دهيم به توفيق الهى است و آيه قرآن از قول خداوند مى

خدا كسى  گويد: نبودى تو، كه فعلت آفريدند يعنى( كه شيخ محمود نيز به توازن اين قول قرآن مى86(صافات » تَعمَلوُن
دهيد آفريده است حتى اعمال شما را. پس تمام امور را از خدا بدانيم و به خواست او و به او است كه شما و آنچه انجام مى

سوره صافات خداوند  86دهيم او آفريده در آيه چه را هم كه انجام مىختم بدانيم زيرا اوست كه ما را آفريده و آن
پس مغرور به عملمان نشويم و به او پناه ببريم زيرا او شنواى داناست. ». ا تعملونهوالذى خلقكم و م«فرمايد: مى

اهنگ اى آيد بالل رضى اله جملهم فتح مكه وقتى ابوسفيان براى تسليم شدن و اظهار ايمان به چادر پيامبر (ص) مى
مى براى من بهترى و جواب بالل گويد: تو برده سياه از هر معلگويد كه باعث تحسين از طرف ابوسفيان شده و مىمى

گويد: من همان هستم كه خدا خواسته بود. وما تشاؤون االان يشاءاهلل رب رضى اله عنه جالب است زيرا او تنها مى
خواهند چيزى مگر آنچه خدا براى آنان بخواهد و راضى به خداوند در تمام امورند. از بحث اصلى فاصله العالمين. نمى

ه هميشه بر اساس نوع آموزش خداوند و عمل بزرگان چنين است كه در ادامه شيطان رجيم آمده و در نگيريم در استعاذ
توانيم آنرا كمتر حقيقت يك نفرين است اما اين نفرين را ما از پيش خودمان وضع نكرديم بلكه به امر الهى است پس نمى

بريم و گرنه در حديث از معصوم نين غفلتى به خدا پناه مىيا بيشتر نمائيم و از جهت امتثال و فرمانبردارى امر الهى از چ
ن(ع) است كه: ما هرگز از الع كنند و حساب آن را كامالً به خدا ين و نفرين كنندگان نيستيم. و دشمن خود را نفرين نمى

فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرّةٍ خَيراً «بينند. وامى گذارند زيرا اعتقاد دارند كه هر چه انجام دهند از خوبى و بدى جزا و پاداش آنرا مى
مَن عَمِلَ صالِحاً ( «18(كهف » وَ ال صغيرِةٍ وَ ال كبيرَةً اِالّ اَحصيهَا( «3(زلزله » يَرَه وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه

كه خداوند دستور داده نفرين ( پس شيطان را فقط آنهم به مقدارى 51جاثيه  - 16(فصلت » فَلِنَفسِهِ وَ مَن اَساءَ فَعليها
(اسرا » اِنَّ هذا الْقرانِ يَهدى لِلَّتى هِىَ اقوَمُ«كند. نمائيم نه بيشتر و نه كمتر زيرا قرآن به راهى كه پايدارتر است هدايت مى

د برم پس بايباشد يعنى پناه مىصيغه سيزدهم يعنى متكلم وحده مى» اعوذ«( مطلب مهم بعدى كه الزم به ذكر است 8
شود مثالً در داستان حضرت مريم وقتى براى فرزند آينمشخص شود چه كسى پناه داده مى د سوره آل  56اش در آيه ه

آورم از شيطان. پس شخص پناه داده شده را و گويد خدايا او (فرزندم) و ذريه او را به پناه تو در مىنمايد مىعمران دعا مى
شود و حضرت تى روح القدس در زير درخت خرما بر مريم مقدس متجلى مىنمايد و يا وقيا آن اشخاص را مشخص مى

برم به خداوند براى اينكه تو متقى باشى پناه مى( «53(مريم » اِنّى اَعُوذُ بِالرّحمنِ مِنكَ اِن كُنتَ تَقيا«گويد: مريم مى
گيريم دراستعاذه و پناه د پس نتيجه مىآوردر اينجا هم باز حضرت مريم (س) خود را به پناه خداوند در مى». درباره من

گيرد مطلبى كه قابل توجه است اينكه بردن حتماً بايد مشخص شود چه چيزى يا چه كسى در پناه خداوند رحمن قرار مى
باشد ما دهند حال اگر قرآن براى ما هدايت و الگو مىبينيم بزرگان فرزندان خويش را قبل تولد در پناه خداوند قرار مىمى

مان آنها را در پناه خداوند قرار بدهيم و از خداوند چنين چيزىهم قبل تولد فرزندان ا بخواهيم همانا او سميع و عليم ر 
است و كار شاق  و سختى نيست فقط همين اذكار ساده است اما اثر فراوانى به خواست خداوند دارد اين اذكار به خواست 

شوندخداوند باعث ايمان مى . 

باشد در استعاذه معموالً با سميع و ى اينست كه معموالً در قرآن نوع دعا همراه با بعضى از نامهاى خداوند مىمطلب بعد 
عليم آمده است حال چرا چنين اسمايى آمده خود جاى بحث دارد بر همين اساس بعضى قرآء هنگام قرائت قرآن چنين 

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم«يا » رجيماعوذ باهلل السميع عليم من الشيطان ال«گويند: ذكرى مى «. 



تواند باشد كه بدانيم خداوند همان لحظه استفاده از لفظ سميع و عليم به معناى شنوا و دانا روى اين اعتقاد و حساب مى 
داند و كند خداوند عليم آنرا مىاى در ما ايجاد شنود واگر شيطان بخواهد نزغ و وسوسهبر ما آگاه است و صداى ما را مى
 .فوراً آنرا خنثى و بى اثرمى كند

 :تفسير سوره حمد 
پردازيمحال به تفسير اولين آيه قرآن و اولين آيه سوره حمد مى  . 

( نه تنها در اسالم بلكه در نزد تمامى مومنين به خداوند يكتا، از اديان مختلف الهى يك 5-5بسم اهلل الرحمن الرحيم ) 
شعار و علم تمايز او از ساير موجودات و يك ورد و حفاظ براى جلوگيرى نفس خويش از انحراف و مانع در برابر وساوس 

شياطين و مكرهاى جن و انس است در خصوص بسم حديثى از رسول خدا حضرت محمد (ص) است كه هر امرى از امور 
رسدبتر است و به نتيجه نمىكه اهميتى داشته باشد اگر به نام خدا آغاز نشود ناقص و ا . 

شود توان گفت با توجه به اين تعبير معنى مىكلمه ابتر به معنى چيزيست كه آخرش بريده باشد از همينجاست كه مى 
بينيم كه اين جا يك تناسب از حرف ب تا آخر قرآن مى» كنم كه بخشنده و مهربان استمن به نام خدايى آغاز مى«به 

د و آن معناى واحد، غرضى است كه خداوند عزوجل به خاطر آن غرض، كالم خود را به بندگان القاء دهمعناى واحدى مى
كرده است. حال آن معناى واحدى كه غرض و مقصود خداوند تعالى است چيست؟ در نگاه اول چيزهاى مختلفى كه 

گردد، هاى گوناگونى در طول زمان ارائه مىشود، نظريهرسد، عقايدمختلفى مطرح مىتواند در راه كمال باشد به نظر مىمى
اما مقصود يكى است و ما به مرور به اين مقصود مى رسيم وقتى كه انشاءاله اين كتاب را تا آخر دانستيم. در بحث تفسير 

( از سوى خداوند 15(مائده » قَدجائَكُم مِن اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبينٌ يَهدى بِهِ الّلهُ«آيه اول سوره حمد براى دانستن آيه 
بىنورى و كتا كند. بدين جهت و با توجه به اين آيه براى ب، روشن به سوى شما آمد كه بوسيله آن شما را هدايت مى 
بسم معناى استعانت و يارى خواستن نيز ذكر شده كه با توجه به آيه قبل داشتن چنين معنايى دور از نظر نيست. با اين 

شود: به يارى خداوندى كه بخشنده و مهربان است. با اين تعبير و تفسير همان ل سوره حمد مىمعنا، ترجمه و تفسير آيه او
حرف اول قرآن كه شروع كننده است داللت واضح و روشنى براى استعانت  و يارى خواستن انسان تنها از خداوند بخشنده 

ه جز اعداد پريم (اعداد اول) است كه باز داللت بر و مهربان دارد الزم است بدانيد كه اين آيه از نوزده حرف تشكيل شده ك
وحدانيت خداوند دارد هر چند داراى اسماء بيشمار و صفات بسيار است كه اين خود از اعجاز قرآن است كه انشاءاله در 

افزونتر و شويم و ايمانمان آينده با مسائل خارق العاده عددى قرآن كه دليل بر صدور آن از طرف خداى واحد است آشنا مى
شود انشمحكمتر مى  اهلل.اء

در حديثى از مصطفى صلوات اهلل عليه چنين خبر داد از كردگار قديم و خداوند مهربان عز جالله و تقدست اسماءه و  
تعالت صفاته از بنده نوازى و مهربانى و بزرگوارى پروردگار خود چينن گفت: قسمت كردم خواندن سوره الحمد را ميان 

ه خود. نيمى از آن من و نيمى ديگر از آن بنده من و بنده من آنچه خواهد براى اوست. چون بنده گويد: بسم اهلل خود و بند
الرحمن الرحيم فرمايد: بنده من، مرا نام نهاد و نام نيكو خواند، چون بنده گويد: الحمد اهلل رب العالمين اهلل فرمايد: بنده من 

نموده چون بنده گويد: الرحمن الرحيم اهلل فرمايد: بنده من را ستايش نيكو و ثناى به مرا سپاسگذارى كرد و از من آزادى 
سزا گفت. چون بنده گويد: ملك يوم الدين، اهلل فرمايد: بنده من را به بزرگوارى و پاكى بستود چون بنده گويد اياك نعبد و 

كارش را به من واگذار نموده دانست كهاياك نستعين خداوند فرمايد: بنده من بر من تكيه زد (توكل كرد) و  ر سر ب 
برنده و اتمام كننده كار وى، ما هستيم، تمام كننده نعمت بر وى مائيم، سازنده كار وى و روزى رساننده به وى مائيم ما را 



آنچه  خواهد دست نياز به سوى ما برداشت كه: اهدنا تا آخر سوره همه بنده را دعاست و اوراستپرستد و از ما مىمى
 .خواست

  .در اين خبر سوره حمد را صلوة ناميد تا يادآور شود بنده را كه نماز بدون الحمد درست نيست 
5�1�7به عدد كوفيان صدو چهل و دو حرفست كه جمع اينها )  شود و خود از اعداد اول است و دليل هفت مى (

ه بسم اهلل الرحمن الرحيم، آيه اول و جزء سوره است. اين باشد ككلمه و هفت آيه مى 78بر وحدانيت خداوند ضمناً داراى 
اند البته ما در آينده خواهيم گفت كه سبع المثانى در جاى ديگرى سوره را ام القران، سبع المثانى و فاتحه الكتاب نيز ناميده

كندصدق مى . 

آموزند و در هر كارى كه بنده در آن وره مىباشد و كودكان را اول بار اين سو فاتحه معموالً در قرآنها ابتدا شروع مى 
اند فاتحه اول سورتى است كه از آسمان فرود آمدشروع كند اول گويد: بسم اهلل و گفته . 

و ام القران آنست كه اصل علوم قرآن و جمله كتابهاى خداوند است يعنى شامل تمام پيامهاى الهى از اولين كتاب از  
باشد هر چه در كتابها است از علوم دينى و مكارم شود و آنچه را كه اصل است بيانگر مىمىزبور انجيل و تورات را شامل 

 .االخالق معظم آن در اين سوره از روى اشارت موجود است و پيامبر (ص) در بعضى اخبار اين سوره را شفا خواند
دم به نام خويش و در گيريد به نام من، در بسم اهلل معنايش در گرفتم به نام خويش، در پيوستم به نام خويش و آغاز كر 

پيونديد به نام من، آغاز كنيد به نام من. اسم در اينجا به معنى ذات است چنانچه در جايى ديگر فرمود: سبح اسم ربك 
وند اشود كه به پاكى بستائيد خدفرمايد: به پاكى بستائيد نام خداوند خويش را. نام زيادت است و معنى مىاالعلى يعنى مى

خويش را جايى ديگر فرمود: تبارك اسم ربك با بركت و با بزرگوارى و برترى است نام خداوند تو. نام زيادت است و معنى 
باشد و رواشود بابركت و با بزرگوارى و برترى است خداوند تو و اين در علم توحيد و در لغت روان مىآن مى . 

ر آن مشتبه است. بعضى از تجزيه كلمه اهلل اجتناب نموده و برخى ريشه آنرا در اشتقاق نام اهلل علما مختلفند و سخن د 
اندتفسير نموده . 

گويد اهلل اوست كه آرام خلق به مى» اال بذكر اهلل تطمئن القلوب«بعضى آنرا از اله مانند الهت اليه مانند قال عزوجل  
اد اوست ذكر وى آئين زبان، نام وى راحت جان، ذكر اوست سكون دل دوستان به نام اوست شادى جان مويگان به ي

 .يافت وى سور دل و سرور دوستان است
يعنى آنچه عقلهاى زيركان و فهم دانايان در مبادى اشراق وى » الهت فى شى«معناى ديگرى نيز ذكر شده و آن  

 .حيران و از دريافت چگونگى صفات و افعال وى نوميد
اگر ايشان را امر به سجده »  «و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن و قالوا و ماالرحمن«اختند شننام رحمان را در جاهليت نمى 

» قل هوربى ال اله اال هو«كه پاسخ اينست: » و هم يكفرون بالرحمن«رحمن نمايى گويند رحمن چيست و جاى ديگر 
ت برخى آن را لفظى عبرانى دانسته و اى نيسبگو اوست كه پرورنده و همه امور من در دست اوست و جز او خدا و پرورنده

اى عربى و از ريشه رحمت مشتق شده اما در تورات و در ميان اهل كتاب معروفتر بوده استبعضى آن را كلمه . 

خدا  (550(اسراء » ادْعُوااللّه اَوِادْعُوا الرّحمن ايّاً ما تدعوا فَلله االَسماءُ الْحُسنىقُلِ«فرمايد: بر همين اساس است كه مى 
را به نام اهلل يا رحمن بخوانيد براى او اسماى نيكوى بسيارى است پس فرقى ندارد و به آن دو او را بخوانيد و گفته شده 

رحمن بر همه عالم در اين دنيا و رحيم در آن گيتى فقط بر مؤمنان است. رحمن الدنيا و رحيم االخره. رحمن بر همه خلق 
ر مومنان از روى هدايت و توفيق طاعت در دنيا و بهشت و رؤيت در عقبىاز آفريدن و روزى دادن و رحيم ب . 



 -1خيرالراحمين  -1ارحم الراحمين  -5رحيم  -7رحمن  -5خداوند به پنج نام از رحمت خود را در قرآن باز خواند:  
عزو جل بنويسد ذوالرحمه آمده است. از حضرت مصطفى (ص) نقل شده است كسى كه از جهت تعظيم و بزرگداشت اهلل 

بخشد و هر شخصى رقعه كه نام بسم اهلل رويش نوشته از روى زمين بردارد اجالل نام اهلل عزوجل را تا به خداوند او را مى
پاى فرونگيرند، وى را به نزديك اهلل عزوجل در زمره صديقان آرند و پدر و مادر ويرا كه در عذاب باشند تخفيف دهند اگر 

آوريم به شيوه مادر حضرت مريم (س) از اينكه بل تولد فرزندان آنها را به پناه خداوند در مىچه مشرك باشند. پس ق
مشرك شوند زيرا در صورت موحد شدن خير فراوان براى والدين دارند. و نيز گفته شده دعايى كه اول آن بسم اهلل الرحمن 

و بسم » عليها تسعه عشر«طور كه دوزخ نوزده زبانه دارد الرحيم گويند آن دعا را رد نكنند و به اجابت مقرون دارند. همان
راهلل الرحمن ال اى از وى باز دارد و گفته شده حيم نوزده حرف هر كسى با اخالص آنرا بخواند خداوند به هر حرف زبانه

  .جواز ورود بهشت بسم اهلل... است
وَ ( «555(اسرا » الْحَمدُلِلّهِ الَّذى لَم يَتَّخِذ وَلَداًوَقُلِ«الحمد اهلل كه ممكن است تقدير آن قولوا الحمد اهلل است مانند  

(. معنى آن است من 18(نمل » الْحَمدُلِلّه وَ سالمٌ عَلى عِبادهِ الَّذينَ اصْطفىقُلِ( «85(نمل » الْحَمدُلِلّه سَيُريكُم آياتِهِقُلِ
ستايش و ثنا را دوست دارم. خداى عز و جل را حمد گويند خود را ستايش به سزا گفتم شما نيز بستائيد و ثنا گوئيد كه من 

تواند جاى حمد بايستد و ايستد اما مدح نمىو مدح گويند و شكر گويند. حمد بهتر از مدح است زيرا حمد به جاى مدح مى
رود هر ار مىحمد بهتر از شكر است زيرا حمد هم در ابتدا بكار رود و هم در مكافات در حاليكه شكر فقط در مكافات بك

يابند اما بر عكس نهچه در مدح و شكر يا بند در حمد هم مى .  

حمد ستايش خداوند است و ثنا گفتن بروى و بزرگ داشتن به نام پاك وصفت بزرگوار و صنع نيكو و مهر تمام و  
است از اهلل به نواخت بيكران. و مدح ستايش است و ثنا گفتن بر اهلل على الخصوص بر نام و صفت و شكر آزادى 

 .نيكوكارى و روان داشتن نعمت
 .الحمد با الف و الم معرف جز براى خداى عز و جل روانيست پس الحمد اقتضاء دارد حمد حقيقتاً فقط براى خداست 
و براى اين الف و الم سه معنى ذكر شده تعريف تعظيم و جنس و تعريف به عهد گويند و تعظيم جالل را و جنس  

گفتند و خداوند فرمود بتان شايسته اين حمد و موم و معنى عهد اينست كه مشركان بتان خود را مدح و حمد مىاستغراق ع
مدح نيستند و فقط اليق اهلل است همگى آن و تمامى آن. و كسى را در آن منازعت نيست زيرا جالل و عظمتى كه ويرا 

( براى من و 51(لقمان » اشْكُرلِى وَلِوالِدَيكَاَنِ« است ديگرى را نيست اما شكر مشترك است ميان خالق و مخلوق
 »فَال تُزَكوا اَنفسكُم«والدينت سپاسگذارى شايسته را بنما. اگر كسى بگويد اهلل خود را تزكى نموده و جايى ديگر فرموده: 

مد است و خود را پاك ندانيد پس مدح خود گفتن اينجا از چه باب است؟ جواب اينست كه وى جل جالله مستحق ح
مستوجب حمد و ديگران را استحقاق نيست. تزكيه و اظهار پاكى و شايستگى ديگران يا از جهت دفع مضرت و سختى و يا 

باشد. و رب العالمين اجلب منفعت مى ز اند الحمد از روى ظاهر معنى هر دو خصلت مقدس و منزه و مزكى است. و گفته 
من شغل «وال است و مقتضى اين خبر و حديث از رسول اهلل است كه: است اما در اصل معنى دعا و درخواست و سئ

اش به حمد و اگر شخص به جاى دعا كردن براى خواسته«يعنى » بذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين
اند به او خواستهذكر من مشغول شود خداوند (عالم به حوائج بندگان) افضل از آنچه كه ساير بندگان در آن مورد از خداوند 

خداوند در هفده مورد خود را به حميد در قرآن خوانده است و الحمد اهلل رب العالمين به معانى آفريننده ». نمايدعطا مى
خلقان و دارنده ايشان و سازنده كار و روزى رسان و كسى كه به قدرت خويش اول بار بيافريند و به نعمت بپروراند و به 



لدرداء گويد رب نام اعظم است و كسى جز خداى واحد را شايسته نيست و در كالم عرب بر چهار وجه رحمت بيامرزد. ابوا
 .عنى مربىم است يكى سيد ديگرى مالك سومى به معناى مدبر و مصلح و چهارم به

وبند و اهلل عالمين نامى است از روحانيون، فرشتگان، آدميان و پرنيان پس ديگر جانوران بدين سه ملحقند كه همه مرب 
گويد رب رب ايشان قول حسن و مجاهد و قتاده آنست كه عالمين نام همه مخلوقات است. وقتى فرعون به موسى مى

دهد پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين اينهاستالعالمين كيست موسى (ع) پاسخ مى . 

د كه پروردگار جهانيان است. نه ساير شود كه انسان در ستايش فقط آن ذات پاكى را حمد گويپس نتيجه اين مى 
موجودات اعم از انسانها و غيره حتى اگر آن انسان رسول خدا باشد خوبى و پاكيش به خواست پروردگار عالميان بوده نه 

س خويش را ( من نف15(يوسف ». ءُ نَفسى اِنّ النَّفسَ لَاَمّارَةٌ بِالسّوءِوَ ما اُبَرِّى«گويد: خواست خود، زيرا حضرت يوسف مى
وَمازَكى مِنكُم مِن اَحدٍ ابداً وَ «فرمايد: دانم زيرا نفس انسان قطعاً گرايش به بدى دارد و در جاى ديگر خداوند مىپاك نمى

شود مگر اينكه خداوند او را پاك نمايد و تزكيه ( هيچكس از شما از گناه پاك نمى75(نور » لكِنَّ اللّهَ يُزَكّى مَن يَشاء
براين حمد فقط شايسته خداوند است و اگر بخواهيم چيزى را توصيف كنيم بايد بگوئيم فالن چيز را خداوند پاك نمايد. بنا

ايى نگوئيم چه بقرار داده يا فالن شخص را خداوند پاك قرار داده مثالً نگوييم چه گل زيبايى نگوئيم چه فرزند زي
، خداوند چه فرزند زيبايى آفريده، يا عنايت كرده و باالخره خداوند پيامبر عظيمى بلكه بگوييم خداوند چه گل زيبايى آفريده

اش را بلند كرده است زيرا اگر قائل به وجود صفتى براى چيزى يا شخصى اين شخص را در پناه خويش قرار داده و مرتبه
ايم، بنابراين دچار كفران و ردهايم و خالقيت و پروردگارى خداوند را انكار كبالذات شديم آن صفت را آفريده خود او دانسته

توانيم بدون ايم. پس حمد فقط شايسته كسى كه خالق است نه مخلوق و ديگران غير او همگى مخلوقند و نمىشرك شده
 .نام خداوند و خواست او صفتى را برايشان ذكر كنيم

فايده تكرار چيست؟ جواب آنست كه  اندالرحمن الرحيم دو نام هستند از رحمت اگر كسى بگويد چون ابتدا سوره آمده 
ابتدا قصد بيان تبرك است يعنى كه شروع به نام اهلل نمائيد و به وى تبرك گيريد كه وى بر شما بخشنده و مهربان است 
و بر بيان مدح و ثنا است بر اهلل جل جالله و اظهار رأفت و رحمت از پس ترهيب و تحويل كه در ذكر عالمين اشارت كرد 

مالك را رسول خدا  -قبالً گفتيم الحمدهلل واجب است براى اينكه او بخشنده و مهربان است. ملك يوم الدين  و چنانچه
(ص) خواند بروايت انس بن مالك. و به روايت ديگر ملك خوانده. معنى آن (مالك) بر سه وجه است پادشاه و داور و 

ست و هر چه در آن از قضا و حساب اوست همه در ملك و كارگزار و پاداش دهنده به روز جزا دوم مالك روز رستخيز ا
 .ملك او و در توان و فرمان او سوم اهلل است كه با آفرينش روز رستاخيز توانا است و پديد كردن و قدرت نمودن آن

 .بر قرائت بى الف ملك او پادشاه بالمنازع روز جزاست به تنهايى و هيچ ملكى غير او نيست 
اند براى هر حرف از قرائت اين سوره ده حسنه است پس كسى كه مالك را ملك خواند از ده حسنه تهبر فرق ايندو گف 

شود اما بعضى علماى دين و اهل تحصيل قرائت ملك بى الف اختيار كرده محروم شده گر چه در نوشتن ملك مكتوب مى
ر مالك نيست. و خداوند خود را در قرآن ملك، اند در ملك تعظيم است كه دتر دانسته، گفتهو در معنى مدح و ثنا بليغ

مالك، مليك و مالك الملك گفت. ملك اوست كه به ذات و صفات از همه موجودات مستغنى و بى نياز است و همه 
آورندموجودات به وى نيازمند و حاجات خود را نزد وى مى . 

، يعنى كه آغاز آفريند بى مثال و كارها نوسازد مليك مبالغت مالك است و مالك كسى كه قادر به ابداع و اختراع است 
بى ساز و بى يار. مالك به حقيقت جز اهلل نيست كه ابداع و اختراع جز در قدرت و توان اهلل نيست مالك الملك اوست كه 



به  مشيت او در مملكت او روانست اگر خواهد از نيست هست كند، يا هست به نيست برد، يا از عدم بوجود آرد، يا وجود
 .عدم ببرد

اند اگر او مالك است پس چرا تخصيص به يوم الدين زده و همه زمانها را شامل ندانسته؟ ابن عباس گويد: آن روز گفته 
امر در اين روز فقط » وَاالمرُ يَومَئذٍلِلّه«كسى از مخلوقات را حكم نيست آنطور كه در دنيا از طريق مجاز بود چنانچه فرمود 

 .براى خداست
58عمرانآل»(اِنَّ الدّينَ عِندَاللّهِ الْاِسالم«دين بر دوازده وجه است: به معنى توحيد مانند:  و  ) 

» غير مدينين«( يا حساب مستقيم مانند 51(توبه » يَومَ اليَنفعُ مالٌ وَ ال بَنونَ (الى) ذَلِك الدّينُ القَيّمِ«به معنى حساب:  
(توبه » وذلك الدين القيم( «55(توبه » وطعنوا فى دينكم«معنى ملت مانند:  به معنى حكم در دين الملك يا فى حكم به

وال «به معنى حد مانند » انا لمدينون«( به معنى جزا مانند: 73(توبه » واليدينون دين الحق«( به معنى طاعت مانند 51
(مائده » اليومَ اَكمَلتُ لَكم دينكُم«شريعت مانند: ( به معنى 7(نور » واَل تَأخُذكُم بِهِما رافةً فى دينِ اللّهِ«يدينون دين الحق 

( به معنى عيد 78(اعراف » مُخلصينَ لَهُ الدّينِ«( به معنى دعا مانند: 6(كافرون » لكم دينكم«( به معنى شرك مانند 5
ماكانَ لِيأخُذَ اَخاهُ فِى دينِ «مانند:  ( به معنى قهر و غلبه20(انعام » وَ ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذوا دينَهُم لعِباً و لَهواً«مشركان مانند: 

26(يوسف» المُلكِ ). 

 .و خدا را ديان خوانند به معنى داور و شمار خواه و پاداش دهنده 
 » ( حقيقت عبادت خضوع و تذلل بر اعظام و اجالل معبود است از روى تفسير 1(حمد » اياك نعبد و اياك نستعين

( و به معنى دعا است چنانچه قبالً هم آمد و 75(بقره » اَيها النّاسُ اعْبُدوا ربَّكُم يا«عبادت توحيد است چنانچه فرمود: 
كنند ( يعنى عن دعايى يعنى كسانى كه از دعا نمودن ابا و امتناع مى60(غافر » اِن الّذينَ يَستكبرونَ عَن عِبادَتى«فرمود: 

اگر » قل ما يعبوأبكم ربى لوال دعاء كم«فرمايد: ه فرقان مىشوند و آيه آخر سوردانند در جهنم داخل مىو خود را غنى مى
دعاى شما نباشد خداوند توجه و اعتنايى به شما ندارد پس خواسته هايتان را بر زبانتان با خلوص و توجه به نزد خداى واحد 

د و به معنى عبادت است كنبى واسطه جارى كنيد كه او نزديك است و دعاى بندگان را هنگاميكه او را بخوانند اجابت مى
( شما كه مومنانيد از سر خضوع و خشوع و تذلل و زا22(حج » اُركِعوا و اسجدوا واعبدوا ربكم«چنانچه فرمايد:  ى و ر

تضرع گوئيد: خداوندا ترا پرستيم نه كسى ديگر را كه خداوند آفريدگار و پروردگار بى شريك به حقيقت تويى نه كسى 
اين بشناختيم و به آن ايمان آورديم از تو يارى خواهيم فقط، بر هر چه ما را بر آن توان و حليت ديگر. خداوندا اكنون كه 

 .نيست جز به اراده و تقدير تو
روايت است كه بنده را بى توفيق الهى و تقدير او قادر بر هيچ كار نيست، اگر بنده بر فعل خود مستقل بود، وى را در  

ها. و توفيق به اراده خداست. . پس توفيق يعنى جمع تمام منشاءها و اسباب و واسطهآن فعل حاجت به استعانت نبود
بنابراين براى هر حاجتى بايد دست نياز و كسب توفيق تنها به سوى خدا داشت و نبايد او را دور و بى اعتنا فرض كرد كه 

الحَمدهلل «گويد: ثمالى مىدعاى ابوحمزه حتماً نياز به واسطه دارد روى همين اصل است كه زين العابدين سجاد (ع) در
خوانم دعايم را مستجاب و حاجتم سپاس خداى را كه وقتى او را بدون واسطه مى». الذى... بغير شفيع فيقضى لى حاجتى

باشد. و قريب است يعنى نزديك و كسى كه از رگ گردن كند. او سميع است يعنى شنواى دعاى بندگان مىرا برآورده مى
75( و در قلب انسان جاى دارد)70تر است. )نزديك ) 

گويد( خطاب به فرزندش و مومنين مى55( 77امام على (ع) در نامه   :  

اى قرار ندهشنود و بين خود و او واسطهخواهى از خدا بخواه زيرا او صداى تو را مىآنچه مى  . 



و ساير كتب الهى و همين آيه سوره حمد فقط خداوند بنابراين انسان مومن با توجه به آيات مختلف آخرين كتاب الهى  
ها را گيرد و توفيق هدايت و رحمت و رسيدن به خواستهجويد و استعانت مىكند و در دعا تنها از او يارى مىرا عبادت مى

گرنه  كند وخواهد و البته جاى شكى نيست كه شفاعت در مورد گناهان قابل بخشش صدق مىنيز فقط از خداى واحد مى
شود گفت جرات بر چنين شفاعتى نمايند وحتى مىموردى كه غير قابل بخشش باشد اوالً شافعين چنين شفاعتى نمى

دهيم حداقل از شرك و مظاهر آن به شدت ( پس هر گناهى انجام مى75شود)ندارند ثانياً اگر شفاعتى شود پذيرفته نمى
ت و حتى اگر در چيزى ظن داريم شرك باشد يا نه، بر اساس قاعده ورع پرهيز كنيم چرا كه تنها گناه غير قابل بخشش اس

توانند كارى براى ما انجام دهند و براى ترس از عذاب و غضب الهى از آن به شدت پرهيز كنيم چرا كه غير خدا نمى
  .دعايى را مستجاب كنند

آشكار است. اگر ما عبد خدائيم به نداى شيطان و جنود او براى گمراهى لشكر كشى كرده و دشمنى او براى انسان  
شود با شيطان مقايسه كرد تا بشود گفت شيطان نه بگوئيم و به نداى خداى بخشنده و مهربان لبيك بگوييم. آيا او را مى

آيا لبيك به نداى خداوند مبنى بر توحيد بهتر است يا لبيك به نداى شيطان بر گمراهى و شرك، عاقبت هر كدام حتى بر 
گويد در پيروى از سيره و شود اگر راست مىس احتمال يك درصد چيست؟ سبحان اهلل. كسى كه اسوه او شخصى مىاسا

طريقت بايد مانند او عمل نمايد. كسى كه مسيحى است و اسوه او حضرت عيسى و مادر بزرگوارش حضرت مريم است، 
توانند دعايى را از پيش خود مستجاب چند مقربند اما نمىنبايد به جاى خداى واحد از ديگران كمك بخواهند زيرا ايندو هر 

  :كنند. چنانچه در دعاى كميل از آن حضرت آمده
 » خدايا تو را وسيله گرفته و به پروردگاريت به تو متوسل ». و استشفع بك الى نفسك -و يتوسل اليك بربوبيتك 

گيرم تو را به نزدت براى اجابت دعايمشوم. شفيع مىمى .  

س سيره آنها روشن است فقط بايد از خداوند خواست و به نزد او توبه و انابه و دعا كرد كه به راه راست هدايتمان پ 
  .نمايد. آمين

اهدنا الصراط المستقيم. حقيقت اين كلمه اهدنا بيان و تعريف است و عرب هر چه براى داللت و بيان و تعريف و ارشاد  
ا پيش بود هادى خواند. سئوال شده هدايت يافتن بعد از هدايت به چه معنى است؟ جواب بود همه هدى خواند و هر چه فر

اين است كه هدايت اينجا به معنى تثبيت و تقرير است يعنى بارخدايا ما را بر اسالم كه دادى و ايمان كه كرامت كردى 
 .پاينده دار و بر نگردان

مقتضى حمد و عبادت و استعانت (يارى خواستن) ايشان آنست كه طلب  خواهند كهاند مومنان از اهلل بهشت را مىگفته 
ثواب كنند و ثواب ايشان بهشت جاويد است و نعيم مقيم. بر اين تأويل هدايت به معنى تقديم است و صراط المستقيم 

  .طريق بهشت
  :بوبكر نقاش حكايت كرد از امام مسلمانان على (ع) كه روزى جهودى مرا گفت 

شوماب شما آيتى است كه مرا مشكل شده اگر كسى آنرا تفسير كند تا اشكال من حل شود من مسلمان مىدر كت  . 

گوئيد به راه راستيم و دين روشن اگر چنين است امام گفت: آن چه آيت است؟ گفت: اهدناالصراط المستقيم شما كه مى 
خواهيد؟ امام پاسخ داد: قومى از پيغامبران و دوستان ىجوئيد و مو بر شك نيستيد در دين خود، پس چرا آنچه داريد مى

خواهيم تا ان راه كه به ايشان نمود و نشان داد به ما خدا پيش از ما به بهشت رفتند و به سعادت ابدى رسيدند ما از اهلل مى
تا ما نيز به ايشان برسيم  بنماياند و نشان دهد و آن اطاعت كه ايشان را بر آن داشت تا به بهشت رسيدند ما را بر آن دارد

و در بهشت شويم. پس اشكال وى حل شد و مسلمان گشت. صراط مستقيم شريعت اسالم و فحوى آن است و ما چيزى 



به نام و عنوان صراطهاى مستقيم نداريم كه متأسفانه بعضى روشنفكر نماهاى عصر ما راههاى نجات بخش و صراطهاى 
هاى مختلف در صراط مستقيم داريم اما صراطهاى اند ما شاكلهغلط و باطل پيچيده مستقيم ديده و براى نجات بشر نسخه

ك«مستقيم نداريم.  رسد به شرط ( هر كسى براساس روش خود به راه راست مى31(اسرا » لٌّ يَعمَل عَلى شاكِلَتِهِ ُ 
رسد و هدايت آن است كه از طرف مىهدايت الهى اما به وهميات و گمانهاى باطل به حق و راه راست و نهايتاً لقاءاهلل ن

 57(روم » كُلُّ حِزبٍ بِمالَديهِم فَرِحون«شويم كنيم و به آن دل خوش و خشنود مىخداوند عزوجل آيد نه آنچه ما فكر مى
( نهايتاً راه راست آن است كه انسان از هر چه غير خداست دل كنده و به خدا ختم نمايد و تمام امورش را 15مومنون  -

خواهد جلب خير و دفع شر را فقط به خواست و امر ها و حوائجش را از خدا مىكند. همه خواستهخداوند منقطع مىدر 
كند و بقيه افكار و اعمالش را بر اين اساس يعنى انقطاع به خداى داند و اعتقادش بر اين محور رشد مىخداى يكتا مى

(Restart)  عزوجل پايه چينى و به اصطالح كامپيوتر رستارت كند و اين دوباره چينى پس از انحراف با مى
ئنظارت خداوند و هدايت دائمى اوست و آن شخص دا طلبد، چرا كه اگر يك لحظه به حال خود ماً از خداوند هدايت مى

خدايا ». بداًرَبّ ال تكلنى الى نفسى طرفه عيناً ا«گويند: بينند و دائماً مىواگذاشته، خود را گمراه و در معرض انحراف مى
اُفَوِّضُ اَمرى اِلَى اللّهِ اِنَّ «سپارند. مرا حتى به اندازه چشم بر هم زدنى به حال خود وامگذار. و دائم امرشان را به خدا مى

ايت را نمايند و در دعا دائم هدبرد از گمراهى و انحراف و بر او توكل مى(. و پناه به خداوند مى11(غافر » اللّهَ بَصيرٌ بِالعِبادِ
(. 15(اعراف » الحمدُللّهِ الّذى هَدنالِهذا وَ ما كُنّا لِنَهتَدى لَوال اَن هَدنَا اللّه«خواهند و بر نعمتهايش شكر گذارند از خدا مى

( و شكرهم به توفيق و يارى و يادآورى الهى 2(ابراهيم » وَ لئِن شَكرتُم لَاَزيدَنّكم«كند زيرا شكر نعمت آنرا افزون مى
ربِّ اوزِعنى اَن اَشكُرَ نِ«خواهند شكرگزارى نعمتها را به آنها ياد دهد س در دعا از خداوند مىاست پ متكَ الّتى اَنعمتَ ع

51احقاف  - 58(نمل » علىَّ وَ عَلى والِدىَّ ). 

 در خصوص صراط مستقيم بحث بسيار است اما نكته جالب اينست كه اهدنا الصراط المستقيم آيه ششم سوره الحمد 
معنى عبد در ابتداى كتاب آمد و معانى » وَ اَنِ اعْبدونى هذا صِراطٌ مُستقيم«فرمايد سوره يس مى 65است و دقيقاً آيه 

شود از من كمك بخواهيد و به نزد من دعا مختلفى براى آن ذكر شده از جمله دعا كردن، پس يك معنى آيه چنين مى
ى از تضرع، تذلل، خضوع و پرستش و استعانت يعنى يارى خواستن بوسيله انمائيد اين راه راست است. و عبادت مجموعه

 .دعا است پس راه راست معنيش تا حدودى روشن شد
 :اعجاز عددى در قرن بسياراست اما راجع به صراط چيزى كه بدست آوردم چنين بود 

باشد. در اولين و سوره الحمد مى 6يه اى كه صراط در آن آمده آبار در قرآن آمده اولين آيه 11صراط با مشتقات آن  
آخرين كلمه صراط در قرآن يك كلمه مانده به آخر آيه بكار برده شده. آخرين جايى كه در قرآن كلمه صراط بكار برده 

آخرين آيه كه كلمه صراط در  77باشد وقتى ما عدد قرآن مى 62باشد و سوره ملك سوره سوره ملك مى 77شده آيه 
آيد كه با تعداد صراط بكار رفته در قرآن مطابقت دارد. اولين بدست مى 11را از عدد سوره كم كنيم عدد آن بكار رفته 

باشد آيه هذا صراط مستقيم دقيقاً پنج بار در قرآن تكرار شده. در قبل سوره الحمد مى 6اى كه صراط در آن آمده آيه آيه
راه راست بيان شده و عبادت و اطاعت موارد بسيارى را شامل  اين كالم پرستش و اطاعت خداوند به يگانگى به عنوان

بينيد اولين آيه همانطور كه مى 65و  61و زخرف  65، يس 56، مريم 15شود آن آيات عبارتند از: آل عمران مى
در سمت چپ آن قرار دار 1عدد  د ات در كه با پنج بار تكرار مطابقت دارد. مطلب قابل توجه اين كه به نوعى شماره آي 

�65 61يا  6=5+1 15ختم شده  6عدد  و از طرفى صراط مستقيم را بوسيله صاحب نعمت  65و  �56 
شدن بعد از عبوديت خداوند به وحدانيت و يگانگى معرفى كرده است. از اين پنج آيه چهار آيه عبوديت خالص خداوند راه 



سوره ملك نيز كه  77عرفى شده است. آيه ( راه راست م65راست معرفى شده و يك مورد اطاعت خداوند (زخرف 
 1و مطابق با  1اى كه كلمه صراط در آن است و عبادت خداوند را راه راست معرفى كرده جمع دو عددش آخرين آيه

سال  پيش توسط  5100آيه عبوديت خالصانه است آيا چنين نظمى بى حساب و كتاب آنهم در  1حرف كلمه صراط و 
هاى آينده راجع نداشته ممكن است؟ يا اينكه اين كتاب حقيقتاً از جانب خداى واحد است در بخشپيامبر اسالم كه سواد 

كنيم ان شاء اهللبه اعجاز عددى قرآن بيشتر بحث مى . 

 » .چون راه براى شناخت حق خصوصاً در دنياى متالطم » صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و الالضالين
سيار جلوه گر نموده مومنان كدام راه را بجويند راه نواختگان از پيامبران و صديقان و شهداء همانست كه و طوفانى امروز ب

اهلل، مصطفى و مومنان را فرمود يعنى كتاب خدا و سنت رسول خدا و اهل و صحابه. مومنان را يك راه راست است كه اهلل 
( اين آيه 515(انعام » ا صِراطى مُستقيماً فَاتّبعوهُ وَال تَتبعوا السُبُلوَ اَنّ هذ«جاى ديگر مومنان را با آن خواند و فرمود: 

پس از دستورات دينى مفصلى آمده كه انجام آن امور را جزء راه راست معرفى كرده و پويندگان راه راست بايد آنها را عمل 
سوره انعام  515ند به آيات قبل تواننمايند كه اول آن عدم شرك به خداى واحد است از جميع جهات .عالقمندان مى

 .مراجعه نمايند
اند يكى قرآن گفته، يكى اسالم، يكى سنت و... وجه ديگر آنست كه مفسران براى صراط مستقيم تفسير بسيار نموده 

 تر از بقيه به بهشتتر و نزديكتر و بعضى دورتر. از اينجاست كه قومى از مومنان پيشراههاى خدا بسيارند بعضى راست
وارد شوند و قومى ديگر سالها ديرتر از اينها چنانچه راه سابقان از راه مقتصدان و مقتصدان از غيره به حق نزديكتر است. 

خواهند كه به خدا نزديكتر و آن راه انبياء و صديقان و شهيدان است. عليهم در معنى الزام مانند مومنان از خداوند آن را مى
الن على راس امره و تقريب مانند فالن اشرف على الموت و در قرآن على به معنى فى در لى عليك كذا و تمكن مانند ف

آمده » اذا على الناس«مانند » از«و به معنى من » ولهم على ذنب» «نزد«و به معنى عند » على ملك سليمان«مانند 
 .است

 » آوردن و گم شدن از راه و سنت و گفته نه راه مبتدعان كه خشم تو بر آنهاست به سبب بدعت » غير المغضوب عليهم
تكذيب محمد  -7تكذيب عيسى (ع)  -5شده جهودان منظور اند و از ضالين ترسايان و دو خشم بر جهودان به سبب 

(ص) و ضالين براى ترسايان عنوان شده زيرا در كار عيسى بن مريم (ع) افراط كردند و او را باالتر از يك انسان دانستند 
ها خصوصاً ه از ترسايان و جهودان كه ايمان به محمد (ص) نياورده و مشرك بودند و گرنه مومنين آنالبته آن دست

 .ترسايان (مسيحيان) مورد ستايش و تصديق اسالمند
باشدحسين بن فضل گويد: هر كسى كه كافر و مشرك است داخل در اين آيه مى  . 

 :بحث فطرى بودن خداجويى 
كنيم و آن فطرى الزم الذكرى كه در ابتدا بحث به طور مختصر به آن اشاره كرديم كمى باز مىما در اينجا يك مقوله  

سوره يونس (ع) خداوند كريم با اشاره به انسانى كه در  77و  75بودن خداجويى آنهم به صورت توحيدى است در آيات 
به اين موضوع خشنود و از اين حالت وزد كشتى را مسخر خود دانسته و كشتى نشته و تا وقتى كه باد ماليمى مى

خوشحال و شاد است، اما همينكه باد سهمگينى بوزد و امواج بلند شوند و به اصطالح دريا طوفانى شود همين انسانى كه تا 
چند لحظه پيش بكلى به خداى واحد مشرك يا به قدرتهاى ديگرى غير او معتقد بود تنها نجات دهنده خويش را يك 

نمود و به سوى تواند او را از سختيها نجات دهد. لذا از هر چه قبل از اين حمد مىداند كه مىداى واحد مىقدرت و آنهم خ
برد خواست و در دعاى خويش نام آنها را مىجست و يارى مىآنها براى دفع شر و جلب منفعت و رفع حاجت استعانت مى



خواست كافرو از آنها كمك مى ش  شود و تنها به ريسمان الهى يد و در حقيقت به آنها مشرك مىنماده و انكار كامل مى
نمايد به سوى خواهد، آنچنان دعايى كه همه وجود و توان خويش را متمركز مىدست نياز بلند كرده و تنها از او يارى مى

احساس يا اظهار  كند و هرگزيك چيز و خود را در برابر آن قدرت خوار و ذليل و با كمال تواضع و خشوع طلب يارى مى
كند، بلكه مصرانه خواستار اجابت دعا مبنى بر نجات از اين معركه است. فطرت او كه حقيقت بين است به او نااميدى نمى

تواند تو را نجات بخشد پس او را رها نكن زيرا كسى كه از افتادن برگ درختى هم گويد تنها همين قدرت است كه مىمى
گيرد و شنود و اگر بخواهد خودش تصميم مىتر از برگ درختم قطعاً صدايم را مىو با اهميت آگاه است پس من كه بزرگتر

ضعيف نيست كه نياز به مشاوره داشته باشد و بخيل نيست كه نياز به ارضاء داشته باشد و دائماً خشمگين نيست كه نياز به 
 .آرام كننده داشته باشد

اش شود. گوش او سنگين نيست كه كسى يا چيز ديگرى يل ميان او و بندهاو تكبر ندارد كه كسى ديگر بخواهد حا 
بخواهد منظور بنده را به او بفهماند و او دور نيست كه ديگرى بخواهد نداى بنده را بگيرد و به باال ببرد تا خداوند بتواند 

( مگر او حايل 56(ق » كُم مِن حَبلِ الْوَريداِنّى اَقربُ اِلي«بفهمد آن كالم بنده چه بود. مگر او از رگ گردن نزديكتر نيست 
شود ( اين حقيقت فقط در سختى بر انسان آشكار مى71(انفال » يَحولُ بَينَ الْمَرءِ وَ قَلبِهِ«بين شخص و قلب او نيست 

ا را اهميت ندارد كه اين شخص اگر خداوند او را نجات دهد وقتى به خشكى رسد باز به خداوند مشرك شود و ديگر قدرته
در نجات خود دخيل بداند. اما او بايد بداند كه شايد دوباره خداوند او را به دريا بازگرداند و آنگاه وقتى به امر خداوند دريا 

 .طوفانى شود كسى نجات دهنده او از هالكت نيست
ت خداوند قرآن را آيد كه ريشه هدايتها و ضاللتها چيست و از كجا شروع و ختم آن كجاسحال اين بحث به ميان مى 
به عنوان آخرين كتاب آسمانى نه براى ايجاد راهى جدا از اديان گذشته و نه دوگانگى و دودستگى و حزب گرايى بلكه 

براى پايدار كردن حق و كلمه طيبه توحيد كه الاله االاهلل است و ساير مواردى كه از اهميت كمترى نسبت به اين موضوع 
ن جهت كه تنها يادآورى باشد تا انسان از اصل و حقيقت فاصله نگيرد و خود حفاظت از آن را بر برخوردارند نازل كرد از اي

خوانيم و آنرا يك ( همانطور كه ما اخبار گذشتگان را مى8(حجر » انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«عهده گرفت 
ايم آنرا درك كنيم اما قق و واقعى است كه ما نتوانستهدانيم (نسبت به زمان خود). آينده نيز يك امر محواقعيت قديمى مى

شود چنانچه در قضيه اصحاب كهف به اگر خداوند بخواهد به محض امر بر موجود شدن آن واقعيت، فوراً موجود مى
شد خوابيدن و بيدار شود كه همه چيز به امر نى گمراهى و هدايت بشر به اذن خداوند براى اصحاب كهف روشن مى

اى قوم زمان خواب رفتن آنها در قهقراى گمراهى و شرك و قوم زمان بيدار شدنشان در اوج هدايت. اما آن كلمه خداست
شود نه اينكه خداوند دست كه از طرف خداوند سبقت گرفته بر عذاب مشركان و كافران و ظالمان مانع چنين چيزى مى

دست خدا بسته است نعوذباهلل من الضالله پناه بر » يداله مغلوله«گويند: بسته اين كلمه باشد آنچنان كه برخى يهوديان مى
خدا از اين كلمه كافران. نه! بلكه خداوند خواسته كه چنين باشد كسانى كه از اين ذكر حق اعراض كرده و روى بگردانند 

ن مسئله زمان از اين جا تواند آنها را نجات دهد. ايمانند و كسى جز خداوند عزو جل نمىبراى هميشه در عذاب جهنم مى
( و 505گويند ده روزى (طه شود چه مدت در زمين زندگى كرديد مىشود كه وقتى به كافران گفته مىمشخص مى

5دانشمندان آنها گويند روزى بيش درنگ نكرديم (طه  با جسارت و اطمينان گويند اگر سخن ما را  حتى و (04
پرسيدقبول نداريد از آنها كه حساب دستشان است ب . 

اى در بردارد. آنوقت كه در عالم به اصطالح ذر از انسان پيمان بر گوئيم علت اين نوع جدل چيست و چه نتيجهما مى 
سردادند اگر همان لحظه صادقان را به » و قالوا بلى«الهويت و ربوبيت خداوند رحمن گرفتند، همگى اعتراف بر آن كردند 



زدند كه چرا بر ما حجتى و رسولى بردند فرياد اعتراض مىبشان به جهنم مىصدقشان به بهشت و كاذبان را به كذ
نفرستادى تا ما را به آئين ربوبيت تو رهنمون كند و در نتيجه ما از جهنميان نشويم چنانچه گويند مجازات بال نهى يا 

به زمين آورد تا براى خودشان عقاب بال بيان قبيح است و قبح از خداى رحمن به دور است پس براى اتمام حجت آنانرا 
حقيقتشان ثابت و بدن آنها بر اعمالشان نزد خداوند گواهى دهد در حاليكه او از گذشته و آينده و ظاهر و باطن همه امور 

آگاه و علم او بر آنها محيط بوده است ولى ساير موجودات بر حكمت او از اين امور آگاهى نداشتند و شايد خلق انسان 
است كه دليلى ديگر  .ا ندانيمم 

 » (. پس اين قرآن و ساير كتب آسمانى نظير تورات 550(طه » يَعلمُ ما بَينَ اَيديهِم وَ ما خَلفهُم وَ ال يُحيطوُنَ بِهِ عِلما
اند نه براى دين جديد بلكه خداى ما و آنها (مسلمانان، مسيحيان و يهوديان) و انجيل غير تحريف شده براى يادآورى آمده

واحد است كه پروردگار جهانيان است و ما به پيامبران و كتب آسمانى آنها ايمان داريم چنانچه دستور به چنين خداى 
خواهيم و اعتقاد داريم كه تنها پروردگار (پرورش پرستيم و تنها از او يارى مى(. و تنها او را مى731امرى داريم. (بقره 

طى از آن عهد (نافرمانى) با خداى عالميان به زمين فرستاده شد. آنجا كه به دهنده) جهانيان است. بله انسان به واسطه تخ
فرشتگان امر به سجده انسان شد همه به جز شيطان سجده كردند و شيطان سرپيچى كرد. پس به انسان گفته شد اين 

تى گرفتار شويد در شيطان دشمن تو و همسرت است. مبادا شما را از بهشت بيرون آورد و از آن پس به شقاوت و بدبخ
هب شوى و نه برهنه و عريان مانى و نه هرگز به تشنگى و نه به گرماى آفتاب آزار بينى نكته شت نه هرگز گرسنه مى

الزم به ذكر در اينجا اين است كه خداوند متعال پس از گرسنگى مسئله پوشيده نبودن و عريان شدن را يك عذاب و 
را پرهيزكار از اين موارد (گرسنگى، عريان و برهنه شدن، تشنگى و در معرض آفتاب داند و انسان سختى براى انسان مى

نمايد از انسانيت بيرون است و حتى داند پس آن به ظاهر انسانى كه خود را در جلوى ديگران عريان مىقرار گرفتن) مى
( ممكن است بچه 528(اعراف » بيالاولئكَ كَاالنْعامِ بَل هُم اَضلُّ سَ«تر است. حيوان بلكه از حيوانات هم پست

فهمد اگر مادر او نادانى كرده و در جلوى ديگران يا به هر صورت غير مادرش شيرخوارى را ديده باشيد با اينكه چيزى نمى
دهد در حاليكه مادر شايد اصالً متوجه كند و اظهار ناراحتى از خود بروز مىبخواهد لباسش را عوض كند طفل گريه مى

اى نشود لذا اماضيهچنين ق م رسيد تمام زنان به جز سجاد (ع) كه درود خدا بر او باد وقتى زنى موقع وضع حملش مى 
نمود تا اولين شاهدان بر عورت طفل صغير نباشند و خود نيز در اين كار بسيار حساس بود و قابله را از آنجا بيرون مى

580 ص 72كرد. (آثار الصادقين ج مراقبت و امر و نهى مى ). 

شايد كسى بگويد اين مسائل ربطى به توحيد ندارد اما يك شخص موحد از همه حساستر در اين موضوعها است و حتى  
كسى كه شرم و حيا ندارد دين ندارد و بر همين منوال » مَن ال حياءله الدين له«در حديث نبى اسالم (ص) است كه: 
شد و مُرد هيچ زنى در صورت وجود مرد حتى غريبه حق غسل دادن اى سه ساله است كه در فقه آمده وقتى پسر بچه

ها، طفل را ندارد و به همين ترتيب در مورد دختران. لذا وقتى بخواهيم يك فرد مومن و موحد را بشناسيم يكى از نشانه
داند و او مى داشتن حياى  اوست و خداوند پس از گرسنگى دومين مورد مهم براى يك انسان را در پوشش بودن بدن او

شناسد و راى يك حيوان انسان نما اصالً اهميتى ندارد. مادران، پزشكان و به آفريننده اين موجود است پس بهتر آنرا مى
 .خصوص پرستاران به اين موضوع اهميت بدهند و مسئله بى حيايى به مرور زمان برايشان عادى نشود

وسوسه نمود دال بر درختى كه عمر هميشگى و ملك جاودان كه هيچ  از موضوع دور نشويم در اينجا شيطان در انسان 
آسيبى نبيند اما راهنمايى بر طريق ضاللت، پس همينكه دچار چنين لغزشى يعنى ترك اولى شد بدترين عذاب و سختى بر 

حزن توبه نصوحى  انسان فرود آمد و لباسهاى او از تنش افتادند و عورت و عيوب او در نظرش جلوه گر شد. انسان از شدت



( در اينجا خداوند تعالى فرمود: 577كرد كه عالوه بر بخشيده شدن ترك اوليش ترقى نمود، و به مقام نبوت رسيد. (طه 
اكنون همه فرود آئيد كه برخى از شما با بعضى ديگر دشمنيد تا چون از جانب من براى شما راهنمايى بيايد آن هنگام هر 

نه هرگز گمراه شود و نه شقى و بدبخت گردد و هر كس ا زياد من اعراض و دورى نمايد روزى  كه از راه من پيروى نمايد
شود. آن بنده وقتى كور محشور رسد و روز قيامت هم نابينا محشور مىاو تنگ شده و به سختى، روزى به دستش مى

كنشود از خداوند سئوال مىمى د ند فرمايد: زيرا آيات ما براى هدايت تو آمد چرا من كه در دنيا بينا بودم، كور شدم؟ خداو 
شوى. پس هر كس كه ظلم همه را به فراموشى نهادى و پشت سر انداختى بدين سبب امروز تو را از فراموش شدگان مى

شود و عذاب آخرت و نافرمانى نمايد و ايمان به آيات خداوند عزو جل نياورد هم در دنيا و هم در آخرت مجازات مى
باشد. نوش داروى عبرت انسانها تنها سير و سفر در سرزمينهاى پيشينيان است تا عاقبت اقوام پايدارتر مى تر وسخت

مختلف را به چشم سر ببيند و با چشم دل، بصيرت پيدا كند. آرى اگر كلمه پروردگار مبنى بر عذاب در آخرت بر كافران 
شد. بايد با صبر و تحمل و يارى جستن از خدا بر صبر بوسيله ى مىنبود در همين دنيا عذاب اليم و دائمى بر كافران مستول

نماز، بر گفتار و عمل كافران و مشركان و ظالمان صبور بود و به متاع زودگذرى كه به كافران داده شده، چشم ندوخت 
كزيرا عاقبت نيكو مخصوص مؤمنان و موحدان و پرهيز گفتند ) مىاران و صابران است. كافران زمان حضرت محمد (ص

آورد؟ جواب پيامبر اين بود كه بينه كتب الهى پيشين آيتى روشن بود زيرا آنها به چنين چرا رسول آيتى روشن براى ما نمى
شناختند و مشخصات او آمده بود وعده داده بودند و منكران حق اگر قبل از رسولى كه به مثابه شناخت پسرانشان او را مى

گفتند: چرا بر ما رسولى نيامد تا او را اطاعت نمائيم و صدق آن كتاب شدند مىعذاب دچار مى اين كتاب الهى (قرآن) به
اى غير انكار است ثابت شده و شعار مهم آن در اين كتاب آمده و آن اكنون بوسيله اعجاز عددى كه دليلى روشن و بينه

مر به يكتاپرستى نشده يا از گروه باطل و خدايان بينيم كه در آن ااى نمىتوحيد و يكتاپرستى است. چرا كه هيچ سوره
باطل برائت حاصل نكرده باشد و يا عقايد منحرف مشركان مورد انكار قرار گرفته و بى اثرى عمل آنها توصيف شده كه 

جويند بدگوشه هايى از آن در اين كتاب آمده تا آنان كه حق را مى ا انكار نند محدوده آن چيست و نتيجه و پيامد تأثير و 
 .آن چيست

و محققاً بهترين كار و عمل در هر زمان دعوت به حق و يكتاپرستى است چرا كه اين عمل، عمل پيامبران بود و اولين  
خشت يك ساختمان بلند است كه تكامل آن و اوج آن قرب به خداست. اگر اين ساختمان ريشه محكمى نداشته باشد هر 

ماند و خرد و خاك اى از آن باقى نمىكند كه ذرهريزد و آنچنان سقوط مىاگاه فرو مىچند باال رود اما به علت سستى به ن
برد بقول شاعرشود و خاك آن را باد مىمى : 

  خشت اول گر نهد معمار كج 
رود ديوار كجتا ثريا مى   

هيم ديندار شويم ديندارى خواكند و بى فايده است انگار كه اصالً نبوده پس اگر مىو ديوار كج مطمئناً سقوط مى 
حقيقى كه بتواند ما را به قرب خداى متعال برساند داشته باشيم و بايد ريشه محكمى داشته باشد و آن ريشه توحيد و كلمه 

اند كه حديث قدسى است حق است (ال اله اال اهلل) و اين قول را امام رضا(ع) از قول خداوند عزوجل در نيشابور نقل نموده
كلمه ال اله اال اهلل حصار و » كلمة ال اله اال اهلل حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى«رف خداوند است: يعنى از ط

پناهگاه من است كسى كه داخل در حصار و پناه من شود از عذاب من در امان است. اين امان شرايطى دارد كه توحيد را 
ل دارند اما توحيد در ربوبيت در زمان ما متأسفانه به طور كامل در تمام جوانب قبول كنيم توحيد در خالقيت را اكثراً قبو

مورد قبول عوام نيست. اگر يك سختى يا مشكلى براى شخصى از طرف ديگرى پيش آيد مثالً اگر شخصى با ماشينش 



وباعث جرح ديگرى ش ببخشايد كند طرف مقابل را داند، بنابراين سعى مىد مومن واقعى نهايتاً قضيه را خواست خدا مى
و بر او سخت نگيرد، مگر اينكه طرف مقابل ظلمى كرده باشد كه بايستى در صورت عدم بخشش تنها به همان ميزان او 

شود مگر اينكه و به اين موضوع اعتقاد دارد كه هيچ آسيب و مصيبتى بر انسان وارد نمى» فاقتص بمثله«را مجازات كرد 
قُل لَن يُصيبَنا اِلّا ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هوَ مَولنا وَ «كند ر اينجا تنها بر خداوند توكل مىخداوند آنرا بر او مكتوب كرده باشد و د

آيد و به ما (. لن در عربى براى نفى ابد است يعنى هرگز چيزى به سر ما نمى10(توبه » عَلَى اللّهَ فَلْيتوَكَلِ الْمؤمنونَ
نرا بر ما از قبل نوشته باشد و (ل) اول فليتوكل در عربى براى امر است رسد اعم از خوبى و بدى مگر اينكه خداوند آنمى

كنمگويند: خدايا بر تو توكل مىيعنى بايد كه مومنان بر خدا توكل نمايند و اين كار شاقى نيست تنها به زبان مى . 

خ باشيم كه نهايتاً خواست توانيم محبوب خدا شويم و اعتقاد داشته داوند متوكلين را دوست دارد به همين آسانى مى
گويند اگر افتاد. مثال عاميانه مشركانه توحيد در ربوبيت مثالً مىخداوند به چنين امرى بوده.و گرنه قطعاً فالن اتفاق نمى

شد. رسيد يا فالن طور مىفالنى چنين يا چنان عمل كرده بود يا اگر فالنى آمده بود يا نيامده بود فالن چيز به ما مى
م شرك در ربوبيت است، چرا كه اعتقاد ندارد كه خداست كه پروردگار و كارگردان جهان است و امر او به همين كال

فرمايد: آنچه از خوبى و بدى به شما شود. لذا در قرآن مىمحض اينكه براى ايجاد امرى بگويد باش آن شيئى موجود مى
خواهند ها با جنگجويان قوى مىن بوده وقتى سران قبيلهرسد نهايتاً از جانب خداست يعنى خواست خداى متعال چنيمى

تواند بر امر خداى واحد، غالب شود خواهد هر چند مكر و حيله و تفكر آنها زياد باشد نمىپيامبر(ص) را بكشند اما خدا نمى
پ( و آن شخص رد خداوند او يابد. پس كسى كه توكل به خدا نمايد و به خداوند پناه ببيامبر ص) و همراهش نجات مى

خواهد كه داراى كند. فقط اعتقاد، ايمان محكمى مىرا در پناه خويش حفظ و بوسيله فرشتگان و جنود خويش ياريش مى
ها را (خانه اسالم و توحيد) را نگه ها (خانه عنكبوت، اوهن البيوت) محكمترين خانهترين خانهريشه توحيدى باشد. با سست

فقط از خداوند ساخته است زيرا امر فقط در دست اوست. ممكن است. بر همين روال هدايت دارد و اين چنين قدرتى مى
( و 1گذارد (ابراهيم كند و هر كه را بخواهد گمراه مىهم از جانب خداست و اوست كه هر كه را بخواهد هدايت مى

( وقتى محمد بن حليم 56برد (حج مى هدايت امرى اكتسابى نيست بلكه چيزيست كه خداوند آنرا مانند ايمان در دلها فرو
من صنع اهلل ليس «پرسد خداشناسى در درون انسان ساخته و پرداخته كيست؟ جواب ايشان اينست: از امام صادق (ع) مى

اين كار مربوط به خ» للعباد فيما صنع  .قت خداست بندگان در اين مورد دخالتى ندارندل
به آن وسيله كه » بما عرفنى نفسه«يله خداوند راشناختى امام پاسخ دادند مردى از حضرت على (ع) پرسيد: به چه وس 

 .خود را به من شناسانده است
ابن بصير از امام صادق (ع) سئوال كردند آيا خداشناسى يك امر اكتسابى است ايشان پاسخ دادند: نه راوى پرسيد: آيا  

بلى و بندگان خدا در اين شناخت دخالتى ندارند» فيما صنعنعم و ليس للعباد «كار خدا و افاضه اوست؟ جواب دادند:  . 

در خصوص فطرت از حضرت على (ع) است كه: خداوند در ميان مردم پيامبرانى برانگيخت و پياپى فرستاد تا بشر را به  
آنان تمام نمايند و هاى فراموش شده خداوند را يادآورى كنند و با تبليغ خود، حجت را بر ادا پيمان فطرت وا دارند و نعمت

 .حقايق نهفته در عقل آنها را برانگيزند
گيرد و همه خالصه كالم چنين شد كه در عالم ذريا الست، خداوند از آدم و ذريه او پيمان بر پروردگارى خويش مى 

و خداوند چنين  نمايىكنى و مجازات مىكنند تا روز قيامت نگويند چرا ما را به خاطر پدران مشركمان عذاب مىقبول مى
521-527آورد تا شايد از راه شرك به راه توحيد و يكتاپرستى باز گردند (اعراف مثال مى ). 



دانيم و شايد بر اساس قابليت و انابه به درگاه او كه باز هم و خداوند است كه چراغ هدايت را بر اساس آنچه كه ما نمى 
گذارد و اين خوى كند و گروهى را گمراه مى( گروهى را هدايت مى33(هود » هِوَ ما تَوفيقى اِلّا بِاللّ«به توفيق الهى است 

( تنها براى اثبات كالم خويش زمين را وسيله آزمايش قرار داد چنانچه وقتى 550دانسته (طهتوحيد و شرك را خدا مى
گويد: اً دليل آنرا چنين مىكشد بعداى را مىرفتند و ناگاه حضرت خضر پسر بچهحضرت خضر با موسى (ع) در جايى مى

آن كودك بر خوى كفر و شرك بود ترسيدم كه پدر و مادر خود را گمراه كند پس آنكه صددرصد در خوى كفر و شرك 
دهد و آنكه به خوى ايمان و توحيد باشد هر چند زمانى در يابد و اين خوى باالخره خود را بروز مىباشد هرگز هدايت نمى

گردد و اين قابليت در او بوده كه موحد شده. بنا به قول به اصل خويش يعنى خوى توحيد بر مى گمراهى باشد نهايتاً
 :شاعر

  هر كسى كو دور ماند از اصل خويش 
 باز جويد روزگار وصل خويش 

و كند كنيم براى هدايت يافتن، زيرا او شنواى دعاى خلق است و هر كس را بخواهد هدايت مىبه سوى او انابه مى 
بريم بر او از هر سختى و گمراهى زيرا او شنواى بيناست و تنها بر او دست او باز است و صاحب قدرت و اختيار و پناه مى

كنيم، زيرا او متوكلين را دوست دارد و رضايت بر رضاى او باالترين مرحله است. با اين حال با وجود معجزات در توكل مى
با وجود اعجاز ديگر از جمله اعجاز عددى قرآن كه هر روز در حال كشف است و هر  زمان حيات پيامبران و در حال حاضر

دهد. با اينحال گروهى به اغواى شياطين و انسانى به قرآن مراجعه و تفكر كند خداوند معجزاتش را در آن نشانش مى
دارندنفس خود (نفس سركش لوامه) به سوى عناد و گمراهى و جدل قدم بر مى . 

داوند و پيامبر او و ما بندگان خدا به آنها اين است كهجواب خ  : 

 » 551(طه » قُل كُلٌّ مُتربّصٌ فَتربّصوا فَستعلمونَ مَن اَصحبُ الصّراطُ السّوىِّ وَ مَنِ اهْتَدى ) 

بگو هر يك منتظر است پس شما نيز (مومنان) منتظر باشيد پس به زودى خواهيد دانست كيانند اهل راه راست و چه  
اندسانى هدايت شدهك . 

اند در يك مقوله خوانيم و غير آن را باطل نام گذاشتهخواهيم آنچه آنرا حق مىمعناى حق و...: پس از اين بحث مى 
سوره معارج  71سوره بقره و آخرين آن آيه  575بار در قرآن آمده اولين آن در آيه  56مختصراً جاى دهيم. كلمه حق 

باشد. سوره مباركه نباء مى 58سوره بقره و آخرين آن آيه  76بار در قرآن آمده اولين آن آيه  550باشد. كلمه الحق مى
بار تكرار  2باشد. و كلمه حقت سوره لقمان مى 8بقره و آخرينش آيه  530بار تكرار شده اولين آن آيه  52كلمه حقاً 

باشد. كلمه حقه سه مورد بكار رفته كه در مىسوره انشقاق  1سوره يونس و آخرين آن آيه  55شده كه اولين آن آيه 
سوره اعراف آمده است. خداوند عزوجل در  501آمده است. كلمه حقيق تنها در آيه  53و روم  76، اسرا 515انعام 

هُوالّذى «فرمايد: نمايند. پس از بيان اراده خويش كه غالب است مىقرآن كريم وقتى مشركان عزم بر نابودى رسولش مى
رَسولهُ بِالهُدى و اَرسلَ ( اوست كسى كه فرستاد 55(توبه » دينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ عَلى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَو كَرِهَ الْمُشرِكون  ُ 

پيامبرش را براى هدايت و بوسيله اين هدايت دين و عقيده حق و درست بر تمام اديان برترى يابد و عقايد جهان هر چند 
واحد قائل شدند از اين وضعيت و پيشامد كراهت داشته و برايشان ناخوشايند باشد. در اين آيه  آنان كه شريك براى خداى

كريمه خداوند با هدايت پيامبر و در نتيجه پيدايش دين و عقيده راست و درست و پايدار، برترى دين اسالم را كه اصل آن 
فرمايد: كسانى كه به خداى سوره طه به پيامبر (ص) مى 56ها بيان نموده است . و در آيه باشد در تمام زمينهخلوص مى

واحد و روز قيامت ايمان نداشته و پيرو هواى نفسند تو را از راه رسالت خويش (ترويج توحيد و يكتا پرستى و پرهيز از هر 



اين صورت هالك نوع مظاهر شرك و بيزارى از آن) باز ندارند و اگر (براى خوشايند آنها) تابع هواى نفس آنها شوى، در 
شوىمى نچه در قرآن خطاب به پيامبر شده عقيده همگى مومنان است كه، آن خطاب، به همه مومنان است مگر آ .

توان اذعان كرد كه براى رسيدن به آن ظهور دين اسالم بر تمام اديان، مواردى خاص نظير ازدواجهاى پيامبر. پس مى
اى قصور و كوتاهى حتى در دل خويش بروز ندهند زيرا خداوند د و هرگز ذرهموحدان بايد در هر صورت تبليغ توحيد نماين

نعمت بزرگى به آنها عطا نموده (نعمت هدايت) پس به قصد انجام وظيفه بايد با تمام توان تالش نمايند و منتظر نتيجه 
سوره غايشه  77و  75در آيه نمايند و اثر بخش كار است. چنانچه دادن كارشان نباشند زيرا خداوند است كه هدايت مى

يادآورى نما حقيقت را همانا تو » فَذكِّراِنّما اَنتَ مُذّكّر لَستَ عَليهِم بِمُصَيطر«فرمايد: خطاب به پيامبر و همه مومنان مى
از  دباشى. بنابراين اگر رسوالن در ترويج توحيد كوتاهى يا سرپيچى نمايناى بيش نيستى و اجبار كننده نمىيادآور كننده

روند تابين مى د  كند و تسليم است همچنان بماند و آنانكه ر مسير تكامل آن كسى كه در مسير راه خداوند حركت مى
هاى خرد و زائد بوسيله آزمايش و عذاب از غربال انسانيت فرو ريزند و فقط آنانكه خالص شوند همچون دانهتسليم نمى

آوريم مسيحيان مومنى وجود ك مطلب كه مرتبط با مقوله حق است در اينجا مىبوده و تسليم امر الهى اند باقى بمانند. ي
دارند كه در انجام عبادات و فرائض دينى كه خداوند بوسيله پيامبرش حضرت عيسى بن مريم (ص) تشريع نموده پايبندند. 

دهند و هرگز به خداى واحد ام مىآنان دنبال حقيقتند و اعتقاد به آخرت دارند اعتقادى محكم. آنچه وظيفه بندگى است انج
دانند اما براى اين معتقدين و مومنان اين شوند و قائل به تثليث نيستند و حضرت عيسى (ص) را بنده خدا مىمشرك نمى

مسئله الزم به تذكر است كه شيطان هزاران سال عبادت و بندگى خداوند نمود تنها يك مرتبه يك امر الهى را اطاعت 
ان يك نافرمانى اليقننمود به عوض  ع  هاى تورات و ذاب گشت. حال آيا آنانكه آخرين پيامبر الهى را بر اساس وعده

دانند او حق است اگر نافرمانى خدا مبنى بر عدم حق دانستن اسالم نمايند پس شناسند و مىانجيل همچون پسرانشان مى
سال عبادت نمايند و ما دستمان را باال  700سال يا  500 شوند؟ زيرا كه آنها تنها چند سالى نهايتاًآيا اليق عذاب نمى

گرفتيم آنهم با روزهاى دنيايى كه يك روز آن دنيا از هزار سال ما بيشتر است و شيطان هزاران سال آن دنيا عبادت نمود 
به خاطر نافرمانى  وبه يك نافرمانى چنين شد. حال اين عبادت بى قدر ما چه اهميتى دارد كه بتواند در برابر غضب خداوند

چنان تسليمى كه وقتى او مقاومت كند. اسالم دين تسليم و خضوع و تذلل و استعانت فقط در برابر يك قدرت است آن
امرى نموده مثالً ذبح فرزند چنانچه پيامبرمان حضرت ابراهيم(ع) آزمايش و مبتال شد، همان لحظه مسلمان واقعى و مومن 

ظور نهايت تسليم درنمايد. منفرزندش را ذبح مى بر  پسندد حال خداوند نه چه خداوند رحيم آنرا مىابر خداست و آن
ذبح فرزند خواسته بلكه حرامش كرده و نه آزمايش سخترى، بلكه او بى نياز است و ما همگى از اولين بشر تا آخرين بشر 

اش كه هر روز چيز بيشترى از آن كشف  نيازمند و محتاج اوئيم. تنها خواسته قرآنى كه اعجازش آشكار و اعجاز عددى
دانند مانند برخى ديگر از هم شود اينست آنانكه داراى اعتقاد ضعيفى هستند يا مسيحيانى كه هنوز اسالم را بر حق نمىمى

كيشان خود تسليم امر خداوند شوند تا عالوه بر جلب رضايت خداوند و تباه نشدن عملشان از فضيلتهاى بى نهايت ايمان 
يابيد، چگونه شود، يا پناه نمىخوانيد آيا دعايتان مستجاب نمىمند گردند وقتى خداوند را با نام اهلل يا رحمن مىآن بهره به

  .ايمان نياوريد
و نهايت مراد از اين همه اعتقادات و ارشادها رهنمون شدن به سوى خدا و تسليم امر او شدن است و نهايت تسليم،  

هر چه غير او را، هيچ بدانيم و همه را براى او و از او بدانيم. آن گروه از حق جويان جهان كه به  خلوص در اوست، يعنى
گردند، اگر چه بر عقيده دينى خود هستند، مانند مسيحيت يا يهوديت قبول نمايند كه قرآن حق است و از دنبال حقيقت مى

ايتاً تسليم امر الهى شوند تا خداوند بركات خود را بر آنها نازل جانب خداوند يكتا آمده و شكى در آن به دل راه ندهند و نه



نمايد از نظر احتمال هم آنانكه مسلمانند اعتقاد به ساير پيامبران و كتب الهى قبلى دارند پس حداقل از بهشت آنها 
تاب الهى اعتقاد ندارند يا شوند ولى كسانى كه به كتب و پيامبران قبلى اعتقاد دارند و به آخرين پيامبر و كبرخوردار مى

گيرند و نزد خداوند دين مقبولداراى اعتقاد ضعيفى همراه با شك هستند در محدوده بركت و رحمت اين دين قرار نمى  

اسل ( و وقتى بعضى آيات 71اند.)ام است. مسيحيان به عنوان بهترين دوستان براى مسلمانان از نظر دينى معرفى شده
( پس بر آنان است بعد از ايمان 35شود (مائده هايشان پر از اشك مىشدت اعتقاد و ايمان چشم شود ازبر آن تالوت مى

سوره يونس خداوند  55آوردن اوليه بر اين كتاب (قرآن)، دوباره ايمان بياورند و خداوند بر ايمانشان بيفزايد. آمين. در آيه 
دهد؟ و كيست كه مالك چشمها و گوشهاست؟ و كيست كه فرمايد: بگو كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مىمى

از مرده زنده برمى انگيزد؟ و از زندگان مرده برمى انگيزد؟ و كيست كه صاحب امر و تدبير كننده امر است؟ خواهند گفت 
دا دهد آن خسوره يونس ادامه مى 57كنيد. و در آيه كه او خداست پس بگو آيا پرهيزكارى و مراقبت از خويش نمى

باشد؟ پس به پروردگار و پرورش دهنده حقيقى و به حق شماست. پس بعد از حق و راه او جز گمراهى و ضاللت چه مى
رويد؟ بعد ازاين برهانكجا مى  .ديهى و تفكر در آن اگر كسى ايمان نياورد و متقى نشود از فاسقان استب 

پيامبر يا امام يا بت و هر چه دخيل در قدرت و اراده  و اختيار دانند اعم از گوئيم: آنچه را شريك خدا مىبه منكران مى 
آفريند و سپس دوباره به دانيد آيا توانند خلق را بيافرينند و دوباره او را باز گرداند به آنها گوئيم تنها خداست كه مىخدا مى

سوره يونس خداوند متعال  51ه بندند؟در آيگرداند چرا مشركان به شرك بر خداوند متعال دروغ مىسوى خود باز مى
تواند كسى را به راه حق هدايت نمايد؟ بگو ايد مىفرمايد: بگو آيا هيچ يك از شركاء شما مشركان كه بر خدا فرا بافتهمى

كند سزاوار به پيروى است يا كند. آيا آنكه خلق را به راه حق هدايت مىتنها خداست كه خلق را به راه حق هدايت مى
كنيد. بله كنيد و سفسطه مىتواند هدايت شود مگر آنكه خداوند او را هدايت كند پس شما باز چگونه حكم مىآنكه نمى

كنند و ظن و گمان و اوهام كه ناشى از اغواى شيطان است اكثر مردم جز از ظن و گمان خود تبعيت و پيروى نمى
سان م دهيم آگاه است. بله اين قرآن به دست بشر ساخته نشده رساند و خداوند از هر چه كه انجاان را به حق و ثواب نمى
و فرابافته از غير خدا نيست بلكه تصديق و تأييد كتب الهى قبلى (تورات و انجيل) است و تفصيل كننده حقيقت آن كتب 

به است و شكى نيست كه از جانب پروردگار عالمين نازل شده است. مجدداً يكى ديگر از اعجاز عددى قرآن مربوط 
سوره بقره است  76آوريم همانطور كه قبالً اشاره نموديم اولين جايى كه در قرآن كلمه الحق بكار رفته آيه بحثمان را مى

باشد وقتى اين دو آيه را از نظر شماره آيه يك دفعه جمع و يك دفعه از يكديگر كم سوره نباء مى 58و آخرين مورد آيه 
بينيم اين و اگر به شماره سوره نباء نگاه كنيم مى 23شود جمع اين دو عدد مىآيد بدست مى 61و  55كنيم دو عدد 
سوره مباركه رعد در تفسير مجمع البيان براى حق اقوالى آمده است از  51قرآن است. در تفسير آيه  23سوره، سوره 

ابن عباس و ابن -5جمله:  ز  حسن گويد: خداوند حق  -7يد و قتاده گويند: مقصود شهادت به يگانگى خداوند است. 
جبايى گويد: منظور دعوتى است كه از روى اخالص توحيد، خداوند را بدان  -5است بنابراين دعوت او نيز حق است 

شنود و وظيفه بندگان است كه خداوند را اينطور خوانند پس اگر كسى خداوند را از روى اخالص بخواند از او جواب مىمى
كنند در اينجا خوانند هيچ يك از حوائج آنان را برآورده نمىمشرك براى برآوردن حوائج مى بخوانند. كسانى را كه مردم

خواهند و به آنها خوانند و از آنها حوائج خود را مىآورد براى كسانى كه غير خداى واحد را در دعا مىخداوند مثلى مى
بسوى آبى در جاى دور دراز كند تا بنوشد و تشنگى خود  فرمايد: اينان مانند كسى هستند كه دستهاى خود رااميدوارند. مى

آسايد همچنين است آنچه مردم مشرك رسد و از تشنگى نمىرا فرو نشاند لكن بر اثر فاصله زياد آب به دهان او نمى
برندكنند آنها از بتهاى خود نفعى نمىپرستش مى و  ز ابن گردد. اين توضيحات ابوسيله غير خدا دعايشان مستجاب نمى 



عباس بود. مجاهد گويد: يعنى مانند كسى هستند كه آب را به زبان خود صدا كند و بادست به آن اشاره نمايد و از آب 
اى نبرد. ابو عبيده و بلخى و ابومسلم گويند: اين ضرب المثلى است در ميان عرب براى كسى كه دنبال چيزى باشد و بهره

گيرد. در كسى است كه آب در مشت دارد و در دست مشت شده آبى جاى نمى گويند او مثلآن را به دست نياورد مى
كند. هم آگاهى شنود و اجابت مىتفسير نمونه ضمن بيان اينكه دعوت حق از جانب خداست يعنى هر گاه او را بخوانيم مى

ضاى از ذات مقدسش حق است هاى آنان، به همين دليل خواندن او و تقااز دعاى بندگان دارد، هم قدرت بر انجام خواسته
نه باطل و بى اساس. ديگر اينكه خواندن غير خدا و تقاضاى از آنها دعوت و دعاى باطل است زيرا كسانى كه مشركان از 

برند (آنخوانند و براى انجام خواسته هايشان به آنها پناه مىغير خدا مى ها خوانند مانند يا عيسى مسيح يا مريم را مى 
كنند، آرى اين چنين است دعوت باطل، چرا گويند و دعايشان را اجابت نمىو...) هرگز به آنها پاسخ نمىمقدس يا حسين 

كه پندار و خيالى بيش نيست و هر كه علم و قدرتى براى غير خدا مستقالً قائل باشد موهوم و بى پايه و اساس است مگر 
باشد؟بله دعاى زى جز پندار و توهم و مايه شر و فساد مىحق چيزى جز عينيت و واقعيت و مايه خير و بركت و باطل چي

از غير خدا باطل است. آن بزرگان هيچ گاه امر به پرستش خويش نكرده و الوهيت براى خود قائل نبودند و خود دمادم 
و اجابت بدين  (. در تفسير الميزان بعد تعريف دعا12-16نمودند (اسرا براى جلب خير و دفع شر نزد خداوند يكتا انابه مى

شكل كه دعا و دعوت به معنى توجه دادن نظر مدعو است به سوى داعى و روى آوردن به سوى او، و پذيرفتن دعوت 
ه غير خدا را ك دائمى استجابت يا اجابت نام دارد. پس غايت دعا كننده وصول و قرب به مدعو يا مجيب است و كسى

و همه چيز غير خدا هالك و فانى است پس دعاى او به حقيقت نرسيد. خواند پس قرب و وصول غير خدا را خواسته مى
بنابراين باطل است زيرا داعى را به مقصد نرسانده و باطل از طرف شيطان است. او خداى شنوا و نزديك و مجيب و 

ان مومنش هاى خود هيچ شرطى در استجابت دعا قيد نكرده. نگاه خداوند به بندگصاحب قدرت و رحمت است و در گفته
پسندد بندگانش براى حوائج خود فقط نزد او بيايند و تنها نزد او انابه كنند نه نزد نگاه رحيمانه است و دوست دارد و مى

 .بندگان او
  :عطار نيشابورى گويد 

 از خدا خواه هرچه خواهى اى پسر 
 نيست در دست خاليق خير و شر
 بندگان را نيست ناصر جز اله 

خواه و از غيرش نخواه يارى از حق  

  :و سعده رحمه اهلل گويد 
 كريما ببخشاى بر حال ما 

 كه هستى مسير كمند هوا
 نداريم غير تو فريادرس 

 تو اين عاصيان را خطا بخش و بس
 »ةُ الْحَقِّلَهُ دَعوَ«استجابت دعا در اين تفسير بوسيله خداوند به دو وسيله اثبات و نفى ثابت شده اثبات آن بوسيله جمله  

رساند و جمالت بعدى آيه بوسيله عدم استماع دعاى انحصار استجابت را فقط بوسيله اهلل مى» له«كه مقدم بودن ظرف 
تر از خدا بكار رفته يعنى اند واينجا جمله دوم يعنى پايينداعى يا عدم توانايى بر استجابت دعا از سوى غير خدا نفى شده

گويد به سوى آنكه داراى قدرت بيشتر تر از خدايند پس قدرت كمترى دارند و عقل مىر خدا پايينخوانيد از غيهر آنچه مى



است رو بزنيم زيرا او به خاطر داشتن قدرت بيشتر توانايى بيشترى در استجابت دعا دارد و نهايتاً اگر مستجاب نشويم، 
هربان و رحيم است پس حكمتى در عدم استجابت آن گوئيم (باخود) آن قدرت براى ما فالن مطلب را نخواست و او ممى
تواند برآورده كند تا دوباره دچار تذلل شويم و نزد ديگرى حاجت خود راباشد و مطمئنيم كه حاجت را ديگرى نمىمى  

با خوارى از بابت عدم اجابت از طرف ديگرى عرضه كنيم. در تفسير روض الجنان و روح الجنان از لسان حضرت على  
مده كه دعوت حق توحيد است.و معنى ادامه آيه طبق اين تفسير يعنى نيست خواندن كافران (دعا نزد غير خدا) را (ع) آ

مگر در گمراهى يعنى به ايشان نرسد و آن را اجابتى نباشد چون كسى كه به بيراهه رود به مقصد نرسد. و ضحاك گفت از 
ا، چيزى جز گمراهى وضاللت نيست به حكم آنكه دعاى ايشان عبداله بن عباس كه: مراد آن است كه دعاى كافران خد

محجوب باشد از خداى تعالى و آن را اجابت نبود. نهايت كالم اينكه خلوص براى خداوند رب العالمين و ايمان به او و صبر 
خداوند رحمن نا خوانند در حقيقت كسانى اند كه به علت ظلم از در راه دين او هدايت است و كسانى كه غير خدا را مى

اند بلكه نجات يابند و همين در نظرشان بوسيله شيطان زيبا اند و به اغواى شيطان دست به دامن غير خدا زدهاميد شده
لخوجلوه داده شده و به همين د 15(مومنون » حِزبٍ بِما لَدَيهِم فِرحونَكُلّ«اند. ش كرده ). 

فاق، چاپلوسى، حب دنيا و غيره كه در آينده به آنها ان شاءاهلل اشاره باشد نظير نو البته موارد ديگرى هم دخيل مى 
شودمى . 

توانند خلق كنند و اگر مگسى چيزى از آنها بله معبودان باطل حتى اگر همگى با هم جمع شوند مگسى را هم نمى 
توانند آن را باز پس گيرندبگيرد نمى . 

به عزت و » وَ عزتى و جاللى ال قطعن امل آمل غيرى«فرمايد: ند مىدر تفسير اطيب البيان در يك حديث قدسى خداو 
القطعن در زبان عربى براى تأكيد به » ل«كنم و جاللم قطعاً اميد و آرزوى كسى كه كه به غير من اميدوار باشد قطع مى

رود يعنى حتماً چنين خواهد شد. (قطع اميد، اميدوار به غير خداكار مى (. 

ى پيش خداوندى ببردست حاجت چو بر    

 كه كريمست و رحيمست و غفور است و ودود 
  كرمش نامتناهى نعمتش بى پايان 

 هيچ خواننده از اين در نرود بى مقصود 
اين مطالب مجموعاً در تفاسير روض الجنان، مجمع البيان، گازر، منهج الصادقين، اثنى عشرى، انوار درخشان، حجه  

ن، آسان، نمونه، احسن الحديث و اطيب البيان آمده بود كه مختصراً جمع آورى و به توفيق الهى التفاسير، خسروى، الميزا
 .مكتوب شد

، و لقمان 67، حج 51قرآن مواردى خداوند را حق معرفى كرده است آنجا كه بحث توحيد در عبادت است آيات (رعد  
داوند را بوسيله كتاب قرآن، راه حق و صراط سوره احقاف) كه عالوه بر حق، طريق خ 55-50به اضافه آيات  50

 .مستقيم معرفى شده است
پس حق آن است كه از طرف خداوند عزوجل بيايد نه آنچه خودمان آنرا بسازيم و يا در برابر خداوند آنرا حق بخوانيم و  

و منظور همه  هاى مختلفى است اما مقصودحق مانند صراط مستقيم يكى است گر چه صراط مستقيم داراى شاكله
ها يكى است و آن قرب خدا و خلوص براى خداست صراط مستقيم را قبالً شرح داديم بنابراين اعجاز رهروان اين شاكله

آوريمماند كه در انتهاى كتاب مىعددى آن باقى مى . 



آوريم همانطور مى ها و اديان و ديدگاههاى علما بزرگ در اين خصوصبعد از اين مقوله مبحث شفاعت را از نظر فرقه 
رود كه در نماز شب بعد از كه قبالً توضيح داديم شفاعت از ماده شفع به معنى جفت در مقابل وتر به معنى طاق بكار مى

چهار نماز دو ركعتى ما يك نماز شفع يعنى دو ركعتى و يك نماز وتر يعنى يك ركعتى داريم كه ثواب اين سه ركعت (شفع 
بيشتر است در نزد مسلمانان مومن اين نمازها اهميت بسيارى دارد و حتى اينها را ترك  + وتر) از هشت ركعت اول

كنند و سعى دارند كه حتماً بخوابند (حتى چند لحظه) آنگاه بلند شوند (معموالً ساعت يك الى دو بامداد) و اين نماز را نمى
شود اين است كه مقام و موقعيت شفاعت مىبخوانند. علت اينكه به وساطت شخصى براى نجات گنهكار شفاعت گفته 

كننده و نيروى تأثير او به خواست خدا يا عوامل نجاتى كه در وجود شفاعت شونده هست (داشتن توحيد و ايمان) هر دو به 
م كمك هم به اراده خدا، شود. خداوند براى شفاعت شونده اوالً شرايطى مشخص وجب خالصى شخص گناهكار مى

دهد كه كامالً او سبب ساز است يعنى در دل مشفع (شفاعت شونده) نورى مبنى بر اميد به رهايى قرار مى كرده ثانياً خود
نااميد نشود و البته اميد تنها به خداست، چنانچه در حديث قدسى صفحه قبل توضيح داده شد كه خداوند اميد كسى كه به 

نمايد كه ين سبب سازى در عمل شافع و مشفع اثرى ايجاد مىكند و از طرف ديگر اغير او اميدوار باشد كامالً قطع مى
بتواند اذن خداوند را در برگيرد. پس اگر ما قدرت شفاعت را مستقل بدانيم و حتى جدا از قدرت خدا بدانيم و جدا از اراده و 

گويند مسيحيان كه مى اذن خداوند بدانيم يعنى كه او پروردگار ما نيست و اين شرك است نظير اين عقيده انحرافى برخى
كند و مسيح مصلوب شد تا شفيع و كفاره گناهان ما باشد. خداوند در قرآن اوالً مسئله مصلوب شدن مسيح را تكذيب مى

ناين موافق عقيده مسلمانان و همچنين مسيحيا معتقد و با ايمان است زيرا حضرت مسيح به اذن الهى آنقدر توان داشت  
تن زمين فرمان دهد دشمنانش را ببلعد يا غيره تا از مصلوب شدن نجات يابد در حاليكه اصالً تا بوسيله در اختيار گرف

كه مصلوب شد شبيه حضرت عيسى بن مريم ايشان مصلوب نشد و كشته نشد بلكه به نزد خدا به آسمان باال رفت و آن
هد مانند پيامبر اسالم در شبى كه قصد قتل او د(ع) بود و خداوند آنگاه كه بخواهد پيامبرانش را حفظ و از مكرها نجات مى

فرمايد: من غالب هستم و من پرورش دهنده جهانيان هستم و اگر اراده بر چيزى نمايم به را داشتند و بدينوسيله مى
تواند كارى انجام دهد و خود شود. ثانياً حضرت مسيح بى اذن الهى نمىمحض اينكه بگويم باش پس آن چيز موجود مى

جويد و در قرآن هر جا كه صحبت از انجام عملى خارق العاده از سوى عيسى بن ائماً به سوى خداى واحد تقرب مىاو د
يعنى بوسيله اراده و خواست» باذنى«آيد شود در ادامه مىمريم (ع ) مى ن. پس شفاعت او براى پيروانش تنها در م 

ها در مورد اين پيامبر الهى غلو كرده بنابراين نبايد آن اى است كه خداوند مشخصصورت اذن خدا و آنهم در محدوده
نمايند و او را از آنچه هست بزرگتر بدانند او بنده خداست. به همين ترتيب اين عقيده انحرافى در بين برخى از عوام رواج 

قضيه هم به همان  يافته كه امام حسين (ع) شهيد شد تا شفيع و كفاره گناهان پيروانش (شيعيان) شود در حاليكه اين
استحكام و صالبت قضيه باال تكذيب و باطل است. آن امام بزگوار و خالص فى سبيل اهلل در دعاهاى خود به سوى 

خواهد كه از سختى روزگار نجاتش دهد پس برد و تنها از او يارى مىجويد و به خداوند يكتا پناه مىخداوند تقرب مى
اى است كه خداوند معين كرده و شفاعت نمايد. بله شفاعت كردن او نيز در محدوده چگونه ممكن است او مستقالً بتواند

تواند بر خالف امر مواليش عمل كاذن داده و غير آن توان ندارد زيرا توان او از خداست و بنده نمى د وگرنه هالك ن
وقتى قبل از  37بودند در زمستان سال  شود. شيعيان نيز نبايد درباره بزرگان غلو كنند زيرا آنها تنها بندگانى خالصمى

خواهيد انجام دهيد تنها گويد هر كار مىالعالى) يك نفر مداح در مضمون شعرش مىاى (مدظلهسخنرانى آيت اله خامنه
گويد سالم عليكم خواهد شروع به صحبت نمايد نمىكند رهبر بزگوار ايران به محض اينكه مىحب امام حسين كفايت مى



گويد ما هيچ يك از اين مضامينى كه اين شخص در شعر گفت بسم اهلل الرحمن الرحيم بلكه قاطع و محكم مى گويدنمى
( وقتى رهبران دينى چنين اعتقادات محكمى دارند آيا پيروان آنها نبايد رهرو آنها باشند؟71قبول نداريم و اينها لغوند)  

به اذن خدا به افرادى كه در عين گنهكار بودن پيوند ايمانى  به عبارت ديگر شفاعت همان كمك كردن اولياء خداست 
كنند. البته گروهى هستند كه يك اند و اعتقاد به گناهكار بودن خود داشته و به آن اعتراف مىخود را با خدا حفظ نموده

اهانتان را همگى و اندازد كه خداوند آنقدر بخشنده است كه گندهند و شيطان چنين در دل آنها مىگناه را انجام مى
بخشد!!! حتى بنده يك كنيم و او مىخواهيد گناه كنيد. آخر عمر براى همگى يك توبه مىبخشد و هر چه مىبالجمله مى

كنم زيرا خدا باشد اما آخر عمر براى اين گناه توبه مىگفت درست است كه حرام مىنفر مشروب خوار ديدم كه مى
سوره نساء به صراحت بيان  570ه خاطر اين گناه مرا به جهنم ببرد. ولى خداوند در آيه تر از اين حرفهاست كه ببخشنده

بخشد كه از دارد كه شيطان به اغواى بخشندگى من شما را جسور و مصر بر گناه نكند زيرا خداوند تنها گناهانى را مىمى
ا روى جهالت و نادانى هانى است كه از روى جهالت و غفلت انجام ايد. بنابراين شفاعت هم تنها براى گنانجام داده

ايم و در حقيقت خداى بزرگ ايم و فرمان الهى را كوچك شمردهايم نه آنچه عالمانه و به قصد نافرمانى خدا انجام دادهداده
ايم. همانطور كه قبالً اشاره كرديم شيطان به يك نافرمانى خداى رحمن اليق جهنم و مشمول عذاب را كوچك شمرده

ديد آيا ما با اين همه گناه روزانه (از روى علم و عمد) چگونه مشمول رحمت و بخشش او شويم تا چه رسد به شفاعت گر
  .او

كند اما اگر خداوند شخص تنها بايد اميدوار به خدا باشد زيرا اگر خداوند رحمن راضى باشد رضايت بقيه را هم جلب مى 
داوند را دارد و جلب رضايت يعنى اينكه او يك موجود غضبناك است و با راضى نباشد چه موجودى قدرت جلب رضايت خ

كند كه اين صفت از خداوند بسى دور است يا خواباند و او را نسبت به آن بنده مهربان مىفرستادن شفيع خشم او را مى
ره فالن شخص به او داند درباچه را او نمىكنم بدين صورت كه آنممكن است بگويد فالنى را از فالنى راضى مى

گويم تا در صورت آگاه شدن از وضعيت فالن شخص (مشفع) (شفاعت شونده) و آگاه شدن بوسيله شفيع، گناه او را مى
گويد چون او توبه كامل (نصوح) نموده او را آيد و مىدانسته كه او توبه كامل نموده و شفيع نزد خدا مىببخشايد يعنى نمى

هم گمانى بد درباره خدا و سخنى لغو و شيطانى است زيرا خداوند، عالم به تمام معنى است يعنى ببخش. پناه بر خدا اين 
ود آيد خداوند از عاقبت او آگاه است تنها براى اثبات براى خودش او را در زمين آفريده و آورده جقبل از اينكه موجودى بو

كند كه براى شود يا احساس مىت يك بنده خدا آگاه مىگوئيم اينكه شفيعى از وضعيكند مىو به كسى كه چنين فكر مى
فالنى دعاى خير نمايد تا اگر خدا خواست مستجاب شود از سوى خداست بواسطه رحمتش و گرنه گوش و چشم و دل 

بِمُسْمَعٍ مَن  اِنَّ اللّهَ يَسمَعُ مَن يَشاءُ وَ ما اَنتَ«شنواند نه اينكه گوش ما بشنود بندگان در اختيار خداست و خداست كه مى
اند چيزى توانى افرادى كه در قبور خفتهفهماند) و تو نمىشنواند (مى( خداوند هر كس را بخواهد مى77(فاطر » فِى الْقُبورِ

فرمايد: كارى در دست تو نيست هر آنچه خدا اراده كند، يا شود كه خداوند مىبشنوانى. اين حقيقت آن جا كامل روشن مى
الْاَمرِ شيئاً اَو يَتوبَ عَليهِم اَو يَغفِرَللَيسَ لَكَ مِنَ«كند. گذرد يا عذابشان مىپذيرد و از آنان مىمىتوبه آنان را  ه (آل » ُم

ايد كه تو را بخوانند و فرمايد: آيا تو و مادرت، مردم را گفته(. و يا آنجا كه خداوند به عيسى بن مريم مى573عمران 
گويد: پاك و منزهى تو را نسزد مرا چيزى گويم كه نه ايد و ايشان در جواب مىكرده بپرستند و خويش را اله معرفى

گذرت آگاهى و من از آنچه دانستى زيرا به آن چه در ضمير من مىشايسته آن باشم اگر من چنين گفته بودم تو خود مى
دى نگفتم. گفتم كه اهلل پروردگار من و در ضمير توست بى خبرم زيرا داناترين به غيب تويى من جز آنچه فرمانم داده بو

شان بودم وقتى مرا ميراندى تو خود نگهبان شماست او را بپرستيد تا وقتى من در ميانشان بودم نگهبان و مالزم عقيده



نمايى گويند هركدام از بندگانت خواهى عذاب كنى، عذاب مىشان گشتى و تو بر هرچيز آگاهى و در جايى ديگر مىعقيده
بخشى همانا تو عزيز و حكيمى. چنين كالمى در سخن حضرت ابراهيم نيز ديده آنان بندگانت هستند و اگر خواهى مى زيرا

شودمى ا  النُفَرِّقُ بَين «لبته اين نه از باب فرق گذارى بين پيامبران است زيرا ما حق نداريم ميان پيامبران فرق بگذاريم 
تنها از جانب خداست. به هر حال هيچ يك از پيامبران نه اينكه ادعاى الوهيت ( و برترى 731(بقره » اَحدٍ مِن رُسُله

نكردند بلكه اهم كار ايشان مبارزه با شرك و هر گونه رب النوعها بود و براى خويش هيچ گونه اختيار و اراده امرى قائل 
(. 11(غافر » الى اهلل ان اهلل بصير بالعبادوَ افوض امرى «سپردند. نبودند مگر با اذن خداوند و دائم امرشان را به خدا مى

پس شفاعت از آنِ خداست اگر خدا بخواهد به اوليا و بندگان خاص خودش مثل انبيا، ائمه، علماى ربانى، شهداى راه حق و 
ند است كه فهمند زيرا خداو( و چيزى را نمى76(ال عمران » تُؤتِى الْمُلكِ لِمنْ يَشاء و...«دهد زيرا غيره اذن شفاعت مى

( و چيزى را كه1( (علق 1( (رحمان 77شنواند (فاطر دهد و مىفهماند و قدرت و فهم و بصيرت مىبه انسان مى  

ا دانست به انسان فهماند حال براى پيامبران و صالحين بر اساس لياقت چيزهاى بيشتر و براى مردم عوام نسان نمى
فرمايد كسانى كه علمى و تعقلى به شود كه خداوند مىل آنجا روشن مىچيزهاى كمترى آموزاند و حقيقت آموزاندن و تعق

 .آنها داده شده قطعاً خداوند لطف و رحمت بسيارى در حق آنان نموده است
ل لِلّهِ الشّفاعِةُ اَمِ اتَّخَذوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعاءَ قُل اَوَلَو كانُوا ال يَملِكونَ شَيئاً وَ ال يَعقلونَ قُ«فرمايد: خداوند در قرآن مى 

تر از خدا برگرفتند و قائل شدند به آنها بگو: اگر آنان چيزى مالك نباشند كه ( آنان جز خدا شفيعانى پايين11(زمر » جِميعاً
( و 76مالك نيستند زيرا مالكيت تنها از خداست و هيچ شريكى در ملك ندارد (ولم يكن له شريك فى الملك) )

توانند شفاعت نمايند) بگو همه شفاعتها كالً فقط از آن خداست. آيه ناظراست عقل نمايد (آيا مىتوانند انديشه و تنمى
( و آنهم براى شفيعى كه خود معين 72»)لِمَن ارْتَضى«اينكه شفاعت تنها از آن خداست و اگر بخواهد با تعيين شخصى به

دهد كه خداوند بدين شكل دهد و اين نشان مىاذن بر شفاعت مى( 73»)ااِلّ مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وَ قالَ صواباً«كرده 
خواهد آنان را كه در راه او تالش و مجاهده به توفيق الهى كردند و خالصه كلمى ا خواهد عزت م آن را كه خود مى

اذن شفاعت دهد و نامشان را در قيامت بلند كند و آنها را بدين وسيله بر ديگران از بندگانش برترى ببخشد، مقام و 
اند در اند كه توانستهدهد نه اينكه خداى نكرده پناه بر او، فكر و گمان باطل كنيم كه آنها (شفعاء) آنقدر باال رفتهمى

اند در اراده اهلل اند كه توانستهمالكيت خدا حال به خواست خدا يا به طور قهرى و جبرى دخالت كرده و آن قدر نيرو گرفته
يا اين عين شرك نيست؟ غير خدا هرگز مالك چيزى نيست و نخواهد شد و گرنه ربوبيت اهلل پايمال تأثير گذار شوند، آ

شود و بى معنى. پس عمل شفعاء در قيامت از باب عزير و برتر شدن آنها نزد ساير مخلوقاتش از فرشتگان و جن و مى
اند در خداوند و اراده او حل شوند پس خداوند را انس است نه قدرت يافتن و اگر شفعاء را آنقدر مقرب بدانيم كه توانسته

شود و بنايم كه اين وصف كردن خدا مىجسم دانسته يا محصور به مكان و زمان يا حدى دانسته ا به قول على (ع)  
خواهد به گوئيم مقام شفاعت از باب عزتى است كه خداوند مىوصف خدا بدترين گمراهى و ضاللت است. پس باز هم مى

ن خالصش بدهد مانند پيامبران، ائمه، حضرت فاطمه (س)، علماى ربانى، شهداى راه حق و فضيلت و ساير بندگان بندگا
اند زيرا ما اعتقاد داريم خداوند خوب خدا نه فقط از حيث قدرتى كه در اثر كثرت عبادت و رياضت و تقوى بدست آورده

وما توفيقى اال «مسببات پيدايش يك پديده را ايجاد ميكند دهد و توفيق يعنى آنكسى تمام است كه توفيق عبادت مى
(. و گرنه اگر ما قائل باشيم آنها (شفعاء) 33هيچ توفيقى براى انجام كارى نيست مگر به خواست و اراده اهلل (هود » باهلل

شود زيرا شيطان طانى مىاند، عقيده ما شيتنها در اثر رياضت تقوى و عبادت و بدون اراده الهى به چنين مقامى دست يافته
مغرور شش هزار سال عبادت خود آنهم از نوع روزهاى آن دنيا كه هر روزش از هزار سال ما بيشتر است شد و خداوند به 



ا يك ( 73(نساء » خُلِقَ الْاِنسانُ ضعيفاً«متحان و گرفتن توفيق اطاعت از شيطان، او را گمراه كرد. حال انسان ضعيف 
تواند به اين رشد و كمال برسد كه موجودى را پرستش و عبادت كند كه بتواند او را به كمال نهايى مىو نادان چگونه به ت

برساند و آن كمال به او قدرتى بدهد كه بتواند بر ديگران مسلط شود. اين كه دوباره بازگشت به عقب و دور است و دوباره 
گيرد نه چيزى مانند باشد آن شيئى در جهت كمال قرار مىشود پس براى چيزى كه شروعى و پايانى به گمراهى ختم مى

اى براى پيشرفت موجودى هدف دار قرار نباتات و حيوانات كه در دور دائمى خالى از رشد كمال و فقط به عنوان وسيله
ى كه با چشم هاى هندگيرد مانند مرتاضدارد. بله كسى كه براى چيزى در دنيا تالش كند نتيجه و پاداش آنرا در دنيا مى

كند كه اگر كافران بواسطه مكرشان كوهها را از جاى بركنند قطارى را متوقف ميكنند يا زمان پيامبر كه خداوند خطاب مى
دتو از عقي ( از بحث دور نيفتيم زيرا از عقيده شيطانى است كه تقوى را نوعى رياضت 16ه آنها پيروى نكن (ابراهيم 

العاده بدانيم. گر چه در قرآن هم تصريح شده كه كسانى كه سعيى در دنيا نمايند پاداش براى توانايى انجام كارى خارق 
گيرند ولى در آخرت براى آنها نصيبى نيست. پس تقوى و عبادت خداى يكتا در جهت قرب به سعى خود را در دنيا مى

بينيم فالن پيامبر كار خارق اگر مىشود نه حب غير او و اوست نه چيز ديگر و اين قرب بوسيله حب خالصانه او كسب مى
دهد اوالً به اذن خداست ثانياً در جهت قدرت نمايى خويش نيست بلكه در جهت فهماندن قدرتى ديگر اى انجام مىالعاده

اش هدفدار و در جهت باشد و ثالثاً آن كار خارق العاده نتيجهكه از جانب خدا صادر شده و در معجزه پيغمبر حلول كرده مى
يمان انسانها به خداست نه ايمان به عمل پيامبر به عنوان مقصود و آموزش طريق انجام دادن كار خارق العاده، چنانچه ا

نبعضى ديوها و شياطين زما آموزاندند و بدين شكل بين زن و شوهر و مردم با يكديگر حضرت سليمان به مردم سحر مى 
گويند آموزش سِحر حرام ، آنرا حرام كرده بر همين اساس است كه مىانگيختند كه خداوند بوسيله منعفتنه و فساد مى

كنند و گيرند كه اينها هم به نوعى فتنه و فساد ايجاد مىاست و زمان ما برخى سودجويان و يا معتادها براى مردم فال مى
د از شيطان و مظاهر شيطان شود پس ما بايها مىها و خداى نكرده از هم پاشيدن بنيان خانوادهباعث اختالف خانواده

 .دورى نمائيم و اظهار بيزارى كنيم تا رستگار شويم
همانطور كه قبالً شرح داديم همه امور ما بايد به خداوند يكتا ختم شود و نسبت به فرزندو خانواده آنچنان اهميت ندهيم  

ى باشد و به همين ترتيب احترام پيامبران و كه از ياد خدا غافل شويم بلكه احسان و نيكى به خانواده نيز در جهت حب اله
اى باشيم كه حبمان فقط براى خدا در حد باال باشد آنچنان اولياء الهى و صالحين منجر به پرستش آنها نشود و مصداق آيه

عباس و قيل لما كان ال«آوريم. اند و يك نمونه از آن را در اينجا مىكه على (ع) و اوالدش در سيره عملى خود عمل كرده
قال على العباس: قل واحد. فقال: واحد. قل: اثنان، قال: استحيى ان اقول بالسان الذى قلت ». الزينب ولدى على صغيرتين

واحد اثنان. فقبل على عينه ثم التفت زينب و كانت على يساره و عباس عن يمينه. فقالت: يا ابتاه، اتحبنا؟ قال: نعم يابنتى، 
حبان ال يجتمعان فى قلب المومن حب اهلل و حب االوالد و ان كان البد فالشفقه اوالدنا اكبادنا، فقالت: نا و الحب ل 

( روايت است كه زينب و عباس فرزندان كوچك 78»)خالصاً هلل فازداد على بهما حبا (شفقتاً) و قيل بل القائل الحسين(ع)
باس گفت واحد (يكتا) على (ع) گفت بگو دو تا پس على با او نشسته بودند على (ع) به عباس گفت بگو واحد (يكتا) پس ع

كنم با زبانى كه واحد (يكتايى) گفته دو بگويم. (منظور عباس سالم اهلل عليه) اين بود كه يك، نشانه عباس گفت حيا مى
است  اى از شركوحدانيت خداوند و عدد توحيد است و همانطور كه دو با توحيد مغايرت و مخالفت دارد پس دو كه نشانه

مانند نظريه ثنويت براى بت پرستان آتش پرست (دراينجا) عباس (سالم اهلل عليه) حيا كرد از اينكه قائل به دو حتى در 
زبان عامى و كودكانه خود شود و آن قدر (به خواست خدا) معرفت دارد كه با وجود امر پدر با عذر موجه، از گفتن آن سرباز 

ك نبود اما عباس (سالم اهلل عليه) همين قدر را هم در حق خداوند متعال رعايتزند. گر چه منظور على (ع) شرمى  



م گردد و آنها اين چنين در اعمال خويش اى شرك آلود نمىشود و مرتكب كالم محاورهكند و باعث شادى پدر مىى
د گردانيد پس بر پيروان آنهاست كردند كه خداوند آنها را عزيز گرداند و نام آنها را براى امت پس از خود بلنمحافظت مى

اند نه در كالم بلكه در عمل بايد مانند آنها از هر گونه مظاهر كه اگر واقعاً پيرو آنها هستند وايشان را اسوه خود گرفته
شرك هر چند اعتقاد بعضى از مردم باشد كه فالن كار شرك است بر اساس قاعده ورع كه خصوصيت مومنان است از آن 

تواند د و اظهار برائت نمايند. آيا يك مسلمان نبايد در طول عمر خود يك بار معنى قرآن را بخواند؟ اگر نمىدورى نماين
بايد شخصى را اجير نمايد تا برايش بخواند زيرا خداوند عزوجل براى هيچ يك از نعمتهايش بر انسانها منت نگذارد و تنها 

پذيريم ن قرآن است بر مردم منت نهاد كه ما منتش را به ديده رحمت مىو تنها بر ارسال قرآن به واسطه رسل كه الزمه آ
دنبا خوان ( و اگر كسى آنرا نخواند شكر نعمتش را به جاى نياورده و با نخواندن آن از آيات خداوند اعراض 50آن) 

ع) چشم عباس را (. و اما ادامه معنى حديث: پس على (571شود (طه، كرده و چنين شخصى در آخرت نابينا محشور مى
بوسيد و خود را متوجه زينب (س) نمود در حاليكه زينب (س) سمت چپ على (ع) و عباس (رضى اهلل عنه) سمت راست 
على (ع) بودند. در اين هنگام زينب (س) به پدر گفت آيا ما را دوست دارى على (ع) پاسخ داد: آرى دخترم فرزندان جگر 

شوند حب خداوند عزوجل و حب فرزندان و اگر دوست و حب در قلب مومن جمع نمىهاى انسانند. زينب باز گفت: دگوشه
داشتنى، باشد ناگزير نوعى شفقت و مهربانى است و دوست داشتن تنها و خالص فقط براى خداوند تعالى است. على (ع) از 

ش نسبت به او (زينب) اين استدالل و سخن زينب (س) خرسند و خشنود شد و حب او و در حقيقت شفقت و مهربانى ا
 .ده استبو )زياد شد در جايى ديگر نقل شده گويند قسم دوم حسين (ع

( و كودكان 57گذارد )( حتى زن باردار حمل خود را مى55خالصه اينكه در آن روز هيچكس به فكر ديگرى نيست ) 
گويد ( و هيچكس سخنى نمى51) ( و مالكيت فقط از آن خداست55شوند )شود و پير مىاز سختى آن مويشان سپيد مى

51گويد.)كه خداى رحمن به او اذن دهد و آن شخص، سخن به درستى و صواب مىمگر آن )  

هامعنى شفاعت در لغتنامه  : 

نمائيم راغب در مفردات قبل اين ما معناى مختلفى در نزد صاحبنظران آورديم هم اكنون تعدادى ديگر را نيز اضافه مى 
شود. در آيه والشفع والوتر پيوستن و ضميمه شدن چيزى به همانند خود كه به جاى مشفوع شفع گفته مى »الشفع«گويد: 

ها، چون پديدها تركيب شده و مركب هستند. شفاعه پيوستن به ديگرى براى گفته شده شفع يعنى مخلوقات و آفريده
يعنى پيوستن و انضمام به كسى كه از نظر حرمت و  اينكه يار و ياور است و درخواست كننده از او. بيشتر كاربرد شفاعت

مقام باالتر از كسى است كه مادون اوست (مانند خدا و انسان نه انسان با انسان) و از اين معنى شفاعت در قيامت است. 
(56 ) 

رد و شفيع ابن منظور در لسان العرب گويد الشفع خالف الوتر و هوالزوج و الشفع لى شفع، شفاعه، تشفع يعنى طلب ك 
52باشد.)همان شافع است كه جمع آن شفعاء مى ) 

 » ( شفع و شفاعت هر دو مصدرند نه به معنى منضم كردن 53براى او در خواست يارى كرد )» شفع، شفاعاً له اوفيه
اند شفاعت عبارتست از واسطه شدن در جهت ايصال منفعتى به ديگران يا در جهت ( بعضى گفته58چيزى به چيزى )

10ع ضرر از كسانى كه اليق شفاعت باشند )دف ). 

گيرد در قضاى الهى وضعيتش روشن و نتيجه در خصوص ريشه شفاعت بايد گفت شخصى كه مورد شفاعت قرار مى 
كار و پاداش و پايان راهش مشخص بوده منتهى اين مقصد و هدف براى شخص در قضاى الهى چنين قرار گرفته بود كه 

گردد و همانطور كه وسيله فالن انسان محقق شود و گر نه در علم الهى آنچه قضا باشد محقق مىبعد از شفاعت الهى ب



خواسته گفتيم شفاعت انسانى ديگر (مانند پيامبر و امام و افراد صالح و صديق) از باب عزت و احترامى است كه خداوند مى
نين بخشش كامل كه منتهى به ورود به بهشت فالن به ايشان بدهد. بنابراين چنين مقدر كرده كه در ترفيع درجه همچ

شود. از باب رحمت و برترى دادن، كه ديگران بر مقام وى غبطه بخورند، مقام شفاعت به او داده است و  شفاعت شونده مى
( روز جزا تنها از آن 17( و امر )15باز همين شفاعت در مورد شخص خاص و به اذن الهى است كه ثابت شود ملك )

ست مقام شفاعت در آخرت همين است و بس وخدا شامل  اند شود كه انحراف فكرى ندارند (مشرك نبودهافرادى مى 
انداند) ولى لغزشهاى عملى داشتهو بدعتى ايجاد نكرده . 

گويد كه هر نويسم همين را مىشرك اعراب شرك در خالقيت نبود بلكه شرك در ربوبيت بود و اصل اين كتاب كه مى 
شنود داند و از سوى اوست خوبى از امر اوست زيرا كه دعاى بندگان را مىرسد از خوبى و بدى خداوند آنرا مىما مى چه به

دهند آيا خداوند مهربانتر خواهد به او مىكند چنانچه فرزندى چيزى از والدينش مىو بواسطه نزديكى و ربوبيتش اجابت مى
دهد پس بايد او را خواند زيرا قريب (نزديك) و مجيب بدون درخواست ما مى از والدين نيست گر چه بسيارى نعمتها را

اگر دعاى شما بندگان نبود خداوند چه توجه و » قل ما يعبؤُ بكم ربى لوال دعاءكم«فرمايد: (اجابت كننده) است و مى
و از طرف ديگر در صورت صالح بر كرد. پس بايد او را خواند تا به خير مورد نظر رسيد آنهم خالصانه اعتنايى به شما مى

استجابت دعا و رسيدن خير، شكر شايسته او، كه حداقل آن گفتن الحمد اهلل رب العالمين است، بگوئيم. زيرا شكر نعمت 
ك نعمتت افزون (. بنابراين شرك اعراب جاهليت، شرك در ربوبيت بود و آنچه از 15ند. كفرنعمت از كفت بيرون كند)

ناشى از اثر اعمال است كه يك حساب دو دو تا چهار تا است يعنى در قضاى الهى هر گاه شخصى رسد بدى به ما مى
رسد. گر چه خداوند بسيارى گناهان را نيز فالن عمل را انجام دهد فالن خير يا فالن شر بسته به عملش به او مى

ى مسطور بوده و چنين است كه بخشد حال اگر شخصى سختى را به انسان برساند باز همين در كتاب علم الهمى
( اگر اجل و وقت چيزى از شما برسد نه ساعتى تأخير 11»)فَاِذا جاءَ اَجَلَهُم اليَستأخِرونَ ساعَةً وَ ال يَستَقدِمون«فرمايد: مى
و آيد. پس عمل ديگران درباره ما هم مكتوب شده است زيرا آنها تحت پرورش خدايند اما دعا افتد نه ساعتى جلو مىمى

استعاذه (پناه بردن) راه خالصى از سختيها و رسيدن به خير و ثواب است و افراد مومن و متوكل دائماً اين ذكر را بر زبان 
قُل لَن يُصيبَنا ااِلّ«دارند كه:  م  ( بگو هرگز (لن = نفى ابد) 11»)ا كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَولنا وَ عَلى اللّهِ فَليَتَوَكَلِ الْمؤمنونَ

رسد (از خوبى و بدى) مگر آنچه خداوند بر ما نوشته باشد. او موال و صاحب ما و رب ما است و مومنين به ما نمى چيزى
بايد فقط بر او توكل نمايند و تكيه و اعتماد كنند (و به غير او اميد و توكلى نداشته باشند. پس فقط اميدوار به خدا باشيم و 

اى مرا هم عزت ه عزت و رحمتى كه مثالً به حضرت ابراهيم (ع) يا امام سجاد (ع) دادهتوانيم بگوئيم خدايا بنهايت امر مى
ام را برآورده ساز و خطاب ما خداست نه غير خدا و بايد توجه نماييد تا خدايى نكرده دچار اشتباه ببخش يا فالن خواسته

ل بوده و گرنه آنها به چنين مقامى دست نشويد گر چه همان عزت و رحمت آن پيامبر و امام هم به خواست خداى عزوج
(اع» اَلحمدُاللّهِ الّذى هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنهتَدى لَو ال اَن هَدانَا اللّهُ«گويند: يافتند زيرا مىنمى ر ( ستايش خدايى را 15اف 

گرفتيم. پس مانند امامان ر نمىكه ما را به اين راه هدايت كرد و اگر خداوند ما را هدايت نكرده بود ما در طريق هدايت قرا
خود خدا را بخوانيم و خداوند را به خودش شفيع بگيريم و به پروردگاريش متوسل شويم و وسيله ما صفات خداوند بارى 

يا مانند امام سجاد » واستشفع بك الى نفسك و اتوسل اليك بربوبيتك«تعالى باشد چنانچه در دعاى كميل على(ع) آمده 
( سپاس 16»)الحمد اهلل الذى... بغير شفيع فيقضى لى حاجتى«گويند: (بدين مضمون) حمزه ثمالى مىكه در دعاى ابو

كند. بله مشركين با اين تفكر تقسيم ربوبيت جهان خوانم استجابتم مىخداى را كه وقتى او را بدون واسطه و شفيع هم مى
گفتند با قربانيها و نذرها و ت و خشنودى اهلل باشند آنها مىدانستند در صدد جلب رضايبين خدا و غير خدا بر خود الزم نمى



توان رضايت ربهاى ديگر را بدست آورد و نظر موافقدهيم مىپرستشهايى كه در برابر بتها انجام مى نها را جلب كرد آ 
  .هر چند مخالف رضاى اهلل باشد

كنند اگر كسى گمان كند رضاى خداوند اهلل حل مىاگر رضايت اينها را كسب كنيم آنها خودشان به نحوى كار را نزد  
تواند سعادت انسان را راهى دارد و رضا و خشنودى فرضاً امام حسين (ع) راهى ديگر دارد و هر يك از اين دو جداگانه مى

ن تأمين كند. غير از اين است كه كسى را در جلب رضايت شريك قرار داده است. راه دانستن اين موضوع آسان است چو
  :شيطان به خداوند گفت

 » كنمبه جز كسانى كه عملشان خالص براى تو است همه را گمراه مى». اِال عِبادَكَ مِنهُمُ الْمُخلِصينَ .  

شود و امام حسين با چيز ديگرشود كه خداوند با چيزهايى راضى مىاين پندار غلط چنين گفته مى  .  

سين با گريه يا الاقل تباكى بر خود يا اهل بيتش، حساب امام حسين از حساب خداوند با انجام دستورات قرآن و امام ح 
خدا جداست زيرا بايد كارهاى زيادى انجام دهيم تا رضاى خدا را بدست آوريم اما رضايت امام حسين سهل است فقط 

كند و كند شفاعت مىگريه و سينه زنى و زمانيكه خشنودى امام حسين (ع) حاصل گردد او در دستگاه خداوند نفوذ مى
ايم همه تصفيه ايم و قصور كردهكند حساب نماز و روزه و حج و انفاق فى سبيل اهلل كه انجام ندادهكارها را درست مى

رود اينچنين تصورى از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است بلكه شود و گناهان هر چه باشد با يك فوت از بين مىمى
ساحت امام حسين كه بزرگترين افتخارش عبوديت و بندگى خداست (من عاشق نمازم) اهانت  شرك در ربوبيت است و به

 .و توهين شده است
 :انواع شفاعت 

 .شفاعت بر دو نوع تكوينى و تشريعى منقسم است 
يد و... شفاعت تكوينى يعنى همه موجودات وسيله براى رسيدن خير به بنده از طرف خدايند مانند: آب  خاك، باد، خورش 

يونس به اين نوع شفاعت اشاره شده 5ابراهيم و  51بقره،  78در آيات  . 

شفاعت رهبرى يا شفاعت عمل كه شامل نجات از عذاب و نيل به حسنات و باالرفتن درجات  -5شفاعت تشريعى:  
بدان اشاره شده است 53و هود  25شود كه در آيات اسراء (بنى اسرائيل) مى . 

يا شفاعت فضل شفاعتى است كه تأثير آن در از بين بردن عذاب و مغفرت گناهان است مثالً  شفاعت مغفرت -2 
بايست شود و مىموسى و هارون به سوى فرعون و يارانش رفتند و پس از انذار، عذرى از مردم عصر فرعون قبول نمى

ارددانند كه جاى بحث دكردند و بر همين اساس اهل سنت تقيه را حرام مىهجرت مى . 

اى است كه شفاعتش رسول اكرم (ص): قرآن شفاعت كننده» ان القرآن شافع مشفع و ماحل مصدق«قال رسول اهلل:  
7ص  5اى است كه سعايتش پذيرفته است. (تفسير عياشى ج پذيرفته و سعايت كننده ). 

فرمايد: سوره انعام مى 56ت. آيه اى از رسول اكرم (ص) اسسوره انعام و خطبه 56نكته قوت و ثبوت اين پاسخها آيه  
هر كس از عذاب آن روز نجات يافت به تحقيق در رحمت خدا بوده است يعنى اگر رحمت خدا نبود احدى از عالميان 

يافت و اين رحمت خدا شاخه و ريشه و سبب و مسببى ندارد بلكه رحمت خدا فقط همان رحمت خداست حال نجات نمى
يح (ع) رحمت عنوان شده پس مسيح رحمت خداست بلكه اين رحمت در دنيا است براى اگر مسيحيان بگويند چون مس

اكرم (ص) چنين آمده: اى مردم بين خدا و هيچكس رابطه خويشاوندى اى از نبىپيروان آنها نه چيز ديگر. و در خطبه
گريد هيچكس ادعاى نيست و هيچ رابطه ديگرى هم كه موجب جلب منفعت و دفع ضرر شود وجود ندارد جز عمل. بن



گزاف نكند، هيچكس آرزوى خام در دل نپرورد قسم به خدايى كه مرا به راستى برانگيخت چيزى جز عمل توام با رحمت 
گردد من خودم هم اگر گناه كرده بودم سقوطخدا، سبب رستگارى نمى م  12كردم)ى ). 

شود و من در هر روز هفتاد بار از خداوند مغفرت آثارى از كدورت بر قلبم ظاهر مى«در جايى ديگر از ايشان است كه  
13».)طلبممى ) 

  :عطار گويد 
 عقبه در راه است و بارت بس گران 

 نگذرت بارت به سعى ديگران
 دارى اندر پيش روز رستخيز 

 از خدايت نيست امكان گريز
اند در هفت شماره مورد بررسى رداختهبار در قرآن آمده آياتى از قرآن كه به بيان شفاعت پ 76شفاعت و مشتقاتش  

نهج البالغه به مبحث شفاعت پرداخته است 578دهيم الزم به ذكر است كه خطبه قرار مى . 

سوره بقره از قول خداوند، بنى اسرائيل بر تمام عالميان برترى داده شده اما در ادامه اين دو آيه  577و  12آيات  
: اگر چه شما افضل و منسوب به پيامبران باشيد اما اين انتساب با پيامبران هيچ فرمايدسوره بقره مى 575و  13يعنى 

گفتند ما فرزندان و نوادگان پيامبران هستيم سودى براى مشركان و كافران و ظالمان و فاسقان بنى اسرائيل ندارد. آنان مى
ر حقيقت خداوند به خاطر پدرانمان ما را به جهنم كنند و دهر اندازه بار گناه ما سنگين باشد پدران ما در حق ما شفاعت مى

سازد و يا اگر جهنم برويم اندكى بيش آنجا نخواهيم ماند. اعتقاد به شفاعتى كه دست فرزندان اسرائيل باز باشد و وارد نمى
ن كه اكنون شود آناهر كار زشتى انجام دهند مورد نكوهش قرآن و عبرتى براى آيندگان است كه بدانند تاريخ تكرار مى

شوند و شفاعت درباره آنها سودى ندارد پس قرآن كالمش براى هاند قطعاً شامل اين آيه مىدچار چنين تفكراتى شده ه م
نمايد. پس هر كس دچار چنين تفكراتى شد مانند تفكر بنى زمانها است و براى همه انسانها در هر زمانى صدق مى

خى بعد از آنها، اما در هر حال آيه درباره نكوهش آنها نازل شده واى بر آنها كه اسرائيل گشته، با كمى گذشت زمان و تاري
شيطان بر آنها مسلط شد و چنين تفكرى يافتند بعضى انساب حال حاضر و احاديث ساختگى كه در اين خصوص براى 

رونداند گواه اين مدعاست مانند سادات به جهنم نمىاحترام دنيايى ساخته .  

داند همراه با صبر در اين راه. و كسانى كه گفتند صالح و ايمان همراه با توحيد را شرط ورود به بهشت مىقرآن عمل  
دهند و شوند و وعده بهشت را به ايشان مىاهلل پروردگار و پرورنده ما است و صبر كردند فرشتگان الهى بر آنها نازل مى

واندوه نخورند وازآينده ترسناك و دل نگران نباشند( خودغمذشتهبرگاندازد كهآرامشى از طرف خدا بر آنان سايه مى
50فصلت ) 

دهد براى هدايت شدن بايد توبه كرد سپس آنقدر انابه و زارى به درگاه او نمود تا ان شاءاهلل به هدف آيات نشان مى 
 .يعنى هدايت رسيد

 :آيات مربوطه به شفاعت چند گروهند 
اعراف و 15شعرا،  500مدثر،  13بقره،  711كند مانند: خيز را نفى مىآياتى كه شفاعت در رستا -1  ... 

بقره 575بقره و  13كند مانند: آياتى كه شفاعت مورد نظر يهود را نفى مى -2  . 

اعراف 15كند مانند: آياتى كه شفاعت روز رستاخيز براى كافران را نفى مى -3   



دانند به باد پرستند و آنها را شفيع خويش مىخوانند و مىه غير خدا مىآياتى كه اعتقاد بت پرستان و آنچه ك -4 
75و يس  15، انعام 55، روم 81نمايد مانند: انعام انتقاد و تكذيب گرفته و به بى واقعيت بودن آنها تصريح مى . 

11مر و ز 1، سجده 20، انعام 15داند مانند: انعام آياتى كه شفاعت را مختص خداى تعالى مى -5  . 

آياتى كه شفاعت غير خدا در محكمه الهى به عنوان اصل مسلم پذيرفته ولى با يك قيد و آن اذن خداوند به  -6 
76و نجم  75، سباء 508، طه 5، يونس 711شفاعت، شفاعت كننده مانند: بقره  . 

، زخرف 23مانند: مريم  داندآياتى كه وجود شفاعت را مطرح ولى از نظر شفيع و مشفوع محدود و مشروط مى -7 
اين سوره ذكر شده كه آنها از ترس عقوبت خداوند مشفق هستند (و هم من  73البته انتهاى آيه  73-76و انبياء  36

 .)خشيته مشفقون
دهدما را به نكات زير توجه مى 2و  6دقت در آيات گروه   : 

اعت دارندالف) گروهى روز رستاخيز به طور قطع و يقين تحت شرايطى اذن شف   

اال باذنه«ب) يكى از شرايط نفوذ شفاعت اذن الهى است هم درباره شفاعت شونده و هم درباره شفاعت كننده   «. 

ج) شفاعت كننده خود بايد به يگانگى خدا و بندگى خويش كه ناشى از اقرار به ربوبيت خدا در دنياست شهادت داده  
كه قبالً توضيح داديم معنى حق و آنچه از سوى خدا حق معرفى شده آمده و در آياتى ديگر » اال من شهد بالحق«باشد 

سوره نوح بدين معنى حق از سوى پروردگارت آمد همانا كسانى كه از غير خدا چيزى يا كسى ديگر را  51است نظير آيه 
خوانند (در دعا) سود و زيانى براى آنان ندارند و در گمراهى آشكارى هستندمى . 

ننده بايد بواسطه اعمالش در دنيا و خشنودى خداى متعال و بالنتيجه به جا آوردن عهد خويش صاحب اذن د) شفاعت ك 
و شايد مراد عهد و پيمانى باشد كه خداوند در عالم » اال من اتخذ عند الرحمن عهدا«شفاعت و پيمان و عهد باشد. 

انستند از عهده انجام اين عهد و پيمان برآيند خداوند ذرياالست از انسان مبنى بر پروردگارى خويش گرفت و كسانى كه تو
 .عزتى و برترى بوسيله دادن اذن شفاعت به آنها بخشيد

و شايد مقصود اين باشد كه » ورضى له قوال«ه) درخواست شفاعت آميخته با سخنى كه خشم خداوند را برانگيزد نباشد  
درخواست شفاعت حتى در ذهن و دل ننمايد درباره كسانى كه شايستگى شفاعت ندارند مانند مشركين . 

اال لمن ارتضى«و) شفاعت شونده هم بايد مورد رضايت خدا باشد   « 

هايى از على (ع) در خصوص محدوده شفاعت و طريق آنخطبه  : 

آن ( نهج البالغه از حضرت على (ع) است كه: اين را نيز بدان كه تو را رخصت دعا و تضمين اجابت 55(18در نامه  
هاى آسمان و زمين را يكجا در اختيار دارد هم اوست كه فرمانت داده كه بخواهى تا از مقامى صادر گشته است كه خزانه

و طلب رحمت كنى تا تو را بنوازد بى آنكه در ميانه خود و تو » قد اذن لك فى الدعا و تكفل لك باالجابه«عطايت كند 
و امرك ان تساله «اى بجويى يا شفيعى بياورى. زيرت كند كه ديدارش را واسطهدربانى بگذارد كه بر تو در ببندد يا ناگ

ايشان ». ليعطيك و تسترحمه ليرحمك و لم يجعل بينك و بينه من يحجبك عنك و لم يلجئك الى من يشفع لك اليه
ين است كه به سادگى دهد: چون بخوانيش دعايت را شنوا است و چون با او زمزمه كنى به زمزمه ات داناست چنادامه مى

كنى و غم گشايى، غمهايت را يك به يك با حضرت شكوه مىكنى و سفره دل در برابرش مىنيازت را با او مطرح مى
طلبى و از او يارى مىزدايى از او مى هاى خواهى، افزونى عمر، تندرستى و گشايش روزى را از خزانهجويى و كمك مى

ن برآوردن نيست. و در ادامه مضمون جمله ايشان چنين است كه با رخصت دعايى كه در طلبى كه جز او را تواغيب او مى
اختيارت گذاشته كليد تمام گنجها ارزانيت كرده تا به دلخواه درهاى نعمتش را بگشايى و بار رحمتش را سبب ساز شوى 



عا نوميدت نكند يا تو را وادار به بدين معنى كه دعا، وسيله جلب منفعت و دفع مضرت است. پس هرگز تأخير در اجابت د
  .متوسل شدن به غير او به اغواى شيطان نياندازد

از ايشان است كه: اى بندگان خدا اين را بدانيد كه خداوند شما را به عبث نيافريده و به بيهوده  517و در خطبه  
است و از نيكيهايش به شمار، آمارى دقيق دارد رهايتان نكرده كه او به اندازه نعمتهايى كه ارزانيتان داشته به خوبى آگاه 

اى حجاب و مانع شما از او تواند شد پس پيروزى و رهايى را از او بخواهيد و بخشش و كرم را از او طلب كنيد كه نه پرده
حظه و اى از راه يافتن به درگاه و بارگاهش بازتان توان داشت چرا كه او در همه جا حضور دارد و هيچ لو نه در بسته

زمانى از حضور او تهى نيست و با فرد فرد آدميان و پريان هميشه همراه است نه هيچ دهشى او را كاستى آرد و نه هيچ 
اى چشمه كرم او را فروخشكاند و نه هيچ كسى به ژرفاى اقيانوس عطايش بخششى از او چيزى كاهد نه هيچ درخواهنده
ى مانع تواند شد نه هيچ صدايى او را از شنيدن ديگر صداها باز تواند داشت. راه يابد نه هيچ شخصى عنايت او را به ديگر

يچ دهشى بازستانى او را راه نبندد و هيچ خشمى بازدارنده رحمت او نباشد و هيچ رحمتى از كيفر بازش ه چونان كه
  .ندارد

يممان رادر دنيا بنمائيم بقيه را به خدا واگذار كناعتقاد در ربوبيت يعنى سعى  .  

سوره نمل كسى جز خدا بر غيب  61گرديم بر اساس آيه حال پس از اين مطالب الزم الذكر به بحث خودمان بر مى 
سوره آل عمران اشاره به اين مطلب دارد.  528آگاه نيست و اگر هم كسى مطلع باشد خداوند او را آگاه كرده كه آيه 

خواهند خداوند را فرمايد: بگو آيا آنها مىنمايد خداوند مىتقاضايى مى وقتى شخصى از شفيعان خواه واقعى خواه غير واقعى
از غيب آنچه در آسمانها و زمين است و خداوند از آن غافل بوده آگاه كنند. در بوشهر در نزديكى اسكله معبدى ديدم كه 

كردند آيا اين عين شرك چرخيدند و حاجات خود را به شفاعت آن درخواست مىدرختى در آن بود مردم دور درخت مى
نيست؟ بله مردم نبايد به خياالت باطل و اغواى شيطان هر معبدى را براى گرفتن حاجت برگزينند. بعضى موارد مسئولين 

كنند نظير حرم مانندى كه در شهرستان زرند كرمان بود و ضريح آن در كالنترى شوند و آنها را تخريب مىدينى مطلع مى
انتهايك اين شهر در بخش  ي شود. در حاليكه چندى قبل ى به عنوان محل نگهدارى وسايل خراب ماشين استفاده مى

بايست در راه ساخت يك مسجد و يا انفاق به فقراء و ايتام يا حداقل چرخيدند و با خرج پولهايى كه مىمردم به دور آن مى
طلبيدنداز آن حاجت مىمصرف خانواده خود قرار گيرد داخل ضريح تقلبى افراد سودجو ريخته و  .  

ها از سوى گمراهان دين خالص كه مورد قبول و مرضى پروردگار يكتاست در معرض آسيبهايى از جمله ورود شبهه 
سوره اعراف مومنان و مسلمانان را از اين موضوع آگاه كرده است كه در  78اديان يهود و مسيحيت است بنابراين در آيه 

كيد تكرار شده استسوره نساء اين تأ 516آيه  . 

مگر آنها كه توبه كنند و جبران و اصالح نمايند و به (دامن لطف) خدا چنگ زنند (نه غير او) و دين خود را براى خدا « 
 ».خالص كنند آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به مؤمنان پاداش عظيم خواهد داد

اند كه دين را خالص براى خدا قرار داده ر از شرك و ريا دارد: امر شدهسوره بينه نيز امر به پرستش خالصانه به دو 1آيه  
، زمر 5تا دين حنيف ابراهيمى بشود و نمازگذارده زكات بدهيد و اين است احكام ملت درست. بعضى آيات ديگر نظير زمر 

در اين باره و عدم ترس از پرستش خالصانه به دور از ترس از خدايان باطل و پيروان آنها و عدم تقيه  78و اعراف  55
 .نفرين آنها اشاره نموده است

 » نمايد و در هر سجده گاهى رويتان را به سوى او آوريد و تنها او را بخوانيد خداوند امر به انصاف و عدالت مى
78راف (اع» گرديد(خالصانه) كه دعاى خالصانه تنها به سوى اوست و همانطور كه شما را آغاز كرده و آفريد باز مى ). 



حرف است معنى شده است و  1آيه كلمه الحق كه خود  1همانطور كه قبالً گفتيم حق فقط از جانب خداست و در  
است و  10شود، جمع شماره حرف ابجدى الحق دعاى حق منتهى به اخالص و اخالص به بهشت و قرب الهى ختم مى

1-55-558(5+5()8+5+5است.  1جمع نهايى ارزش عددى كلمه الحق نيز  ) 

 :منشاء بت پرستى و شفاعت غلط 
دهدو  ما به ترتيب انديشه ايشان را به طور مختصر هاى مختلف معانى گوناگون اما مشابهى مىشفاعت در اديان و فرقه 

نمائيمگوئيم. اما ابتدا سر منشأ اين نوع شفاعتگرى باطل را بيان مىمى . 

ق و دلسوز و مهربان بود از اينرو در دلهاى آنان جاداشت همانطور كه ادريس نبى (ص) براى پيروانش رهبرى مشف 
گرفته و با حضور او دانيد نماز در تمام اديان الهى از ابتدا وجود داشته پيروان وى هنگام نماز پشت سر او قرار مىمى

ان وى در حسرت دورى وى نمودند اما اجل اين پيامبر هم فرا رسيد و پيرواحساس قرب و خلوص بيشترى به خداوند مى
دل سوخته و غمگين بودند شيطان كه مترصد گمراهى انسان است با هيبتى انسانى بر آنان ظاهر شد و چنين گفت كه 

گرفت بگذارند و اين اى از اين پيامبر بسازند و در جلوى خود هنگام نماز همانطور كه ادريس نبى (ص) قرار مىمجسمه
شود آنها چنين كردند اما بعد از مدتى اغواى شيطان برخى را بر آن بلى در دلشان زنده مىچنين احساس قرب و نورانيت ق

داشت كه به جاى عبادت خدا آن مجسمه را براى استجابت دعا بخوانند بعضى مخالفت كردند و فقط خداوند را در دعاهاى 
ش خويش خواندند اما اكثراً گمراه وز پيروان حضرت موسى (ع) به اغوا و دند (چنانچه در اندك زمانى حدود چهل ر

مشايعت سامرى گمراه شدند و همينكه هارون قصد ارشاد آنان نمود با اظهار اينكه او منحرف شده و اگر دست از اين 
( ديدگاه يهود درباره دعا و شفاعت10شود او را گوشه نشين كردند).)سخنها برندارد كشته مى : 

) هستند بعد از رحلت ايشان عقايد انحرافى بسيارى يافتند گر چه برخى از آن يهوديان كه پيروان حضرت موسى (ع 
عقايد در زمان پيامبر ما وجود داشته و اكنون وجود ندارد عزير كه از پيامبران بى اسرائيل است پس از حمله اسكندر به 

اتى باقى نماند آنچنان كه در برخى سرزمينهاى آنان و كشتن مردان و به آتش كشيدن تمامى توراتها به طورى كه هيچ تور
تفاسير آمده او همان شخصى است كه صد سال به خواب رفت و در حاليكه وقتى بعد از اين مدت بيدار شد گمان كرد 

نيمى از روز يا يك روز بيشتر نخوابيده و وقتى بيدار شد حمارش را ديد كه چگونه استخوانهايش  جور شده و بر آنها 
صورت يك حيوان درآمد شايد حكمت بود، او كه تورات را در سينه محفوظ داشت بدينوسيله زنده بماند گوشت روئيد و به 

و تورات از بين نرود گر چه بعداً دوباره تحريف شد بعد از حمله كوروش به سرزمينهايى كه يهوديان باقى مانده اسير بودند 
جا كه عزيز به خاز آن و او خواست تا اسيران را آزاد نمايد و سپس تورات را از نو  است خدا در چشم كوروش خوب آمد از

بنويسد و بنى اسرائيل از باب احترام به او كه دوباره كتاب الهى را همچنين آئين يهوديت را بر پا كرده بود بعدها بعد 
نمود رد كرده و مقابله مىدادند او به شدت مرگش لقب ابن اهلل به او دادند زيرا اگر در زمان حيات او چنين لقبى به او مى

كند كه در آينده فرقه اهل حق را كند زندان و سپس تبعيد مىآنچنان كه على (ع) وقتى شخصى او را بسيار مدح مى
دهد و ان شاءاهلل ريشه اين فرقه را بزودى خواهيم گفت. به هر حال اگر چه يهوديان زمان ما از گفتن چنين تشكيل مى
سال قبل، از اين سخن درباره عزير دست كشيدند و آن توجيه اين بود كه  5100توجيه پيامبر در  كنند و باقولى ابا مى

خوانيد پس حضرت موسى (ع) را كه ازاين پيامبر مقدم بوده و دين يهوديت و اگر شما عزير را از حيث احترام ابن اهلل مى
ككتاب تورات را به اذن الهى م نيد زيرا او اول بار دين و كتاب يهوديان را به خواست توب كرده بايد برتر و محترمتر دا

دهيد در برابر خدا نوشته است در حاليكه عزير بعدها فقط آنرا به خواست الهى احياء كرد پس صفتى كه به موسى (ع) مى
جواب اين بود  خوانيداين صفت عزير شايسته نيست و در مقابل يهود زمان پيامبر گفتند شما ابراهيم (ع) را خليل اهلل مى



كه خليل از خلت به معنى فقير يعنى فقير خداست در حاليكه ابن به معنى پسر و پسر يعنى زنده اين يعنى كه يا خدا از 
حالت قديم به حدوث آمده يعنى خدا موجود و آفريده است يعنى كسى كه حدوث است پس آفريده است. در اينجا يهوديان 

شود پيامبر (عزير) را ابن خواند چون به اعتراف خودشان حدوث يعنى ن كفر است پس نمىآن زمان به پيامبر گفتند بله اي
شود گفت اين پيامبر قديم بوده زيرا قديم زمان ندارد وقتى اين پيامبر زنده مخلوق و مخلوق بودن خدا كفر است و نمى

ميرد و پس از صد سال زندهشود و مىمى م  ميرد پس قديم نيست چون قديم مىشود و سپس براى نشور در قيامت ى
مرگ ندارد. از طرف ديگر اين سخن نزد مردم زمان پيامبر اسالم بوده زيرا در تاريخ هيچگونه مخالفتى از يهود، هنگام 

اند گر چه در نزد خواص آنها از جهت احترام بوده و نزول اين آيه گفته نشده است پس آن زمان به چنين قولى معتقد بوده
ام غلوآميز در نزد پيامبر نهى شده و اگر پيامبر (ص) اسوه حسنه ما مسلمانان است نبايد درباره بزرگان دين اعم از اين احتر

اند و اگر ما ديدى باز داشته باشيم، آن زمانى كه ادعاى خلوص پيامبر يا امام غلو نمائيم زيرا آنها تنها بنده خدا بوده
دين را از حد بنده خدا بودن باالتر ببريم اوالً ايشان راضى نيستند چنانكه درباره غلو  كنيم بايد بدانيم كه اگر ما بزرگانمى

گوئيم كه او را حبس و سپس تبعيد كرد ثانياً باعث ترويج اينگونه غلوها كه اغواى شيطان است كننده زمان على(ع) مى
شود و اين ترويج شرك است پس مروجمى ت  ترسيم. بله بايد از عذاب عذاب الهى مى وحيد باشيم نه مروج شرك، اگر از

( و شفيعان به علت بيزارى از چاپلوسى و غلو در 13بخشد (نساء آخرت ترسيد چرا كه خداوند بنده مشرك را هرگز نمى
شود از آنچه بر خدا شريك گرفته و در حق كنند اينجاست كه آن شخص متوجه مىحقشان از چنين شخصى شفاعت نمى

بيند. از طرف ديگر ريشه اينگونه پندارها از مشركان و كافران ى مورد و به ناحق بوده و عذاب را حاضر مىبزرگان اغواى ب
اين گونه اعتقادات از بودائيان، برهمائيان  771آن زمان است و چنانچه تحقيق شده و در تفسير طنطاوى جلد سه صفحه 

آن كتب و ضاللت دين و بالنتيجه گمراهى پيروانشان شده و كرشنائيان در دين و كتاب خدا نفوذ كرده و سبب تحريف 
بخشد پس هر عملى انجام ميدهند است. خطاب به يهوديان اين است كه خداوند هر گناهى را ببخشد شرك را هرگز نمى

باشد شرك نورزند شايد نجات يابندحداقل به خداوند يكتا كه خداى ما نيز مى و  د. تسليم او بشوند شايد هدايت يابن 
عزير همان عزرا عبرى است كه در ورود به زبان عربى عزير شده و يهوديان كنونى ممكن است به شفيعانى قائل باشند 

شود خداوند در سوره خوانند عالوه بر قرب به خدا دعايشان هم بنا به قول خودشان مستجاب مىها را وقتى مىچنانچه آن
الِصِ وَالّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللّهِ اَولياءَ ما نَعبُدُهُم اِلّا لِيُقَرِّبونا اِلَى اللّهِ زُلفى اِنَّ اللّهَ يَحكُمُ اَال لِلّهِ الدّينُ الْخ«فرمايد: زمر مى

5(زمر » بَينَهُم فى ما هُم فيهِ يَختلِفونْ اِنَّ اللّهَ ال يَهدى مَن هوَ كذِبٌ كَفّارِ ). 

ا زمانى خاص ندارد بلكه براى همه تفكرات منحرف از هر دين يك اين آيه تنها اختصاص به دينى و حزبى خاص ي 
باشدپاسخ و آيه مى . 

(يونس » دَعوُاللّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّين«شود بايد معنى آن را با توجه به آيات ديگر دانست آيه وقتى صحبت از دين مى 
ز هر شريك. مراد از من دون اهلل در آيه شريفه كه خوانند خداوند را در دعاهاى خود به يكتايى و به دور ا( يعنى مى77

 اندتر از خداست مانند فرشتگان بندگان صالح پيامبران امامان و حتى بعضى گفتهنهى از عبادت آنها شده است آنچه پايين
لّهُ وَ نِعْمَ حَسبنَاال«شود. خداوند موالى و يارى كننده بندگان است ها را نيز شامل مىماه و خورشيد و ستارگان و بت

وَاعْتَصِمو براللّهِ هُوَ مَولكُم فَنِعمَ المَولى وَ نِعمَ ( «10(انفال » نِعمَ المَولى وَ نِعمَ النَّصيرِ( «525(آل عمران » الْوَكيل
23(حج » النَّصير ) 

  از يارى خلق بگذر اى مرد خدا 
 يارى بطلب از آنكه از روى وفا 



توقكار تو تواند كه بسازد همه    

 دست تو تواند كه بگيرد همه جا 
ه گردد چرا كتر از خدا لذا عقيده منحرفين و قائلين به تثليث نيز باطل مىتر است يعنى پايينپس دون به معنى پايين 

كه تر از خداوند متعال ناميده شده پس خداى سه گانه و همتراز نداريم بلهر چه غير خدا بر اساس اين آيه دون اهلل و پايين
خداى واحد بلند مرتبه داريم درنتيجه تنها او رب و مدبر امور عالم و بندگان از انسانها و فرشتگان و جنيان است و اوست 

شود او تواند تأثير در امور عالم گذاشته و تنها او را عبادت كرد و يارى خواست اگر عزير پيامبرى مقرب باشد اما نمىكه مى
گيرد آنجا كه تورات تحريف شده خداوند را در حد جسم تنزيل داده آنجا كه با يعقوب كشتى مى را عبادت كرد. در آياتى از

خورد همه نشان از تحريف دارد و بى خردى مردمان. رود و آنجا كه از نان و شير و كره حضرت ابراهيم مىدر باغها راه مى
خداى واحد و پسر خدا بودن عزير باطلدرست است كه اين عقيده امروزه نزد يهوديان مبنى بر خدايى غير  ممنوع  و 

اند اما با اينحال تفكرات منحرفى در ميان آنان رسوخ دارد كه شده و جاى شكر دارد كه حداقل از اين انحراف هدايت يافته
كه در صورت ايمان به قرآن آن انحرافات برطرف مى شود مواردى مانند عذاب نشدن بواسطه پسران و دوستان خدا بودن 

پاسخ خداوند چنين است: يهود و نصارى گفتند: ما پسران و دوستان خداوند هستيم بگو پس چرا به خاطر گناهانتان 
كند در آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مىكند بلكه شما بشرى از مخلوقات او هستيد هر كه را بخواهد مىعذابتان مى

باشد و بازگشت شما به سوى اوست. بله اگر قرار باشد هر ت مىصورتى كه مالك زمين و آسمان و آنچه بين ايندوس
گناهى انجام دهيم مانند يهود دست خدا را بسته بدانيم كه ناچار باشد ببخشد و از خود اراده و اختيارى نداشته باشد 

ن بخشش و كند و ايبخشد و هر كه را خواهد عذاب مىقهقراى گمراهى است. او خدايى است كه هر كه را خواهد مى
ت اوست و اصوالً ما چيزى نيستيم كه بخواهيم تعيين كنيم فالن كار خدا عادالنه است سعذاب عين عدالت و خواست در

يا ناعادالنه و قدرت فهم چنين مسائلى را نداريم مگر اينكه خداوند بخواهد ما را آگاه سازد پس خطبه پايانى پيامبر (ص) را 
چ شخصى ما را فريب ندهد بلكه خدا يكى است و همه اعمال ما را از كوچك تا بزرگ فراموش نكنيم كه هيچ چيز و هي

18كهف »(وَالصَغيرةٍ وَ الكبيرَةٍ اِلّا اَحصيها«دهد. در كتاب علم الهى نوشته و روزى به ما نشان مى ). 

بخشم و مرتكب آنرا نمى حال گناهى بزرگ مانند شرك، چگونه بخشيده شود در حاليكه خداوند بزرگ فرموده هرگز آنرا 
سوره توبه  55دارم. عيسى بن مريم بنده مقرب خدا بود نه بيشتر و خداوند در آيه براى هميشه در عذاب جهنم نگه مى

دانستند. اينها مأمور هستند كه خداى يكتا را فرمايد: يهود غير خدا روساء دين و ديرنشينان و مسيح بن مريم را خدا مىمى
ايى جز او نيست و منزه است از آنچه شريك او قرار دهند. و خطاب به پيامبر براى پاسخ به اهل كتاب پرستش كنند خد

فرمايد: بگو اى اهل كتاب بيائيد سخنى كه بين ما و شما از نظر فطرت موجود است بپذيريم كه غير خداى واحد را مى
ما بعضى ديگر را خدا ندانيم اگر اعتنا نكردند بگوئيد عبادت نكنيم و كسى را با و شريك نگيريم و غير از خدا بعضى از 

61گواه باشيد كه ما تسليم خدا شده و مسلمانيم. (آل عمران  ). 

فرمايد: خدا فرزندى ندارد و با او خداى ديگرى نيست زيرا در اينصورت هر سوره مومنون مى 87و  85و در آيات  
كردند خداى يكتا از اينگونه سخنها منزه ا بر بعضى ديگر برترى پيدا مىشدند و بعضى از آنهكدام متوجه مخلوقات خود مى

 .است داناى نهان و آشكار است و خداوند باالتر از آن است كه براى او شريك قرار دهند
ه كه اداشتند آنگكشتند و زنانشان را زنده نگه مىقوم بنى اسرائيل بايد بدانند كه در نهايت سختى بودند پسرانشان را مى 
حضرت موسى (ع) براى ارشاد فرعون و قومش رفت وقتى ساحران سحر نمودند و دل موسى (ع) ترسيد تنها خداوند او را 
آرامش بخشيد و با تبديل عصاى او به اژدها او را پيروز كرد و از طرفى ساحران مومن به او ايمان آورده و از عذاب دنيوى 



هى داشتند كه بدينوسيله از عذاب و غضب الهى برهند پس اگر بنى اسرائيل ايمان نترسيدند بلكه تنها اميد به غفران ال
دارند بايد مانند پيامبرشان كه پيامبر ما نيز است يكتاپرست باشند و به خاطر سختيها از دين دست برندارند و مانند ساحران 

كنند، وقتى ن الهى از ديار فرعون هجرت مىفرعون، ايمانى استوار يابند و آنجا كه بنى اسرائيل توسط موسى (ع) به اذ
گويد هرگز آنها بر ما تسلطى ندارند و اظهار هراسد و مىبيند هرگز نمىلشكر فرعون را پشت سر خود در تعقيب مى

دمى در  ( و با ايمانى كه خداوند67(شعرا » كَلّا اِنَّ مَعى رَبّى سَيَهدين«نمايد. ارد خدا با ماست و ما را راهنمايى مى
يابند. در حال حاضر يهوديان قائل به اند ايجاد شده از عذاب رهايى مىدلشان بواسطه تضرع و درخواست از ذات او كرده

خواهند بنابراين طورى نباشد كه مسلمانان از لحاظ توحيد از خدايان ديگرى نيستند و حاجات خود را بدون واسطه از او مى
خود را گمراه كنند گر چه خداوند بنى اسرائيل را بر عالميان برترى بخشيده است (بقره يهود عقب افتند و به اغواى شيطان 

هاى (. يهود نيز داراى نماز در سه وعده و همچنين روزه مانند روزه كيپور، پوريم و روزه حضرت زكريا (ع) و روزه12
آوريمرا مىمستحبى ديگر هستند. از جهت تطابق اصول سيزده گانه دين يهود با توحيد، آن : 

اينك من با ايمان كامل ايمان دارم كه خداوند تبارك و تعالى خالق و رهبر جميع مخلوقات است و او به تنهايى  -1 
 .جميع مخلوقات را بوجود آورده و خواهد آورد و همواره حاضر و ناظر است

ى مانند او يكتا نيست و او بتنهايى خداى من با ايمان كامل ايمان دارم كه خداوند متعال يگانه است. و هيچ واحد -2 
 .ما است بوده و هست و خواهد بود

من با ايمان كامل ايمان دارم كه خداوند متبارك، جسم نيست و هيچ نوع جسم مادى براى او متصور نيست و  -3 
توان تصور كردهيچ گونه شبه و مانندى براى او نمى . 

داوند تبارك و تعالى اولين و آخرين است و مقدم بر تمام متقدمين استمن با ايمان كامل ايمان دارم كه خ -4  . 

 .من با ايمان كامل ايمان دارم كه فقط بايد او را عبادت كرد و جز او هيچ چيز سزاوار عبادت نيست -5 
 من با ايمان كامل ايمان دارم كه همه گفتار انبياء بر حق است -6 

م كه نبوت حضرت موسى كليم اهلل بر حق است و او سرور جميع انبياء قبل و بعد من با ايمان كامل ايمان دار -7 
باشدازاو مى . 

من با ايمان كامل ايمان دارم كه تمام مندرجات تورات كه هم اكنون در دسترس ما است آن توراتى است كه از  -8 
 .جانب اهلل بوسيله حضرت موسى بر ما اعطاء شده است

پذيرد و ديگر قوانينى غير از آن از جانب مل ايمان دارم كه اين تورات هيچگاه تغيير نيافته و نمىمن با ايمان كا -9 
شودخداوند نازل نمى . 

داند و كارهاى آنها را هاى همه انسانها را مىمن با ايمان كامل ايمان دارم كه خداوند متبارك و متعال انديشه -10 
داندد خالق قلوب آنها است و اعمال آنها را از ابتدا مىبيند همانطوريكه گفته شده خداونمى . 

من با ايمان كامل ايمان دارم كه خداوند به شريران مكافات عمل و به صالحان پاداش كار نيك آنها را  -11 
دهدمى . 

ه اينها من من با ايمان كامل ايمان دارم كه ناجى موعود ظهور خواهد كرد هر چند به تأخير افتد با وجود هم -12 
 .منتظر او تا هنگام ظهورش خواهم بود

من با ايمان كامل ايمان دارم كه به هنگامى كه رضاى خداى متعال تعلق گيرد مردگان زنده خواهند شد نام  -13 
بهمرت 7خداوند از ازل تاابد و هميشه متبارك باد خداوندا نجات تو را اميد دارم من منتظر نجات از جانب خداوند هستم ) ( 



بندهاى هفتم در قسمت دوم مخالف نظر مسلمين است زيرا مسلمانان معتقدند هيچ فرقى بين پيامبران نيست و اين  
نيز مورد  8و  3ناشى از امر خداست و اگر فضيلتى باشد آن از سوى خدا و به حساب خداست نه تعيين به وسيله ما. و بند 

و همين عدم هماهنگى نشانه آن است در حاليكه در قرآن هماهنگى و  قبول نيست زيرا تورات نيز مقدارى تحريف شده
توازن بى مثالى وجود دارد. به هر حال آنچه كه در قرآن خطاب به يهود يا برخى مسيحيان و يا حتى سايرين شده با توجه 

باشد اد دارند نيز خطاب مىبه موضوع مورد اشاره به مسلمانان و يا پيروان ساير اديان الهى كه به اين كتاب آسمانى اعتق
كنند مگر اندكى سپس بواسطه مسائل مختلف از جمله شفاعت فرمايد: برخى از يهود گفتند ما را عذاب نمىآنجا كه مى

يابيم. يهود داراى پيامبرى است كه خداوند به او فضيلت بسيار داد و پيروانش را بر جهانيان برترى پيامبران نجات مى
كتاب( 12بخشيد (بقره  ى به آنها نازل كرد كه عدم اعتقاد به آن از  سوى مسلمانان مساوى با كفر به خدا محسوب  

شودمى . 

از جمله عقايد اشتباه قوم يهود زمان پيامبر كه در عين حال خطاب به برخى مسلمان نماها در همه اعصار است ايمان و  
كه ما آن قسمت از كتاب را كه موافق ميل و نظرمان است اعتقاد به بعض آيات الهى و كفران قسمتى ديگر، بدين شكل 

  .قبول و تأكيد كنيم و آن قسمت ديگر كه خداوند دستوراتى خاص دارد كنار بگذاريم
آوردند كه به دنبال آن عذاب از بحث اصلى ما اين مطلب مانده كه قوم بنى اسرائيل با وجود ايمان بهانه هايى مى 

كند نبايد در برابر اوامر الهى چون و چرا نمايد ليم است ولى آن مسلمانى كه ادعاى تسليم مىشدند كه نشانه عدم تسمى
بلكه بعد از اعتقاد و ايمان مانند حضرت ابراهيم تسليم باشد اگر بگويد فرزند و همسر خود را به سرزمينى دور ببر اطاعت 

كند، گر چه در ابتداى اين راه شود و اطاعت مىسليم مىكرده و تسليم است، اگر فرمان دهد كه فرزندت را بكش سريعاً ت
شود اما در سير تربيت پروردگار عالميان اين اثر ناخرسندى با استعانت و نوعى غل يا اثر مخالفت خفيف در دل پيدا مى

به فرامين يارى گرفتن از ذات پاك و مقدس حضرت باريتعالى از بين رفته و انسان هيچگونه مخالفتى در دل خود نسبت 
يابدالهى نمى . 

يهوديان بايد بدانند كه اگر تسليم اوامر الهى هستند و به او ايمان دارند با توجه به اعجاز زمان پيامبر و اعجاز كنونى كه  
باشد و تكريم و برترى بنى اسرائيل بر شود از جمله تكريم پيامبر ايشان كه پيامبر مسلمانها نيز مىاز قرآن ظاهر مى

آيد و مقدارى از آن در انتهاى اين كتاب آمده پى به حق بودن قرآن يان و اعجاز عددى قرآن كه به تدريج بدست مىعالم
ببرند و به امر الهى تسليم شوند چرا كه راه نجات در تسليم بودن است و ما به كتب تمام پيامبران الهى و پيامبران آنها و 

داشته و از تسليم شدگانيم خداى آنها و ما كه خداى واحدى است ايمان . 

مطلبى الزم به ذكر است كه وقتى عزير از خواب صد ساله بيدار شد بخت النصر تورات را سوزانده بود پس تمام تورات  
را از حفظ امال نموده يكى از يهوديان گفت: من از پدرم شنيدم كه از جدم شنيده بود كه نسخه تورات را در پاى درخت مو 

آورم تورات را براى شما. پس بيرون آوردند آن درخت مو كه از مال جدم بوده به من نشان بدهيد بيرون مى دفن كرده شما
تورات را و عرضه كردند او را به آنچه جناب عزير امال نموده بود پس در يك حرف، اختالف نداشتند پس گفتند يهود: خدا 

(. تورات در هيچ كجا 50(توبه » فَقالو عُزَيْرٌ ابْنُ اللّه( «15است )قرار نداد تورات را در قلب عزير مگر اينكه او ابن خد
چنين نسبتى به خداوند نداده و در اين مورد تحريف نشده و تنها قول يهود در زمان پيامبر (ص) بود كه قائل به چنين 

اى بودند و بعدها اين عقيده در ميان ايشان باطل گشت كه كارى درست بودهعقيده . 

ه مسيحيت درباره دعا و شفاعتديدگا  : 

خواهيم شفاعت را از نظر نصارى يا همان مسيحيان بررسى نمائيمحال مى  . 



نمايد آنچنان كه وقتى او را در قرآن مجيد از قول خداوند عز و جل تولد عيسى بن مريم را مانند تولدانسان بيان مى 
اه امر به انسان شدن آن كرد آن چيز انسان كامل شد منتهى در رحم هيبت انسانى قرار داد و از روح خود در آن دميد و آنگ

( خداوند به حضرت عيسى از همان اوان كودكى نعمت نبوت داد و او را براى خود خالص 17مادرش حضرت مريم(س))
فرزندان او و كرد و هيچ راه تسلط شيطان بر او باز ننمود و در حقيقت دعاى مادر حضرت مريم كه گفت خدايا اين فرزند و 

هر آنچه از ذريه او را در پناه تو از شيطان رانده شده درآوردم استجابت نمود و ايمان به اين پيامبر كه كلمه اهلل، روح اهلل 
باشد و از طرفى اعتقاد به رحمت واسعه او (خداوند) و اعتقاد به پناه و... لقب گرفته ايمان به خدا و قدرت نامحدود او مى

تواند پناه دهد كه هرگز گناه مرتكب نشود. وقتى اين پيامبر گرامى اين همه قرب واوند) چنانچه طورى مىدادن او (خد  

م دهد. شايسته است كه آنان او را كند وخداوند در دل پيروان او رحمت و رهبانية نسبت به يكديگر قرار مىنزلت پيدا مى
ت و بهتانى بزنند كه باعث آزردگى روح او بشود و از اين سخن آنان كه بنده مخلص خدا بود و كامالً تسليم اوامر او، تهم

نزديك است كه آسمانها فرو ريزد و كوهها متالشى شوند متالشى شدنى بزرگ و سخت. همانطور كه قبالً آورديم و در 
سم اهلل الرحمن كه جزء اعداد اول و نشانه وحدت است و اولين آيه قرآن يعنى ب 58دهيم عدد آينده توضيح بيشترى مى

بار تكرار شده كه باز  58حرف است كه خود نشانه وحدت و يگانگى خداوند است و كلمه عيسى در قرآن  58الرحيم 
باشد آيه اى كه اين نام در آن مىنمايد. اولين آيهنشانه هدف آن پيامبر يعنى ترويج توحيد و يكتاپرستى است اشاره مى

باشد آمده است. و حضرت مسيح هرگز كشته شصت و يكمين سوره قرآن مى 56صف  51بقره و آخرين آن آيه  32
بينشد و هرگز مصلوب نشد بلكه شخصى ش ( او هرگز ادعاى الوهيت ننمود و نه 512ه او مصلوب و كشته شد (مريم 

نمودمى مادرش چنين ادعايى كرد بلكه پيوسته عبوديت خالص خداوند به دور از شرك و شفاعتهاى بى مورد را ترويج . 

 حال بايد ببينيم نظر مسيحيان درباره توحيد و شفاعت و محدوده اينها چيست 
عقيده مخالف مسلمانان كه در قرآن ذكر شده عقيده به تثليث و سه گانگى است بدين معنى كه مسيحيان به اقانيم  

ى و به معناى اصل است چنانچه آمده هر اى است سريانثالثه كه آنرا ثالوث اقدس نيز گويند اعتقاد دارند. اقنوم كلمه
در  كند ولىمسيحى بايد به سه اقنوم معتقد باشد. قرآن تثليث مسيحيت، يعنى تجزيه و اتحاد سه اقنوم را با يكديگر رد مى

در  تواند انجام امور را به امر الهىتسميه عيسى به كلمه با مسيحيت همراه است و مراد از كلمه يعنى آن روح الهى كه مى
هر جايى به اجرا گذارد يعنى مرده زنده شود، پرنده خاكى پرنده واقعى شده و پرواز كند و در حقيقت امر نافذ الهى كه در 

 .كالبد مسيح (ع) جاى گرفته كلمه خدا نام گرفته است
نان كفرآميز و در خصوص تثليث خداوند نهى بر وجود و گفتن چنين قولى كرده و در جايى ديگر اين نوع كالم را آنچ 

مشركانه دانسته كه نزديك است از كفرآميز بودن چنين قولى آسمانها شكافته و كوهها از جاى بركنده و متالشى شوند و 
در جايى ديگر فرموده اگر چنين قولى را به اين پيامبر از قول خود وى نسبت دهيد من عيسى (ع) و مادرش و آنچه در 

فرمايد، آيا بينيم در جاى ديگر خطاب به عيسى (ع) كرده و مىآفرينم و مىگر از نو مىزمين است يكسره نابود و خلقى دي
گويد تو خود آگاهى كه من چنين تو مردم را امر كردى كه خود و مادرت را به عنوان اله بپرستند كه حضرت در پاسخ مى

دانستام. او هميشه خداوند را از هر شريكى پاك و منزه مىسخنى بر زبان نرانده . 

توان در عقايد مذهبى مصر در يك تحقيق ريشه تثليث كه اصل مهمى در دين مسيحيت است (مسيحيت گمراه) مى 
پنداشتند و بعدها آن سه را به هم آميخته مظهرى از سه باستان يافت كه ابتدا رح، آمون و پتاح را سه خداى جداگانه مى

ده گفتند كه پتاح به منزله جسم آمون ورع سرآمون است. به عالوه به وجود خدا در صورت يك خدا به نام آمون بوجود آورن
تثليثى در هر فرد نيز معتقد بودند بدين معنى كه به عقيده مصريان هر فرد آدمى از سه جزء تشكيل شده يكى جسد مادى 



خواندند و پس از مى KA و ديگرى جفت يا قرينه خيلى كوچكى از هر جسد كه آنرا كا BA و ديگرى روح كه آنرا با
پيوندند (مقايسه شود با عقيده به وجود همزاد براى هر فرد آدمى در مرگ ظاهرى باز اين سه چيز بار ديگر به هم مى

ايران). در تحقيقى ديگر ريشه تثليث مسيحيت از عقايد هندى برهمايى نشات گرفته چنانچه آنان هم به نوعى تثليث 
اى ازلىعقيده دارند در آئين بودا خد و  برهما (پديد  -5ابدى در سه مظهر و سه خدا تجلى نموده است به نامهاى:  

سيفا (كشنده) و باالخره اينگونه اعتقاد به تثليث در ريشه يابى محققان به ضرر دين  -5ويشتو (نگهدارنده)  -7آرنده) 
اند در ين را افسون جوامع معرفى كردهمسيحيت تمام شده و باعث انديشه بد معاندان و شياطين پرستان با دين شده و د

د بيننحاليكه اگر مسيحيان دست از اين نوع اعتقادات بى پايه برداشته و تنها و تنها به خداى واحد و يكتا معتقد بشوند مى
را  خواست كه آنهاشود پس اسالم بد آنها را نمىكه عزتى دو چندان و رحمتى عظيم از سوى خداوند عالم بر آنها نازل مى

از انحرافى گوشزد كرد بلكه هدف همان دعوتى مجدد به پيمان و عهد فراموش شده بود. آنان كه اعتقاد راسخ و محكمى 
ترسيدند و زدند و سخت از عذاب الهى مىدارند قبل از نزول قرآن هم هرگز نسبت فرزند دار شدن به خداوند عزيز نمى

د از شدتشنونآنان كه بعد نزول قرآن، آيات حق را مى رسندى و هم عقيده بودن بر ايمانشان افزوده و چشمانشان خ 
شود. اينان مومنان واقعى هستند و جايگاهشان بهشتى است كه خداوند به مومنان موحد از همه اديان لبريز از اشك مى

كننده انسانها و غير وعده داده است. پس فقط او را بخوانيم و فقط از او يارى بطلبيم كه تنها اوست كه سرور و يارى 
 .انسانهاست

گويند كسانى كه مى» لَقَد كَفَرَ الّذينَ قالوا اِنَّ اللّهَ ثالِثٌ ثاَلثَه«فرمايد: سوره مائده مى 25خداوند در قرآن كريم در آيه  
(نساء » سُلِهِ وَال تَقولوا ثاَلثَهفَامَنوا بِاللّهِ وَ رُ«فرمايد: اند و در آيه ديگرى مىخداوند يكى از اين آن سه نفر است كفر ورزيده

(. به خداى يگانه و پيامبران او ايمان بياوريد و نگوئيد خداوند سه تا است525 . 

را براى خدا يك نوع تقليد كوركورانه از ملتهاى مشرك و كافر » مسيح «و » عزير«خداوند در قرآن انديشه فرزندى  
قالَتِ الْيَهودُ عُزَيْرٌابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصارَى الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ «فرمايد: آنجا كه مى اى را داشتندداند كه قبالً چنين عقيدهمى

گويند عزير و مسيح فرزندان (. يهود و نصارى مى50(توبه » ذلِكَ قَولُهُم بِافواهِهِم يُضائهُونَ قَولَ الّذينَ كَفَروا مِن قَبل
اند زبان گويند (و در باطن، عقيده راسخ بر آن ندارند) و از كسانى كه قبالً كفر ورزيده خدا هستند و اين سخنى است كه بر

رانند و به تماثل تقريب به قدماء خويش. كنند و به اصطالح از روى بى خردى همينطور حرفى را بر زبان مىپيروى مى
عليهما الصالة و السالم از هر نوع دعوت خداوند در قرآن براى تنزيه دو سفير گرامى خود حضرت موسى و حضرت عيسى 

وَ ما اَرسَلنا مِن قَبلكَ مِن رَسولٍ اِال ن«فرمايد: به شرك و بت پرستى مى (انبياء » وحى اِليهِ اَنَّهُ ال اِلهَ اِال اَنَا فَاعْبُدونِ ُ 
كه جز من خدايى نيست و فقط (. هيچ پيامبرى را قبل از تو اعزام نكرديم مگر اينكه به او گفتيم (به مردم ابالغ كن) 71

من را بپرستيد. قرآن بوسيله سوره كوتاهى خط بطالنى بر هر نوع انديشه كفر و شرك كشيده و او را خداى يگانه و بسيط 
قل هو اهلل احد، اهلل صمد، لم يلد و لم يولد، ولم يكن له كفواً «فرمايد: كند و مىكه پناهگاهى جز او نيست معرفى مى

( بگو خداوند يكتا و واحد است، او خداى بى نياز است، نه زاده و نه زائيده شده، و براى او همتا و 1-5 (توحيد» احد
سال پيش بعيد است اما بايد بدانيم و ايمان آوريم كه او رسول  5100شريكى نيست. چنين سخنانى از يك اعرابى در 

ت كه همه تفكرات مشركانه را باطل بشمارد و از هيچ خداست كه در آن محيط جهل و كفر چنين جراتى به امر الهى ياف
ب انكار و مخالفت مشركان نهراسد و انكار آنان را در دل فرو خورد فقط شود در راى خدا. بله تنها با پشتيبانى خداوند مى

در ريشه يابى دوره تاريك چنين ندايى سر داد و حقاً او رسول خداوند است و سالم خداوند بر تمام رسوالن. البته وقتى 
( و از اين طريق آن دين 15گذارند)هاى ضعف دست مىرويم آنان كه با دين تضاد دارند روى نقطهاديان جهان پيش مى



سوزانند بايد سعى در از بين دهند در حاليكه آنان كه دل به حال دين مىالهى بزرگ را ساخته ذهن و اوهام بشر جلوه مى
د مثالً عَلَم گردانى در بين جوانان بى اعتقاد رواج يافته براى نشان دادن قدرت خود و به بردن يا اصالح نقاط ضعف نماين

نمايد وقتى ريشه علم گردانى را يك بازى تبديل شده و زير سئوال بَرَنده دين است و در نزد اديان ديگر ايجاد بيزارى مى
سپاهيان خود مثالً هر ده هزار نفر يك علم داشت بعد  بينيم در شبه قاره هند هر شهرى به عدد ميزانكنيم مىجستجو مى

ماد يك لشكر يا تعدادى خاص از جمعيت سپاه ن در اثر كثرت سپاهيان علمهايى با چندين شاخه ايجاد شد و هر شاخه
وارد  بود مثالً علم سه شاخه نشانه اين بود كه اين شهر يا ايالت يا كشور سى هزار نفر سپاهيان دارد بعدها اين علمها

( علم گردانان معموالً 11كشور پاكستان و به مرور زمان به ايران وارد شد بعد از مدتى وارد مراسم مذهبى شد.)
اند كه از نظر ايمان قوى بود زيرا خواهند بگويند او (حضرت ابوالفضل) بسيار قوى بوده ما نيز قوى هستيم مگر نشنيدهمى

كندراى اسالم از برادر خود در راه خدا دفاع مىماند و بروند تنها او مىوقتى همه مى .  

ريزد او آقاى خشوع و برد با ياد آوردن كودكان تشنه لب آب را به زمين مىمگر نه اين است وقتى كه دست در آب مى 
گيردتواضع و فروتنى است نه مردى مغرور و قدرتمندى كه فقط منافع و سود خويش را در نظر مى .  

ا نبايد الگويمان كافران و مشركان توتميسم يا سمبل گرا و بت پرست باشند، بلكه همانطور كه بنى به هر حال م 
اسرائيل دانست به جاى قربانيهاى بى جا و بى مورد بايد با قلبى پاك و با دستى پاك به سوى خدا دعا كرد ما هم بدانيم 

آيد عرفت به خدا كه بوسيله دعا كردن نزد او خالصاً بدست مىتوان عزيز شد بلكه با مكه با علمها و اين قبيل خرافات نمى
انگيز شده و افراد دنبال آهنگ جديد هستند و بينيم در دوره كنونى آهنگ مصيبتها طربتوان عزت و قدرت يافت. مىمى

دانيد لغو، كه مىگويد هر سخنى كه باعث سوز و گداز شود لغو است و همانطورى همانطور كه على (ع) در نهج البالغه مى
  .رجس و رجس از عمل شيطان است و اغواى اوست

همانطور كه در فقه شيعه در كتاب لمعه دمشقيه آمده از جمله مكاسب مكروه رقص و نوحه خوانى است و نوحه خوانى  
نى كسب با سرودن شعر در مدح بزرگان فرق دارد و اين مسئله به بداهت روشن است كه غرض بسيارى از مداحان كنو

هاى مد روز) ها و ترانهكند زيرا هر دو (برخى مداحىشهرت و پول است با تقليد از آهنگهاى جديد و مبتذل چه فرق مى
ها مبارزه كردانگيز و خواست نفس و بى معنى و حتى شرك آلودند براى حفظ دين بايد با اينگونه مظاهر و سمبلطرب . 

گفتيم اگر بخواهيم براى تثليث سخن بگوييم آنقدر هاى عقايد منحرف را مىشهاز مسئله اصلى دور نيفتيم و بحث ري 
باشد آنطور كنيم رسيدن به قرب او براى ما كمال مىزياد است كه از حوصله خارج، اما وقتى هدف عبادت را جستجو مى

تدا و در ظاهر رسيدن به خواسته خوانيم در ابگويد وقتى ما چيزى را مىكه مهندس بازرگان در كتاب آفات توحيد خود مى
ها و نهايتاً دوام نداشتن ارزش آن خواسته سعى مد نظر است، اما پس از مدتى از گذران عمر و علم بر فناپذيرى خواسته

كنيم چيزى را بدست آوريم كه بوسيله آن بتوانيم گمشده دل و آن جاى خالى كه هرگز پر نشده را پر نمائيم و آن جا مى
خواهيم كه بدينوسيله هر چه بخواهيم بر ايمان مهيا شود و گيرد پس قرب او را مىو رب انسان جاى مى فقط مخلوق

خوانيم است) پس به هرگز سختى نكشيم اگر خدايان متعدد باشند (منظور از خدايان يعنى آنكسى كه او را در دعا مى
شويم هركداميك نزديك مى ك  كى بنده به او دارند و اين يعنى نيازمند بودن خدا. دام به نزاع برخاسته و سعى در نزدي

دانند. مسيحيت هم اگر بگويد ما به عيسى (ع) خواهند به كدام خدا يا اقنوم مقرب شوند يا كدام يك را برتر مىآنها مى
نزديك شوند شويم تا به خداى واحد كه مورد اعتقاد آنهاست جوئيم و متوسل مىجوئيم يا به مريم (ع) تقرب مىتقرب مى

دقيقاً باز نظير گمراهى اعراب جاهليت است زيرا آنها هم به شخصى كه در جهان نيست و به نزد خداوند عروج كرده 
اند و يا اگر به روح القدس تقرب (عيسى ع) يا به شخصى كه از دنيا رفته و فوت كرده (حضرت مريم (ع) تقرب جسته



شود به كسى كه خود در حال تقرب قرب بيشتر به خداست چگونه مىجويند خود روح القدس در حال كنكاش براى ت
جويى است تقرب جست اين يعنى به غير خدا متوسل شدن و هر كه به غير خدا متوسل شود به ريسمانى همچون تار 

(عن» اِنَّ اَوهَنَ الْبُيوتِ لَبَيتُ الْعَنكَبوتِ«عنكبوت چنگ زده  ك رساند ه مقصد مى( و تنها ريسمان الهى ما را ب15بوت 
505(آل عمران » وَاعْتَصِموا بِحَبلِ اللّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقوا« ) 

گويند خدا و عيسى و روح القدس يكى هستند در سه اقنوم و اصل، چنانچه اند كه مىمسيحيت هم دچار اشتباه شده 
دانند و ازاين جهت دچار اصلى را خداى واحد مى اند البته بايد بدانيم كه آنها خالقخودشان هم در حل قضيه تثليث مانده

بخشد گر چه همان كند و گناهانمان را مىگويند هر كار كنيم مسيح ما را شفاعت مىشرك نيستند. بعضى مسيحيان مى
 كنند و اين يعنى توبه. آنطور كه وظيفه است ومسيحيان كه داراى اين اعتقاد هستند دائماً به گناهان خود اعتراف مى

گويم كه تنها راه نجات خلوص براى خداى يكتا و پروردگار جهانيان است از همه لحاظ. زيرا توفيق، بدين وسيله مى
كنم مگر كسانى كه همه امورشان خالص براى خداست. چنانچه از امام االنبياء شيطان قسم ياد كرده كه همه را گمراه مى

(.يعنى همه كارها و 567(انعام » كى وَ محياىَ وَ مَماتى لِلّه رَبِّ الْعالميناِنّ صَالتى وَ نُسُ«حضرت ابراهيم(ع) است كه 
 .اى خداوند يكتا پروردگار عالميان استرامورم فقط ب

خالصه اينكه انسان از هر دين الهى كه باشد تنها بايد خالص براى خدا باشد و اوج اين اخالص تسليم خدا شدن است  
ما كانَ اِبراهيمُ يَهودياً وَ ال نَصرانيّاً وَ لَكِن «انى نبود بلكه از تسليم شدگان محض بود. و حضرت ابراهيم يهودى و نصر

62ال عمران »(كانَ حَنيفاً مُسلماً وَ لَم يَكُن مِنَ الْمُشركين ). 

يك بود و خواستم از مجوسيان مطلبى بياورم اما چون ثنويت زرتشتيان با تثليث مسيحيان تا حدودى نزداساساً من نمى 
ها هستند گفته شده و شايد خواننده از طرفى در قرآن هم يكى دو مورد نام مجوسى كه به اصطالح ما گبرها يا زرتشت

آورم تا محترم بخواهد روزى يك زرتشى را به توفيق الهى به اسالم دعوت دهد بنابراين در آينده ريشه اعتقاد آنها را مى
تر باشد يا حداقل حجت تمام شود. يك مسلمان باالترين حب او نسبت به ا موفقان شاء اهلل در كارش به خواست خد

ورزد اما تنها خدا را در باالترين درجه دوست دارد ( به فرزندان خود شفقت مى561(بقره » اَشَدُّ حُبَّاً لِلّهِ«خداى واحد است 
ابراهيم(ع) كه اسوه نيكى، براى همه  تا حدى كه حاضر است فرزند خويش را فداى خداى خويش نمايد مانند حضرت

  .مومنان جهان است
هاى ديگر وارد شده و بايد پس از حالجى نسبت به ورود يا عدم ورود آن از سوى بعضى اعتقادات از اديان و آئين 

زى كه اى بميرد و به خداى عالمين بپيوندد بلكه آن روآگاهان تصميم اخذ شود و روز نحس و عزا روزى نيست كه بنده
اى منحرف وارد دين شود و روحانيون و دينداران بر عليه آن جبهه نگيرند و خداى ناكرده بى تفاوت باشند و عوام از عقيده

شود باب قاعده تقرير آنرا بپذيرند آن روز، روز نحس است. به هر حال مسيحيان بايد بدانند كه تنها گناهى كه بخشيده نمى
شركى بزرگ است و گناهى نابخشودنى. اگر عيسى مسيح (ع) بزرگ شد خداوند واحد او را شرك است و اعتقاد به تثليث 

بزرگ كرد و ما نيز اگر بخواهيم عيسى گونه شويم بايد از پروردگار عيسى (ع) كمك بخواهيم نه از عيسى (ع) و مادر 
نه شوند بايد از خداى آنها كمك و يارى بزرگوارش، همچنانكه شيعيان هم بايد بدانند اگر بخواهند پيامبر گونه و امام گو

  .و را بطلبندا بخواهند و توفيق
 :عقايد زرتشتيان درباره عبادت و شفاعت 

در آئين زرتشت يا زردشت كالمى كه مخالف ركن اصلى اسالم است شايد در ابتدا وجود نداشته يا توحيدى بوده اما در  
ها برگرفته شده باشد راى آن نباشد و از ساير ملل و از اساطير آنسال منحرف شده و شايد هم ابتدايى ب 3100طول 



بينيم آنان داراى روح يا خداى مخصوص به خود بودند كه آن خدا كنيم مىمثالً وقتى عقايد نژاد سومرى را بررسى مى
عادت اين خصوصى و فردى شخص بود و نقش اين روح مأمور حفظ اين فرد يا خداى كوچك آنست كه براى آسايش و س

افتاد كه فردى روح مأمور يا خداى كوچكش از او قهر كند و او فرد در نزد خدايان بزرگ وساطت و شفاعت كند و اتفاق مى
هاى اشخاص به خدايان اختصاصى ايشان ديده هاى متعدد از عرض حال و تقاضانامهرا ترك گويد در الواح سومرى نوشته

اح نيكو ارواح خبيثه يا شياطين هم وجود دارند كه درصدد دور كردن ارواح نيكو هستند شده و معتقد بودند كه در برابر ارو
هتا بر فرد سومرى مسلط شوند، ك در مقايسه با عقيده به يزدان و اهريمن در آئين زردشت قابل مقايسه است كه عقيده  

 .زردشتيان از كجا نشأت گرفته است
زيستند دو خداى عمده يعنى خداى نور و نيكى و ديگرى خداى بابليان مى مردم قبيله كلدانى كه ابتدا در همسايگى 

كردند كه باز هم در ريشه يابى نظريه ثنويت آئين زرتشت داراى اهميت است. از طرفى معابد تاريكى و بدى را پرستش مى
اند كه آتش لكه مكانهايى بودهزرتشتى مانند معابد يونانيان باستان چندان مورد استفاده و مراجعه كننده زياد نداشته ب

شد كه شد دور از چشم عبادت كنندگان آتش روشن مىشد و اگر آن آتش خاموش مى(مقدس) در آن روشن نگهداشته مى
 .نگويند خداى شما خاموش شد

ها وظيفه باز هم در يونان هستيا خواهر خانه مانده و شوهر نكرده زئوس، رب النوعى آرام و صلح جو در اولمپ بوده تن 
سوخت در مقايسه با رسم احترام به آتش و حفظ آن و هاى يونيان مىمهم وى حفظ آتش مقدسى بود كه در تمام خانه

تواند انسان را به توان به الگوگيرى از يونانيان پى برد. به هر حال باطل نمىجاودانى نگهداشتن آن در آئين زرتشت مى
د ستاينستايند، انسانها را مىستايند، كوهها را مىستايند، دشتها را مىشتيم كشور را مىحق برساند آنها همانطور كه قبالً نو

كند و در حاليكه در اسالم حمد و ستايش مخصوص خداست و حب وطن وجود ندارد و حب خداست كه انسان را آرام مى
اى بسيارى دارند تا حقيقت اما به . اينها فاصلهگيرد نه به خاطر وطن و مردمدر راه خدا به خاطر او كارها و اوامر انجام مى

كند و رمز آن دعا و انابه به درگاه او خالصانه و همراه با اميد استهر حال خداوند هر كه را بخواهد هدايت مى . 

زوران كه يكى از ايزدان آئين زرتشت است معتقد بودند پيش از آنكه موجودى در زمين باشد وجودى حقيقى به نام  
ران وجود داشت و سى هزار سال عبادت كرد! و قربانى داد! تا فرزندى به نام ارميزت متولد شود كه زمين و آسمان و زو

آنچه در آن است بيافريند! چون هزار سال بدين منوال سپرى شد در دلش شك ايجاد شد! كه آيا اين عبادت و قربانى به 
انديشه بود كه ارميزت، اورمزد و اهريمن را آبستن بود چون از حال تو شود! در اين ثمر خواهد نشست و ارميزت متولد مى

امان آگاه بود با خود گفت هر يك زودتر متولد شود شاهى جهان به او خواهد داد اورمزد از اين انديشه آگاهى يافته 
ت كيستى؟ اهريمن اهريمن را مطلع كرد پس اهريمن شكم پدر را شكافت و خود را آشكار ساخت خالصه كالم زوران گف

گفت فرزند تو. ولى او بدبو و سياه و تاريك بود در اينجا اورمزد بيرون آمده در حاليكه خوشبو و روشن و درخشنده بود و 
ب اين در حالى بود كه زوران اى چوب به اورمزد ه اهريمن قبالً گفته بود فرزند من درخشنده و خوشبو است زوران دسته

گويد تو عهد خود وفا نكردى دهى پس اهريمن به زوران مىتو براى من قربانى ميكنى و فديه مىداد و بدو گفت بعد من، 
گيرى پس كه نخستين جانشين كنى زوران خطاب به او گفت: اى خبيث تو نه هزار سال فرمانروايى جهان را در دست مى

باشد آنها شايد كه از ايزدان زرتشت است مى هاى زورانىاز آن تا ابد فرمانروايى از آن اورمزد است اين نوعى از قصه
كند. و حق را بايد از حق اند و باطل انسان را از حق قانع، غنى و بى نياز نمىچيزهايى را فهيمده باشند اما حقيقت را نيافته

اند. هجستجو كرد و حق خداست كه يگانه است و مالئكه او و كتب او و رسل او نيز حقند چون از خواست او ناشى شد
روى همين اساست كه گويند دين تقليدى نيست بلكه تحقيقى است بايد جستجو كرد نه در يك كشور و يك آئين، بلكه 



ينى را انتخاب كرديم سراپا تسليم اوامر آن باشيم و اگر خدايى جز د در تمام اديان حتى اگر سالها طول بكشد و وقتى
( پس با او خدايى 77(انبياء » لوكان فيهما آلِهَةٌ اِالَ اللّه لَفَسَدَتا«شد مىخداى واحد بود فساد در زمين و آسمان آشكار 

پرداخت و برخى خدايان بر برخى ديگر رفت و به تدبير و پرورش آن مىنيست و گرنه هر خدايى به سوى آفريده خود مى
(. و نتيجه 85(مومنون » هٍ بِما خَلَقَ وَ لَعال بَعضُهُم عَلى بَعضوَ ما كانَ مَعَهُ مِن اِلهٍ اِذاً لَذَهَبَ كُلُّ اِل«كردند برترى پيدا مى

ها جنگ خدايان بود. در مثالى ديگر يونانيان معتقد بودند كه زمين به شكل سپرى است و زمين صفحه منحنى برترى الهه
قاد به زمهرير در جهان پس اى است سرد كه در مقايسه با اعتجامدى است در زير زمين حادس يا حادز قرار دارد كه منطقه

شوند در زير آن محل روند بوسيله خدايى به نام پلوتو رهبرى مىاز مرگ مطابقت دارد. ارواحى كه پس از مرگ به آنجا مى
توان بدانجا راه يافت در زير طبقه حادس دو گودالى است عميق كه تنها از دو دروازه محكم مى و ترتروس وجود دارد

د به نام استيكس و اكرون و براى ورود به جزاير بركت و مقدس موسوم به صحراى اليزيان بايد از اين رودخانه وجود دار
دو رودخانه گذشت اين محل در جايى در باختر (غرب) وجود دارد و تنها چند نفر انگشت شمار از قهرمانان يونان 

ها از اساطير قديم مانند دو كه ريشه بعضى ثنويت دهداند بدانجا راه يابند اين مطلب و مطالب مشابه نشان مىتوانسته
اى ندارد و مسيحيان مومن بايد با دروازه يا دو رودخانه اين داستان برگرفته شده و تثليث نيز به همين ترتيب هيچ ريشه

تسليم شدگان امر  اعتقادى محكم و با پناه بردن به خداوند از اين گونه اعتقاد مشركانه دست بردارند تا نجات يابند و ما از
 .خدا هستيم

ماند كه بر روى تخته سنگى بريزد و در روز تند بادى آن خاكستر به هر عمل انسانها كافر و مشرك مانند خاكسترى مى 
سو رود و هيچ اثرى از آن عمل باقى نماند گويا كه اصالً چيزى آنجا نبوده و عمل كافران و مشركان نيز به همين شكل 

اش در آسمان است يا در روى سطح زمين است و هيچ دوام و بقايى ندارد كسانى كه از حاكمان يرا ريشهشود زباطل مى
زور تبعيت كنند و آنها او را وادار به عمل مشركانه نمايند در قيامت خطاب به يكديگر گويند ما را ازاين مخمصه چه كسى 

كنيد پاسخ دهند كه اگر ما را سعادت هدايت بود، ما را كفايت مى دهد آيا ما كه در دنيا تابع شما بوديم امروز همنجات مى
كرديم، اكنون چه جزع و فزع كنيد يا صبر كنيد برايتان فرقى ندارد. شيطان در اينجا زبان گشوده و شما را هدايت مى

وند يكتا شريك گويد خداوند حق را بر شما با حجت روشن بيان كرد در حاليكه آنچه شما به اغواى من براى خدامى
ونه حجت و دليل روشن بود (نظير تثليث) در اين روز مرا مالمت نكنيد بلكه نفس پرطمع خويش را گ گرفتيد فاقد هر

توانيد باشيد و من به آنچه شما به خدا مالمت نمائيد كه امروز نه من فرياد رس شما توانم بود نه شما فرياد رس من مى
طه نزد خدا نام برديد، معتقد نيستم. و براى ستمكاران عذاب دردناكى مهيا است. كسانى شريك گرفتيد و آنها شفيع و واس

افتند آنان در كه نعمت را به كفر تبديل كرده و قوم خويش را به هالكت انداختند به بدترين جايگاه يعنى جهنم در مى
ها گفت در اين را گمراه كنند بايد به آن مقابل و يا در كنار خداى يكتا شريكان و شفيعانى جعل كردند كه خود و خلق

 دارندزندگانى فانى دنيا به لذات مشغول باشيد زيرا كه بازگشت شما سرانجام به آتش دوزخ است. آن مومنانيكه نماز بپا مى
ى كسى، رسد كه در آن روز نه چيزى ميتوان خريد و نه دوستكنند بايد بدانند روزى مىو از آنچه روزى آنها شد انفاق مى

شود بهبكار آيد نه مى ك  اى براى كسى سى پول داد تا گناهان شخص را بخرد و نه دوستى با پيامبران يا امامان فايده
دارد بلكه امر فقط از آن خداست و بر همه مردم از بردگان قديم گرفته تا پادشاهان از فرعونها گرفته تا امامان و پيامبران 

روند و كدام به جهنم و شفاعتى به غير آنچه خداوند به او راضى باشد و حكم دهد وجود كند كه كدام به بهشت حكم مى
داند اعم از يهودى و مسيحى و مسلمان بايد بداند ايشان در خطابى به ندارد. كسى كه خود را پيرو حضرت ابراهيم مى

» فَمَن تَبِعَنى فَانّهُ مِنّى وَ مَن عَصانى فَانّكَ غَفورٌ رَحيمٌرَبّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثيراً مِن النّاسِ «گويد: پروردگار خويش مى



( پروردگارا معبودان باطل و بتها، بسيارى از مردم را گمراه كردند پس هر كس در راه توحيد و خداپرستى 56(ابراهيم 
همانا تو بخشنده و است پيرو من و از من است و هر كه مخالفت كند (و راه شرك و عصيان پويد اختيارش با تست) 

ير اين كالم از حضرت عيسى (ع) نيز در قرآن آمده است. روزيكه هنگام عذاب كافران و مشركان فرا برسد ظمهربانى. ن
اند گويند پروردگارا عذاب ما را به تأخير افكن و اندكى ما را مهلت بده. آنچنان كه وقتى يك كسانى كه به خود ظلم كرده

گويد يك لحظه شود مىكند دست و پايش شل مىبينيد چقدر التماس مىايد يا مىاعدام كنند ديده خواهندنفر مجرم را مى
شود او را به محل عذاب و اعدام گويد بگذاريد خودم بيايم حالى عجيب و سخت دارد عتاب مىفقط صبر كنيد دوباره مى

اى ندارد صبر او يا جزع و كند اما فايدهشمى نگاه مىبيند گاهى محل اعدام وعذاب را زير چببريد هيچ چاره و ياورى نمى
 .فزع او

بله ظالمان گويند پروردگارا ما را مهلت ده تا دعوت تو را به حق و يكتاپرستى اجابت كرده و رسوالن تو را اطاعت كنيم  
ا زوال و هالكى نخواهد بود و كرديد كه هرگز ما رگفتيد و قسم ياد نمىشود آيا شما بارها در دنيا سخن نمىپاسخ داده مى

 .محشر و قيامتى نخواهيم داشت
اى نياورد و عاقبت اقوام كافر و ظالم را ديد بايد به چشم تن نشان داد كه بايد در زمين خدا سير كرد و هيچ بهانه 

كنند بايد شهرهاى ىعاقبت شهر سوخته سيستان با آنهمه بزرگى چه ساكنانى دارد، شنهاى روانى كه بادها آنها را جابجا م
قوم عاد، ثمود و غيره را در عربسان ديد بايد شهر پومپى را در ايتاليا ديد بايد شهر بم را ديد آيا مثال براى بقيه اقوام و 

شوند؟ روزى كه زمين به غير زمين تبديل شود و آسمانها دگرگون شود و تمام خاليق در عبرت براى ساير مردمان نمى
بينى كه كنى مىشوند در آن روز گردنكشان و بدكاران را به زنجير قهر الهى مشاهده مىضر مىپيشگاه خداوند حا

هاى آنها پنهان است اينگونه عذاب براى آن است كه پيراهنهايى از مس گداخته آتشين بر تن دارند و در شعله آتش چهره
هد رسيد قرآن حجت بالغ براى تمام مردم هر شخص به كيفر كردارش برسد و خداوند در يك لحظه به حساب خلق خوا

ين آن انذار و تبشير شوند و بدانند كه او خداى واحد و يكتايى است و او را به يگانگى بخوانند و هاست تا خاليق به برا
ر ببراى او شريكانى قائل نشوند و صاحبان بصيرت و اولوااللباب بر عقيده خود محكمتر و ايمانشان افزونتر و تذكرى مجدد 

 .عقيده ثابتشان باشد
  :نكته 

توان با اضافه كردن پيشوند توان اهلل گذاشت بلكه مىدانم بگويم اينست كه نام هيچ شخصى را نمىمطلبى را الزم مى 
عبد و غيره نامگذارى كرد متأسفانه اداره ثبت احوال دقت نكرده و كلمه رحمن هم داراى قداستى به اندازه اهلل است و 

تواند با پيشوندهايى، آن نام را براى اشخاص شخص را رحمن ناميد آنچنان كه متأسفانه وجود دارد در حاليكه مى شودنمى
بخوانيد فرقى » يا رحمن«يا » يا اهلل«اگر خدا را به » ان ادعوا اهلل اودعوا الرحمن اياً ما تدعوا فلله االسماء الحسنى«گذارد 

ارى) است مطلب ديگر كه از يكى از دوستان شنيدم براى اجابت هر دعايى بسته به نوع ندارد براى خداوند اسماء نيكو (بسي
خواهد او را با يا خواسته، خداوند را پس از اين دو نام با نام مطابق با خواسته و صفت خدا بخوانيد مثل كسى كه فرزند مى

كند با يادليل المتحيريستخاره مىخواهد با يا رزاق او را بخواند كسى كه اوهاب بخواند كسى كه روزى مى ن او را  
خواهد او را با يا مجير بخواند و از اين قبيل بخواند كسى كه در سختى افتاده او را با يا واسع عليم بخواند كسى كه پناه مى

اب، سميع كه مجالى براى ادامه نيست. البته در انتهاى دعا مانند ادعيه قرآنى همين نامها به شكل انك انت (رزاق، وه
  مجيب، قريب مجيب، سميع دعا) و از اين نحو آمده است

 :ديدگاه على (ع) درباره شفاعت 



گويند: اين را نيز بدان كه رخصت دعا و تضمين اجابت آن از مقامى صادر (نهج البالغه مى55( 11على (ع) در نامه  
ست كه فرمانت داده كه بخواهى (او را بخوانى) تا عطايت هاى آسمان و زمين را يكجا در اختيار دارد. هم اوگشته كه خزانه

كند و طلب رحمت كنى تا تو را بنوازد بى آنكه در ميانه خود و تو دربانى بگذارد (و لم يجعل بينك و بينه من يحجبك 
( در 16ه). )اى بجويى (و لم يلجئك الى من يشفع لك اليعنه) كه بر تو در ببندد. يا ناگزيرت كند كه ديدارش را واسطه

جلد نهم صفحه  5685جلد سوم صفحه  7156و  7171و  7151و  7157و  7171جلد پنجم صفحات 
هاى فرهنگ آفتاب بيشتر راجع به اين موضوع بحث شده است. ترجمه و تفسير الميزان بحث مورد نظر را در آيه 5538

 نوشتيم پيامبر (ص) درخطبه پايانى خويش مردم سوره حمد همانطور كه قبالً 1مربوطه خوب توضيح داده است. مانند آيه 
ارا از هر گونه فريب و حيله گمراهان و اغواى شيط دارد و هشدار ن مبنى بر نجات يافتن توسط غير خدا بر حذر مى

 دهد كه گرد اين گونه اوهام نگردند و به اينها دلخوش نكنند بلكه به ايمان و عمل خويش به توفيق الهى متكى باشندمى
كردند با قربانى و نذر همراه با خوف و رجا و با قلبى پاك و با دستانى پاك رو به خدا آورند. آنطور كه بنى اسرائيل فكر مى

توانند بهشت را بخرند يا رضايت خدا را بدست آورند در حاليكه بعدها به خواست خدا دانستند كه قلب و دست پاك مى
كند نه دعايى كه به پيش غير او برده شود وخداى نكرده غير او خوانده شودكفايت از همه قربانيها و نذورات مى . 

بله توحيد (ذاتى) آن است كه ذات واجب الوجود يكى است و در وجوب وجود، شريك ندارد و يك مبدأ بيش نيست.  
دعا يا رسيدن به مشرك در اين مقام بسيارند هر كس كه غير خدا را دخيل بداند و بدين واسطه او را براى اجابت 

و ما انتم بمعجزين فى االرض ومالكم «فرمايد شود و مىسوره شورى مستفاد مى 55اش بخواند آنطور كه از آيه خواسته
دارد شما در زمين در خطابى كلى نسبت به همه انسانها اعم از پيامبران و عوام اظهار مى» من دون اهلل من ولى وال نصير

 16كوچكترين قواى جهان زبون و عاجزيد و غير خدا براى شما هيچ يار و ياورى نيست و در آيه هيچ قدرتى نداريد و از 
براى » و ما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون اهلل و من ييضلل اهلل فما له من سبيل«فرمايدهمين سوره مى

كه خداوند او را گمراه كند راه نجاتى برايش  باشد و كسىآنها(انسانها) هيچ ياورى غير خدا كه بتواند ياريشان نمايد نمى
ينيست از اين كالم منقول از ا خواهند شود كه مىكند چنين مستفاد مىشان كه قوشچى در كتاب تجريد نقل مى

تواند مصدر دو حيثيت متقابل كه شئى واحد از همه جهات نمى» الواحد ال يصدر عنه اال الواحد«متمسك شوند به قاعده 
كه حيثيت صدور خير در فاعل غير از حيثيت صدور شر است و متفطن نشدند كه شرور بالعرض واقع اند و تماماً  باشد چرا

 .راجعه به اعدامند و عدم را، عدم علت كافى است
شود يا و واجب الوجود نيز به روشنى قابل شناخت است زيرا او حقيقت وجود است و حقيقت چيزى است كه دو نمى 

( و مراد از نفى وحدت عددى، اين است كه ثانوى يا دو ندارد و به 12شود.)ود مانند تثليث و تكرار هم نمىشبيشتر نمى
شود درعدد وارد گيرد زيرا ماهيتش چنين اقتضايى دارد و آنچه در وجود دو نمىشود يا شريك نمىعبارتى شفع نمى

( قرار دادند خدا را داخل در سه اقنوم كردند و من سه 25 شود لذا كافر شدند نصارى كه خدا را ثالث ثالثه (مائدهنمى
اقنوم را ننوشتم كه كتابم را بدين جمله كفرآميز و شرك آلود نجس نكنم و به اين جمله كه گفتند خدا ثالث اثنين است 

اى به هر صاحب نجوى بدين مضمون آمدهكافر شده بودند آيه :  

 » هوَ رابِعُهُم وَ ال خَمسَةً ااِلّ هوَ سادِسُهُم وَ الاَدنى مِن ذلِكَ وَ ال اَكثرَ ااِلّ هوَ مَعَهُم اَينَما ما يَكونُ مِن نَجوى ثَالثَةٌ اِالّ 
2(مجادله » كانوا )  

باشند مگر اينكه خداوند چهارمين آنهاست و نه پنج نفر كه خداوند ششمين سه نفر نجوى كننده و سخن گوينده نمى 
عداد و نه بيشتر از اين تعداد مگر اينكه خداوند با آنهاست هر كجا كه باشندآنهاست نه به كمتر ازاين ت .  



عالوه بر اين ميرساند خداوند شنونده سخن همه خاليق در همه جا و همه زمانهاست، وجود او را فراگير و در عين حال  
داندواحد مى . 

ا از سرزمينهاى اديان الهى بلكه از عمق كفر و بت ما مخالف دين نيستيم بلكه از اين مظاهر شرك و فساد كه نه تنه 
اند و عدم مخالفت يا بى اطالعى آگاهان صحه بر اين تقرير پرستى وارد شده و مردم بدون سنجيدن آنرا قبول كرده

ا جزء اند اينهكردهاند زيرا مردم عوام گمان مىگذاشته چه بسيارى به علت عدم استجابت دعا بدين واسطه از دين زده شده
اند براى حفظ دين هستند و چون بى اثر جلوگر شده لذا دست از دين برداشته و حتى به عنوان مخالفت دين علم برداشته

 .دين بايد با هر گونه مظاهر شرك مبارزه كرد مانند علم كه قبالً توضيح داده شد
جنها) از زمين كرد امر اطاعت شده و اجرا شد آمده است: وقتى خداوند ابليس و فرشتگانى ديگر را امر بر خروج جانها ( 

شود شيطان برآشفت و گفت اينجا پس همراهان شيطان او را گفتند فرمانروايى زمين به موجودى به نام انسان سپرده مى
كنم بقيه فرشتگان با سكوت و نهى خود گفتند ما تابع امر كنم و مانند جن، انس را هم بيرون مىرا من فرمانروايى مى

خدائيم و چون شيطان آنها را مترصد امر خدا دانست، در ظاهر موافق گشت. پس انسان آفريده شد و خداوند امر به سجده 
خواست انسان را خلق كند جبرئيل و ميكائيل يكى يكى به زمين رفته و بر انسان كرد جالب است بدانيد وقتى خداوند مى

كرد تا اينكه عزرائيل مأمور ريزى انسان آنها را منصرف از برداشتن خاك مىها بواسطه علم به خونزمين با سوگند دادن آن
گيرم نه از تو، و شد وقتى زمين براى سومين بار مانند دو فرشته قبلى سوگند ياد كرد عزرائيل گفت من از خدا فرمان مى

ب گل انسان د شايد كه كار خيلى سختى باشد و ه نزد خدا آورد و خداوند همين عزرائيل را مأمور گرفتن جان انسانها كر
آمدند خداوند به ما رحم كند هنگام جان دادن و آمدن عزرائيل. پس از امر خدا بر آن فرشتگان ديگر از عهده آن بر نمى

سجده انسان همه سجده كردند جز ابليس كه امتناع كرد و خداوند دليل سجده نكردن را پرسيد و او گفت: من را از آتش 
نسان را از خاك، و تكبر و بزرگى كرد و از رانده شدگان گرديدآفريدى و ا . 

پس خداوند به شيطان عتاب نمود از جايگاه خود بيرون شو كه تو از رانده شدگانى و به دليل سركشى و عدم اطاعت و  
اى نصوح، در عين به( نكته اينكه در صورت فريب و انجام گناه سريعاً توبه نمائيم تو13تسليم از رانده شدگان گرديد. )

يا عِبادىَ الَّذين «فرمايد حال از بخشش سريع مغرور نگرديم و از عدم بخشش سريع نا اميد نگرديم چرا كه خداوند مى
كسانى كه (. اى 51(يوسف »  اَسرفُوا عَلى اَنفُسهم التقنَطوا مِن رَحمةِ اللّه اِنَّ اللّهَ يَغفرُالذُّنوبَ جَميعاً اِنَّهُ هوَ الغفور الرحيم

ايد از رحمت خداوند رحمن نااميد نباشيد زيرا كه (در صورت توبه و استغفار) خداوند همه گناهان بر نفس خويش ستم كرده
همانا او شنواى داناست. و اگر » يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِم حَسَنات«كند بخشد (و حتى گناهان را تبديل به حسنه مىشما را مى

يابيدبخشنده مىتوبه كنيد او را  . 

دهند و در برابر معاندان و مخالفان از يهود و مسيحيت در نهايت از طرف ديگر مسلمانان كه دائماً شعار تسليم سر مى 
اند كه نهايت عبوديت در تسليم دهند به اين دليل است كه از طرف خداوند فهميدهسر مى» ما از تسليم شدگانيم«سخن 

صيان و غرور تسليم نبودن در برابر امر الهى است. چنانچه شيطان به دليل تسليم نبودن دچار است و ابتداى گمراهى و ع
آورد نه شرك در خالقيت (خلقتنى من نار) كرد و هرگز به خدا شرك نمىمشكل و زيان شد و گرنه هم عبادت خدا مى

ست و هر خير و شرى كه به او برسد را دان( و نه شرك در ربوبيت يعنى پرورش دادن دهنده خود را خدا مى57(اعراف 
(. از آنجا كه 58(حجر » رَبّ بِما اَغوَيتَنى...«گويد: دانست مگر آنجا كه نافرمانى كند چنانچه شيطان مىخواست خدا مى

آيد نشان دهنده حقانيت آن است و آخرين دين الهى اسالم است و اعجاز بسيار آن از جمله اعجاز عددى كه در ادامه مى
داوند تسليم بودنخ د  خواهد پس بر پيروان اديان الهى است كه به حقانيت كتاب و پيامبر اسالم ر برابر امرش را مى



وَ مَن يَبتَغِ غَيرَ الْاِسالمِ ديناً «اعتراف كنند و مسلمان شوند و حداقل به حق بودن آن اعتراف كنند تا از زيانكاران نشوند 
( همانا دين و آئين و مذهب در نزد خداوند اسالم است و هر 31ال عمران »(االخِرةِ مِنَ الخاسِرينفَلَن يُقبِلِ مِنهُ وَ هُو فِى 

شود و آنان در آخرت از زيانكاران اى بپذيرد هرگز (لن = نفى ابد) از وى پذيرفته نمىكس غير از اسالمى دينى و عقيده
انيت اسالم به دين اسالم كه بر سنت رسول اهلل استوار است شوند. پس آنانكه دنبال رضاى خداوندند بعد از فهم به حقمى

خود را ملتزم و تسليم كنند و بدانند نجات تنها در اين راه است. يك سئوال مدتى ذهن مرا به خود مشغول كرده بود (در 
است شيطان به شود و آن اين است كه آيا ممكن نوجوانى) و بعداً ديدم اين چنين سئوالى در ذهن ديگران هم مطرح مى

د اين كرد و بوسيله سجده نكردن بر آدم خواست تا ليل كه نخواست بر غير خدا سجده نمايد و تنها بر خدا سجده مى
كنم البته جواب روشن است زيرا وقتى خداوند دليل سجده عالوه بر شرك نياوردن بگويد من فقط بر خدا سجده مى

(اعراف » خَلقتَنى مِن نارٍ وَ خَلقتَهُ مِن طِين«را از آتش آفريدى و او را از خاك گويد من پرسد او مىنكردن را از شيطان مى
كنم و دچار نافرمانى خدا شد. مسئله تسليم بودن آنقدر تر از خود سجده نمى( و آتش از خاك برتر است و من بر پست57

دين ابراهيم (ع) دارد چرا كه وقتى امرى به  اهميت دارد كه شعار دين اسالم شد (بعد از توحيد و يكتاپرستى) و ريشه در
دهد كه فرزندش را ذبح نمايد مخالف باشد وقتى به او دستور مىكند و تسليم مىشود او هرگز سئوال نمىابراهيم (ع) مى

باز معيارهاى برتر است و در دعاهاى او آمده بود جانشينى برايم تعيين كن اكنون كه در سن پيرى جانشينى به او داده 
گويد او رامى ذ  بيند ابراهيم تسليم او شد و آزمايش بح كن همه چيز در حال دگرگونى از نظر ابراهيم شده اما وقتى مى

كند تا بجاى فرزندش آن را ذبح كند وقتى خداوند به او امر و امتحان و ابتالء را به خوبى گذراند گوسفندى را موجود مى
خشك و بى آب و علف ببرد با منطق عقل سازگار نيست اما در نزد خداوند تسليم شدن  كند زن و فرزندش را به بيابانىمى

عَسى اَن تُحبّوا شيئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُم وَ اللّهُ يَعلَمُ وَ انتُم ال «فرمايد: بنده در تمام جوانب ارزش دارد و بدين شكل است كه مى
داند و شما اليكه شر و بدى براى شما به ارمغان آورد و خداوند مىپنداريد در حچه بسا شما چيزى را خوب مى» تَعلَمون

( پس نبايد مانند مجوسيان به عقل خود به تنهايى اكتفا كنيم ما اعتقاد داريم چه بسا عقل بوسيله 756(بقره ». دانيدنمى
پيروان حضرت ابراههواى نفس اغوا و گمراه شود. آيا نديدى كه هواى نفسشان خداى آنها گرديد. اگر آنان نيز  م (ع) ي

دهند بايد حداقل و به خاطر نجات خود عمالً مانند حضرت ابراهيم (ع) تسليم باشند هستند چنانچه دائم چنين شعارى مى
چرا كه او امام همه مومنان جهان است اعم از يهودى، مسيحى و مسلمان. پس شيطان به خاطر يك تسليم نشدن متضرر 

نظر عجيب بيايد بايد بر اساس قاعده تسليم آنرا پذيرفت زيرا شيطان با آنهمه عبادت به يك بار  و زيانكار شد هر چند به
 .تسليم نبودن زيانكار و عملش تباه شد حال ما كه عبادت چندانى نداريم چگونه به خاطر سرپيچى منتظر عذاب نباشيم

 :قسم شيطان و استثناء آن 
اه خود به خاطر انسان در صدد انتقام برآمد و مترصد شد تا او را از جايگاه خود پس شيطان به خاطر رانده شدن از جايگ 

دادند پس به مارى گفت كه او را در دهان خود بگذارد گويند شيطان را به بهشت جا نمىيعنى بهشت بيرون كند بعضى مى
ده و از زن انسان (حوا) پرسيد كه آن درخت و به نزد انسان ببرد و قبالً سئوال كرده بود كه خداوند انسان را از چه منع كر

خواهى تو را بر درختى كه عمر جاودانى و ملكى كه فناپذير نباشد كدام است آنگاه بر انسان ظاهر شد و به او گفت: آيا مى
لباسها و راهنمايى كنم و بدينوسيله انسان را فريفت تا از آن درخت (گندم) بخورد و بدين شكل انسان تا قبل از اين كه از 

هاى بهشتى پوشيده بود بدترين سختى بر سر او آمد و جامه هايش فرو ريختند و خدوند اين حالت را براى يك انسان حله
گيرد و خود انسانها خويشتن را در نزد ديگران عرداند حال اگر در دنياى كنونى بى حيايى اوج مىبدترين حالت مى ان ي

پسندد و اگر كسى ست يا ناچار بوديم، نهايت ذلت است. زيرا خداوند ذلت را بر كسى نمىكنند به بهانه اينكه او پزشك امى



خواست خود را عريان كند، تقوى پيشه نمايد و خويشتن را عريان نكند خداوند راه خروج از آن سختى كه بواسطه آن مى
(طالق » وَ اِن يَتَّقِ اللّه يَجعَل لَكُم مَخرَجاً«فرمايد كند و اينجاست كه خداوند در قرآن مىنشانش داده و راهنمايى اش مى

دهد. و از پيامبر اسالم (ص) ( اگر تقوى پيشه كنيد يعنى خود را حفظ كنيد و صبر كنيد خداوند راه نجات را نشانتان مى7
يم كه اگر پسر كسى كه شرم و حيا ندارد دين ندارد. و همين يك نكته ديگر را بگو»  من ال حياء له ال دين له«است كه 

تواند او را غسل دهد كه در كتاب لمعه دمشقيه اين اى بميرد و مردى نباشد كه او را غسل ميت دهد زن نمىبچه سه ساله
 .مطلب آمده است. پس حيا پيشه نمائيم كه خواست و پسند خداست

ود را پوشاندند و خداوند به او بعد از ريختن لباسهاى آدم و احساس شرمى عجيب آنها به برگهايى از درخت انجير خ 
عتاب كرد كه از بهشت بيرون روند و در تفسير طبرى آمده كه آدم را بر كوهى در هند انداخت و حوا را در سرزمين مكه و 

يا آدم ان الرب «كرد و طلب استغفار نمود تا آنكه جبرئيل به امر الهى بر او فرود آمد و گفت: انسان صد سال دائماً گريه مى
رساند و سپس كلماتى به او ياد داد تا بدان وسيله خداوند عزوجل توبه او را بپذيرد خداوند به تو سالم مى» قروك السالمي
( طبق نظر صاحب تفسير طبرى و اين سخن آن 52(بقره» فَتَلَقّى آدَمَ مِن رَبّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَليهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوابُ الرَّحيمِ«

ال اِله اال انت عَمِلت سوءاً و ظلمت نفسى فاغفرلى انك انت الغفور الرحيم. ال اله اال «مات را بر زبان آور: بود كه اين كل
وءاً و ظلمت نفسى فتب على س انت عملت سوءاً و ظلمت نفسى فارحمنى و انت ارحم الراحمين. ال اله اال انت عملت

اند منظور از شيعه در ذيل آيه از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده در برخى از تفاسير اهل سنت و» انك انت التواب الرحيم
كلمات پنج تن آل محمدند و  پس انسان گواهى به وحدانيت خدا و سپس ظلم بر نفس خويش كرد هدف بنده از آوردن 

ان اين همه داستان حضرت آدم (ص) نبود مگر ذكر قسم شيطان مبنى بر گمراهى همه انسانها و استثناء آن كه هم
آيد و از صاغرين و كوچكها مخلصين هستند. آنجا كه شيطان به واسطه عدم سجده انسان از جايگاه و مقام خود پائين مى

دهد تا خواهد و خداوند او را از مهلت داده شدگان قرار مىشود ابتدا از خداوند بواسطه عبادتش يا چيز ديگر مهلت مىمى
خواست تا بعد از تمام شدن مرگ از عذاب جهنم نجات يابد اما را تا قيامت مىوقت مشخص. ولى شيطان به فريب، مهلت 

يابد به عزت خداوند قسم ياد خداوند آگاه بوده و زمان مهلتش را تا وقت مشخصى اعالم كرد. وقتى شيطان مهلت مى
كندمى ك  اال عبادك منهم «ر بندگان مخلص تو مگ» فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْويَنَّهُم اَجمَعين«ه همه فرزندان آدم را گمراه كند 

در فرهنگ نامه قرانى مخلص به معانى پاكيزه گردانيده شده، بى آميغ كنندگان، پاكيزه دينان، يكتا گويان، ». المخلصين
رويان، بيكى گويندگان، يك تاه گردانيدگان، نگاه داشتگان، پاك درونان، ويژه كنندگان، يكتا گويندگان، يكتا دالن، يك

كاران، پاكان، بيگناهان، پاك گشتگان و با توجه به اعراب آن در معانى ديگرى نيز بكار رفته است . در گان، ويژهگزيد
فرهنگ دهخدا در معانى خالص كرده شده، بى ريا و سمعه در عمل، خالص و صاف و پاك و بى غش و صادق و دوست 

كه با اخالص خدا را عبادت كند و به وى شرك نياورد و از اى نفاق و مطيع و تسليم و فرمانبردار و بندهحقيقى و بى
اى كه در دين خود خالص بود و خدا وى را برگزيده باشد. شيطان با مخلصان برنمى آيد و سلطان با معاصى دور باشد. بنده

دمفلسان (گلستان سع ريفات ى) و در نهايت كسى كه خداوند عزوجل وى را از شرك و معاصى پاك كرده است. (از تع
جرجانى). در فرهنگ معارف اسالمى از دكتر سجادى آمده اخالص سرى است ربانى و نهادى است سبحانى، كس را بر 

گويد: بنده برگزينم و به دوستى خود بپسندم آنگه در سويداى دلش از آن اطالع نه و غيرى را بر آن راه نه. حديث مى
االخالص سر بين اهلل و «نفس آنرا بيندتا بگرداند. جنيد گفت: كند نه هواى وديعت خود بنهم نه شيطان بدان راه برد تا تباه

باشداش مىاخالص مومن رازى بين خداوند سبحان و بنده» بين العبد . 



كند و دليل آن قسمى است كه او از سر اطمينان به عزت خداوند ياد خالصه كالم: شيطان همه را گمراه و جهنمى مى 
فالحق و الحق اقول المالن جهنم منك و ممن «فرمايد: است و خداوند آن را حق دانسته چنانكه مى كرده يعنى كه حتمى
( پس تنها راه نجات در اين است كه از هر نوع مظاهر شرك كه حتى اگر يك فرد كوچك 31(ص » تبعك منهم اجمعين

ايم. پس سخن حق را از اند و راهنمايى شدهفتهگويد كه بزرگان نگايد كودكى سخنى مىگويد مانند آنجا كه بسيار ديدهمى
دهيم عملى شرك يا آلوده به شرك باشد به شدت از آن بپرهيزيم. زيرا هر كس باشد بايد پذيرفت و حتماً اگر احتمال مى

ين گويد كه جانت را نجات بده از اقاعده ورع كه مرحله باالى تقوى است، بر اثر ترس از عذاب الهى اين را به ما مى
عقيده باطل دست بردار يا اين خوشى زودگذر را رها كن، تا نجات يابى. در هر صورت چيزى را در مسئله رها كردن يك 

دهيعقيده باطل، از دست نمى  . م
گويد و آن فرد مشرك دين گريز گرفتار شيطان، هوا پرست دنيا آيا امام مومنان و از آن باالتر خداوند يكتا... دروغ مى 

گويد! بدانيد كه اينگونه اشخاص نه تنها پيامبران و ائمه را قبول ندارند بلكه خدا را هم قبول نداشته ست مىطلب را
اى بر اعتقادى به روز جزا ندارند و فقط از جهت بازار گرمى و بدست آوردن نام و نشان دنيايى هر جا برسند حرمى و دخمه

كنند اينان غافالنند. احترام به غير واقعى، حساب كرده صبحى را به شب مىكنند و خود را مريد آن، خواه واقعى يا پا مى
اوليا در ادامه دادن راهشان است نه ساختمان سازى و تزئين مقابر. رضا و خشنودى آنها كسب رضا و خشنودى خداست 

فى كرده و احترام بيش از چنانچه حضرت عيسى (ع) آنچنان كه در انجيل آمده تزئين مقابر را عمل منافقان و شريرها معر
داندحد به مردگان را عمل حكومتهاى فاسد مى . 

اما آنانكه به عمد و علم در پى گمراهى عوام هستند بدانند پيراهنهايى از مس گداخته بر آنها مهيا شده كه صورتهايشان  
كنند ز خداوند تقاضاى مهلت مىآيد در حاليكه ادر پشت آتش پيدا نيست و عمودهاى آهنين دمادم بر سر آنها فرود مى

اى سگان خاموش شويد و سخن نگوئيد و در اين حال زير چشمى نگاهى » قَالَوا اخْسَئُوا فيها وَ ال تُكَلِّمون«شود: عتاب مى
هر  موهاى سر و پاهايشان را گرفته به آتش افكنيد» فَيؤخَذُ بِالنّواصى وَ الْاَقدام«رسد كنند فرمان مىبه آتش و عذاب مى

رويد و اين بدين خاطر است كه عذاب بر آنان هميشگى باشد سوزد پوستى مجدداً مىگاه كه پوست بدنشان كامالً مى
اند پس نوشند مانند شترانى كه چندين روز آب ننوشيدهشوند آب حميم كه بدبود و بدمزه و جوشان است مىوقتى تشنه مى
هاى درخت زقوم كه ميوه هايش مانند سرهاى شياطين آب خنكى از ميوه اى وجود دارد نهشوند نه سايهبدتر تشنه مى

ب است شود عذاب سخت را توصيف كرد. سبحان اهللاى از آن است آيا هرگز مىخورند اين ذرهه ناچار طعام مى . 

ال اِكراهَ «رار و اجبار نكنيد زيرا ( اما اص6(تحريم » قُو اَنفُسَكُم وَ اَهليكُم ناراً«خودتان و خانواده تان را از عذاب برهانيد.  
( و ممكن است آنها داراى طينت شرك باشند چه بسا فرزند انسان مانند فرزند نوح گمراه باشد و 716(بقره » فِى الدّينِ

چه بسا پدرانشان مانند پدر حضرت ابراهيم در راه ضاللت باشد بايد در راه ترويج توحيد صبور بود و هرگز دست بردار از 
شود و از طرفى خداوند مبلغان را از هر كينه و مكر و حيله و استهزاء ن حق (توحيد) نشد، چرا كه باعث نزول عذاب مىسخ

كند. كند. و عمل را به خواست خدا بايد نيكو كرد زيرا اوست كه ما را از بدى و گناه پاك و تزكيه مىو... كفايت مى
وَ ما تَوفيقى «( و اين كار به توفيق و خواست الهى است 75(نور » لّهَ يُزكّى مَن يَشاءمازَكى مِنكم مِن احدٍ ابداً وَ لكنَّ ال«

خواهد ببيند(. و نيكو عمل كردن بدين جهت است كه خداوند مى33(هود » اِال بِاللّهِ ان دهد) كدام يك از نش( 
( و اين صبر در ترويج توحيد بدين دليل 2ود (ه» اَيُّكُم اَحسَنُ عَمالً«موحدان يا مشركان داراى عمل بهتر و نيكوترند. 

شوند و برخى ديرتر. چنانچه از رسول اكرم (ص) است كه آنكس كه در است كه برخى زود به خواست الهى هدايت مى
كتاب علم الهى اهل شرك است حتى اگر تمام عمر موحد باشد يك روز آخر مشرك شده و تمام عملش به يك لحظه بر 



ر كسى در كتاب علم الهى موحد باشد اگر تمام عمر دچار شرك و گناه باشد و فقط يك روز از عمرش رود. و اگباد مى
كند تا موحد و داراى اش را خداوند به يك لحظه نيك مىباقى باشد در آن يك روز هدايت شده و اثر عمل باطل قبلى

 .حسن رفتار از دنيا برود
اِنَّ عِبادى لَيسَ لَكَ عَليهِم سُلطانٌ «لطى بر بندگان موحد و مخلص ندارد حقاً شيطان بواسطه اين خلوص هيچ گونه تس 

(. عزت مومنين سنت خداوند است. راه راست يكى است اما خداوند هر كسى را از 17(حجر: » اِال مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغوين
» كُلٌّ يَعمَل عَلى شاكِلَتِهِ«اكله نام دارد كند كه معمول آن از طريق دعاست اما آن طرق شطريقى به راه راست هدايت مى

(. دكتر سروش در كتاب صراطهاى مستقيم خود، راه نجات توحيد و عدم آلوده شدن جامعه به شرك، را جدايى 31(اسرا 
ند ماگوئيم اگر دينى در سياست نباشد سياست دين را كنار زده و ديگر دينى باقى نمىكند. ما مىدين از سياست معرفى مى

  .تا بعد بخواهيم ببينيم كه آيا اين دين توحيدش درست است يا نه، سر خودمان كاله نگذاريم
 :سيره توحيدى على (ع) و فرزندانش 

داستانى زيبا از زندگى  585ص  72و كتاب آثار الصادقين جلد  156ص  75در كتاب جامع احاديث شيعه جلد  
وريم: عباس و زينب فرزندان على (ع) خردسال بودند حضرت به عباس (ع) آتوحيدى على (ع) و فرزندانش آمده كه مى

گفت: بگو يك گفت يك ايشان گفتند بگو دو عباس عرض كرد شرم دارم با زبانى كه يك گفتم دو بگويم حضرت هر دو 
ب چشمش را بوسيد سپس توجه به حضرت زينب كه در سمت چپ نشسته و عباس در جانب راست نشسته بود كرد زين

هاى ما هستند عرض كرد عرض كرد اى پدر جان آيا ما را دوست دارى امام گفتند آرى اى دخترم فرزندان ما جگر گوشه
گنجد محبت خدا و محبت اوالد اگر ناگزير اينچنين باشد پس شفقت ويژه فرزندان است و دو محبت در يك قلب نمى

اند (قسم نب افزون شد و گويند اين سخن را امام حسين (ع) گفتهمحبت خالصاً ويژه خدا خواهد بود. شفقت على (ع) به زي
چرخددوم). بزرگان دين نيز كتابها و مقاالتشان حول محور توحيد مى را كه در صددند به ديگران ثابت كنند يك چ 

(مائده » ةً وَ مِنهاجاًلِكلٍّ جَعلنامِنكُم شِرع«قانون كلى براى تمام اشياء و انسانها وضع شده با توجه به هر آئين و مذهب 
( و ما براى هر يك قانون و رسوم و روشى وضع كرديم13 . 

 :دكتر باهنر و ديدگاههاى توحيدى ايشان 
آوريم: نبايد در برابر غير نمايد كه مىشهيد باهنر در كتاب سيرى در عقايد و اخالق اسالمى به موارد خوبى اشاره مى 

( يا بين خود و خدا واسطه هايى 561غير از او را پرستش و عبادت كنيم (بقره ( و يا چيزى 53خدا سجده كنيم (جن 
( يا چيزى را بدان منظور بپرستيم كه ما را به خدا 11قرار دهيم كه خود از خويشتن اختيارى ندارند و آنها را بپرستيم (زمر

جباران شيطان صفت و طاغوت و  ( يا در برابر5نزديك كند و در نتيجه واسطه در عبادت (دعا) درست كنيم (زمر 
( ما بايد تنها خدا را پرستش كنيم و تنها از او كمك بجوئيم (حمد 712-716دژخيمان كرنش و پرستش كنيم (بقره 

1). 

كرنش و بزرگداشت در برابر غير خدا ممكن است گاهى رسماً به عنوان عبادت نباشد اما در واقع نوعى شرك است  
نسان تعظيم كنيم و خود را چاكر و بنده او بدانيم و عمالً خود را دست بسته تسليم وى سازيم و آزادى مانند اينكه در برابر ا

كند و تنها خدا را صاحب اختيار و بزرگ خويش و اراده را از خود سلب كنيم. مسلمان جز در برابر خدا كرنش نمى
ه محتاج و نيازمند پروردگارند و محكوم اراده و فرمان او. داند چون همشناسد و غير خدا را بنده ناتوان و مخلوق خدا مىمى

داند چنانچه در هر تشهد نماز يك مسلمان حتى بزرگترين شخصيت عالم انسانى يعنى پيامبر اسالم را هم بنده خدا مى
ر موارد دهم كه محمد بنده و فرستاده خداست. قرآن نيز دگواهى مى» و اشهد ان محمد عبده و رسوله«كند تكرار مى



اش ( پس به بنده50(نجم » فاوحى الى عبده فاوحى«فرمايد: داند. از جمله مىفراوانى حضرت محمد(ص)  را عبد خدا مى
حىوحى كرد آنچه را و كند كه سخن از مقام قرب و مرحله قاب كرد. جالب اين است كه بر او عبد را در حالى اطالق مى 

شود و مطالبى كه به او وحى شده، و خالصه در عين معراج و لت او گوشزد مىقوسين پيامبر است و از طرفى جنبه رسا
كند، تا اين سد فرو نريزد و انسانها وحى كه عاليترين تجلى مقام شامخ رسول گرامى است، باز هم او را عبد خدا معرفى مى

گيرند. پيامبر اسالم نيز تا آخرين نفس به هر تا مقام خدايى باال برده نشوند و ارباب و خداوندگاران و طاغوتها در جامعه پا ن
دانستاى كه پيشرفت كرد باز هم خود را بنده خدا و بشرى از بين بشرها مىدرجه . 

آرى ستايش مطلق هم مخصوص خداست يعنى ما از هيچ چيز و هيچ كس نبايد تعريف و ستايش بى حد كنيم و بى  
ه در داشتن كماالت و خوبيها محدودند و اين ذات نامحدود خداست جهت زبان به مدح و تعريف كسى بگشائيم چون هم

آيد و گذشته از اينكه كه كمال و خير مطلق است. اين ستايشهاى بيجا در برابر بشر به صورت چاپلوسى و تملق در مى
آورد. پس حمد و دهد در جامعه هم افراد مغرور و خودسر بوجود مىپردازى عادت مىزبان ما را به گزافه گويى و دروغ

 .ستايش در اسالم نيز مخصوص خداست و اين ذات پاك اوست كه شايسته هر گونه ثناگويى و ستايشگرى است
اطاعت  محض هم مخصوص خداست كه ناشى از بندگى و عبوديت مطلق اوست. غير خدا هر كه و هر چه باشد در  

دهد و احكام و دستورهايش ور خود مختار فرمان نمىحدود و شرايطى خاص قابل پيروى است و حتى پيامبر اسالم بط
تواند از پيش خود دستورهاى قرآن را تغيير دهد يا بدون اذن خدا فرمانى براند بنابراين اطاعت وحى الهى است و او نمى

د و شرط از تواند توقع اطاعت كوركورانه و تسليم بى قيغير خدا در حد قانون و مقررات و اندازه معين است و هيچكس نمى
ديگران داشته باشد. پس هر كسى كه يكتاپرست باشد و معتقد به اصل توحيد بايد ستايش و پرستش و اطاعت مطلق را 

 .مخصوص خدا بداند
كنيم گذاريم و مشاهد آنان را پاكيزه حفظ مىگويند: ما به پيشوايان دين خود احترام مىايشان (دكتر باهنر) در ادامه مى 

آميز (از مقابر آنها) نيست و هدف ما از تمام آمد و شدها و زيارتها بايد رويم. زيارت نيز جز ديدارى احترامان مىو به زيارتش
اين باشد كه با هدف امامان و فضايل و محاسن اخالقى آنان آشنا شويم و از راه و رسمشان پيروى كنيم. دعا در حرم 

دانيم و آگاهيم كه پيشوايان دينى به اراده خود را در جهان مؤثر مى امامان درخواست (دعا) از خداست و ما تنها خدا
توانند شفا بخشند يا روزى دهند يا گره گشايى كنند بلكه آنان در هر مقام كه باشند باز هم بنده خدا هستند و هيچ نمى

امامان و در هر جاى ديگر اى خارج از حوزه فرمان و اجازه پروردگار ندارند.  سجده هم در حرم گونه قدرت و اراده
مخصوص خداست (پس سجده بر غير خدا حرام و شرك است) و آمرزش خواهى و توبه و انابه نيز به سوى خداست. پس 

ه ما ائمه گذاريم ولى تنها خدا را دانيم و به آنان به خاطر خدا احترام مىدى (ع) را بندگان پاك و شايسته خدا مى
گشاييم و از او كمك و دانيم و زبان به ستايش مطلق او مىنشانه خضوع عبادت مى شايسته سجده و خم كردن سر به

18خواهيم و عجز و البه و استغاثه و دعاى ما نيز در برابر او (خدا) است. )طلبيم، حاجات خود را از خدا مىيارى مى ) 

ها و احزاب در ديناثر فرقه  : 

نان به ناچار با قبول آئين و دين جديد كه با حمله آنها به اينها همراه بود بينيم آكنيم مىوقتى ريشه يابى احزاب مى 
مانند حمله مسلمانان به ايران و ساير ملل با قبول آئين محمدى، مدافع آداب و فرهنگ و سنن ايرانى و مخالفت برترى 

به اهداف خود به انحاء گوناگون در قومى بر قوم ديگر به ويژه حركت برترى اعراب و اِشرافيت آنان بودند، پس براى نيل 
هاى متعددى بودند كه با اتكاء به رهبرانى پيشرو از ابتدا خالفت اين راستا قدم به ميدان مبارزه نهادند و قيامگران نهضت



عباسى آغاز و با حمله مغول كه منجر به انقراض خالفت عباسى شد اين مبارزات بر عليه متجاوزين (مسلمانان) در جامه 
اى از فرهنگ ايرانى و اسالمى بود چهره نمودفان و تصوف اسالمى كه آميختهعر . 

 :ريشه يابى يك فرقه، اهداف و نتايج آن 
هاى وقتى در شرق ايران توسط ايلچيان مغول برخى مبارزان گريخته از دست آنها به غرب آمدند شخصيت 

مانان بودند پا به عرصه وجود نهادند از آن ميان مردى به نام انگيز  علوى كه سر سلسله ستيزه جويان و سد راه مسلشگفت
سهاك برزنجنى بود كه فرقه اهل حق يا نعوذ باهلل (على الهى) را پديد آورد اين فرقه روزى سه مرتبه بر خورشيد سجده 

خداوند در انسانها كنند كه بر گرفته از آئين سابقشان يعنى مهرى (زرتشتى) است وبه نوعى تناسخ يا نوعى حلول كه مى
گويند ما على را خدا شود معتقد هستند مانند حلول خداوند در على(ع). اگر انسان دانايى نزد آنها برود مىظاهر مى

اى ندارند و در ازاى پولى كه برابر با يك دهم مال دانيم و اين فرقه نماز و روزهدانيم بلكه او را مظهر جالل خدا مىنمى
نمايد و گناهان خود هر چه باشد بر عهده مريدگذاشته او را مسئول هند او جبران نماز و روزه آنها مىداست به مريد مى

دانند. وتوبه مى ر شهرهاى استان كرمانشاه و لرستان و حوالى همدان و تهران و ورامين و كالردشت مازندران سكنى د 
كامليه، عليائيه، مغيريه، منصوريه، خطابيه، هشاميه، نعمانيه، اند از جمله: سبائيه، اند. داراى بيش از نوزده فرقهگزيده

60حنفيه(غير حنفيه اهل سنت)، يونسيه، جناحيه، غرابيه، رزاميه، رزازيه، بدائيه، بنانيه، باطنيه، زيديه، نصيريه و...) ) 

از اصحاب على النقى (ع) يكى از بزرگان آنها به نام محمد بن نصير فهرى داراى عقيده و رايى ضعيف و سخيف بوده و  
آمد. وقتى ايشان رحلت نمودند، قائل به الوهيت (خدا بودن) او شد و خود را پيامبر معرفى كرد و گفت: او خداست بشمار مى

اولئك كاالنعام بل هم «( گويا اين حيوانات انسان نما 55(رعد » فمن يضلل اهلل فماله من نور«و مرا به پيغمبرى برگزيد 
( كه مانند چهارپايان و حتى پست از حيوانات هستند، هيچ كارى جز گمراهى خود و بقيه مردم 11(فرقان  »اذن سبيال

كند مانند همانها از لحاظ انتخاب راه گمراه و كند و مريدهايى براى خويش انتخاب مىندارند و كسى كه از آنها پيروى مى
  .پست است

رى، بت پرستىريشه پرستش غير خدا: آتش پرستى،شراب خوا   

كند كه: قابيل چون هابيل را بكشت براى رهايى از قصاص در فرار در تفسير طبرى ريشه آتش پرستى را چنين بيان مى 
داد كه تو قربان هابيل نسوختى و قربان من سوختى در اينجا شيطان بروجهى بر او حلول بود و يكسره آتش را دشنام مى

تش قربان هابيل بسوخت و از تو نسوخت گفت: بلى. شيطان گفت: زيرا هابيل در پنهان كرد و گفت خواهى بدانى كه چرا آ
پرستيد و آتش او را دوست داشت پس قربانش بسوخت تو اگر خواهى كه قربانت بسوزد آتش را سجده كن و آتش مى

ليان رسم شد. درباره ريشه هرگز او را دشنام مده پس او سجده كرد و فرزندان او به او نگريستند و چنين در بين قابي
اش را داد تا شرابخوارى هم گفته شده شيطان براى نجات قابيل در ظاهر به او مويز داده و او كاشته سپس دستور تهيه

كوفتند و ريشه مزامير زدن آرامش يابد و از اينجا شرابخوارى رواج يافت و گفته شده آنها بعد از شرابخوارى پا بر زمين مى
روع شد. درباراز اينجا ش ه ريشه بت پرستى گويند تا قبل جمشيد بت پرستى نبود و هزار سال پادشاهى كرد چون  

كرد هيچكس مانند من پادشاهى نكرد و هيچ اى لميده و با خود فكر مىهشتصد سال از پادشاهى اش گذشته بود در گوشه
در نيامد شيطان انديشه او را دانست و فوراً بر  آسيب بر مملكت من وارد نيامد و سختى نكشيدم و هيچ خصمى بواليت من

اى معرفى و جمشيد را گفت: تو خداى آسمانى و همه از شرق تا غرب مخلوقات تواند جمشيد او وارد شد و خود را فرشته
كنى و دليل طلبيد شيطان گفت: يكم كسى تا كنون فرشته نديده و تو ديدى دوم اينكه تو هشتصد سال حكومت مى

برايت پيش نيامده. پس جمشيد خلق را جمع كرده و گفت من خداى شما و آسمانها و زمينم و شما را روزى مشكلى 



وَقالوا ال تَذَرَنَّ الِهَتَكُم وَ ال «دهم بايد مرا سجده كنيد. پس پنج خليفه بگزيد با نامهاى (ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر) مى
غوثُ وَ اليعوتَذَرَنَّ وَدّاً وَ ال سُواعاً وَ ال يَ ق (. پس 71-75(نوح » ُ وَ نَسرا وَ قَد ضَلّو كَثيراً وَ ال تَزِدِ الضّالِمينَ اِالّ ضَالال

كردند و پنج بت از چهره جمشيد از پنج نوع فلز بساخت و به اين پنج فرمانروا به پنج نقطه جهان رفته و فرمانروايى مى
كرد رها و گرنه كشته ى شماست. پس هر كس به اين بت سجده مىدست اين فرمانروايان داده و گفت بگوئيد اين خدا

شد همه جهان بت پرست شدند. آنگاه ملكى به نام ضحاك برپا خواسته و سرجمشيد را با اره به دو نيم كرد سپس نوح مى
با كردند، به جز عده پيامبر را خداوند يكتا فرستاد تا مردم را پس از هزار سال پادشاهى جمشيد هدايت نمايد. همه اكثراً ا

  .قليلى. پس همه به طوفان غرق شده به جز آنكه خداوند در كشتى نوح خواسته بود
دانست كه توحيد از فطرت است و شرك و كفر از پيامبر اسالم (ص) اسوه توحيد بود و دليل كشتن مشركان را اين مى 

صلى كه خواست خداست جدا شده و رفته رفته تنها فطرت نيست اگر شخصى مشرك يا كافر شود در حقيقت از آن حالت ا
دهد. تا آنجا كه كند و خداوند تا هنگام معينى بر حسب صفت رحمانيت رزق او را مىجسمى شرور و بد شده كه حركت مى

ها و دست برداشتن از شرك و كفر تالش كرده و صبر به خرج داد زيرا به اذن الهى يكى شود در راه موحد نمودن آنمى
شود آورد، آنقدر بى ارزش مىشود. اما آنكس كه موحد نشده و ايمان نمىزود و يكى ديرتر ايمان و توحيد در دلش وارد مى

شود اين گونه مطالب و چنين مضمونى كه من مأمورم همه را امر به توحيد و يكتاپرستى و شعار ال كه مرگش حالل مى
گم) پس از اين حساب آنها با خداست اگر براى دنيا و ترس از كشته شدن و ريا جناله اال اهلل دعوت نمايم (در اين راه مى

ى آنها جهنم و اگر از روى ايمان معتقد به وحدانيت خداوند شده باشند باز پاداش آنها با خدا اقول حق را گفته باشند جز
بر تو ابالغ رسالت و بر ما » ما عَلينا اِالّ الحِساب وَ ما عَليكَ اِالّ الْبَالغ وَ«فرمايد: باشد و خداوند خطاب به پيامبر مىمى

( كسى كه نزد خدا التماس 55(شورى » يَهدى اِلىّ مَن يُنيب«حساب خلق است. خداوند راه كسب خير را توبه و انابه 
اره به عدم كند و عدم ظلم و فسق و كفر و با اشهمراه با گريه و زارى آرام نمايد خداوند او را به سوى خويش هدايت مى

ان اهلل ال يحب الكافرين، فاسقين ، ظالمين«جويد. با شعار: هدايت اين سه گروه از آنها برائت مى «. 

نمايد. و و از طرفى خداوند بعد از هدايت، هر كس كه دچار اينگونه اعمال (فسق، كفر، ظلم) شود، مجدداً گمراه مى 
وَ مَن يُضلِل اللّه «ند او را هدايت كند وبراى او چراغ هدايتى نيست. تواكسى را كه خداوند گمراه كند، هيچ شخصى نمى

72(رعد » يُضِل مَن يَشاء( «536(اعراف » فَال هادىَ لَه ). 

در عين حال تفكر در آيات الهى و پيروى از هدايتهاى الهى كه همان الهامات يا وحى خفيف است، انسان را از ترسهاى  
فرمايد: داند. و خداوند در قرآن مىدهد. زيرا با توبه همه چيز را خواست خدا مىنجات مى از آينده و اندوههاى گذشته

53(بقره » فَمَن تَبِعَ هُداىَ فاَل خَوفٌ عَلَيهِم وَال هُم يَحزِنون« ). 

طلبند شوند و اما برخى، گمراهى را مىشوند و افرادى هستند كه پس از هدايت گمراه مىكسانى هستند كه هدايت نمى 
طلبند. گمراهى از طريق روزنه هايى همانند راه رفتن مورچه روى مانند كسانى كه حب دنيا كه ريشه تمام فسادهاست مى

شود و افرادى كه داراى ايمانند و موحدند اعمالى به خصوص دارند. مثالً سنگ سياه در ظلمات كه مشخص نيست وارد مى
خورند بر حسب قاعده ورع و به خاطر ترس از ز كجا آمده و اگر شك كنند آنرا نمىخورند توجه دارند اكامالً به آنچه مى

خورند يا حداكثر كنند و فوراً مىخداوند. اما همين مواقع انسانهاى بى ايمان اصالً توجهى به منشأ كسب اين رزق نمى
كنند. از طرف ديگر خود را انباشته مى فرمايد: كسانى كه پهلوهاىگويند: ان شاءاله حالل است.  خداوند در قرآن مىمى

مومنين در برابر امور مختلف خصوصاً شرك و كفر و بى عدالتى حساسيت نشان داده و ديگر اينكه موحدان به غذاى كامالً 
رتميز ميل دا روند داراى نوعى تواضع و در عين خورند. مومنين وقتى در زمين راه مىند و هر چه شد و هر چه رسيد نمى



اى جلوى پايشان باشد نديده (به علت روند. اگر مورچهاستحكامند. اما كافران مغرورانه و بى خردانه و بى پروا راه مى حال
يا اَيُّهَا «برند سر به هوا بودن) و يا به علت بى احساس و بى ايمان بودن و شعور كم پا روى مورچه گذاشته و از بين مى

( درباره راه رفتن نيز كه بى تكبر راه 52(نمل » حطِمَنَّكُم سُلَيمانُ وَ جُنودُهُ وَ هُم ال يَشعرونالنَملُ ادْخُلوا مَساكِنَكُم اليَ
(. و خداوند در پاسخ 53(لقمان » واَل تَمشِ فِى االرضِ مَرحاً اِنّ اللّهَ ال يُحبُّ كُلَّ مُختالٍ فَخور«روند آياتى وجود دارد مى

وَال تَمشِ فِى االرضِ مَرحاً «داند رداخته و آنها را در برابر زمين و كوه ذليل و كوچك مىاينگونه راه رفتن به نكوهش آنها پ
52(اسراء » اِنّكَ لَن تَخرقَ االرضُ وَ لَن تَبلُغَ الْجِبالُ طوال ). 

 كنند ودر برابر اهل ايمان، موحدان رحيم و مهربان و در برابر كفار و مشركان در نهايت شدت و سختى عمل مى 
مشركان بر عكس، در برابر بى بند و باران خشنود و در برابر متواضعان سركش و طغيانگرند. مومنان و موحدان هيچگونه 

كنند عبادتشان در خلوت، و ناله و گريه آنها خفى و آرام و بى صداست. دهند آرام و متين صحبت مىريا انجام نمى
5(مريم » اِذنادى رَبّهُ نِداً خَفياً« ). 

در مقابل خطاب جاهالن سالم »فَان تَنصرُاللّهَ يَنصُركُم وَ يُثَبِّت اَقدامَكم«كنند لزوم به شدت از خداوند دفاع مىمواقعدر 
برند هر چه نمايند. دائماً به خداوند از موارد مختلف پناه مىكنند از لغو و رجس و پليدى دورى مىگويند و صبر پيشه مىمى

دانند اگر اطرافيان به سخنى هرزه روى آورد روى گردانيده تا آنان در بدى آنرا از سوى خدا مى به آنها برسد از خوبى و
 11(قصص » الذين هم عن اللغو معرضون( «65(فرقان » فَاذا خاطَبهُم الْجاهِلونَ قالوا سَالما«سخنى خوب وارد شوند 

( وقتى دچار نزغ و 10(توبه »  مَولنا وَ عَلى اللّهِ فَليَتَوَكَلِ الْمؤمنونَقُل لَن يُصيبَنا اِال ما كَتبَ اللّهُ لَنا هوَ ( «5مومنون  -
نمايند مانند سبحان اهلل. اى از سوى شيطان شوند به خداوند سميع و عليم پناه برده و ذكر و ياد خداوند را بسيار مىوسوسه

به اين موضوع اشاره نموده ا 56سوره اعراف و فضلت  700و  705آيات  س در هر حال راضى به رضاى خدا ت. 
دانند زيرا اعتقاد دارند اگر او بخواهد و ديگران حتى همه عالم كنند و تنها او را كفايت از همه مىشوند و بر او توكل مىمى

دهند گيرند بر خدا توكل كرده و انجام مىشود. هنگامى كه تصميمى مىنخواهند يا بر عكس، فقط خواست او محقق مى
ستايند و فقط از او يارى كنند. فقط او را مى، خدا را ياد كرده و بعد غذا او را به خاطر نعمتهايش شكر مىقبل غذا

خواهندمى . 

رود و گفته شده است هر عمل براى اينكه مقبول حضرت حق عمل صالح در صورتيكه به بال توحيد وصل باشد باال مى 
زند باشد و گرنه ممكن است عمل اراى خصوصيتى كه آن مرحله مهر عبور مىواقع شود بايد از نه مرحله بگذرد پس بايد د

ما به ظاهر خوب باشد اما به علت نداشتن اخالص يا به دليل داشتن نيت بد مانند، ريا كه شرك خفيف است، باال نرود و 
فراد را چنين معرفى ما گمان كنيم چقدر عملمان خوب است كه اين خود اغواى شيطان است و خداوند زيانكارترين ا

سعى و كسانى كه( «501(كهف » الّذينَ ضَلّ سَعيُهُم فِى الْحياةِ الدُّنيا وَ هُم يَحسَبونَ اَنّهم يُحسنونَ صُنعا«كند مى
كنند و بر اين عقيده استوار هستند كه عملشان را به بهترين وجه تالششان را در راه زندگى دنيوى صرف كرده و گمان مى

هر گاه دچار چنين حالتى شديم بدانيم شيطان كنار ماست و همنشين ما شده و در » اندهترين كار را انجام دادهانجام يا ب
ت. بايد فوراً به خدا پناه ببريم زيرا او شنواى داناست و به ذكر و ياد او متوسل شويم و بسيار او را ياد كنيم سحال فريب ما

(. 73(رعد » اَال بِذِكرِاللّه تَطمَئنُ القُلوب«، سبحان اهلل، كه ياد او آرامش دلهاست با اذكار مختلف از جمله ال اله اال اهلل
همچنين عمل كسى كه براى خداوند خالص نباشد مانند درختى است كه ريشه آن سطح زمين است و به هر بادى ممكن 

هايش در آسمان و هر كه شاخهاش در عمق زمين و است از زمين كنده شود و عمل خالص مانند درختى است كه ريشه



» كلمةٍ طيّبَةٍ كَشجرةٍ طيّبةٍ اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها فِى السّماء، تؤتى اُكُلَها كُلَّ حين...«... كند بخواهد از آن استفاده مى
71-71(ابراهيم  ). 

و يا تند بادى او را از  و يا عمل مشرك مانند شخصى است كه از آسمان فرو افتد و در راه پرندگان بدنش را بربايند 
اى بلند به سرزمينى دور بيندازدباالى صخره . 

( و يا پسر 50زن حضرت لوط (ع) و نوح (ع)  با اينكه همسرانشان پيامبر بودند نتوانستند آنها را نجات دهند (تحريم  
د و اگر خداوند او را به اين شوخواهد شفاعت نمايد به شدت مواخذه مىنوح نتوانست از عذاب برهد و وقتى نوح (ع) مى

( وقتى خداوند به پيامبرى اذن ندهد فرزند و همسر خودش را كه فاقد 12شد (هود خاطر نبخشيده بود او از زيانكاران مى
باشند رهايى دهد. پس تكليف براى بقيه كامالً روشن است. به قول پيامبر خيال باطل ايمان و حداقل شرايط نجات مى

ان را نيز راهنمايى به حق نمائيم زيرا همه انسانها زيانكارانند، مگر كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح نپروريم و ديگر
اِال الّذينَ امَنوا وَ عَملوا الصّالحاتِ وَ تواصوا «دهند و دعوت و وصيت به حق (يكتاپرستى و توحيد) و صبر نمايند. انجام مى

5عصر »(بِالحقِ وَ تَواصو بِالصّبر ). 

50(توبه » سُبحانَ اللّهِ عَمّا يُشركون«خالصه كالم اينكه خداوند پاك و منزه از همه شريكان است   ). 

و ربوبيت و الوهيت منصبى تشريفى و قراردادى نيست تا انسان به اختيار خود هر كه را و هر چه را خواست براى خود  
ن و تدبير است. يعنى آفريننده فقط اوست كسى با او شراكتى رب قرار دهد، بلكه ربوبيت و الوهيت به معناى مبدئيت تكوي

و همكارى نكرده و نداشته و در برآمدن حاجات و رسيدن به مقصود، كسى غير او همراه واسطه و دخيل در تدبير امر الهى 
 .نبوده و نخواهد بود

 :شرك و تعاريفى ديگر 
شاركت آن است چيزى براى دو نفر و بيشتر چه از نظر عين و همانطور كه قبالً آورديم و گفتيم شرك از مشاركت و م 

( ديگرى را در امرم 57(طه » وَاَشركهُ فى اَمرى«فرمايد: چه از نظر معنى وجود داشته باشد چنانچه در آيات ذيل مى
( يا كه 10اطر (ف» اَم لَهُم شِركٌ فى السَمواتِ«دانند و مانند قول شرك آلود صاحب االمر براى غير خدا يا شريك مى

 .شريكى براى او در آسمانهاست
الزمه توحيد اين است كه به موجوديت هيچ چيز جز خدا اعتقاد نداشته باشيم و بنا به قول شهيد مطهرى در اصطالح  

كنم و قرآن معناى شرك تنها ثنويت (و تثليث) در اعتقاد نيست بلكه به جاى خدا غير خدا را نهادن است و من اضافه مى
گويم يعنى غير خدا نهادن و خدا و غير خدا با هم نهادن وىم ... 

دانيد شرك جلى يعنى قرار دادن غير خدا در مقام خالقيت و ربوبيت و الوهيت و... كه به شرك هم همانطور كه مى 
و مطلق شود. شرك جلى گاهى پرستش بت است در مقام خالقيت و ربوبيت و الوهيت محض هاى مختلفى هويدا مىگونه

كه از ابتداى خلقت وجود داشته ولى كمتر بوده و بعضى مواقع براى غير خدا اعم از بت يا انسان (مانند بزرگان دينى) 
شوندنصيبى از قدرت و ربوبيت خدا قائل مى .  

اذ ( به اتخ15(. و (فرقان 56شود كه آيات (طه در شرك خفى هواى نفس و ريا و مواردى از اين قبيل خوانده مى 
هواى نفس يا همان خواسته دل و يا آنچه كه عقل يا خرد آنرا تشخيص دهد، مانند مجوسيان و كافران شرك خوانده 

شود. ظلمات بعضى فوق بعض ديگرند آنچنان كه وقتى در ژرفاى درياى عميق در حاليكه امواج بر باالى آن در روى مى
بينى، برخى گمراهيها اينچنين وقتى دست خود را بنگرى، هيچ نمى همند و ابرى سياه و تيره روى آنرا گرفته آنچنان كه



كنند در عين هدايت و نور هستند و عملشان بهترين عمل است . اينها آنطور كه قبالً در ضاللت و تاريكى اند و گمان مى
 .گفتيم گمراهترين و زيانكارترين افرادند

شرك  -7شرك ذاتى  -5ربوبيت و در تقسيمى ديگر  -7ت خالقي -5و اقسام شرك عبارتند از از شرك در مقام  
شرك در خالقيت -1شرك در پرستش و  -5صفاتى  . 

براى هر امتى پيامبر و مبشر و منذرى آمد كه بگويند تنها خداى واحد و يكتا را در جميع جهات عبادت نمايند و از  
زوجل هدايت كرد و بر كسانى از ايشان گمراهى ثابت گشت. طاغوتها و غير او بپرهيزيد. آنگاه كسانى از ايشان را خداوند ع

( وقتى ما به قاره آمريكا(معابد 56پس در زمين گردش كنيد و بنگريد تا عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود (نحل 
كسى  بينيم و اكنونهايى بزرگ از اقوامى كه چندى قبل در آنجا ساكن بودند مىكنيم و خرابهجنگلهاى آمازون)نگاه مى

شويم در ميان جنگلهاى آمازون قلعه هايى مالك آن سرزمينها نيست از وجود عذابهايى كه بر سر آنها آمده مطلع مى
دانم و شايد شما بدانيد وجود دارد كه نشان از زندگى انبوه در ناز و نعمت بوده و به بزرگ كه نام آنها و نام قوم آنها را نمى

اند نظير شهر پومپى ايتاليا يا در همان قاره آمريكا شهرى كه و شرك دچار نابودى شده دليل قريب به احتمال زياد كفر
ت بودند و اين مسئله ثابت شده كه خورشيد پرست بودند و هر چه دعا كردند خورشيد نعمتشان را زياد نمايد، سخورشيد پر

ها در جهان چار شدند، البته اين گونه خرابهدينان دنكرد و به عاقبتى مشخص از نظر ما و موهوم از نظر الئيكها و بى
بسيارند كه بايد با چشم سر ديد و با چشم دل و بصيرت قبول كرد كه عذاب الهى براى مشركان و كافران سخت و حتمى 

 .است
پرستيد به قدر پوست هسته خوانيد و يا مىفرمايد: و كسانى كه جزاو مىسوره فاطر خداوند مى 55در انتهاى آيه  

شنوند وا گر بشنوند به شما فرمايد: اگر آنها را بخوانيد، دعاى شما را نمىخرمايى چيزى را در اختيار ندارند و در آيه بعد مى
گويند ما هرگز به شما امر نكرده جواب ندهند و در رستاخيز شركتان را ناديده و ناسپاسى كنند. (آنطور كه قبالً گفتيم، مى

بلكه خودتان مردمى مشرك و كافر بوديد كه به اغواى غرور شيطانى ما را خوانديد.) و هيچكس ترا بوديم كه ما را بخوانيد 
( و انسانها بايد بدانند كه همگى محتاج و نيازمند خدايند و 51مانند بسيار آگاه خبر ندهد و اينچنين راهنمايى نكند. (فاطر 

اهد (بواسطه شرك و كفر و ناسپاسى) همه مردم را نابود و خلقى ( و اگر بخو51خداوند ستوده توانگر، بى نياز است (فاطر 
نمايد اگر شما مسيح و مادرش را بخوانيد وآفريند. آنچنان كه به مسيحيان اعالم مىاز نوعى ديگر مى نها را اله بدانيد آ 

ود كند كه خطاب به آگاه باشيد كه خداوند (بواسطه شرك) ممكن است مسيح و مادرش و آنچه در زمين است همه را ناب
باشد. كه از يك سو مانند بعضى مسيحيان، كسى را در امر الهى دخيل ندانند و از سوى ديگر با امر بقيه مردم دنيا نيز مى

به معروف و نهى از منكر خصوصاً امر به توحيد و نهى از شرك كه باالترين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر است، خود 
52-56و نابودى نوع بشر نجات دهند. و اين كار بر خداوند دشوار نيست (فاطر را از عذاب الهى  ). 

هيچ مسئولى بار مسئوليت گناه ديگرى را به دوش نكشد و نتواند متحمل شود. و اگر كسى ادعاى تحمل گناه ديگرى  
اهكار خويشاوند نزديك باشد. تنها كه گرانبار است نمايد، هيچ از بار گناه ديگرى بر دوش او گذاشته نشود گر چه با آن گن

توانى انذار نمايى و هر كس به پاكى گرايد در كنند و نماز گذارده مىترسند و تقوى پيشه مىكسانى كه در پنهان از خدا مى
 572(. حضرت ابراهيم (ع) در آيه 53حقيقت به مصلحت خويش حركت كرده و بازگشت همه بسوى خداست (فاطر 

داند و تنها فقط خداوند را قادر بر قبول و استجابت دعا مى» رَبّنا تَقبّل منّا اِنّك انتَ السّميعُ العَليم« سوره بقره با گفتن
رساندتأكيد و انحصار را مى» انك انت«شنود و اوست كه دعا را مى . 



ان) چيزى نفهمند و راه نيابند اند. بايد گفت حتى اگر آنها (پدرانشكردهگويند پدرانمان چنين و چنان دعا مىو كافران مى 
و داستان كسانى كه كافر شدند به سان كسى است كه بانگ بر گوسفندى زند كه جز بانگ و آواز نشوند و سخنى فهم 

فرمايد: و سوره انعام است كه مى 71( و باز دليل بر نشنيدن و شنواندن از سوى خداوند ابتداى آيه 525نكند(بقره 
ايم تا آنرا نفهمند و در گوشهايشان سنگينى دهند و بر دلهايشان پرده گذاشتهكه به تو گوش مىكسانى از ايشان هستند 

است حال هر كدام از بندگان كه به دنبال رضايت و پسند خداست، بايد كالمش (قرآن) را بشنود و قبول كند و الزمه آن 
داوند به خاطر هيچ نعمتى بر انسان منت نگذارد تنها باشد چرا كه خخواندن قرآن است و اين كار بر هر مسلمانى الزم مى

به خاطر قرآن به واسطه پيامبر (ص) بر انسان منت گذاشت پس چرا به خاطر چيزى كه آنقدر ارزش دارد كه خداوند به 
تخاطر آن بر ما من رمان گذاشته، نخوانيم. بايد منتش را به ديده تسليم پذيرفت  در دو جاى قرآن خداوند به پيامبر ف 

دهد بگويد من حتى براى خود مالك نفع يا ضررى غير از آنچه خداوند عزوجل خواسته نيستم و اگر علم غيب مى
رسيد. و من كسى جز بيم دهنده كافران و مژده دهنده افزودم و هيچ شرى به من نمىدانستم بر خير خود بسى مىمى

قُل ال اَملكُ لنفسى ضراً واَل«براى مؤمنان نيستم.   

پس وقتى پيامبر بدون اراده و مشيت الهى نتواند براى خويش مالك دفع ضرر و جلب منفعت باشد به » نفعاً اال ماشااهلل 
توانند براى ديگران نفع طريق اولى ديگران نيز بدون اراده و مشيت الهى براى خود مالك نفع ياضررى شوند بالنتيجه نمى

فرمايد: باشد مجدداً مىكه آخرين آيه سوره حج مى 23وند خواسته و در انتهاى آيه يا ضررى را اراده نمايند مگر آنچه خدا
و در همه كارهاى دين و دنيايتان به خداوند متوسل شده و به او پناهنده شويد جز او كمك نخواهيد كه او مولى و «... 

است (براى كسى كه كار خود به او واگذارد اى كارساز شما است و نيكو كارساز و مولى و نيكو يارى كننده و پيروز كننده
» (افوض امرى الى اهلل) و از او يارى بخواهد). او براى انسانها گوش، چشم و قلب قرار داده اندكى سپاس و شكر او گويند

75گوئيم؟ (ملك آيا ما شكر او را مى ). 

دهد. لوص شخص است را نشان مىخالصه كالم اينكه آيات بسيارى كفايت شهادت خداوند به تنهايى كه دليل خ 
، 73، فتح 3، احقاف 17، عنكبوت 86گفتيم كه خلوص تنها راه نجات از عذاب سخت است از جمله اين آيات: اسراء 

17�15اسرى  - 85مومنون  - 77. سوره انبياء 566و  28، نساء 15، رعد 78يونس   - 10روم  - 
نمايد و كسانى كه هدايت رتى غير خداوند در خلق و تدبير جهان مىاشاره به عدم وجود اهلل يا قد 55توبه  - 63قصص 

نمايد اما بايد سوره نور به اين مطلب اشاره مى 75طلبند بايد بدانند آن تنها به اذن و خواست و امر الهى است و آيه را مى
ى در صورت عدم اجابت فورى، از چنين چيزى (هدايت) را خواست و آنقدر دعا و انابه نمود و بر اين موضوع صبور بود يعن

دعا نمودن نااميد نشويم بله ممكن است دهها سال دعاى ما طول بكشد و پس از مدتى طوالنى، دعا مستجاب شود. اما 
كمهم هدايت شدن و با اين حالت از دنيا رفتن است، حتى اگر ي روز از عمرمان با چنين حالتى و اعتقادى زندگى كنيم  

اى اى ندارد و توبهت كه مرگ را مشاهده كنيم و به چنين اعتقادى برسيم كه در اينصورت ديگر فايدهبسى بهتر از اين اس
كسى كه يك دانه خرما در حيات خود «شود. همانطور كه از پيامبر (ص) است كه (از شرك و ساير گناهان) پذيرفته نمى

استانفاق كند بهتر از انفاق يك انبار خرما بعد از موت «.  

ركت توحيدىح  : 
توحيد در سه مقام ذات، صفات، و افعال ميباشد و توحيد عملى در مقام طاعت و در مقام عبادت است. كسانى كه  

خواهند پا در راه دين بگذارند بايد مانند حضرت ابراهيم اول كامالً بى اعتقاد شوند از ستاره پرستى شروع كنند تا به مى
ميشه از يك چيز كوچك به چيز حداقل در ظاهر بزرگتر حركت كنند از توتم پرستى خداپرستى برسند به اين شكل كه ه



ه ها (قائلين ب(سمبل پرستى) شروع و به كعبه (نه كعبه پرستى) كه نشان توحيد يا خداپرستى است برسند. از سو شيانت
ر اعتقاد پيدا كنند اما تنها قدرت منجى بشرى) شروع كنند و به تنها منجى حقيقى يعنى خداى يكتا برسند به قدرتهاى ديگ

مافوق و اثر گذار و نيرو بخش بقيه قدرتها را فقط خدا بدانند و باالخره به تمام انبياء الهى ايمان آورند و بعد از اين ايمان، 
فر ك -دوباره به خداى واحد ايمان آورند و بر نعمتهاى او از جمله هدايت شكر گويند كه شكر نعمت نعمتت افزون كند 

فنعمت از ك 2(ابراهيم » وَ لَئِن شَكَرتُم الَزيدَنَّكُم وَ لَئِن كَفرتُم اِنَّ عَذابى لَشديد«ت بيرون كند.  ). 

 :ريشه شرك 
گويد و يا سوره مباركه انبياء مى 15كند آنطور كه آيه قرآن ريشه گمراهى مشركان را تبعيت از پدرانشان عنوان مى 

اند بوسيله كسانى كه از غير خدا ( يا خواسته53اند. (يونس ا دانسته و به اين دليل مشرك شدهآنها را شفيعان آنان نزد خد
( لذا اگر كسى اينگونه تفكرى داشته باشد از نظر قرآن مشرك است و اگر خواستار 5خوانند به قرب خدا برسند. (زمرمى

خواست با مشخص كردن شخص شفاعت كننده (از  شفاعت هستيم بدانيم كه شفاعت تنها از آن خداست و بعد اگر خداوند
جهت عزت دادن او در نزد ديگران در قيامت) و مشخص كردن شخصى كه بر حسب قابليت، قابل شفاعت است، اذن 

دهد. پس او را بخوانيم و بگوئيم پروردگارا ما را از شفاعت حضرت ابراهيم يا حضرت محمد يا حضرت عيسى شفاعت مى
ئمه هدى محروم نكن نه اينكه در دنياآنها(پيامبران يا ائمه هدى) را در دعا بخوانيم و نعوذباهلل نگوئيم يا بن مريم يا ساير ا

يا حضر -حضرت ابراهيم  ت يا عيسى مسيح و... تو از خدا بخواه كه دعاى ما را مستجاب كند يا فالن سختى و  -محمد  
طاب ما خداى عزوجل باشد زيرا تنها او نزديك و اجابت مشكل ما را حل كند كه اين شرك است. در هر صورت بايد خ

كه كننده و شنواى بينا است و ديگران فاقد اين صفاتند و قدرت بينايى و شنوايى آنها به امر خداست و ما بايد از آن
 .سرچشمه همه چيز است حاجاتمان را بخواهيم

 :بت پرستى و خدايان قديم 
اى دريا، خداى جنگ، خداى غضب، خداى بارورى و حاصلخيزى ورب النوعها كه عبارتند از خد -1  ... 

سوره ابراهيم كه در زمان آن پيامبر رواج داشته بازگو  23-26ماه و ستارگان و خورشيد نمونه آن در آيات  -2 
كندمى . 

( و بعدها 71(نازعات » اَنَا رَبُّكُمُ االَعلى«گفت: انسانها كه نمونه آن فرعون يا در تفسير طبرى جمشيد كه مى -3 
مجسمه هايى از آنان ساخته يا سمبل هايى با نام امروزى توتم ساختند و يا آنها را به تنهايى مظهر حلول الهى دانسته 

مانند خدايان آسياى جنوب شرقى مانند بودائيان هندوچين و ژاپن و... و آفريقاى مركزى و آمريكاى جنوبى و يا خدايانى 
پنداشتند و براى اجابت دعا و يا قصد تقرب آنها را پرستش كرده، خويش يا واسطه نزد خداى يكتا مىكه بتها را شفيع 

خواندندبراى آنها نذر و قربانى كرده و آنها را مى . 

  

  

  

 )بت پرستى و شرك در زمان پيامبران مختلف (نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد)(ص 
ناگون به اشكال مختلفى وجود داشته همانطور كه قبالً آورديم در زمان حضرت نوح (ع) بت پرستى در زمان پيامبران گو 

پنج بت بزرگ ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر وجود داشته و آنچنان در كفر فرو رفته بودند كه بنا به قول خداوند كريم از 
(. اگر از ايشان بر روى زمين احدى را 72(نوح » الّ فاجِراً كَفّاراًاِنَّكَ اِنْ تَذَرهُم يُضِلّوا عِبادِكَ وَ ال يَلدوا اِ«قول نوح (ع) 



بگذارى، بندگانت را گمراه سازند و به علت اوج كفر و شرك و عصيان نزايند فرزندانى مگر اينكه آنان هم بدكار ناسپاس 
دانيد آن قوم به طوفان و باران بسيار همگى غرق شدندباشند. همانطور كه مى . 

حضرت ابراهيم هم، منكران و بت پرستانى بزرگ وجود داشتند كه اين پيامبر بزرگ را بسيار آزار دادند و حتى در زمان  
از دست پدر خويش نيز كه مشرك بود آزار ديد. اما او به علت احترام پدرى كه امر خداوندى بود با احترام و نصيحت از او 

-12، انبياء 713، بقره 21نمايد از جمله انعام اجراهاى او اشاره مىروى گرداند و به او سالم داد. كه بعضى آيات به م
و 81-31، صافات 68 ... 

اى خاص به گمراهى سامرى تعدادى از نمود و يا دورهدر زمان حضرت موسى (ع) نيز فرعون زمان، ادعاى الوهيت مى 
-572، اعراف 50-77، شعراء 11قومش گمراه شدند كه برخى گمراهيهاى زمان حضرت موسى (ع) در آيات: بقره 

و غيره آمده است 33-31، طه 553 . 

نمود و بعدها به و باالخره در زمان حضرت عيسى بن مريم (ع) كه آن حضرت در ابتدا به صورتى نامحسوس ارشاد مى 
ى توحيد صورت علنى دعوت خود را به يكتاپرستى ترويج نمود. اما اين دين الهى در يك مورد كه خيلى مهم است يعن

بسيار شديد و بد تحريف شد چنانچه برخى عيسى بن مريم را نعوذباهلل خداى عالم دانسته كه اين اعتقاد مربوط به بعضى 
 27تر از نوع اول و آن اينكه قائل به تثليث شدند آيه مسيحيان زمان پيامبر است و بعضى ديگر نيز به انحرافى خفيف

ر شدند كسانيكه گفتند اهلل همان عيسى پسر مريم است در حاليكه مسيح گفت اى بنى فرمايد: هر آينه كافسوره مائده مى
اسرائيل بپرستيد اهلل كه پروردگار من و پروردگار شماست و كسيكه شريكى براى خدا قرار دهد، حرام شده بر او بهشت و 

فرمايد: هر آينه كافر شدند مىاين سوره  25جايگاهش دوزخ است و نيست ستمكاران را هيچ يارى كننده. و در آيه 
داست (سه اقنوم) در حاليكه جز خداى واحد خدايى نيست و اگر دست از اين سخن خ كسانى كه گفتند اهلل يكى از سه

رسد. همچنين در اين موضوع آيات باطل برنداشته و باز نايستند همانا به كسانى كه از ايشان كافر شدند عذاب دردناك مى
فرمايد: يهود گفتند عزير پسر خداست و نصارى مسيح را پسر خدا پنداشتند.سبحان از قول خداوند مى سوره توبه 50-55

اهلل عما يقولون .اين سخنان ايشان است كه بر اساس قول اقوام گمراه قبل خود زبانى نه بر اساس عقل و فهم به زبان 
ود مانند بودائيان يا مصريان مطابقت دهند و هرگز در اين خواهند اعتقاد خود را با اعتقاد گمراهان زمان خآورند (مىمى

گردند. آنها علما و اند و تقليد محض است) خداوند آنها را بكشد چگونه از راه حق بر مىقول فكر و عقلى بكار نبرده
جز به عبادت و پرستش و ها (تارك دنيا) و نيز مسيح بن مريم را، معبودانى در برابر و كنار خدا قرار دادند در حاليكه راهبه

ا خواندن خدا واحد كه جز او خدايى نيست اند. پس عيسى بن اند. پاك و منزه است از آنچه شريك او قرار دادهمر نشده
مريم هم امر به توحيد و عبادت خالصانه براى خدا نمود. زيرا به او امر شد كه ابالغ نمايد براى نجات خويش فقط خداى 

اَفَال يَتوبونَ اِلَى اللّهِ وَ يَستَغفِرونَهُ وَ اللّهُ «فرمايد: فقط او را خوانده و از او يارى بخواهند و خداوند مىواحد را بپرستند و 
كنند (به جاى طلب گردند و از او طلب بخشش نمى( آيا به سوى خداى واحد توبه نكرده و بر نمى21(مائده » غَفورٌ رَحيم

اى ندارد فقط نزد خداى يكتا استغفار و توبه كنند) و خداوند ادن پول به آنها كه فايدهها و دبخشش و اعتراف نزد راهبه
بخشد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان استبخشنده و مهربان است و گناهان قبل را همگى مى . 

كتاب الهى مورد  در نهايت در زمان پيامبر اسالم به عنوان آخرين پيامبر الهى همه نوع بت پرستى و گمراهيها در 
بررسى قرار گرفت و امر به بيزارى از آن مظاهر شد و آنچه از آن كتاب نازل گشته، هدايت و رحمتى براى مومنان از تمام 

(. در زمان پيامبر خاتم وقتى كه همگى به خداى 37اديان الهى است و براى ستمكاران جز زيان چيزى نخواهد بود (اسرا 
به نوعى گمراهى كه تا امروز هم در برخى جوامع يا بهتر بگوئيم در بيشتر جوامع وجود دارد بعضاً واحد اعتقاد داشتند اما 



پردازد، كه از اول دچار شدند و آن همان اعتقاد به گرفتن واسطه و شفيع براى استجابت دعاست به راهنمايى و ارشاد مى
ندارد و واسطه و شفيع در آخرت نزد خداى واحد بى ارزش اين كتاب تا اينجا بارها آمد كه خدا نيازى به واسطه و شفيع 

است مگر آنجا كه به اذن خود خدا باشد آنهم در جهت عزت دادن به بنده شفاعت كننده. پيامبر به حق آمد كه باطل را 
ه نابود كند اوند ( و هر چند مشركان بخواهند نور الهى را خاموش كنند ولى خد35مانا باطل نابود شدنى است (اسرا 

يُريدونَ لِيُطفَؤا نُورَاللّهِ بِافواهِهِم وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ «خواهد كه نورش را تمام كند اگر چه كافران كراهت داشته باشند مى
سوره نجم اشاره به برخى گمراهيها و بت پرستيهاى زمان پيامبر اسالم  75-58(. آيات 3(صف » وَلَوكَرِهَ الْكافِرون 

 .(ص) دارد
سوره اعراف اعتقاد به خالقيت خداوند يعنى  57همانطور كه قبالً گفتيم شيطان موحد و يكتاپرست بود چرا كه آيه  

دهد زيرا هر چه اعتقاد به توحيد در ربوبيت شيطان را نشان مى 58الى  51رساند و آيه توحيد در خالقيت شيطان را مى
حال بعضى مسائل مانند توحيد از اهميت ». رب بما اغويتنى...«ند دابر سرش رسيده را از خواست و اراده خداوند مى

اى برخوردارند اما بعضى ديگر از لوازم و آثار توحيدند مثالً خداوند نماز و روزه را در تمام اديان واجب كرده العادهفوق
نمازشان را مطالعه كردم همگى خوانند و آنطور كه بنده مسلمانان در پنج وعده مسيحيان و يهوديان در سه وعده نماز مى

 .تسبيح خداوند تعالى و استعانت و يارى از اوست
گيرند و مسيحيان و يهوديان هم بالتبع روزهايى مانند روزه كيپور،پوريم و روزه حضرت و مسلمانان ماه رمضان روزه مى 

از جمله نماز شب و تهجد. همانطور كه هاى مستحبى در ميان تمام اديان رواج دارد زكريا و غيره دارند و نماز و روزه
اِنّ الصّلوةَ كانَت عَلى «فرموده است » روزه بر شما واجب و الزم شد ( «535بقره »(كُتِبَ عَليكُُم الصّيامَ«خداوند فرموده 

قت معين الزم و ( همانا نماز بر مومنين (نه مسلمانان يعنى همه ايمان آورندگان) در و505(نساء » الْمؤمِنينَ كِتاباً مَوقوتا
  واجب شد

  اثرات شرك در دنيا از ديدگاه قرآن 
ايم (قرآن) و تصديق كننده كتاب : اى كسانى كه كتاب به شما داده شده است به آنچه نازل كرده12الف) نساء  

دور سازيم، شماست، ايمان بياوريد، پيش از آنكه صورتهاى شما را محو كنيم و به پشت سر برگردانيم يا از رحمت خود 
كردند) دور ساختيم و فرمان خدا در هر حال بايد انجام بدانسان كه اصحاب سبت را (آنانكه احترام روز شنبه را رعايت نمى

 .گردد
اند (به دليل شدت كفر بودن و شرك بودن ننوشتم) و قائل به تثليث : آنانكه گفتند معبودان ما سه گانه25ب) مائده  

اند زيرا جز آفريدگار يگانه خدايى نيست و اگر از اين گفتار ناسزا و بر خالف عقل و خرد زبان ر شدهشدند محققاً دچار كف
نبندند و دست برندارند آنان را عذابى دردناك فرا خواهد رسيد. شايد علت بسيارى از جنگها نظير جنگ جهانى اول و دوم 

كنيم و فرستيم و مائيم كه خندان مىد: مائيم كه جنگ را مىفرمايهمين گونه عقايد بوده كه زياد شده زيرا خداوند مى
كنند چنانچه وقتى نمائيم. در حاليكه عوام چنين چيزى را قبول نمىنمائيم و برخى را بر بعضى ديگر مسلط مىگريان مى

بسيار موحد بوده  گويد: شخصى به نام مشتاق عليشاه را كهپرسيم مىعلت در آوردن چشمهاى مردم كرمان را از تاريخ مى
گويند نگاه كنيد و سنگ بزنيد تا بميرد و يك نفر از موحدان يا غير حكام او را كامالً عريان مى كنند وبه مردم مى

انموحد رود خداوند به حرمت اين مبلغ توحيدى آقا محمدخان قاجار را بر كند و مىتنها با يك چشم از دور نگاهى مى 
( وقتى خداوند از ريختن برگى آگاه 65شود.)له كرده و تمام چشمان نظاره گر در آورده مىانگيزد كه به اين شهر حممى



( چگونه انسان به اين بزرگى را نبيند و دعاى او را نشنود؟ پس بايد 18(انعام » وَ ما تَسقُطُ مِن وَرقةٍ ااِلّ يَعلَمُها«است 
  .خالص شد تا به ملكوت خدا رسيد

عيسى بن مريم (عدعا و طريق آن از نظر   (: 

در اينجا گوشه هايى از كالم عيسى (ع) در انجيل را براى كسانى كه معتقد به انجيل واقعى و عيسى بن مريم  هستند  
اى كسى كه در آسمان نام تو مقدس باد ملكوت تو بيايد «گويد: آورم. ايشان طريق دعا را چنين مىبراى آرامش بيشتر مى
مان است در زمين نيز كرده شود نان كفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنانچه ما اراده تو چنان كه در آس

سئوال كنيد «گويند: در جاى ديگر مى». نيز قرض داران خود را بخشيديم و ما را در آزمايش مياور بلكه از شرير رهايى ده
براى شما باز كرده خواهد شد زيرا هر كه سئوال كند خواهد  كه به شما داده خواهد شد بطلبيد كه خواهيد يافت بكوبيد كه

گرفت و هر كه بطلبد خواهد يافت و هر كه در را بكوبد براى او باز كرده خواهد شد. هيچ پسرى نيست كه از پدر خود 
كو را به اوالد دانند چيزهاى نيماهى خواهد و مارى به او دهد و تخم مرغى خواهد و او كژدمى به او دهد وقتى شريرها مى

دهند بايد گفت پس خداوند چند مرتبه زيادتر روح القدس (فرشته ياور) را خواهد داد هر كه از او بطلبد. از اينرو ب خود
انديشه نكنيد به جهت جان خود كه چه بخوريد و نه براى بدن خود كه چه بپوشيد كه جان از خوراك برتر و بدن از 

كنند و خدا آنها را دروند و نه در انبارها ذخيره مىكارند نه مىگاه كنيد كه آنها نه مىپوشاك باالتر است. كالغها را ن
پروراند آيا شما چند مرتبه از مرغان(كالغان) بهتر نيستيد. كيست از شما كه بتواند به تفكر روزى (يك روز) بر عمر خود مى

كنند حال ها، چمن را بنگريد كه چگونه نمو مىيشيد. سوسناندبيفزايد؟ وقتى توان كار كوچكى نداريد چرا براى مابقى مى
ريسند اما سليمان و پادشاه با همه جاهش مثل يكى از اينها آراسته نشد. پس وقتى خدا كشند و نه مىآنكه نه زحمت مى

د پوشانيد. اى پوشاند بى شك بسى بيشتر شما را خواهشود چنين مىعلفى كه امروز در صحرا و فردا در تنور افروخته مى
يكم ا توانستيد به درخت بگوئيد كنده شود و در دريا شود مانان اگر هر كدام از شما به اندازه دانه خردلى ايمان داشتيد مى

كردديد كه از شما اطاعت مىمى «. 

داند همانطور كه مى دهد بنابراين اگر حاجتى داريم خداوند خود ميلش را ايجاد كرده پس او نياز ما راخداوند ميلها را مى 
خواهمگويد: او خود ميداند چه مىبينند و او مىخواهند ابراهيم (ع) را در آتش اندازند او را آرام مىوقتى مى . 

داد چنين گفت: پسرم هرگز براى خدا، شريكى مگير كه شرك به خدا، : وقتى لقمان به فرزندش پند مى55ج) لقمان  
شودچيزهايى است كه در دنيا قبل آخرت عذاب بر آن وارد مى ستم بزرگى است و ستم از جمله . 

  

 :شرك و آثار آن 
آثار مشترك -5آثار اخروى  -7آثار دنيوى  -5شرك داراى آثارى است:    

 :آثار سوء شرك در دنيا -1 
  

 :آثار سوء شرك در دنيا 
خروج از  -1نزول عذاب  -5منشأ همه معاصى  -7گناه نابخشودنى  -5از جمله آثار سوء شرك در دنيا چهار مورد:  

 جرگه ايمان
 13نمايد مانند آيه گناه نابخشودنى: در اين بحث خداوند گناه شرك را تنها گناه غير قابل بخشش معرفى مى -1 

معرفى سوره نساء و يا با عنوان حرام كردن بهشت و قرار دادن مشرك در جهنم و نداشتن ياور، شرك را غير قابل بخشش 



سوره لقمان (ع). در  55سوره مباركه مائده. يا به عنوان بزرگترين گناه معرفى شده است مانند آيه  27نمايد مانند آيه مى
الشرك من الكبائر التى  -5احاديثى از ائمه هدى نقل شده از جمله:  511كتاب مستدرك الوسائل جلد يازدهم صفحه 

گترين گناهانى كه خداوند آتش را برايش مهيا كرده است شرك استاوجب اهلل عزوجل عليها النار: از بزر . 

 .اكبر الكبائر الشرك باهلل عزوجل: بزرگترين گناهان، شريك قائل شدن براى خداوند عزوجل است 
شود به عنوان گوشزد و پيمان شرك منشأ همه معاصى: در اين بحث عبوديت شيطان كه منجر به شرك مى -2 

سوره يس و يا اطاعت نفس و هوا و هوس به عنوان اله يعنى طورى كه عقل در  60گرديده مانند آيه عالم ذر معرفى 
سوره جاثيه و اين امر (توحيد و  75ها معرفى شده مانند آيه گيرى باشد براى اعمال منشأ گمراهىمرحله باالى تصميم

سوره اسرا. در عين حال، دوام توحيد، راه ورود به  75هاى الهى است مانند آيه عدم شرك) اولين دستور دينى تمام مكتب
بهشت و رسيدن به مقصود است و ايمانى كه همراه با قائل شدن شريك براى خدا باشد، ايمان شيطانى و غير قابل اتصال 

ت سوره انعام. عمل افراد مشرك هم كه منشأ همه نوع معاصى است از اين جه 37به مقصد و گمراهانه است، مانند آيه 
تواند جلوى شخص را بگيرد بلكه همانطور كه خانه عنكبوت بسيار ضعيف است ايمان است كه قدرتى استوار و محكم نمى

ا و عمل مشركان هم بيهوده و فناپذير و بى اثر سوره عنكبوت 15ست مانند آيه   

ز آسمان فرو افتد در حاليكه ماند كه او از طرفى عمل كسى كه به خدا شرك آورد در آوارگى و بى پناهى به كسى مى 
ماند كه تند بادى او را از ربايند (شريكان باطل) و يا به آن مىمرغان آسمان از هر سو بدن او را قطعه قطعه كرده و مى

كنند بلند مرتبه و عالى است در حاليكه در حال تباهى اند) به جايى دور درافكند و خوار و جاى بلند (كه مشركان گمان مى
و دور از يار و ياور قرار گيردذليل  . 

شود و نمايد به مردى كه به سبب كفران، به او (خدا) مشرك مىسوره كهف اشاره مى 17نزول عذاب الهى: آيه  -3 
برد. صاحب باغ در سحرگاهى در حاليكه درختان و ديوارها و ستونها بر خداوند بدين سبب محصول آن باغ را از بين مى

زند و ها مىاى كه براى آن باغ صرف كرده بود، دستهايش را بر پشت دستبا حالتى اسفناك از هزينه اندروى هم ريخته
 110-156صفحه  57گرفتم. در تفسير نمونه جلد گويد: اى كاهش من هيچ احدى را بر پروردگارم شريك نمىمى

بر كسانى كه از روى جهالت و عدم آگاهى سوره نساء خداوند توبه را فقط  53اين مطالب به تفضيل آمده است. در آيه 
كنند و يا كسانى كه در پذيرد و كسانى كه وقتى كه مرگشان رسيد و توبه مىاند مىاند و فوراً توبه كردهمرتكب گناه شده
سوره  87-80اى نپذيرفته و براى اينان عذاب دردناك در نظر گرفته است. و آيات اند بميرند توبهحاليكه كافر بوده

م يونس (ع) نيز توبه هنگام عذاب و نمايد تا براى پرهيزكاران آئينه خوف و هدايت رگ را غير قابل قبول معرفى مى
باشد. و توحيد بايد با توبه و قبول وحدانيت خداوند، خصوصاً در ربوبيت و دخيل ندانستن احدى حتى خود همراه باشد. مثالً 

(كهف » ماشاءَاللّهُ ال قُوّةَ اال بِاللّه«دم كه كفر و شرك است و بايد گفت: نگوئيم فالن باغ يا مال را خودم بدست آور
58). 

سوره نساء بعد از قول به عدم بخشش مشركين،  556خروج از جرگه ايمان: و نهايتاً در آثار دنيوى شرك آيه  -4 
حيد به ظلم بزرگ شرك را، راه كسب سوره انعام عدم نيالودن تو 37دهد و آيه آنان را در گمراهى بسيار دورى نشان مى

 507صفحه  1كند در كتاب مختصر تفسير قرطبى جلد امنيت دانسته و چنين اشخاصى را هدايت شده معرفى مى
 .مطلب كامالً باز شده است



تواند عام را تخصيص بزند تنها در يك صورت اين تخصيص امكان به قول اصوليها هر خاصى مخصص عام است و مى 
تواند آنرا تخصيص بزند و براى آن و آن جايى است كه عام در مقوله توحيد باشد و خاص شرك در اينصورت نمىندارد 

 .استثناء قائل شود
  :آثار آخروى شرك 

كند و كتاب بحاراالنوار جلد سوره ملك به اين موضوع با كنايه صحبت مى 77حشر به صورت حيوانات: آيه  -1 
ين باره داردتوضيحى در ا 51صفحه  71 . 

اشاره به نفى هر گونه شفاعت  53و غافر  505، مومنون 73محروميت از شفاعت شافعين: كه آيات انبياء  -2 
اين مطالب  108صفحه  52نمايد. در تفسير الميزان جلد براى ظالمين (مشركان) و نفى نصرت و يارى ستمكاران مى

 .توضيح داده شده است
عالوه بر  77، ابراهيم 55، صافات 6، فتح 75، شوراى 77نده: خداوند در آيات انعام عذاب اليم و خوار كن -3 

سئوال از مشركان بر چگونگى و علت جعل خدايان باطل به مؤاخذه آنها پرداخته و فرموده براى آنها روزگار مصيبت بار و 
اند اغواى او براى خداى يكتا شريك آوردهذلت آور همراه با غضب و لعن و نفرين مهيا شده. در حاليكه شيطان هم كه به 

ام بلكه شما (مشركان) خودتان به دنبال من آمديد و مرا مالمت نكنيد و من هرگز بر گويد من بر شما تسلطى نداشتهمى
نصرت و يارى شما و شما بر يارى من قادر نيستيد و اصوالً به آن شركى كه شما قائليد من معتقد نيستم و براى شما 

اِالّ عِبادَكَ «دردناكى مهيا است و شيطان تنها يك جا خواسته و يا ناخواسته انسان را راهنمايى كرده آنجا كه گفته  عذاب
توانم گمراه بنمايم) تفسير مگر كسانى كه تمام كارها و امورشان براى خداوند عزوجل خالص باشد (نمى» مِنهُمُ الْمُخلَصين

ياروح الب گسترده توضيح داده است مطلب را 51صفحه  8ن جلد  . 

سوره توبه خداوند پيامبر و مومنين را از طلب استغفار براى مشركين هر چند از اقوام  555عدم استغفار: در آيه  -4 
و نزديكانشان باشد منع كرده است و منع خداوند دليل بر حرمت است. يعنى حرام است براى مشركان استغفار نمائيم مانند 

اهيم (ع) براى پدرش و استغفار اوليه او قبل از علم بر مشرك بودن پدرش بود. پس از آنكه معلوم شد آنها عدم استغفار ابر
مطلب فوق توضيح داده  650صفحه  8اهل دوزخند ديگر جايز نيست براى آنها استغفار نمائيم. در تفسير الميزان جلد 

 .شده است
داند و بعضى گناهان آنطور باقى ماندن هميشگى در آتش مى خلود در آتش: خداوند جزاى شرك را خلود يعنى -5 

يابند اما مشركين هرگز كشند سپس نجات مىگويد به بهانه شافعين بخشيده و بعضى گناهان مدتى عذاب مىكه قرآن مى
يزان جلد آمده و در تفسير الم 556، شعرا 50، يس 76، نباء 27، مائده 6يابند و اين موضوع در آيات بينه نجات نمى

گفته شده است 551-555صفحه  6 . 

 :آثار سوء مشترك (دنيوى و اخروى) شرك 
ترسد و ترسد، يا از عذاب الهى كه بايد ترسيد، مىدر آثار سوء مشترك شرك: كسى كه از تباه شدن عملش مى 

ست نبايد هرگز به خداوند عز و خواهد بر خداوند رحمن و رحيم افترا ببندد و از طرفى خواستار رسيدن به قرب الهى انمى
، همچنين 13و نساء  63، فرقان 550، كهف 53، ابراهيم 52، توبه 33، انعام 61جل شرك بياورد. آيات زمر 

به بعد، مطلب را باز كرده و تفسير  176صفحات  58به بعد  وتفسير نمونه جلد  110صفحه  1تفسير الميزان جلد 
 .نموده است

جاتعدم نااميدى و راه ن  : 



آوريمسوره زمر را مى 11تا  15به عنوان حسن ختام آيات   : 

ايد از رحمت خداى واحد نااميد (از بخشش) نشويد همانا او همه گناهان بگو اى بندگانى كه بر نفس خويش ستم كرده 
ديد و تسليم امر او شويد بخشد بدرستيكه او آمرزنده مهربانست. و با انابه و توبه، به سوى پروردگارتان باز گرشما را مى

قبل از آنكه عذاب شما را هم در برگيرد  و كسى شما را نتواند يارى كند. و پيروى و تبعيت كنيد از بهترين چيزى كه به 
سوى شما نازل شده (يكى از منظورها قرآن است) از سوى پروردگارتان، قبل از آنكه عذاب ناگهان شما را به خود بگيرد در 

توجه و مترصد آن نبوده و از آن آگاهى نداشتيدحاليكه شما م . 

 :موحد در سرزمين شرك و راه نجات 
كند و حتى اگر شخص در سرزمينى كه آلوده به شرك و اى را قبول نمىخداوند در خصوص شرك هيچ عذر و بهانه 

سانى را كه ظلم به نفس خود هر آيينه ك«فرمايد: كند. خداوند مىظلم كه بزرگترين ظلم شرك است، زندگى و زيست مى
كرده بودند و در اينحال فرشتگان آنها را قبض روح كردند فرشتگان به ايشان گفتند در چه حال بوديد؟ گفتند: در زمين 
مستضعف و بى چاره و ناتوان بوديم فرشتگان به اذن الهى به عتاب به آنها گويند: آيا زمين خدا وسيع و گسترده نبود تا 

د در آن. پس آنان جايگاهشان جهنم و آن بد جايگاهى است. مگر آنانكه به حقيقت از مردان و زنان و كرديهجرت مى
اى نداشتند و هيچ راهى را آشنا نيستند كه از آن طريق به سرزمينهاى كودكان (به علت ضعف و ناتوانى) هيچ چاره

و توشه سفر را ندارندباشد بروند يا زاد توحيدى يا سرزمينهايى كه در آن كفر و شرك نمى . 

پس آن جماعت را اميد است كه خداوند مورد عفو و رحمت  قرارشان دهد و اوست آمرزنده عفو كننده. و هر كسى كه  
در راه رضا و خشنودى خدا از شهرهاى كفر و شرك به شهرهاى ايمان و توحيد و شكر هجرت نمايد در زمين جايگاه 

اش از جهت هجرت و دورى يابد و هر كه از خانهآسايش و آسودگى به سر برد مى بسيار گسترده و وسيع كه در آن با
گزيدن از شرك و كفر به سوى (اطاعت و فرمانبرى) خدا و رسولش (سنت رسول اهلل) بيرون رود پس از آن (در بين راه) 

نساء) و در جايى ديگر  505 - 82يابد محققاً ثواب و پاداشش بر خداست و خدا آمرزنده مهربانست. )مرگ او را در مى
دهيم و و آنانكه ترك ديار خود كردند براى خدا، بعد از آنكه به آنها ستم شد، برايشان البته جا مى« فرمايد: بسيار نيكو مى

دانستند. و آنانكه صبر كردند كنيم و سراى نيك و مزد آخرت بسى بزرگتر خواهد بود اگر مىنيكويى بسيار در حق آنها مى
بر خداى واحد توكل نموو  دن 17-15د. (نحل  ) 

پروردگارت آنان را كه بعد از آنكه مورد آزمايش و سختى امتحان كافران و مشركان قرار گرفتند هجرت كردند و در « 
هر حال جهاد در راه خدا با مال و جان خويش را ترك نكرده و در اين راه صبر نمودند، بعد از اين هجرت و صبر بر جهاد، 

550(نحل ». يابنداوند را بسيار آمرزنده و مهربان مىخد ). 

و آنانكه در راه خدا هجرت كردند و در اين راه كشته شده يا مردند خداوند از روزى «فرمايد: خداوند در آيه ديگرى مى 
خشنود شوند، دهد همانا خداوند بهترين روزى دهندگان است و ايشان را به موضعى كه نيكوى خويش ايشان را روزى مى

( و از طرف ديگر براى آسودگى خاطر هجرت كنندگان در آيه 18-13در آورد. هر آئينه خداوند دانا و بردبار است. (حج 
كسانيكه قبل از مهاجرين، مدينه را مركز ايمان قرار دادند هر كس از مهاجرين بسوى آنها آيد «فرمايد: سوره حشر مى 8

اند احساس بخل و غل و كنند و در دل خويش نسبت به آنچه كه به آنها عطا كردهدوستشان ميدارند و حمايتشان مى
دارند هر چند خود آنها نيز مستمند باشند هر كه نفس خود را از كنند و مهاجرين را نسبت به خود مقدم مىحسادتى نمى

حفظ دين و توحيد دچار سختى و  (. بدرستيكه كسى كه از نظر8حرص نفس، نگه دارد آنجماعت ايشانند رستگاران. (حشر 
يد در سرزمينهاى اسالمى سير و سفر نمايد، تا عالوه بر ديدن عاقبت ظالمين، عقايد با عدم فهم صحيح حقيقت است



آنها را نيز بداند و با انابه به درگاه خداى منان راه هدايت را بطلبد و در اين راه فقط از خداوند هدايت بطلبد و نااميد نشود. 
كند و بايد در راه كسب هدايت  صبور هجرت در زمين خدا، بر كسى كه از نظر روزى در سختى است نيز صدق مىاين 

اى كسانى كه بر نفس «فرمايد: باشد چه بسا سالها طول بكشد. و قبل از همه بايد از گناهان توبه نمايد زيرا خداوند مى
بخشد همانا او بخشنده زيرا خداوند تمام گناهان گذشته شما را مىايد هرگز از رحمت خدا نااميد نباشيد خويش ستم كرده
15(زمر » مهربان است ). 

 :اعجاز عددى قرآن 
توانستند ايراداتى بر سال گذشته مى 5100دانيد قرآن معجزه پيامبر اسالم است در ابتدا تا : همانطور كه مى5مطلب  

علوم كامپيوتر و استفاده صحيح از آن به اعجاز بسيارى از قرآن از جمله قرآن وارد كنند اما با ورود علوم جديد از جمله 
اى از اعجاز اعجاز عددى پى بردند، براى حسن ختام و ايمان و اعتقاد بيشتر مومنان و اتمام حجت بر بى ايمانان به گوشه

ر عرب قبل از ظهور اسالم براى لغات نمايم كه انشاء اهلل مورد استفاده مفيد خوانندگان قرار گيرد دعددى قرآن اشاره مى
ضظغ كه مجموعاً  -ثخذ  -قرشت  -سعفص  -كلمن  -حطى  -هوز  -عربى اسلوبى تعيين كرده بودند به شكل: ابجد 

شوند و از لحاظ ارزش عددى به ده تاى اولى از يك تا ده و بعد از ده تا شماره بيست ده تا ده تا باال رفته به حرف مى 73
رود يعنى صد، باشد صد تا صد تا باال مىت، سى الى صد و از صد به باال كه حرف نوزدهمى يعنى ق مىشكل ده، بيس

يصددويست، س جز اعداد اول هستند يعنى فقط بر خودش و  58و  2الى هزار. فاتحه الكتاب هفت آيه دارد و عدد  
هفت سنبله  -بت شده مانند هفت گاو چاق يك قابل تقسيم است در قرآن راجع به هفت و هفتاد در بيست و هفت جا صح

سوره مدثر صحبت شده 50فقط يك بار در آيه  58هفت دريا و... و درباره عدد  -هفت در جهنم  -هفت آسمان  - . 

اگر حرف اول و آخر هر يك از كلمات مربوط به هر آيه از سوره فاتحه را بيرون بكشيم و ارزش عددى هر يك از آنها  
به صورت جداگانه مثل آيه اول و آيه چهارم و براى بعضى مشتركا مانند آيات دو و سه با هم، آيات سه و  را براى هر آيه

شودپنج با هم، آيات پنج و شش و هفت با هم، مضربى از عدد هفت مى . 

حرف در سوره فاتحه مصرف شده كه مضربى از  75است تعداد  2حرف است كه مضربى از عدد  73الفباى عربى  
 7580حرف مصرف نشده. در سوره حمد  2و ارزش عددى  1881حرف عربى  73د هفت است ارزش عدد عد

آيد كه مضربى از عدد بدست مى 73و  51اعداد  51=0+8+5+7است در جمع افقى اين دو ارزش عددى مثالً 
يه و ارزش عددى اين اگر شماره سوره و تعداد آيات و شماره هر آيه و تعداد حروف مصرف شده در هر آ -هفت است 

آيد مجموع ارزش عددى كليه شود. از محاسبه باال بدست مىمى 2حروف را بدست آوريم مجموع آنها مضربى از عدد 
نيز مضربى است از عدد هفت 50515حروف مصرف شده در سوره فاتحه يعنى عدد  . 

نهم (توبه) آمده كه در چهارده قرن گذشته جز ها به جز سوره : بسم اهلل الرحمن الرحيم در ابتداء تمام سوره7مطلب  
. بسم اهلل مفقوده، در 6*58است يعنى  58سوره تشكيل شده كه مضربى از  551معماهاى الينحل قرآن بود قرآن از 

رسانيده و وقتى  58يعنى مضرب عدد  551جبران شده و بدين ترتيب تعداد بسم اهلل به  72سوره شماره  50آيه 
. اگر از سوره نهم شروع به 5*58شود مى 58باز مضربى از عدد  12كنيم يعنى ره سوره را جمع مىشماره آيه و شما

رسيم. حال اگر به جاى آن بسم اهلل آمده مى 50كه در آيه شماره  72سوره به سوره  58ها كنيم بعد از شمارش سوره
بدهيم و در سوره توبه كه بسم اهلل ندارد هيچ  باشد عدد صفرها به جز سوره حمد كه جز سوره مىبسم اهلل تمام سوره

عددى ندهيم و در سوره بيست و هفتم يكبار به جاى بسم اهلل عدد صفر مانند قبل بدهيم و به جاى بسم اهلل دوم يعنى آيه 
و به جاى بسم ا 7250سى ام بنويسيم  هلل شود ها صفر بگذاريم يعنى سوره اول كه جز سوره است مىتمام سوره 



عنى بسم اول، سوره اول، و به جاى سوره دوم دو گذاشته و به جاى بسم اهلل اين سوره (دوم) و الى آخر صفر ي 55
آيد كه بدست مى 63585گذاريم و اين اعداد را جمع نمائيم عدد بگذاريم و به جز سوره نهم كه اصالً عددى نمى

هاى فرد و زوج گر اعداد تركيبى براى شماره. نكته قابل توجه ديگر اينكه ا58*5138است يعنى  58مضربى از 
كه براى  58مربوط به هر سوره جداگانه محاسبه و جمع كنيم باز هم مجموع هر يك از دو گروه مضربى است از 

58*5210يعنى  55060شود هاى زوج مىو براى سوره 58*5318يعنى  51555شود هاى فرد مىسوره . 

هارده قرن مخفى نگه داشت تا زمان كامپيوتر. و توجه مردم به اعداد براى اثبات شايد خداوند اين رموز را براى چ 
سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده. ما مربوط  78دانيد حقانيت قرآن آن را براى مردم آشكار نمايد همانطور كه مى

نمائيم . اگر تعداد بحث مىشروع سوره است » حم«به هفت سوره چهل (مومن) تا چهل و شش كه (احقاف است و در آن 
ميم  530ح، و  61به كار رفته در هر سوره را به طور افقى با هم جمع بزنيم مثالً در سوره اول » م«و » ح«حروف 

شودبكار رفته مى : 

 555عدد حاصله از مجموع تمام اين اعداد درست معادل خارج قسمت فوق يعنى عدد  21=6+4+3+8+0 
مصرف شده در اين هفت سوره به صورت زنجيرى نيز به يكديگر متصل » م«و » ح«عداد شود. عالوه بر اين تمى
هستند مثالً سوره (مومن، فصلت، شورى) و (فصلت، شورى، زخرف) و (زخرف، جاثيه،  58شوند كه مضربى از عدد مى

 .)دخان، احقاف) و (دخان، جاثيه، احقاف
�10 15هاى در جمع افقى سوره  ح) و  61شود )اد ح و م بكار رفته يعنى براى سوره اول مىاز نظر تعد 17و  

 5575شود و به همين ترتيب براى دو سوره بعد و جمع آنها كه مى 75=0+3+5+1+6شود م) كه مى 530)
هستند  58بكار ببريم به همين نتايج كه مضربى از عدد  16تا  15هاى اگر همين جمع را براى سوره 58*18يعنى 
نيز صادق است 16تا  11و  10هاى ن عمل براى مجموع سورهرسيم. هميمى . 

كه حاكى از خداوند يكتاست داراى ارزش عددى » واحد«حرف دارد و كلمه  58: بسم اهلل الرحمن الرحيم 5مطلب  
هلل بار، ا 5است وقتى تعداد كل كلمات اين آيه كه در تمام آيات شماره دار قرآن بكار رفته جمع كنيم يعنى بسم  58

آيد حال اگر جمع تكرار بسم و اهلل را بدست آوريم بدست مى 7285بار عدد  56بار و الرحيم  12بار، الرحمن 7688
است يعنى  2و ارزش عددى بسم اهلل هم مضرب عدد  2*536است يعنى  2بينيم مضرب عدد مى 7207يعنى 
 2*55بار يعنى  85بكار رفته در قرآن شود تعداد كل الرحمن و الرحيم مى 2*71كه مساوى با  563=507+66

 2مضربى از عدد  7285است. اما تعداد كل بسم، اهلل، الرحمن، الرحيم كه در آيات شماره دار قرآن بكار رفته يعنى عدد 
و حاصل جمع كليه  588شد مى 7285خارج قسمت تقسيم عدد  2*588يا  7285=58*12است  58و 

. اگر شماره 588=551+81+26+12+53+58يعنى  588شود مى 551از سوره اول تا  58مضارب عدد 
صرف شده در هر كلمه اين آيه را به دنبال شماره رديف هر كلمه در آيه قرار دهيم عددى هشت رقمى بدست م حروف

�5 5است. بسم اهلل الرحمن الرحيم  58آيد كه اين عدد مضربى از مى  �7 �1 �5 �6 �1 �6 = 

ر گرفتن باال را همانطور كه خود حروف و كلمات در عربى از راست به چپ قرار اگر ترتيب قرا 58*682051
 1. بسم اهلل الرحمن الرحيم 58آيد كه مضربى است از عدد گيرند قرار دهيم از نتيجه حاصله باز هم عددى بدست مىمى

�6  3اگر به جاى تعداد حروف هر كلمه كه در عدد  58*7110572 = �55 �1 �7 �6 �5 
آيد كه اين رقمى بدست مى 51حقيقت شماره دو بكار رفته مجموع ارزش عددى آن كلمه گذاشته شود عددى  رقمى

باشدمى 58عدد هم مضربى از  . 



    (1 �105 (3 + 102) �2 �70(4 + 66) �3 �335 (6 + 329) 

�4 �295 (6 + 289 

    5 �817 �212 �281 �805 * 19 = 

شماره دو در حالت جديد بعد از شماره رديف هر كلمه، جمع حروف به كار برده شده تا باز هم توجه كنيد به حقيقت  
�6 6شود بطور مثال شماره حروف مصرف شده در چهار كلمه آيه به ترتيب حروف مربوط به آن كلمه قرار داده مى  

�55 58شود بودند كه جمع آنها مى �5 �1  �2 �5 ) ه باز هم براى كلمه چهارم) و عدد حاصل 58عدد 
5�5�7�2�5خواهد بود.  58مضربى از  (5+1)� 55�1 (2+6)� 

اين حقيقت با يك استثناء مانند حقيقت قبل است يعنى به جمع كلى  58*68313605=(55+6)58
بريم ارزش عددى چهار كلمه آيه به حروف هر كلمه جمع كلى ارزشهاى عددى حروف مربوط به هر كلمه را بكار مى

�578 738ترتيب   � 66 شود در اينجا هستند و جمع اينها هم مانند قبل هر يك به بعدى افزوده مى �507 
عدد مورد نظر ما عددى است كه بعد از شماره رديف مربوط به هر يك از كلمات، اعداد جمع كلى آن كلمه قرار داده 

است 58شود و اين عدد نيز مضربى از مى . 

 1 �102 �2 �168 �3 �497 �4 �786 = 58 �011 �412 �367 

نويسيم و بعد شماره رديف كل حروف مصرف در حالت جديد ابتدا ارزش عددى هر حرف را مى 19 * �094
58آيد كه مضربى است از رقم بدست مى 67آوريم و عددى با را به دنبال آنها مى 58تا  5شده در آيه يعنى از  . 

 18 �30 �9 �200�10�8 - ) �1 5اهلل)   �50 �1 � 50 �6 �1 �2 - 

) �5 7بسم)   �60 �7 �10 �5 

الرحمن) ( - �19 �40 �18 �10 �17 �68 �1 �200 �15 �30 �14 1 

555 �686  �313 �612 �612000 * 58    �55 �10 �57 �10 �55 

 )الرحيم( =
�5 1اگر شماره رديف هر كلمه را )  نيز در انتهاى اعدادى كه براى هر كلمه جداگانه در حقيقت  (�5 �7 

شوداست، مى 58رقمى كه مضربى از  66ه قبل نوشته شده قرار دهيم عدد ما عددى شمار . 

�5 1اگر به جاى شماره رديف كلمات يعنى )  �578 738ارزش عددى آنها يعنى ) (�5 �7   �66 

باشدمى 58رقم كه اين نيز مضربى از  25آيد با را قرار دهيد عددى بدست مى (�507 . 

رقم كه  25ه در آخر اعداد هر كلمه قرار گرفته در ابتداى آن قرار دهيم باز هم عددى با اگر ارزش عددى هر كلم 
آيداست بدست مى 58مضربى از  . 

اگر به ترتيب براى هر كلمه از آيات سوره الحمد تعداد حروف هر كلمه سپس ارزش عددى كلمه و در نهايت ارزش  
�507 5شود ى براى (بسم) مىعددى هر حرف در اين كلمه به ترتيب بنويسيم يعن و به  �10 �60 �7 

آيد. در حالت است بدست مى 58رقمى كه باز هم مضربى از  13همين ترتيب براى ساير كلمات آيه عمل نموده عددى 
گذاريم مثالً بعد كل ارزش عددى هر كلمه را به جاى اينكه بعد از تعداد حروف قرار دهيم در انتهاى آن عدد چند رقمى مى

�507 5ر كلمه بسم كه عددى نه رقمى د را برداشته در  507بدست آمده بود عدد  �10 �60 �7 
�7 5شود دهيم كه عدد مىانتهاى عدد قرار مى براى سه كلمه بعد هم اين طور عمل  �507 �10 �60 

باشدمى 58رقم است مضربى از  13نمائيم عدد بدست آمده جديد كه مى . 



و بعد آنها را جمع نمائيم عددى  1162براى اهلل  575ار گرفتن حروف آيه مثالً براى بسم اگر به ترتيب شماره قر 
آيداست بدست مى 58دوازده رقمى كه مضربى از  . 

اعداد را در كنار هم قرار دهيم و شماره رديف هر آيه را بعد از شماره مربوط به رديف  575اگر بعد از اين اعداد مثالً  
است 58آيد كه مضربى از رقمى بدست مى 55بگذاريم عددى  حروف كلمات آن آيه . 

 6درست شده اگر اينها را پشت سر هم بگذارم عددى  236حرف و با ارزش عددى  58كلمه  1دانيم آيه اول مى 
آيداست بدست مى 58رقمى كه مضربى از  . 

�6 6حرف و هر كلمه آن به ترتيب  58آيه اول   رت در كنار هم قرار دادن حرف دارد كه در صو �5 �1 
آيداست بدست مى 58رقمى كه مضربى از  2عددى  . 

به بعد آمده است. حال وقتى خداوند  731ميزان تصادفى بودن اين حاالت در كتاب درآمدى بر اسالم صفحه  
بينيم كه ود. مىشتوانند حتى يك آيه مثل قرآن بياورند اينجا روشن مىفرمايد اگر جن و انس با هم جمع شوند نمىمى

خواهد به او شرك هيچ خللى و تصادفى در كار نيست و خداوندى كه چنين نظمى قرار داده و او قادر مطلق است از ما مى
 .نورزيم

دهد كه : در تحقيقى كه توسط آقاى كوروش جم صورت گرفته عالوه بر اعجاز بى شمار عددى، نشان مى1مطلب  
رفتن آنها و تعداد آيات هر سوره درست بايد همين طور باشد كه هست (عثمان طه) مثالً ها و ترتيب قرار گتعداد سوره

شودشود اما ملك نوشته مىسوره حمد مالك خوانده مى 1ملك در آيه  . 

ها را جمع كنيم عدد آيد اگر شماره سورهبدست مى 6756سوره را جمع كنيم عدد  551اگر تعداد آيات كليه  
حال اگر اعداد مربوط به هر سوره را با اعداد مربوط به آياتش با هم جمع كنيم و پس از حاصل  آيدبدست مى 6111

( به همين ترتيب سوره 5+2شود )مى 3جمع شماره سوره با تعداد آياتش، بر حسب عدد بدست آمده، يعنى سوره حمد 
ت جدا بنويسيم حاصل جمع هايى را كه حاصل جمعشان زوج است جدا و سوره هايى كه حاصل جمعشان فرد اس

آيدكه عدد تعداد آيات قرآن است بدست مى 6756هاى زوج سوره . 

هاى قرآن است. نكته كه معادل جمع شماره سوره 6111شود هاى فرد مىها + شماره سورهو جمع كل آيات سوره 
اند كه درست سوره درست شده 21هاى فرد قرآن هر يك از هاى زوج قرآن و در جدول سورهجالب اينكه در جدول سوره

اندسوره با تعداد آيات فرد شركت كرده 72سوره با تعداد آيات زوج و  50 . 

هاى قرآن و تك تك شماره آيات مربوط به هر سوره از : مطلب مهم بعد از اين است كه اگر شماره سوره1مطلب  
سوره قرآن را پشت سر هم قرار دهيم 551 . 

 1 �1 2 3 4 5 6 7�2�1 2 3  0 0 0 2 8 6 �3�1 2 3 0 0 0 

عدد اول داريم اگر  8187هزار  500آيد. مابين يك تا رقم بدست مى 57201سوره عددى با  551در پايان  
قابل  2و عدد  7بينيم كه اين عدد طويل تنها و تنها بر عدد اين عدد طويل را در يكايك اين اعداد تقسيم كنيم مى

رقمى انجام داديم با حذف اعداد مربوط به شماره سوره انجام  57201رى كه براى عدد تقسيم است. اگر همان كا
( و بعد از آن بى درنگ شماره يك يك آيات سوره بعد را بنويسيم عددى 5751162دهيم مثالً براى الحمد بنويسيم )

رقمى فقط  57125دد آيد و اين موضوع را آقاى داريوش تصديقى بدست آورده و اين عرقم بدست مى 57125با 
 57201قابل تقسيم است. آقاى احمد شربيانى موضوع ديگرى نيز كشف كرد و آن اينكه عدد طويل  58و  7به 

 57به توان صفر به توان يك الى شش يعنى اعداد  7عدد دوتايى يعنى  2كه عدد اول است بر  2رقمى عالوه بر 



�56 سوره حجر ) 32منظور خداوند از آيه  نيز قابل تقسيم است و شايد 61و  �5 �7 �1 �3  15) 

همين باشد. اخيراً دكتر مهرزاد موثقى در ونكور كانادا » يقيناً ما هفت دو تايى و قرآن را به تو داديم«فرمايد: مى كه
اى رقمى به كشف تازه 57201ضمن آزمايش كليه اكتشافات ياد شده و تأييد مطالب حاصله در مورد مختصات عدد 

رقمى به اعداد اول 57201فته و آن اينكه نه تنها اين عدد توفيق يا  (Prime((19-7)  قابل تقسيم است
تا يكصد هزار قابل تقسيم نيست 5اعداد اول ديگر بين  8180بلكه به هيچ كدام از  . 

حل قرار هاى قرآن و تعداد آيات مربوط به هر سوره و مدهد كه تعداد سورهنتيجه: كشف اين اعجاز بزرگ نشان مى 
يافت اين دو عدد گرفتن هر سوره با اين تعداد آيات همگى صحيح و دست نخورده است و اگر حتى يك آيه تغيير مى

قابل تقسيم نبودند. بايد به منكران قرآن گفت اگر مدعى غير حق بودند قرآن هستند عددى ولو  2و  58بزرگ به 
و  57201قابل تقسيم باشد بگذريم از اينكه اين اعداد  58و  2و  7تصادفى با اين طول و رقم بسازند كه فقط بر 

رقمى داراى ترتيب معنى دار و مفهوم خاصى هستند و اعدادى نيستند كه تصادفاً در كنار هم قرار گرفته باشند  57125
67باز هم اهلل اكبر ) ). 

د نوشته شخصى زمينى باشد توانسال پيش آنهم توسط شخصى فاقد سواد آنچنانى نمى 5100پس اين ترتيب در  
 .بلكه كالم خداست و يقيناً حق است

واژه يوم (روز) سيصد و شصت و پنج بار در قرآن شريف آمده كه هماهنگ با روزهاى سال است. واژه شهر (ماه) دوازده  
ه واژه اجر (مزد) صدو بار به عدد ماههاى سال آمده است. واژه تثنيه و جمع يوم سه بار بكار برده شده به تعداد روزهاى ما

اش صدو هشت بار ياد شده واژه فعل (كار) نيز صدو هشت بار واژه شدت (سختى) صدو دوبار و واژه صبر و هم خانواده
دوبار ذكر شده است. واژه مالئكه و شياطين هر كدام هشتادو هشت بار آمده است. واژه دنيا و آخرت هر كدام صدو پانزده 

(درخت) بيست و شش بار و به همين اندازه واژه نبات (گياه) آمده است. واژه حساب بيست و نه بار بار ذكر شده. واژه شجر 
ياد شده و از عدل و قسط هم بيست و نه بار واژه الباب (مغزها) شانزده بار و واژه فواد و افئده هم شانزده بار واژه نفع و 

بار  563بار و واژه صالحات با مشتقاتش  563اى ناشايست) فساد هر كدام پنجاه بار ذكر شده است. واژه سيئات (كاره
ست. واژه رغبت با تمام مشتقاتش هشت بار و واژه رهبت نيز هشت بار از آسمانهاى هفت گانه هفت بار نام ا آمده

شدهبرده . 

ولى جزاء  بار 751يكى از اعجاز عددى قرآن چند برابرى عدد برخى واژه هاست نسبت به برخى ديگر مثالً مغفرت  
بار يعنى نصف آن و اين نشان از بخشش بيشتر خداوند رحمن و بخشنده دارد 552 . 

يعنى دو برابر، يعنى خداوند آياتش را اول نشان  537بار ياد شده و از آيات  585از ضاللت و هم خانواده هايش  
دكندهد به طور روشن و دو چندان و كمتر بوسيله عذاب بشر را راهنمايى مىمى . 

خواهد نه سختى بار يعنى سه برابر، پس خداوند آسانى را براى ما مى 56بار واژه يسر (آسانى)  57واژه عسر (سختى)  
اند يا خيلى خوش گذرانندگويند دنيا سخت است سختى را نچشيدهو اگر آنان كه مى . 

يق و كشف اعجاز عددى قرآن هستيد با توجه به دانستن ارزش عددى حروف ابجدى شما خواننده محترم كه اهل تحق 
توانيد با توجه به طريق درآوردن اعداد، آنطور كه تاكنون گفته شد، اعجاز بيشترى را درآورده و به اسم خويش ثبت مى

  .كنيد
ها را بياوريد. چيزى كه خود متوجه شدم ديدم هاى عددى آن و دليل آن قرينهمثالً يك سوره را انتخاب كنيد و قرينه 

 10گردد يامثالً عدد ختم مى 1شود تمام شدن كارها نيز به عدد ختم مى 6ثالً در صراط مستقيم به نوعى به عدد م



گفت كه همه اوالً دليل بر يگانگى مطلق خداوند ثانياً ها تقريباً مطلب مشخصى را مىسوره 52نشانه كمال است، آيه 
براى ايمان بيشتر است و آن ايمان فقط توسط خداوند در دلها وارد  ايمان انسان به معجزه بودن قرآن دارد. اين مطالب

شودمى .  

آموزاند نفع ببخشد و در برپا داشتن حق، در خواهم كه ما را با ساير مسلمين را به آنچه مىاز خداوند تبارك و تعالى مى 
ه آرزوهايمان برساند و آخر دعاى ما اَن الحمد آنچه تكليفان كرده ياريمان نمايد. و خداوند تعالى عاقبت بخيرمان نمايد و ب

 .اهلل رب العالمين
2از هجرت رسول اعظم (ص) مصادف با  5171رجب  20  / SeP/ 4002  از ميالد پيامبر خدا عيسى

 (ع)    محمد ابراهيم شمسى
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7چ  -مكتبه العلميه االسالميه تهران  -تفسير عياشى  -عياشى سلمى، محمد بن مسعود  -33  . 

جلد 5 -قم  -بى تا بى جا  -فيض االسالم، ترجمه قرآن عظيم  -34   . 

6ج  - 5525تهران  -دانشگاه تهران  -مبادى فقه و اصول  -فيض، عليرضا  -35  . 

5چ  - 5521 -تهران  -انيس  -اديان و مذاهب در ايران  تاريخ -قديانى، عباس  -36  . 

چ دهم - 5562 -تهران  -دارالكتب اسالميه  -قاموس قرآن  -اكبرقرشى، سيدعلى -37  . 

تهران 5523مهربان  -مفاتيح الجنان  -قمى، شيخ عباس  -38   

لدج 5582 - 5تهران  -اقبال  -ترجمه قرآن مجيد  -كاويان پور، احمد  - 39  . 

5چ - 5525 -منطق (سينا) قم  -تاريخ اديان و مذاهب جهان  -مبلغى آبادانى، عبداهلل  -40  . 

7چ  - 5561بهار -تهران-اسالميهدارالكتب -بحاراالنوار -مجلسى، محمدباقر -41  . 

جلد 5527 - 5 -تهران  -جاويدان  -ترجمه قرآن مجيد  -مصباح زاده، عباس  -42  . 

قم -پيام اسالم  -انسان اسالم  -مد تقى مصباح، مح -43   

5527تهران  -ذره  -فرهنگ آفتاب  -معاديخواه، عبدالمجيد  -44  . 

جلد 5566 - 72 -دارالكتب اسالميه تهران  -تفسير نمونه  -شيرازى،ناصر مكارم -45  . 

5چ - 5562تهران  -توس  -ترجمه و تفسير طبرى  -منصور بن نوح ،يغمايى، حبيب  -46  . 

5چ  - 5520 -تهران  -اسالمى  -فرهنگ ابجدى  -مهيار، رضا  -47  . 

5چ  - 5537 -تهران  -دانشيار  -فرهنگ دانشيار -مهيار، رضا  -48  . 

جلد 3 -ه ق  5582 -تهران  -كتابفروشى اسالميه  -تفسير خسروى  -ميرزا خسروانى، عليرضا  -49  . 

جلد51 -ه ق  5561 -تهران  -كتابفروشى اسالميه  -تفسير آسان  -نجفى، محمد جواد  -50  . 

5چ -5521 -مشهد  -آستان قدس رضوى  -فرهنگنامه قرانى  -ياحقى، محمد جعفر  -51  . 



  

 

...................( Anotates )................. 

605، ص 5ج سجادى، سيدجعفر، فرهنگ معارف اسالمى (1 .  

605، ص 5معارف اسالمى، ج سجادى، سيدجعفر، فرهنگ  (2 .  

ص 7فرهنگ معارف اسالمى ج  -سبحادى، سيد جعفر (3  

5081ص  -فرهنگ دهخدا، كتاب ت  -دهخدا، على اكبر  (4  

6755، ص 1دهخدا، على اكبر، فرهنگ دهخدا، ج  (5 .  

58مبانى توحيد از نظر قرآن ص  -سبحانى، جعفر  (6  

ص 5تاب ج فرهنگ آف -معاديخواه، عبدالمجيد  (7  

  

7156ص  1فرهنگ آفتاب ج  -معاديخواه، عبدالمجيد  (8  

  

5و  7ترجمه المنجد ج ) -رحيمى، مصطفى  (9 ) 

  

5و  7ترجمه المنجد ج ) -رحيمى، مصطفى  (10 ) 

  

581اعراف،  (11 .  

712ص  51لسان العرب ج  -ابن منظور، محمد بن مكرم  (12  

56ق:  (13  

71انفال:  (14  

  .پازارگاد، بهاءالدين، تاريخ و فلسفه مذاهب جهان (15
573-72-506كتاب يكم ص  -هاى از او نشانه -صدر، سيد رضا  (16  

  

585ص  -مفاتيح الجنان  -قمى، شيخ عباس  (17  

585مفاتيح الجنان ص  -قمى، شيخ عباس  (18  

و  55و 57شود كه آن آيات  داراى فرزند پسر مىكسى كه با استغفار آيات قرآنى مخصوص را بخواند انشاءاهلل (19
باشد و توضيح بيشتر در كتاب حقوق خانواده در اخالق و قانون از همين نويسنده آمده استنوح مى 50 . 

56انى اقرب اليكم من حبل الوريد (ق  (20 ) 

10ان اهلل يحول بين المرء و قلبه (نباء  (21 ) 

7171، ص 1آفتاب، ج  معاديخواه، عبدالحميد، فرهنگ (22 . 

5يونس  (23 ) 

37مائده  (24 ) 



گفتند آيا اين طور برخورد الزم بود در حالى كه عمل ايشان برخى افراد بعد از جلسه نزد ايشان رفته و مى (25
شان ولو از سوى يك عالم و رهبر گفته شود درنهايت درايت و تفكر بود و برخى افراد حتى اگر سخنى برخالف عقيده

بول ندارند. (الزم به ذكر است منبع صحت اين كالم قاضى دوستعلى و مداحان آقا ماليى و صالحى و... در شهر كرمان ق
باشدمى .(   

555اسراء  (26 ) 

73انبياء  (27 )  

53نباء  (28 ) 

585ص  72آثار الصادقين، ج  -احسانبخش، شيخ صادق  (29  

561آل عمران  (30 ) 

55لقمان  (31 ) 

7ج ح (32 ) 

52مزمل  (33 ) 

16حج  (34 ) 

53نباء  (35 ) 

121ص  7ترجمه و تحقيق مفردات راغب ج  (36  

510ص  2لسان العرب ج  (37  

5721ص  7فرهنگ الروس ج  (38  

13ص  7قاموس قران ج  (39  

166شرح كشف االسرار ص  (40  

1ملك يوم الدين (حمد  (41 ) 

151قل ان االمر كله هلل (آل عمران  (42 ) 

2ولئن شكرتم الزيد نكم و لئن كفرتم ان عذابى لشديد (ابراهيم  (43 )  

51اعراف  (44 ) 

10توبه  (45 ) 

 دعاى ابوحمزه ثمالى (46
  

365ص  7شرح ابن ابى الحديد ج  (47  

ذيل تفسير سوره محمد 53الميزان ج  (48  

  

7171، ص 1معاديخواه، عبدالحميد، فرهنگ آفتاب، ج  (49 . 

555-81، ص 51طباطبائى، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، ج  (50 .  

501ص  5منبرالوسيله ج  -سيد ابوالقاسم  -دهكردى  (51  

  



18آل عمران  (52 ) 

اى عضو حقوقدانان شورى نگهبانبرگرفته از سخنرانى دانشمند فقيد جناب آقاى ذواره (53 . 

توضيح مطالب در كتاب قيام امام حسين آمده -ى برگرفته از سخنرانى حجةاالسالم نورالله (54 . 

7171، ص 1معاديخواه، عبدالحميد، فرهنگ آفتاب، ج  (55 . 

7156ص  1فرهنگ آفتاب ج  (56  

526ص  5منبر الوسيله ج  -دهكردى، سيد ابوالقاسم  (57   

11، ص 5ج  -تفسير طبرى  -طبرى. محمد بن جرير  (58  

15-13در عقايد و اخالق اسالمى ص  سيرى -باهنر، محمد جواد  (59  

  

نمايد. و بعضاً  (بعضاً با محارم نزديكى مى52-1سلطانى محمد على، سه گفتار تحقيقى در آيين اهل حق ص  (60
دانند و چنين اعمال شنيع كه قلم از نوشتن آن شرم دارد اثر چنين گمراهيهايى استلواط را جايز مى .(  

256د ابراهيم، حماسه كوير، ص باستانى پاريزى، محم (61 .  

277، ص 7باستانى پاريزى، محمد ابراهيم، تاريخ كرمان، ج   .  

 شيمل، آن مارى، درآمدى بر اسالم (62
  


