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 مقدمه

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 

ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا فهو املهتد، أعاملنا من هيده اهللا 

 .وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 :اما بعد

آن متأثر گشته ن رساله آشنا شده و از یه با اکاست  یادینجانب مدت زیا
از  یکی؛ آن را بر ام هآن قرار گرفت یدید توحیر عقایو مخصوصًا تحت تأث

ه کن رساله، آنجا یا ی هیشان در  حاشیعرضه داشتم؛ ا کمسل یخ صوفیمشا
 دارد: یان مید به عنوان شاھد بیه سخن خداوند را در اثبات توحیمیابن ت

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ قُۡل أ َراَدِ�َ  ٱ�َّ

َ
ُ إِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت  ٱ�َّ بُِ�ّ

 ِ ِه د، اگر یپرست یر الله میه آنچه به غکد ینکمالحظه  :بگو« .]۳۸الزمر: [ ﴾ُ�ّ
 ؟»ھستندا آنان بالگردانش یخواسته باشد، آ ییالله در حق من بال

 ند:یگو یامبرشان میبه پ؛ یه قوم موسکد آنجا ییگو یم ه شما چهکنوشت 

بال را از ما  اگر« .]۱۳۴األعراف: [ ﴾َ�ُۡؤِمَنَّ لََك  ٱلرِّۡجزَ لَ�ِن َكَشۡفَت َ�نَّا ﴿
 شدند؟! کمشر ایآ »میآور یمان می، به تو ایبگردان

 ن است:یه جوابش چنکتعجب است؛  یه جاین آیخ به ایاستدالل آن ش

َ�ُۡؤمَِنَّ ﴿ ند:ک یه از زبانشان بازگو مک یالم الله تعالکل خوِد یاوًال: به دل
 اند.  مؤمن نبودهھا  آن ﴾...لََك 

ردند کگفتند از او درخواست  ین سخن را به موسیه اک یافرانکًا: آن یثان
 یه الله تعالکند، کبرطرف ھا  آن ه از پروردگارش بخواھد تا عذاب را ازک
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ا َوَ�َع َعلَۡيِهُم ﴿ د:یفرما یم ْ َ�ُٰموَ�  ٱلرِّۡجزُ َولَمَّ َ�َا َر�ََّك بَِما َعهَِد  ٱۡدعُ قَالُوا
ما از  یبرا :گفتند یآمد م یبال بر سرشان م و چون« .]۱۳۴األعراف: [ ﴾ِعنَدكَ 

 . پس»رحمت آورد]تو دارد [بر ما ه با ک یمانیه با پکپروردگارت بخواه 
 ننمودند.  یرفع عذاب را از موسه در خواست کم ینک یمالحظه م
خ را مردود نموده آن را باطل یالم شکد، یآ یه به دنبال آن مک یا هیثالثًا: آ

ا َكَشۡفنَا َ�نُۡهُم ﴿ د:یفرما یه مکند، آنجا ک یم َجٍل ُهم َ�ٰلُِغوهُ  ٱلرِّۡجزَ فَلَمَّ
َ
 ﴾إَِ�ٰٓ أ

از  بودند اش رسانندهه به سر ک یزمانتا  ،بال راآنگاه چون « .]۱۳۵األعراف: [
باشد  یاشف عذاب فقط الله مکه کند ک یه روشن میآ نی. ا»میبرگرداندآنان 

 .ینه موس
در معنا و  یاست ول کوچکن رساله اگر چه از نظر حجم یخالصه: ا

د یھا، توسل، توح بزرگ است و در شناخت انواع واسطه یح مطلب، بسیتوض
م و ید چاپ آن برآمدیدر صدد تجد نیباشد، بنابرا یار سودمند میره بسیو غ

و  دینما کمکردم تا خواننده را بر فھم آن کش انتخاب یبرا ین مناسبیعناو
ه را نگاشتم و از یمیسالم ابن تخ اإلیش ی نامهیاز زندگ یا دهیجلد، گز یبر رو

 یآن نفع برساند و آن را عمل ی لهین را به وسیه مسلمکخواھم  یم یالله تعال
  خود قرار دھد. یخالص برا

  نویل زیمحمد بن جم
 رمهکه مکه در میریث خیاستاد دارالحد



 
 

 پیشگفتار

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 

إله إال اهللا  ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن الفهو املهتد، أعاملنا من هيده اهللا 

 اما بعد: وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ثر که اکاست  یو مخلوقات، بحث مھم ین الله تعالیموضوع واسطه ب

ه امروز شاھد کمال تأسف آنچه را کاطالعند و با  یمسلمانان نسبت به آن ب
گاھیجه ایم، نتیآن ھست  است. ین نا آ

 یرویعتش پیم و از شرینمود یم مان را متوجه الله یھا قلباگر 
ه به ما وعده داده ک ییالله سبحانه و امدادھا یاریم، از نصرت و یردک یم

ا َعلَيۡنَا نَۡ�ُ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکم، چنانیشد یاست محروم نم َوَ�َن َحقًّ
ه بر کاست  یرساندن به مؤمنان حق یاریو « .]۴۷الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ْ ﴿ .»استم ی عھده وا َ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

تان یھا گامدھد و  یم یارید، شما را یدھ یارین] خدا را ی[د اگر« .]۷محمد:[

ِ ﴿ .»دارد یرا استوار م ةُ َوِ�َّ ، عزت«. ]۸المنافقون: [ ﴾َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ٱلۡعِزَّ

نتُُم ﴿ .»استامبر او و مؤمنان یخاص خداوند و پ
َ
ْ َوأ ْ َوَ� َ�َۡزنُوا َوَ� تَِهُنوا

ۡعلَۡونَ 
َ
ۡؤمِنَِ�  ٱۡ� د و ینورز یو سست« .]۱۳۹آل عمران: [ ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

 .»دیبرترد، یه شما اگر مؤمن باشکد چرا ین نباشیاندوھگ
و  یتعالن الله یگر بید یا به عبارتین حق و خلق یمردم در فھم واسطه ب
 :اند هم شدیبندگانش به سه گروه تقس
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رسول  یه الله تعالک اند هن موضوع برآمدیار اکدسته اول در صدد ان -۱
ه کعتش مبعوث فرموده است؛ بلیم شریتعل یرا تنھا برا صالله

باشد،  یعوام الناس م ی طبقه یعت براین شریه اکنان ادعا دارند یا
شان بر یھا عبادتجه، در یدر نت ...اند هدینام یلذا آن را علم ظاھر

و آن را  اند هردکه کینامند ت یم یه آن را علم باطنک یاوھام و خرافات
جز  یزین ادعا در واقع چیه اکخوانند.  یشف و شھود] مک[

ه به دعا کرا  یست، و وسائطین نیاطیس و شیابل یھا هوسوس
اسالم مخالفت دارد. شعار معروف  ین مبادیتر ییخوانند با ابتدا یم

 ه:کن است ی، این وادیآنان در ا

 .»م سخن گفتیقلب من از پروردگارم برا =حدثني قلبي عن ريب«
شان یو از ا کنند میعت را مسخره یل، دانشمندان شرین دلیھا به ا آن

سب کنه از مردگان ینه به سیه علم و دانش را سکرند یگ یراد میب و ایع
پابرجا  ی م از زندهیمت را بطور مستقکاما خودشان علم و ح، کنند می
رده و به کاز عوام را دچار فتنه  یارین ترفند بسیدارند، و با ا یافت میدر

ه در ک اند هب امور مخالِف شرع خداوند شدکو مرت اند هندکدراف یگمراھ
ر آنان یفکم به تکح ءده است و بر اساس آن، علمایشان به ثبت رسیھا کتاب

. آنان اند هردکرا مباح اعالم ھا  آن ختن خونیداده و به سبب ارتدادشان، ر
 اند هزد یه خود را به نفھمکنیا ایعت جاھلند ین اصل شریتر یینسبت به ابتدا

 صامبرشیه خداوند بر پک یقیس به جز از آن طرکه: ھرکن است یو آن ا
ه کشود؛ چنان یافر مکند، بدون چون و چرا کرده است، او را پرستش کنازل 

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر ﴿ د:یفرما یم یالله تعال فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َو�َُسلُِّموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  ﴾٦٥بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

مگر  اند هاوردیمان نیاه کو سوگند به پروردگارت  ستین نیچن« .]۶۵النساء: [
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چ یھ یردک ینند، آنگاه در آنچه داورکه دارند تو را داور ک یه در اختالفکآن
 ».بگذارندم تو] گردن ک[به ح یابند و به خوبیدر خود ن یدلتنگ
با علم  یدھد تا به دشمن یبا جلوه میشان را زیارھاکطان ینسان شیبد

ن یجه به درون چنیدر نت ند،یردن نور آن برآکزند و در صدد خاموش یبرخ
 یبر رو یکیده تاریچیدرھم پ یھا هه ھمچون تودک کنند میھبوط  یظلمت
ه کاالت خود یاز ھواھا و خ یرویگر انباشته شده است، پس به سبب پیھمد

ت منحرف یر ھدایشوند از مس یمشغول م یله آن به پرستش الله تعالیبه وس

قُۡل َهۡل ﴿ د:یفرما یان میدر قرآن بنگونه یت آنان را خداوند ایگردند. وضع یم
 ِ ۡخَ�ِ�نَ نُنَّبُِئُ�م ب

َ
ۡعَ�ًٰ�  ٱۡ�

َ
ِينَ  ١٠٣أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  ٱ�َّ وَُهۡم  ٱ�ُّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  َّ�
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠٤َ�َۡسُبوَن �

ُ
ِينَ أ  ۦَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َولَِقآ�ِهِ َ�َفُرواْ � ٱ�َّ

ۡعَ�ٰلُُهۡم فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم 
َ
 .]۱۰۵ -۱۰۳الکهف: [ ﴾١٠٥َوۡزٗنا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ فََحبَِطۡت أ

گاھتان  ھا انسانن یارترکانیا از زیآ :بگو« وشش آنان در که ک یسانکم؟ ینکآ
ه خود کانگارند  ین میشان چنیا، نقش بر آب شده است و ایدن یراه زندگ

ار کاو را ان یات پروردگارشان و لقایه آکھستند  یسانکنان یردارند. اکو یکن
. »میستیآنان قائل ن یبرا یامت وزنی، و علمشان تباه شده، لذا روز قاند هردک

 یورو به سبب د اند هم شدیتقس کن فرقه و مسلین گروه به چندین ایھمچن
شان نعمت یبه ا یه الله تعالک یسانکراه م [یاز منھج صراط المستقھا  آن

گر به جنگ ید یبا بعض یبرخ ]عطا فرموده، نه راه غضب شدگان و گمراھان
آتش دوزخ  ھا هن فرقیا ی هیلکه سرانجاِم ک اند هبرخاست یز و دشمنیو ست

ُق « از آن خبر داده است: صه رسول اللهکباشد، ھمانگونه  یم  َستَْفرَتِ
ُ
 يِتْ مَّ أ

َنَِّة َوِ�َ ثِنْتَاِن وََسبْعُ فرقة ىلَعَ ثََالٍث وََسبِْعَ� 
ْ
 اكنَ  َمنْ وَن يِف انلَّاِر َوَواِحَدٌة يِف اجل
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 ثل مَ مِ  ىلَع 
َ
 وَ  هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أ

َ
و سه دسته امت من به ھفتاد  یبزود. «١»حايِب ْص أ

رند و یگ یم یآتش دوزخ جا درھا  آن گردند، ھفتاد و دو گروه از یم میتقس
 یه بر راھکھستند  یسانکشود، و آن؛  یشان وارد بھشت میدسته از ا یک

 .»میه من و اصحابم بر آن قرار دارکقرار دارند 
رده و در کو افراط  یاده رویدوم؛ در مورد موضوع واسطه ز ی دسته -۲

ست یه قابل حمل نک یزین مسأله را بر چیفھم آن به خطا رفته و ا
اء و صالحان را واسطه یو انب صامبری، ذات بزرگوار پاند هردکاطالق 

از  یچ عملیو منزه ھ که پروردگار پاکن باورند یو بر ا اند هقرار داد
ان خالق و یدر م ھا هن واسطیه اکنیرد مگر ایپذ یبندگان خود را نم

له تقرب آنان باشند، یوس یرند و در درگاه الله تعالیمخلوق قرار گ
تر از  میعظ یتر و شأن او بس ار بلندمرتبهیه خداوند، بسکحال آن

 یزیرا به چ یالله تعالھا  آن آنان است. نعوذ باللهف یتصورات سخ
ه بر کپادشاھان مستبد و ستمگر  یه حتک کنند میف یتوص

تواند به نزدشان  ینم یسکو  اند هاخ خود دربان قرار دادک یھا هدرواز
داشته باشد، دوست ندارند به آن  یه واسطه و پارتکنیابد، مگر ایبار 
 ف شوند.یتوص
ه کو تطابق دارد  ین سخن خداوند سازگاریناروا با ا ن اعتقادیچگونه ا

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ د:یفرما یم
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ �َذا َس� إِذَا  ٱ�َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَرُۡشُدوَن  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤمِنُوا و چون « .]۱۸۶البقرة: [ ﴾١٨٦َدَ�ِن� فَۡليَۡستَِجيُبوا
م و چون مرا بخوانند یکنند من نزدکمن از تو پرسش  ی ر بارهبندگانم د

نم، پس به فرمان من گردن نھند و به من ک یننده را اجابت مکدعا  یدعا

                                                 
 روایت سابوداود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه به سند صحیح این حدیث را از ابوھریره -١

 اند. کرده
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ه تنھا کنیمه اشاره دارد به ایرک ی هین آیا ».ابندیه راه کمان آورند، باشد یا
مقدس  ح و پس از آن عبادت ذاتیمان صحیا یتقرب به الله تعال یله برایوس

مان یباشد. و در آن، عبادت را بر ا یع فرموده است، میاو بر اساس آنچه تشر
د و یگاه عمل صالح نمایت و جایمقدم داشته است تا مردم را متوجه اھم

گرفتن در بھشت او، عبادِت  یپروردگار و جا یدن به رضایرس یه براکنیا
 است. ی[خالصانه] شرط ضرور

ه از آن قصد کان فرموده است، یدر قرآن ب له رایو منزه وس کخداوند پا
 یا لهیذاتش را نموده است و آن [طاعات] تنھا وس یاطاعت و عبادت برا

ض و رحمتش یف ید و درھاینما یم یکنزد یالله تعال یه تو را به سوکاست 

َها ﴿ دھد: یم ید و تو را به فضل خود در جنت جایگشا یت میرا به رو ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ ْ ِ� َسبِيلِهِ  ٱلۡوَِسيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتُغٓوا لََعلَُّ�ۡم  ۦَوَ�ِٰهُدوا
د و به او [توسل و] ینکمؤمنان از الله پروا  یا« .]۳۵المائدة: [ ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحوَن 
 .»دیه رستگار شوکد، باشد ینکد و در راه او جھاد ییتقرب جو

دھند  یله قرار میه بندگان صالح او را وسکاِن نادان را خبر یب یالله تعال
به  کار، خود با تمسکویکه آن بندگان نکد، چرا ینما یخ میاستھزاء و توب

ھا  آن ند ویجو یتقرب م یالله تعال یه ھمان عبادت است به سوکله؛ یوس
شان در تقرب ین برایجز ا یازمند ھستند، و راھیله نین وسیخودشان به ا

 م:یخوان یالمش مکه در کاو وجود ندارد، ھمانگونه  یبه سوجستن 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ أ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَبۡتَُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٱ�َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
�

 .]۵۷اإلسراء: [ ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ  ۥرَۡ�ََتهُ 
ه کدام کخوانند، [خود] ھر  ] می شیای] آنان را [به ن افرانکه [کسانی ک«

ند. و به رحمت او یجو ] می له [تقّربیترند، به سوی پروردگارشان وس یکنزد
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د از عذاب پروردگارت بر یگمان با ند. بیکمنایدارند و از عذابش ب د مییام
 ».حذر بود

ھا  دن بر ذات آن واسطهرکه کیت یمال تأسف آن غفلت زدگان براکبا 
دنشان در انجام عمل یو اھمال ورز ین عامل؛ موجب سستیشتابانند و ھم

ه سبب انحطاط مسلمانان ک یا دهیشود، پد یاب محارم مکصالح و باعث ارت
ا در برابر آن خود ی اند هردکالم پروردگارشان را فراموش کا یشده است، آنان 

با  صه خطاب به رسولشک، آنجا کنند میزنند و تجاھل  یم یرا به نادان

ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� ﴿ د:یفرما یه سرور اوالد آدم است مکنیوجود ا
َ
ٓ أ قُل �َّ

ا  ».ندارم یانیار سود و زیخود اخت یبرا :هکبگو « .]۱۸۸األعراف: [ ﴾َ�ًّ
ه دخترش، جگر گوشه و کآن ھنگام  صامبریث پین حدیز ایو ن

دٍ « دھد: یقلبش را مورد خطاب قرار م ی حانهیر َسِليِ� َما  ،يَا فَاِطَمُة بِنَْت ُ�َمَّ
ِ َشيْئًا ْغِ� َ�نِْك ِمْن ا�َّ

ُ
 أ

َ
ھر  ،فاطمه دختر محمد یا. «١»ِشئِْت ِمْن َمايِل ال
از  یزیچ چیتوانم تو را در ھ یر، اما من نمیبرگ یخواھ یآنچه از مال من م

�َْساُن اْ�َقَطَع « د:یفرما یه مکن سخنش یاز ین ».نمکاز ین یالله ب ِ
ْ

إَِذا َماَت اإل
ٍ َصاِلٍح  ِمْن ثََالثٍَة إِالَّ  لُُه إِالَّ َ�نُْه َ�مَ 

َ
ْو َودل

َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه أ

َ
ِمْن َصَدقٍَة َجاِر�ٍَة أ

 ُ
َ

گردد  ید، عملش قطع میگو یرا وداع م یه انسان دار فانکآنگاه . «٢»يَْدُعو هل
ه به مردم سود ک یه اثرش ماندگار است، علمک یا از سه راه، صدقهمگر 

 ».ندکر یخ یش دعایه براک یرساند و فرزند صالح یم
اء و صالحان، یبر عدم جواز توسل به ذات انب یدر نصوص شرع یاگر سند

 صامبریتوسل او به پ کعباس و تر یجز توسل عمر بن خطاب به دعا

                                                 
 .متفق علیه -١
 امام مسلم آن را روایت کرده است. -٢



 ۹   پیشگفتار

د یابطال عقا ینه رخ داد برایه در مدکرد عمر بن خطاب کن عملینبود، ھم
 د:یفرما یه مکن سخن امام اعظم یباست ایبود. و چه ز یافکن فرقه یا

له الله از الله یه جز به وسکدانم  یو ناپسند م« »وأكره أن يسأل اهللا إال باهللا«
 .»درخواست شود

ر شده کان ذینفگر حید یھا کتابن مسأله در الدرالمختار و یه اکھمچنان
ان یه بک ییھا ق ذاتیاست. اگر اتخاذ واسطه و توسل جستن به الله از طر

مقرون توسل به  یثیو حد یقرآن یثر دعاھاکست ایبا یم رواست؛ میردک
 .]ندک یث خالف آن را ثابت میه قرآن و حدک[حال آن شان باشد.یا یھا ذات

ن حق یواسطه به از کوجود دارند  یسانکان از مسلمانان ین میدر ا -۳
افت رسالت است، و یه واسطه مربوط به درکن فھم را دارند یو خلق ا

آن، و  یت بر مبنایم و تربیو تعل یام الھیغ پیآن عبارت است از تبل
، لذا به اند هردک کبه آن را در یاز بشریت نیو علو شأن و نھا یبزرگ
بزرگ و  ی شتافته تا او را به عنوان واسطه صرسول الله یسو
 یله نور وحیرند و به وسیعت برگیافت شریدر یم برایعظ ی لهیوس

ه قرآن را کھمانطور ھا  آن ند. پسیبرآ ییت و روشنایدر طلب ھدا
ز مطالعه و مرور یو سنت او را ن یدھند زندگان یمورد پژوھش قرار م

 ه:کاست  یالله تعال ین عرصه، ندایند. اساس شعارشان در اینما یم

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن مَِن ﴿ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ
� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِٞ�  ٱ�َّ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ

ُ َ�ۡهِدي بِهِ  َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�َّبَعَ َمِن  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ ّمَِن  َو�ُۡخرُِجُهم ٱلسَّ  ٱلظُّ
ۡستَقِيٖ�  ۦ�ِإِۡذنِهِ  ٱ�ُّورِ إَِ�  . ]۱۶ -۱۵المائدة: [ ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

شما آمده است.  یروشنگر از جانب خداوند به سو یتابکنور و  یآر«
نند به ک یرویاو پ یه از رضاکرا  یسانکآن  یه خداوند در پرتوک
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ش از یق خویگردد، و آنان را به توف یرھنمون مت یامن و عاف یھا راه
تشان یبرد و به راه راست ھدا یباز م ییروشنا یھا به سو یکیتار
 .»ندک یم

ان یآن را ب یث قبلیه حدکھستند  یا افتهین دسته ھمان گروه نجات یا
 شان را به بھشت بشارت داد.یفرمود و ا

نده از خار کفه آین طایر اید گفت: راه و مسیبا یمال تألم و دردمندکدر 
ن دوباره ھمچون یرا اسالم راستیالت است، زکو مش یو گرفتار کو خاشا

ب افتاد و اغلب مسلمانان از آن فاصله گرفتند و آن را با یعصر ظھورش غر
 یر زمانیبت و بال دین مصیردند. اکاساس معاوضه  یاالت بیبدعتھا و خ

ن در مقابل آن یمصلح ی فهیر مسلمانان شده است و وظیبانگیه گرکاست 
ن ین راستا چنیدر ا /زیباشد، عمر بن عبدالعز یار مھم و طاقت فرسا میبس

، قد فنی فيه الكبري، وشاب هللا تعالیإننا نعالج أمراً ال يعني إال ا« د:یفرما یم

ما در صدد « »ليس هو عند اهللا بدين!!الصغري، وهاجر األعرايب، حيسبونه ديناً، و
ست، چه ین یارک، مددیه بر آن جز الله تعالکم یھست یامراصالح و معالجه 

به  نشین بادیهان در آن جوان گشته و کودکشده و  یبسا بزرگان در آن فان
ن ید یه به تصور خود براکرده است، کش مھاجرت یخو یخاطرش از مأوا

 ».آمده ین به حساب نمید یه آن در نزد الله تعالکحال آن اند هدیوشک
ب یاز غر صه رسول اللهکن موضوع وجود ندارد، چرا یدر ا یا ز تازهیچ

ِْسَالُم َغِر�بًا وََسيَُعوُد « د:یفرما یه مکن خبر داده است، آنجا یافتادن د
ْ

 اإل
َ
بََدأ

 َغِر�بًا َ�ُطوَ� لِلُْغَرَ�اءِ 
َ
ب به یآغاز شد و عن قر یبیاسالم با غر. «١»َكَما بََدأ

بانه شروع شد، پس خوشا به یتدا غره در ابکگردد ھمانطور  یغربت باز م

                                                 
 روایت کرده است. سمسلم آن را از ابوھریره امام -١
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ل ه امام احمد و ابن ماجه آن را نقک یگریت دیدر روا ».بانیحال غر
ھستند؟  یسانکچه  ءُغربا !ا رسول اللهی ه گفته شد:ک، آمده است اند هردک

َقبَائِلِ « فرمود:
ْ
َّاُع ِمْن ال ه نزاع ھمان ک ان قبائلی[غربا] در م ثیاھل حد »ال�ُّ

جز  یا لهیشوند، و در ھر قب یم مکث در آخر الزمان یرا اھل حدیُغربا است، ز
نفر را  یک یقبائل حت یدر برخ یرد، و گاھکدا یتوان پ یدو نفر را نم یکی
آن را حسن دانسته است،  یه امام ترمذک یتیرد. در رواکدا یپ توان نمیھم 

يَن يُْصِلُحوَن َما « ن آمده:یچن ِ
َّ

فَْسَد انلَّاُس ِمْن َ�ْعِدي ِمْن ُطوَ� لِلُْغَرَ�اِء اذل
َ
أ

ه آنچه را مردم از سنت من بعد از ک یسانکبان، یخوشا به سعادت غر« »ُسنَّيِت 
ه ک یتین در روایھمچن ».دارند یرده و برپا مکگردانند، اصالح  یمن تباه م

بان از یه در مورد غرک ی؛ ھنگامخوانیم میح دانسته، یامام احمد آن را صح

نَاِس ُسوٍء َكِثٍ� َمْن « سؤال شد، فرمود: صرسول الله
ُ
نَاٌس َصاحِلُوَن يِف أ

ُ
أ

ْن يُِطيُعُهمْ  ْ�رَثُ ِممَّ
َ
ان انبوه مردم یه در مکھستند  یمردمان صالح« »َ�ْعِصيِهْم أ

 ».شتر از فرمانبرانشان استیبھا  آن ارانکشان و گناھکبد قرار دارند، سر
ت کو مشعل دار حر اند هدیوشک یبس ین اصالحگریادین گروه در میا

دار یه مسلمانان از خواب غفلت بکنیتا ا اند هبود ینید یاید و احینھضت تجد
 ح بازگردند.یشوند و به طرف اسالِم صح

ه الله سبحانه به ھم کار آنچه را کمخالفان مفسد و خراب یدر خاتمه برا

�َّ  َوَما﴿ م:ینک یرده و اعالم مکآنان فرمود، دوباره گوشزد  یھا مسلک
َ
� ٓ َ�َا

 َ�َ َ ِ َ�َتَو�َّ ۚ َوَ�َ  ٱ�َّ ٓ َءاذَۡ�ُتُمونَا ٰ َما نَّ َ�َ ۚ َوَ�َۡصِ�َ ِ َوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََنا  ٱ�َّ
 ِ

ُونَ فَۡلَيَتَو�َّ ل که بر خداوند توکشود  یو ما را چه م« .]۱۲ابراهیم: [ ﴾١٢ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
ه بر ک یرده است، و بر آزارکت یدرستمان ھداه ما را به راه کم و حال آنینکن

 ».نندکل که بر الله توکد یل باکرد؛ و اھل توکم یخواھ ییباکید شیدھ یما م
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ه واسطه کم، یسپار یم /هیمیسالم ابن تخ اإلیالم را به شکحال رشته 

. »اخللقالواسطة بني احلق و« د:ینما یح میارزشمند تشر ی ن رسالهیرا در ا
با آب طال نوشته شود و مسلمانان با دقت نظر و تدبر به  هکسزاوار است 

و  یزند و اسباب توانمندیتأمل و مرور آن ھمت گمارند تا از خواب گران برخ
ردن بر که و اعتماد کیابند و از پناه بردن و تیو عظمت را در یروزیپ

ند و از مسح عتباتشان با حالت خشوع یجو یو صالحان دور ءایانب یھا همقبر
 ند.یز نمایپرھ یذلت و خوارو 

آخر دعوانا آله وصحبه وسلم و ی، وعلريدنا حممد معلم اخليس ی علاهللا یصلو

 نيأن احلمد هللا رب العامل



 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م
ِ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ ﴿ ٰ ِعَبادِه ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ِ�َّ ۗ  ٱ�َّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٱۡصَطَ�ٰٓ مَّ

َ
ُ َخۡ�ٌ أ َءآ�َّ

 .]۵۹النمل: [ ﴾٥٩
ده است، یشان را برگزیه اک یبگو سپاس خداوند را و سالم بر آن بندگان«

 ؟»آورند یم یکش شریا آنچه برایا الله بھتر است یآ
د: یگو یمھا  آن از یکیه کان دو نفر است، یم ی تاب در اصل مناظرهکن یا

ن ین جز از ایم، بنابرایازمندین یان خود و الله تعالیواسطه م یکبه ناچار به 
 م.ییجو یکیاو تقرب و نزد یم به سویتوان یق نمیطر

 پیامبران واسطه تبلیغ هستند

ه به کن است ین سخت این. اگر مرادش از ایپاسخ: الحمد لله رب العالم
شرع خداوند را به ما برساند  ه دستور وکم یواسطه ھست یکازمند یناچار ما ن

را دوست دارد  یزیچه چ یدانند الله تعال یرا مردم نمین باور حق است، زیا
باز  یدھد و از چه امور یفرمان م یارکتش است، به چه یو مورد رضا

به دوستانش مژده  ییھا نعمتدارد، و از فضل و بخشش ذاتش چه  یم
دھد.  یه دشمنان خود وعده ماز عذابش را ب ییھا نقمتز چه یدھد و ن یم

را  اش بلند مرتبه یھا صفتاو و  یکن یھا اسمتوانند  ین مردم نمیعالوه بر ا
ل را ین قبیاز ا یگرید یھا مثالاز شناخت آن قاصر و عاجزند و  ھا عقله ک

بندگانش  یشان را به سویه خداوند اکامبران یپ یھا ییجز در پرتو راھنما
 ند.ینما کارسال فرموده است در

ه کردند، آنانند ک یرویشان پیمان آوردند و از ایامبران ایه به پکپس آنان 
د و ینما یم یکش نزدیخو یه الله آنان را به سوک یسانک، اند هت شدیھدا
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رام خود کرا مورد اھا  آن ا و آخرتیبرد و در دن یمقام و منزلتشان را باال م
ن شده ھستند، آنان از ینفرامبران، ملعون و یدھد. اما مخالفان پ یقرار م

ه ک، چناناند هسرگردان گشت یگمراھ یھا هپروردگارشان گم شده و در پرد

وَن  َ�ٰبَِ�ٓ ﴿ د:یفرما یم یالله تعال تِيَنَُّ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ُقصُّ
ۡ
ا يَأ َءاَدَم إِمَّ

ۡصلََح فََ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�ََّ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰ� َ�َمِن 
َ
 ٣٥َوأ

ِينَ  ْ � َوٱ�َّ بُوا ْ َ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا ۡصَ�ُٰب  ٱۡستَۡكَ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ُهۡم �ِيَها  ٱ�َّارِ� َ�ۡنَها

وَن  از خودتان  یامبرانیفرزندان آدم، چون پ یا« .]۳۶ -۳۵األعراف: [ ﴾٣٦َ�ِٰ�ُ
ه تقوا ک یسانکه] کد ی[بدان ات مرا بر شما خواندندیآمدند و آ شما یبه سو

ن شوند. و یو نه اندوھگ ھاست آنبر  یمینند نه بکشه یپ یارکورزند و درست
اند  ینان دوزخیبر ورزند اکات ما را دروغ انگارند و در برابر آن تیه آک یسانک

ۖ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض  ٱۡهبَِطا قَاَل ﴿ د:یفرما یز مین ».و جاودانه در آنند مِنَۡها َ�ِيَعۢ�
تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمِن 

ۡ
ا يَأ  َوَمنۡ  ١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  ٱ�ََّبعَ َعُدّوٞۖ فَإِمَّ

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ 
َ
هُ  ۥأ ۡ�َ�ٰ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَوَۡم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
قَاَل  ١٢٤أ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ�� 
َ
تَِ�ٓ أ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتنَا  قَاَل  ١٢٥َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ
َكَ�ٰلَِك �

ۖ َوَ�َ�ٰلَِك  ه رھنمود مرا کس کھر« .]۱۲۶ -۱۲۳طه: [ ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ فَنَِسيَتَها
اد من دل بگرداند، یس از کند، نه گمراه شود و نه به رنج افتد و ھرک یرویپ

 :دیم. گویزینا برانگیامت نابیھد شد و او را روز قااو تنگ خو ینزندگا
نسان یبد :دینا بودم. فرمایه من بکحال آن یختینا برانگیچرا مرا ناب !پروردگارا

امروز  ھمانگونهو به  یردکرا فراموش ھا  آن تو آمد و یات ما برایه آکبود 
 یسک یبرا یتعال یبار« د:یفرما یم ب. ابن عباس»یفراموش شده باش

ه کرده است کند ضمانت کد و به آنچه در آن آمده عمل یه قرآن تالوت نماک
 »دچار نگردد یا گمراه نشود و در آخرت به مشقت و سختین دنیدر ا
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لَُهۡم ﴿ د:یفرما ین میان چنیخداوند در مورد دوزخ
َ
ۡلِ�َ �ِيَها فَۡوٞج َس�

ُ
� ٓ ُ�ََّما

تُِ�ۡم نَِذيٞر 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ ْ  ٨َخَزَ�ُتَها َل  قَالُوا ۡ�َنا َوقُۡلَنا َما نَزَّ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيٞر فََكذَّ

 ُ نُتۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل َكبِ�ٖ  ٱ�َّ
َ
ٍء إِۡن أ ه کھرگاه « .]۹ -۸الملک:[ ﴾٩مِن َ�ۡ

 یا ا ھشدار دھندهیشان پرسند آینده شوند، نگھبانانش از اکاف در آن یگروھ
ب یذک[او را] ت نزد ما آمد، آنگاه یا چرا، ھشدار دھنده :ندیامد؟ گوینزد شما ن

 یفرو نفرستاده است، شما جز در گمراھ یزیخداوند چ :میم و گفتیردک
 ».دیستیبزرگ ن

ِينَ  وَِسيقَ ﴿ د:یفرما ین میھمچن ٰٓ إِذَا  ٱ�َّ ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُزَمًر�ۖ َح�َّ َ�َفُرٓوا
تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

َ
َجآُءوَها فُتَِحۡت �

 ُ ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت َرّ�ُِ�ۡم َوُ�نِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡومُِ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَال ۡن بََ�ٰ َوَ�ٰ�ِ  وا
ۡت َ�َِمُة  افران را گروه گروه ک و« .]۷۱الزمر: [ ﴾٧١ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٱلَۡعَذاِب َحقَّ

ش گشوده شود؛ و یآن رسند درھا یکجھنم برانند تا چون به نزد یبه سو
ان خودتان به نزد شما یاز م یامبرانیا پیآ :ندیشان گوینگھبانان آن به ا

ن یدار ایخواندند، و شما را از د یرا م ات پروردگارتانیه بر شما آکامدند ین
افته یافران تحقق کم عذاب بر کح یند: چرا، ولیدادند؛ گو یروزتان ھشدار م

ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۖ  ٱلُۡمۡرَسلِ�َ نُۡرِسُل  َوَما﴿ د:یفرما یم یتعال الله ».است إِ�َّ ُمبَّ�ِ
ۡصلََح فََ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

َ
ِينَ  ٤٨َ�َمۡن َءاَمَن َوأ بُواْ  َوٱ�َّ َكذَّ

ُهُم � ْ َ�ۡفُسُقوَن  ٱۡلَعَذاُب َ�ٰتَِنا َ�َمسُّ ما  و« .]۴۹ -۴۸األنعام: [ ﴾٤٩بَِما َ�نُوا
مان یه اک یسانکم آنگاه یفرست یدار دھنده نمامبران را جز مژده آور و ھشیپ

شوند. و  ین میبر آنان است و نه اندوھگ یمینند نه بک یارکآورند و درست
گر ید ی. در جا»شان گرفتار عذاب گردندیات ما به خاطر نافرمانیران آکمن

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿ د:یفرما یم وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ إِ�َّ  ۦۚ مِۢن َ�ۡعِده
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ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ  وَۡحۡيَنا
َ
ۡسَباِط َوأ

َ
يُّوَب  ٱۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم  َورُُسٗ�  ١٦٣َزُ�وٗر�  ۥدَ َداوُ  اَوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ وََءاتَۡينَ 
ُ ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم َعلَۡيَك ِمن �َ   ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ٱ�َّ

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  رُُّسٗ�  بَّ�ِ ِ مُّ � َ�ۡعَد  ٱ�َّ  ﴾ٱلرُُّسِل� ُحجَّ
امبران بعد یه به نوح و پکم ھمچنانیفرستاد یوحما به تو « .]۱۶۵ -۱۶۳النساء: [

وب و یو ا یسیعقوب و اسباط و عیل و اسحاق و یم و اسماعیز ابراھیاز او و ن
م. و یدیم؛ و به داود زبور بخشیفرستاد یز وحیمان نیونس و ھارون و سلی
ه داستان ک یامبرانیم و پیا شتر داستان آنان را بر تو خواندهیه پک یامبرانیپ

مژده آور  یامبرانیسخن گفت. پ یبا موس؛ و خداوند ایم هآنان ر ابر تو نخواند
ه یشب ».نباشد یامبران مردم را بر خداوند حجتیو ھشدار دھنده تا بعد از پ

ان از یروان ادیه تمام پکاست  یزین چیدر قرآن فراوان است. و ا ھا هین آیا
ھا  آن ان بر آن اتفاق نظر دارند و ھمهیحیان و مسیھودیمسلمانان گرفته تا 

امبران یشان پیه اک کنند میان الله و بندگانش را اثبات یم ییھا هواسط
ه از طرف الله مبعوث شدند تا فرمان و خبرش را به مردم ک یسانکھستند 

 نند.کابالغ 

ُ ﴿ د:یفرما یه مکچنان  .]۷۵الحج: [ ﴾رُُسٗ�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ يَۡصَطِ� مَِن  ٱ�َّ
س کن ھریبنابرا ».ندیگز یمبر  یامبرانیپه و مردمان کان مالئیاز م خداوند«
 افر است.ک یان چنان شخصیروان ادید به اجماع پیار نماکرا ان ھا هن واسطیا

ه نازل فرمود مانند انعام و اعراف و کدر م یه الله تعالکرا  ییھا سوره
ه آن آغاز ی(طس) و شب (حم)، ه با حروف مقطعه (الر)،ک ییھا سوره

امبرانش، و یمان به الله، پیاز جمله ان یاصول د ی رندهیگردند، در بر گ یم
 ن ھستند.یروز بازپس
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ز یامبران پرداختند و نیار پکب و انیذکه به تکرا  یافرانکخداوند داستان 
ه ک یسانکامبرانش و یپ یاریو نصرت و ھا  آن ت رساندنکبه ھال یچگونگ

 َولََقدۡ ﴿ د:یفرما یه مکان فرموده است. چنانیمان آوردند را در قرآن بیا
ُهۡم لَُهُم  ١٧١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َسَبَقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا  ُجنَدنَا لَُهُم  �نَّ  ١٧٢ ٱلَۡمنُصوُرونَ إِ�َّ

م ما در حق بندگان به رسالت کو ح« .]۱۷۳ -۱۷۱الصافات: [ ﴾١٧٣ ٱۡلَ�ٰلُِبونَ 
. و افته گانندیه نصرت کشانند یان شده است. یش معیفرستاده مان از پ

َ�َنُ�ُ رُُسلََنا  إِنَّا﴿ د:یفرما ین میھمچن ».روزندیشان پیه اکسپاه ماست 
ِينَ وَ  ْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َءاَمُنوا ۡشَ�ٰدُ َوَ�وَۡم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ

َ
ما « .]۵۱غافر: [ ﴾٥١ ٱۡ�

ه شاھدان به شھادت ک یا و روزیدن یامبرانمان و مؤمنان را در زندگانیپ
 ».مینک یم یاریزند، یبرخ

د یشان اقتدا ورزیشود و به ا یرویاطاعت و پ ،ھا لهین وسیاز ا یستیپس با

ٓ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکھمچنان رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِذِۡن  َوَما
َ
أ

 ِۚ از او  یق الھیه به توفکم مگر آنینفرستاد یامبریچ پیھ و« .]۶۴النساء: [ ﴾ٱ�َّ

َطاَع  ٱلرَُّسوَل يُِطِع  مَّن﴿ ».دشو یفرمانبردار
َ
َ َ�َقۡد أ  سکھر« .]۸۰النساء: [ ﴾ٱ�َّ

إِن ُكنُتۡم  قُۡل ﴿ ».رده استکقت از الله اطاعت یند در حقکامبر اطاعت یاز پ
َ ُ�ِبُّوَن  ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ دوست اگر الله را : بگو« .]۳۱آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

ِينَ فَ ﴿ .»ز شما را دوست داشته باشدید تا الله نینک یروید از من پیدار  ٱ�َّ
ْ بِهِ  وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ وََعزَّ َبُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  ٱ�َّ نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

مان آورده و او را یه به او اک یسانکپس « .]۱۵۷األعراف: [ ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
 یرویپه ھمراه او نازل شده ک یو از نور اند هردک یاریداشته و  یگرام

ِ َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ .»ه رستگارندکنانند ی، اکنند می ۡسوَةٌ َحَسنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
أ
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 ْ َ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا َ َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ به « .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ��  ٱ�َّ
مان] ی[و ا دین امیه به الله و روز بازپسک یسک یشما و برا یه براک یراست

 .»ھست ییویکند، در رسول الله سرمشق نک یاد میار یدارد و الله را بس

 کنند یپیامبران منفعت جلب نم

واسطه در  یکه از متوسل شدن به کن باشد یاما اگر مرادش از واسطه ا
ست؛ ین یزیان گریر و منفعت و دور نمودن ضرر و زیبدست آوردن خ

ت یو ھدا یاریرساندن به بندگان و  یدر رزق و روز یا ه واسطهکنسان یبد
 یانجیق آن میخود را از طر یھا نیازمندیه کوجود داشته باشد ھا  آن ردنک

نند، کبرآورده شدن حاجاتشان به او مراجعه  یند و برایاز الله درخواست نما
به سبب آن  یه الله تعالکقرار دارد  کین شریبزرگتر ی ده در زمرهین عقیا

ر الله را به عنوان سرپرست و یه آنان غکنیرد، به خاطر اکر یفکان را تکمشر
ان یبدست آورند و از شر و ز یکیر و نیخھا  آن ی ع گرفتند تا به واسطهیشف

 ی اجازه یه الله تعالکاست  یسک یه شفاعت برایکحال بمانند، دردر امان 

ُ ﴿ د:یفرما یم یتعال یه بارکد. ھمچنانیمبذول فرما یآن را در مورد و  ٱ�َّ
ِي َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
يَّا�ٖ ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 ٱۡلَعرِۡش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِستَّةِ �

ُروَن  ۦَما لَُ�م ّمِن ُدونِهِ  فََ� َ�َتَذكَّ
َ
ٖ َوَ� َشفِيٍع� أ  .]۴السجدة: [ ﴾٤ِمن َوِ�ّ

را در شش روز ھا  آن نین و مابیو زم ھا آسمانه کاست  یسکخداوند «
ا یست، آین یعیستاد، شما را جز او سرور و شفید، سپس بر عرش استوار ایآفر

نِذرۡ ﴿ ».دیریگ یپند نم
َ
ِينَ بِهِ  َوأ ٓواْ إَِ�ٰ َر�ِّهِۡم لَيَۡس لَُهم ّمِن  ٱ�َّ ن ُ�َۡ�ُ

َ
َ�َافُوَن أ

ٞ َوَ� َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن  ۦُدونِهِ  ه از کرا  یسانکو « .]۵۱األنعام: [ ﴾٥١َوِ�ّ
ه کند به آن [قرآن] ھشدار بده؛ کشنایمحشور شدن به نزد پروردگارشان اند
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ْ  قُلِ ﴿ ».ستین یعیشف اور ویشان یر از او برایغ ِينَ  ٱۡدُعوا زََ�ۡمُتم ّمِن  ٱ�َّ
ِّ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦُدونِهِ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ٱل�ُّ

ُ
ِينَ  أ  ٱ�َّ

ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
َوَ�َخافُوَن  ۥ�

سانی را کبگو: « .]۵۷ -۵۶اإلسراء: [ ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َعَذابَهُ 
ی از شما ید، پس به گرداندن بالید، فرا خوانیپندار ه به جای او [معبود] میک

]  شیای] آنان را [به ن افرانکه [کسانی ک. ستندیر دادن، توانا نییو نه تغ
له یترند، به سوی پروردگارشان وس یکه نزدکدام ک[خود] ھر  خوانند، می

ند. بی کمنایدارند و از عذابش ب د مییند. و به رحمت او امیجو ] می [تقّرب

ْ  قُلِ ﴿ .»د از عذاب پروردگارت بر حذر بودیگمان با ِينَ  ٱۡدُعوا زََ�ۡمُتم ّمِن  ٱ�َّ
ِ ُدوِن  �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
َوَما لَُهۡم �ِيِهَما  ٱۡ�

ٖك َوَما َ�ُ  َ�َٰعةُ تَنَفُع  َوَ�  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥِمن ِ�ۡ ذَِن  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
إِ�َّ لَِمۡن أ

د، یپندار یخود) مه بجز الله (معبود کرا  یسانک :بگو« .]۲۳ -۲۲سبأ: [ ﴾ۥَ�ُ 
ار و دست ندارند، و در ین اختیو زم ھا آسماندر  یا ه ھمسنگ ذرهکد یبخوان

ان آنان ی[الله] را از م ست،  و اوین یتکشان را شرایھا] ا نش آنی[اداره و آفر
 یه براک یسک ی ندھد مگر در باره یست. و شفاعت نزد او سودین یبانیپشت

 ».او اجازه دھد
ه را به کر و مالئیح و ْعزی، مسی: اقواماند هسلف فرمود یاز علما یگروھ

شدند.  یمتوسل مھا  آن برآورده شدن حاجاتشان به یخواندند و برا یدعا م
ار یو اخت ییامبران توانایه و پکه مالئکان فرموده است یب یپس الله تعال

ر دھند و ییتوانند آن را تغ یآنان را ندارند و نم یان از رویداشتن ضرر و ز
دوارند و یند و به رحمتش امیجو یشان خود به الله تقرب میه اکبرگردانند بل

 م و ھراس ھستند.یاز عذاب پروردگارشان در ب



 واسطه بین حق و خلق   ۲۰

ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿ د:یفرما یم یالله تعال
َ
ُ َ�َن لِبََ�ٍ أ  ٱۡ�ُۡ�مَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب  ٱ�َّ

ِ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن  ٱ�ُُّبوَّةَ وَ  ٰنِّ�ِ  ٱ�َّ َن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ
ن َ�تَِّخُذواْ  َوَ�  ٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  ٱلِۡكَ�َٰب بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن 

َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
يَأ

  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ 
ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
ِ أ ۡسلُِموَن  ٱۡلُ�ۡفرِ ُمرُُ�م ب نتُم مُّ

َ
 ﴾٨٠َ�ۡعَد إِۡذ أ

مت و کتاب و حکه خداوند به او کرا نرسد  یبشر چیھ« .]۸۰ -۷۹عمران:  آل[
ه بندگان] خداوند ک[آن یبه جا :دینبوت داده باشد، سپس به مردمان بگو

را  یتاب آسمانکه ک] شما :دید بگویه [باکد، بلید] بندگان من باشی[باش
ه کد. به شما دستور ندھد یباش ید، عالمان ربانیا افتهیوزش آموزش داده و آم

شما  اید هه مسلمان گشتکا پس از آنیآ ،دیریبرگ ییامبران را به خدایه و پکمالئ
 ؟»دھد یفر فرمان مکرا به 

ه که به ارباب گرفتن مالئکه فرموده است ین آیو منزه در ا کپروردگار پا
امبران را واسطه قرار دھد  و یس فرشتگان و پکاست، پس ھرفر کامبران یو پ

د و بخواھد سود و منفعت به یل نماکتوھا  آن ند و برکشان درخواست یاز ا
بخشش گناھان و ھا  آن نند، مثًال ازکان از او دور یبرسانند و ضرر و ز یو

شان را طلب یھا نیازمندیفع رالت و کو گشوده شدن گره مش ھا قلبت یھدا
 افر است.کبه اجماع مسلمانان  ین شخصید چنیانم

ْ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکچنان َذَ  َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱ�َّ بَۡل  ۥۚ َوَ�ٗ
ۡكَرُموَن  ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ�  ٢٦ِعَبادٞ مُّ ِ  ٱلَۡقۡولِ ب ۡمرِه

َ
َما َ�ۡ�َ  َ�ۡعلَمُ  ٢٧َ�ۡعَملُوَن  ۦَوُهم بِأ

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن 
َ
ُمۡشفُِقوَن  ۦَوُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ٱۡرتََ�ٰ �

ٓ إَِ�ٰهٞ ّمِن ُدونِهِ  ٢٨ فََ�ٰلَِك َ�ۡزِ�هِ َجَهنََّمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ۦ۞َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِم�َ   یخداوند رحمان فرزند :هک و گفتند« .]۲۹ -۲۶األنبیاء: [ ﴾٢٩ ٱل�َّ

در سخن بر او  .اند یگرام یه] بندگانک[مالئ ه آنانکده؛ منزه است او، بلیبرگز
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نده شان را یاو گذشته و آ .نندکار کنند و آنان به فرمان او کن یش دستیپ
ه [الله] از او خشنود ک یسک یمگر برا کنند میه] شفاعت نکداند و [مالئ یم

من  :دیه گوکس از آنان کند. و ھرکمنایت او بیشان از خوف و خشیا باشد، و
نسان یم؛ بدیگردان یاو م یاو ھستم، جھنم را جزا یبه جا یمعبود

ن يَُ�وَن  ٱلَۡمِسيحُ �َۡستَنِكَف  لَّن﴿ .»میدھ ی] را جزا مک[مشر ستمگران
َ
أ

ِ َوَ�  َّ ُ�ونَۚ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ۡبٗدا ّ�ِ َو�َۡستَۡكِ�ۡ  ۦَوَمن �َۡستَنِكۡف َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ٱلُۡمَقرَّ
مقرب ھرگز  یھا هکو مالئ حیمس« .]۱۷۲النساء: [ ﴾١٧٢فََسَيۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِيٗعا 

بر که از پرستش او ابا دارند و کخداوند باشند؛ آنان  ی ه بندهکنیابا ندارند از ا
ش گرد ی] نزد خویحسابرس یآنان را [برا یھمگ یورزند به زود یم

ْ ﴿ .»آورد یم َذَ َوقَالُوا ا  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱ�َّ ا  ًٔ ِجۡئُتۡم َشۡ�  لََّقدۡ  ٨٨َوَ�ٗ  تََ�ادُ  ٨٩ا إِّدٗ
َ�َٰ�ُٰت  ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  ٱلسَّ �ُض َ�تََفطَّ

َ
َباُل َوَ�ِرُّ  ٱۡ� ا  ٱۡ�ِ ن ٩٠َهدًّ

َ
َدَعۡواْ لِلرَّ�  أ

ا  ِ  ٩١َوَ�ٗ ا َوَما يَ�بَِ� ل ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً
َ
َ�َٰ�ٰتِ ُ�ُّ َمن ِ�  إِن ٩٢لرَّ� أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ٓ َءاِ�  ا  لََّقدۡ  ٩٣َ�ۡبٗدا  ٱلرَّ�إِ�َّ ُهۡم َعّدٗ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ
َ
َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَوَۡم  ٩٤أ

 یرحمان فرزند یه خداکردند کادعا  و« .]۹۵ -۸۸مریم: [ ﴾٩٥فَۡرًدا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
ه کاست  یکد. نزدیش آوردیپ یشگرف یه ادعاک یده است. به راستیبرگز

خرد شده  ھا کوهافد و کن بشی] آن پاره پاره شوند و زمییاز [ناروا ھا آسمان
ست یقائل شدند. و سزاوار ن یخداوند رحمان فرزند یه براکنیزند. از ایفرو ر

ه در ک یه ھر موجودکست ین نیند جز ایبرگز یه خداوند رحمان فرزندک
آورد.  یرحمان فرود م یوار سر به درگاه خدا ن است بندهیو زم ھا آسمان
شان  یشان را دارد و ھمگیرده و حساب ھمگکه ھمه را شماره ک یبراست

ِ مِن ُدوِن  َو�َۡعبُُدونَ ﴿ .»ندیه و تنھا به نزد او آیکامت یروز ق َما َ� يَُ�ُُّهۡم  ٱ�َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِۚ َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ ُ�نَّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ�  ٱ�َّ
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َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم ِ�  �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ�  ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

رساند  یمھا  آن به یانیه نه زکپرستند  یرا م یزیر از الله چیغ و« .]۱۸یونس:[
ا خداوند را یآ :عان ما نزد الله ھستند؛ بگوینان شفیا :ندیگو ی؛ و میو نه سود

گاھیو زم ھا آسمانه در ک یزیبه چ  کد؟ او پایدھ یم ین به آن علم ندارد آ

لَٖك ِ� ﴿ .»دھند یماو قرار  یکو منزه است از آنچه شر ۞َوَ�م ّمِن مَّ
َ�َٰ�ٰتِ  َذَن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  ٱلسَّ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ لَِمن �ََشآُء َوَ�رَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

ه شفاعت آنان ک ستھا آسمانه در کار مالئیبس و چه« .]۲۶النجم: [ ﴾٢٦
ه بخواھد و بپسندد، اجازه ک یسک یه الله براکندارد، مگر پس از آن یسود

ِيَمن ذَا ﴿ ».دھد ه در ک ستکی« .]۲۵۵البقرة: [ ﴾ۦإِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱ�َّ

ُ َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ .»زدیاو به شفاعت برخنزد او جز به اذن  ٖ فََ�  ٱ�َّ بُِ�ّ
اگر الله و « .]۱۰۷یونس: [ ﴾إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ  ۥٓ َ�ِشَف َ�ُ 

آن وجود ندارد؛ و  یجز خود او برا یا به تو برساند بازدارنده یبخواھد بالئ

ا﴿ ».ندارد یا ت بخواھد، فضل او بازدارندهیبرا یریاگر خ ُ َ�ۡفتَِح  مَّ لِلنَّاِس  ٱ�َّ
ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ِ  ۥِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها  .]۲ر: فاط[ ﴾ۦمِۢن َ�ۡعِده

ندارد، و ھر  یا ه الله در حق مردم گشاده سازد، بازدارندهک یھر رحمت«

ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ﴿ .»ردجز او ندا یا ندهیآنچه فرو بندد، گشا فَرََءۡ�تُم مَّ
َ
قُۡل أ

 ِ َراَدِ�َ  ٱ�َّ
َ
ُ إِۡن أ ِ  ٱ�َّ ِه ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ بُِ�ّ

َ
ۡو أ

َ
أ

ۖ قُۡل َحۡسِ�َ  هۦِۚ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ُ ُ  ٱ�َّ ُونَ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ  .]۳۸الزمر: [ ﴾٣٨ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
د، اگر خداوند در یپرست یر الله میه به غکه آنچه را کد ینکمالحظه  :بگو«

ا اگر در حق من یا آنان بالگردانش ھستند؟ یخواسته باشد، آ یحق من بالئ
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الله مرا  :رحمت او ھستند؟ بگو ی ا آنان بازدارندهیخواسته باشد، آ یریخ
 ».کنند میل کل بر او توکه اھل توکاست،  یافک

ر شده در قرآن که موارد ذیشب یاریبس یھا هین موضوع آیح ایدر توض
 د وجود دارد.یمج

 وارث پیامبران هستند ءعلما

ن یامبران، مانند بزرگان علم و دیر پیه غکن باشد یس قائل به اکھر
ه به امت علم کھستند  یام الھیامبر و امتش در رساندن پین پیب ی واسطه

د در آن یشان اقتدا نمایو به ا کنند میت یرا تربھا  آن دھند و یآموزش م
 دارد. یح گام برمیق صحیه بر طرکصورت است 

نند، اجماعشان حجت کاجماع  یرگاه بر امره ھکھستند  یسانکھا  آن
دچار  یارکه در کو چنان کنند میاجتماع ن یه بر گمراھکاست  یقطع

(سنت) رجوع  تاب) و رسولشک( ش و نزاع گردند، آن را به اللهکشمک
ست یشان مصون از لغزش و خطا نیاز ا یچ فردیھ یلکرا بطور یدھند. ز یم
 یا رد شدنیرفته یسخنش پذ صاز مردم جز رسول الله یه ھر فردکبل

نِْبيَاِء َو�ِنَّ «: دیفرما یم صه رسول اللهکاست. ھمانطور 
َ ْ
ُعلََماَء َوَرثَُة األ

ْ
إِنَّ ال

َخَذ حِبَظٍّ َوافِرٍ 
َ
َخَذُه أ

َ
ِعلَْم َ�َمْن أ

ْ
ثُوا ال  ِدرَْهًما َورَّ

َ
ثُوا ِدينَاًرا َوال نِْبيَاَء لَْم يَُورِّ

َ ْ
. ١»األ
به ارث  یناریچ درھم و دیامبران ھیاء ھستند و پیوارثان انب ءھمانا علما«

رد به یس آن را بگکراث گذاشتند ھریه پس از خود علم به مکنگذاشتند بل
 .»افته استیدست  یمیفضل عظ
ن الله و مخلوقاتش یواسطه ب یکشان به عنوان یس در صدد اثبات اکو ھر

تش قرار یان پادشاه و رعیه مکد یه نمایتشب ییھا را به دربانھا  آن د ویبرآ
                                                 

 اند. و غیر او این حدیث شریف را به سند حسن روایت کرده ابوداود -١
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بندگان  یھا نیازمندیه کھستند  یسانکھا  آن هک یرند بر وجھیگ یم
بندگان خود را با  یدارند و الله تعال یاو عرضه م یخداوند را به سو

دھد. لذا مردم از  یشان میآورد و روز یبه راه راست مھا  آن یگریانجیم
ند. ینما یاجابت م یاز الله تقاضا زینھا  آن و کنند میاز یشان درخواست نیا

ھا  آن شان ازیکیدر نزد پادشاھان به سبب نزد ھا هه واسطکھمانطور 
 ز مؤدبانه ازیمردم را نموده و مردم ن یھا ردن حاجتکدرخواست برآورده 

شان با پادشاه وارد یم در باره تقاضایه به طور مستقک کنند میخواھش ھا  آن
ق واسطه به پادشاه برسانند یازشان را از طریه اگر نکنیا ایسخن شوند، 

حاجات به پادشاه  ی ندهنکرا آنان از درخواست یدتر واقع شود، زیمف
ن) را به یامبران و بزرگان علم و دی(پ شانیا ین ھر شخصیترند، بنابرا مقرب

افر و ک ین فردین صورت واسطه بداند و به آن اعتقاد داشته باشد، چنیا
ند، پس اگر توبه که توبه کت از او درخواست شود است و واجب اس کمشر

الله، خالق  یه آورندگان برایه آن تشبک، چرا شتهکشود و گرنه  یرد رھا مک
 دھند. یر و مثل و مانند قرار میالله نظ یو برا کنند میرا به مخلوقات تشبه 

 مردود و نادرست یها انواع واسطه

در  یادیل زیم دالیرکند در قرآن ک یت و قانع نمیفاکن فتوا آنان را یاگر ا
ان پادشاھان و یه مک ییھا هده وارد شده است. واسطین عقیا یاثبات نادرست
 باشد: یر میل زکسه ش از یکیرند به یگ یمردم قرار م

شان از اوضاع و احوال مردم در یردن اکباخبر  یبرا ل نخست:کش -۱
د: یبگو یسکدانند، و اگر  یخبرند و نم یه از آن بک ییزھایمورد چ

ه در مورد آن کنیداند مگر ا یھمانا خداوند احوال بندگان خود را نم
افر است، ک ین فردیامبران به او خبر دھند؛ چنیا پیه کاز مالئ یبعض
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چ یداند، و ھ یدا و نھان را میو منزه اسرار ناپ که پروردگار پاکچرا 
ماند و او  ین و نه در آسمان از او پنھان نمینه در زم یا دهیامر پوش

 یھا صداھا را ھر چند از زبان یناست. او بانگ و غوغایشنوا و ب
 ییدن صدایشنود، شن یمختلف باشد م یازھایگوناگون و بر حسب ن

گرداند و مسائل بر او مشتبه  یگر غافل نمید ییدن صدایاو را از شن
از  یموجب محقق شدن امر یا نندهکچ اصراریھ یشود و پافشار ینم

 گردد. یاو نم یسو
ت خود و دفع یر امور مربوط به رعیه پادشاه از تدبکنیا ل دوم:کش -۲

را  یو یدھندگان یاریه کنیدشمنانش درمانده و ناتوان باشد مگر ا
اش از داشتن  یل ناتوانین پادشاه به دلینند. بنابراک یاریدر آن امور 

و  یه ذات مقدس او از سستکر است. حال آنیبانان ناگزیاران و پشتی

ْ  قُلِ ﴿ د:یفرما یه مکمنزه است. ھمچنان یناتوان ِينَ  ٱۡدُعوا زََ�ۡمُتم  ٱ�َّ
ِ ّمِن ُدوِن  �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
َوَما  ٱۡ�

ٖك َوَما َ�ُ   :بگو« .]۲۲سبأ: [ ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥلَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ
ه ھمسنگ کد ید، بخوانیپندار یه بجز الله (معبود خود) مکرا  یانسک

ار و دست ندارند، و در [اداره و ین اختیو زم ھا آسماندر  یا ذره
ان آنان ی[الله] را از م ست، و اوین یتکشان را شرایھا] ا نش آنیآفر

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقُلِ ﴿ ه:که مبارین آیو ا ».ستین یبانیپشت ِيِ�َّ لَۡم َ�تَِّخۡذ  ٱ�َّ
 ُ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥَوَ�ٗ ٞ ّمَِن  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ ۖ َوِ�ّ ّلِ  ٱ�ُّ

ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ�  ه نه ک یسپاس خداوند :و بگو« .]۱۱۱اإلسراء: [ ﴾١١١َوَ�ّ�ِ
 یدارد و نه از سر ناچار یکیشر ییده و نه در فرمانروایبرگز یفرزند
 أالله ».د بزرگ بشمارید و شایه باکدارد؛ و او را چنان یدوست

 ییھا ار ھر آنچه از اسبابیدھنده و صاحب اخت ننده و پرورشیآفر
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ر از ذات یغ یزیه در جھان وجود دارند، پس او از ھر چکاست 
ازمند درگاھش یر نیر اوست فقیاز است و ھر آنچه غین یش بکپا

ش یبانان خویازمند پشتین ه محتاج وکھستند، برخالف پادشاھان 
 یدار تکو ممل ییانشان در فرمانروایکقت آنان شریھستند و در حق

ه کندارد، بل ییو فروانروا کدر مل یکیچ شریخداوند ھ یھستند، ول
و  کاست، مل یکشر یب ی گانهیجز الله وجود ندارد،  یچ معبودیھ

 یزیاز آِن اوست و حمد و ثنا تنھا او را سزد. و او بر ھر چ ییفرمانروا
 تواناست.

ردن و ک یکیده رساندن و نیه پادشاه قصد فاکنیا ل سوم:کش -۳
 یکعامل تحر یکله یوست را نداشته باشد مگر به یبه رع یبخشندگ

 ی، به انجام دادن آن وادار شود. پس ھرگاه شخصیننده خارجک
دھد و او را  یه پادشاه را اندرز مک یسکق یخود را از طر یتقاضا

ازش یبرآوردن ن یاو را برا یسکه کنیا ایدارد عرضه بدارد  یرام مکا
 یکتحر اش اراده ید از ویم و امیه پادشاه بخاطر بکند کسفارش 

ه کد، یتش نمایرع یھا یازمندیردن نکشود و او را وادار به برآورده 
و  یدر اثر سخنان اندرزگو هکاست  یلیا به خاطر تماین صورت یدر ا

 یا ترسیا به سبب رغبت و یشود  یجاد میواعِظ راھنما در قلبش ا
د. در یآ یننده در دلش به وجود مکه از سخن سفارش کاست 

است  یزیھر چ یقیحق یپرورش دھنده و فرمانرا یه الله تعالیکحال
تر  فزون یو مھر او نسبت به بندگانش از مھِر مادر به فرزندش بس

ت او قرار دارند، ھر آنچه را بخواھد یاء تحت مشیاست، تمام اش
و ھرگاه  د،یآ یرد و آنچه را نخواھد ھرگز به وجود نمیپذ یتحقق م

گر سود و منفعت برسانند او سبب شده ید یاز بندگان به بعض یبرخ
به  یو ینند و براکند و به آن اقدام کبا جلوه ین عمل زیه اکاست 
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ل انجام دھند، ین قبیگر از اید یارھاکزند و یخ یم دعا و شفاعت بر
ه کد و اوست ینما یرا خلق مھا  این ه تمامکاست  یسکن الله یبنابرا

اراده  ی نندهک شفاعتاراِن دعوتگِر شفاعت کویکن نیدر قلب ا
ست یز و روا نیند. جاک یجاد میو دعا و شفاعت را خلق و ا یارکویکن
ش یوجود داشته باشد الله را بر خالف اراده خو یسکه در جھان ک

ه از آن اطالع و خبر کاد دھد یرا به او  یزیا چید یوادار نما یبه امر
 یا از ویدوار یام یه الله به وکموجود باشد  یا شخصینداشته باشد، 

 « د:یفرما یم صامبریه پکل است ین دلیھراسان باشد. به ھم
َ

ال
َحدُ ي

َ
ْعِزْم إِْن ِشئَْت يِل  إِْن ِشئَْت اللَُّهمَّ ارمَْحِْ�  اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ْم �ُقولَنَّ أ

 مُ 
َ

لََة فَإِنَُّه ال
َ
ُ كالَْمْسأ

َ
 :دیاز شما نگو یچ فردید ھکیبه تأ. «١»ِرَه هل

ن. کبه من رحم  یمرا ببخش و چون خواست یپروردگارا اگر خواست
راه کچ ایالله ھ یرا برایه آن درخواست را محقق سازد زکنیتا ا

 ».وجود ندارد یا نندهک
سب و کجز با  زند؛یخ یه در نزد او به شفاعت برمک ینندگانکشفاعت 

ِيَمن َذا ﴿ د:یفرما یه مک، ھمانطور کنند میاجازه او شفاعت ن �َۡشَفُع  ٱ�َّ
ه در نزد او جز به اذن او به کست کی« .]۲۵۵البقرة: [ ﴾إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ 

 ﴾ٱۡرتََ�ٰ َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ م:یخوان یم یگریه دیدر آ ».زدیبرخشفاعت 
ه [الله] از او خشنود ک یسک یمگر برا کنند میو شفاعت ن« .]۲۸األنبیاء: [

ْ  قُلِ ﴿ د:یفرما ین میھمچن ».باشد ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ
 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ٖك َوَما  ٱۡ� َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ�َٰعةُ تَنَفُع  َوَ�  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظهِ�ٖ  ۥَ�ُ  ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
 -۲۲سبأ: [ ﴾ۥإِ�َّ لَِمۡن أ

                                                 
 .رواه بخاری -١
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ه کد ید، بخوانیپندار یمه بجز الله (معبود خود) کرا  یسانک :بگو« .]۲۳
ار و دست ندارند، و در [اداره و ین اختیو زم ھا آسماندر  یا ھمسنگ ذره

 یبانیان آنان پشتی[الله] را از م ست،  و اوین یتکشان را شرایھا] ا نش آنیآفر
او اجازه  یه براک یسک ی ندھد مگر در باره یست. و شفاعت نزد او سودین

  ».دھد
ر از الله به دعا خوانده یبه غ یسکه ھمانا ھرکن موضوع روشن شد یپس ا

بان بر یدر آن و نه او پشت یکاست و نه شر ییو فرمانروا کمل یشود، نه دارا
ه الله ک یسکمورد نبخشد مگر در  یز سودیشفاعتشان نآن باشد، و ھمانا 

اعت ه شفکن درست برخالف پادشاھان است، چرا یدر مورد اجازه بدھد. و ا
 کز در ملین یاست، گاھ ییو فرمانروا کمل یدارا یننده در نزد آنان، گاھک

بان و یپشت کحفظ و حراست از مل یھم برا یشان است، گاھیا یکشر
 گر آنان است.یاری

شان یر ایو غھا  آن یبرا کسب اجازه از ملوکآنان در نزد پادشاھان بدون 
 اجش بهیو احت یازمندیخاطر نز گاه به یزند، و پادشاه نیخ یبه شفاعت برم

ھم  یا به خاطر ترس و ھراس از آنان، گاھیرد و یپذ یشفاعتشان را مھا  آن
 ند.ک یھا، آن را قبول م ت حال آنیشان و رعایھا یدادن پاداش به خوب یبرا

زن و فرزندش را  یگریانجیه او شفاعت و مکل است ین دلیبه ھم
را اگر ھمسر و یازمند است زیه او به زن و فرزندش نکچرا  ،ردیپذ یم

ن یگردد. و به ا یب و ضرر میبگردانند در اثِر آن دچار آس یفرزندش از او رو
ند، ک یرا اگر از قبول آن خودداریرد، زیپذ یردستانش را میخاطر شفاعت ز

ان رساندن به او قدم یا در جھت ضرر و زینند، که از او اطاعت نکترسد  یم
گر به طور عام از ید یبعض یاز بندگان برا یبرخ ن شفاعتیبردارند، بنابرا

را  یگریشفاعِت د یچ احدیباشد. پس ھ یل مکن شین سنخ و به ایا
 یه الله تعالکترس از آن. حال آنا یبه آن  یدواریرد مگر به خاطر امیپذ ینم
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ازمند و محتاج ین یم ندارد، و به احدیب یسکچ یدوار و از ھیام یسکبه 
ن ین باره چنیدر ا یاست. الله تعال یاز و غنین یو به تنھا اکست، بلین

َ�ٓ ﴿ د:یفرما یم
َ
ِ َمن ِ�  � َ�َٰ�ٰتِ إِنَّ ِ�َّ �ِض� َوَمن ِ�  ٱلسَّ

َ
ِينَ َوَما يَتَّبُِع  ٱۡ�  ٱ�َّ

ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ٱ�َّ َ�َٓء نَّ ُ�َ  ٦٦�ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن  ٱلظَّ
ِي ُهوَ  َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ ْ �ِيهِ وَ  ٱ�َّ �ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت  ٱ�ََّهارَ لِتَۡسُكُنوا ُمۡبِ�ً

ْ  ٦٧ّلَِقۡو�ٖ �َۡسَمُعوَن  َذَ  قَالُوا ُ  ٱ�َّ �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱ�َّ ۖ ُهَو  ۥۖ َوَ�ٗ َ�ٰ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱۡلَغِ�ُّ  َ�ٰتِ ٱلسَّ
�ِض� َوَما ِ� 

َ
س کو ھر ھا آسمانه در کس که ھرکد یبدان« .]۶۸ -۶۶یونس: [ ﴾ٱۡ�

ر از الله را به دعا یه غک یسانکع الله است؛ و یو مط کن است، ملیه در زمک
مگر از پندار؛ و  کنند مین یرویه قائلند پک یانیکقت از شریخوانند، در حق یم
د تا در یشما آفر یه شب را براکاست  یسکاو  جز بر ساختن ندارند. یارک

 یبرا ستھا ن عبرتیروشن ساخت، در ا یانداز د و روز را چشمیریآن آرام گ
ده است، او یبرگز یالله فرزند :گفتند .ه گوش شنوا دارندکاست  یگروھ

ن یو آنچه در زم ھا آسماناز است؛ او راست آنچه در ین یمنزه است؛ او ب
 .»است

ه در کآورند  یھمانگونه به حساب م اند هبرگرفت هکرا  یعانیان شفکمشر
را دارند، حال ھا  آن اند و انتظار نفع و ضرر از دهیاز آن فھم یویدن یزندگ

ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکنیا َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ�  ٱ�َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِۚ يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ ُ�نَّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ� و « .]۱۸یونس: [ ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

؛ و یرساند و نه سود یمھا  آن به یانیه نه زکپرستند  یرا م یزیچر از الله یغ
ه ک یزیا خداوند را به چیآ :عان ما نزد الله ھستند؛ بگوینان شفیا :ندیگو یم

گاھیو زم ھا آسماندر  و منزه است  کد؟ او پایدھ یم ین به آن علم ندارد آ
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نََ�َُهُم  فَلَۡوَ� ﴿ د:یفرما یم یتعال یو بار ».دھند یاو قرار م یکاز آنچه شر
ِينَ  ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�ٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما  ٱ�َّ قُۡرَ�انًا َءالَِه�ۖ� بَۡل َضلُّوا

وَن  ْ َ�ۡفَ�ُ ر از الله به یه به غک یسانکپس چرا « .]۲۸األحقاف: [ ﴾٢٨َ�نُوا
آن معبودھا  یعنیتقربشان شود،  ی هیه ماکپرستششان گرفته بودند، 

شان و آنچه یا ین است افتراید آنان گم شدند؛ و ایه از دکشان ندادند؟ بلیاری

َما َ�ۡعُبُدُهۡم ﴿ ه آنان گفتند:کدھد  ین خبر میان چنکاز مشر ».ساختند یبرم
ٓ إَِ�  ِ إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا  هکم یپرست ین نمیا یآنان را جز برا« .]۳الزمر: [ ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

ن  َوَ� ﴿ د:یفرما ین میھمچن ».گردانند یکبه الله نزد یما را با تقرب
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
يَأ

ِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ َ�تَِّخُذواْ  ُمرُُ�م ب
ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
ۡسلُِموَن  ٱلُۡ�ۡفرِ أ نُتم مُّ

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

ران را به امبیه و پکه مالئکو به شما دستور ندھد « .]۸۰آل عمران: [ ﴾٨٠
فر فرمان کشما را به  اید هه مسلمان گشتکا پس از آنید آیریبرگ ییخدا

 ؟»دھد یم

 شفاعت باطل و صحیح

ْ  قُلِ ﴿ :فرماید می یالله تعال ِينَ  ٱۡدُعوا فََ� َ�ۡملُِكوَن  ۦزََ�ۡمتُم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ِّ َكۡشَف  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ٱل�ُّ

ُ
ِينَ  أ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٱ�َّ

ۡقَرُب َو�َرُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  ٱلۡوَِسيلَةَ 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن  ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ  ۥ�
ه به جای او [معبود] کسانی را کبگو: « .]۵۷ -۵۶اإلسراء: [ ﴾٥٧َ�ُۡذوٗر� 

ر دادن، توانا ییی از شما و نه تغیبه گرداندن بالد، پس ید، فرا خوانیپندار می
دام کخوانند، [خود] ھر  ] می شیای] آنان را [به ن افرانکه [کسانی ک. ستندین
ند. و به رحمت یجو ] می له [تقّربیترند، به سوی پروردگارشان وس یکه نزدک
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بر  د از عذاب پروردگارتیند. بی گمان باکمنایدارند و از عذابش ب د مییاو ام
گاه یما را از ا یتعال یبار». حذر بود ر الله به یه غیکسانکه کرده است کن آ
ان و برگرداندن آن یردن ضرر و زکبرطرف  ییاد خوانده شوند، توانایدعا و فر

ترسند، و  یدوارند و از عذابش میخود به رحمت الله امھا  آن هکرا ندارند، بل
ه و کو منزه آنچه را مالئ کپروردگار پان یند، ھمچنیجو یاو تقرب م یبه سو

 یاو را نف ی امبران قادر به انجامش ھستند به جز شفاعت به اذن و اجازهیپ
 یبعض یه دعاکست ین نیدر ا کیچ شیند. و شفاعت ھمان دعاست و ھک یم
به انجام دادن آن  ی، و الله تعالگر سودمند استید یبرخ یمردم برا از

 فرمان داده است.
ند مگر کدعا و شفاعت  یسک یشافع حق ندارد برا ی نندهکان دعیکل

شده  یه از آن نھک یعتن از شفایپس از اذن الله در مورد آن، ھمچن
شان. الله یمغفرت برا یان و دعاکمشر یند، مانند شفاعت براک یم یخوددار

ِ وَ  َما﴿ د:یفرما ین مورد میدر ا یتعال ِينَ َ�َن لِلنَِّ�ّ ن �َۡسَتۡغفُِرواْ  ٱ�َّ
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ  ٱۡ�َِحيمِ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا

َ  ٱۡستِۡغَفارُ َ�َن  َوَما ١١٣ ا تَبَ�َّ وِۡعَدةٖ وََعَدَهآ إِيَّاهُ فَلَمَّ �ِيهِ إِ�َّ َعن مَّ
َ
 ۥٓ  َ�ُ إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

نَّهُ 
َ
 ِمۡنهُۚ  ۥ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ امبر و یه پکست یسزاوار ن« .]۱۱۴ -۱۱۳التوبة: [ ﴾َعُدّوٞ ّ�ِ

ار کشان آشیه براکشاوند باشند پس از آنیان، ھرچند خوکمشر یمؤمنان برا
م یابراھ یاند، آمرزش بخواھند. و آمرزش خواھ یه آنان دوزخکشده است 

ه بر او که به او داده بود؛ پس آنگاه کنبود  یا هپدرش جز به خاطر وعد یبرا
در حق  یالله تعال ».نار شدکو بر یه او دشمن خداست، از او برکار شد کآش

ۡم لَۡم �َۡستَۡغفِۡر لَُهۡم لَن َ�ۡغفَِر  َسَوآءٌ ﴿ د:یفرما یمنافقان م
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َعلَۡيِهۡم أ

 ُ شا آمرزش یسان است چه برایکدر حق آنان « .]۶المنافقون: [ ﴾لَُهمۚۡ  ٱ�َّ
 ».دیھرگز خداوند آنان را نخواھد آمرز یا نخواھی یبخواھ
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را از طلب  صامبرشیپ یه الله تعالکح ثبت شده است یث صحیحد در
 یه براستکرده  و اعالم فرموده است ک یان و منافقان نھکمشر یمغفرت برا

َ  إِنَّ ﴿ د:یفرما یم المشکه در کبخشد. ھمانگونه  یاو آنان را نم َ� َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ
ن �ُۡ�ََك بِهِ 

َ
ۚ  ۦأ ه] الله کد ی[بدان« .]۴۸[النساء:  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
ه کرا  یبخشد و ھر گناھ یقائل شوند، نم یکش شریه براک[گناه] را  نیا

 َوَ� ﴿ د:یفرما ی. و م»بخشد یه بخواھد مک یسک یفروتر از آن باشد، برا
 ِ ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ

َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ ِ  ۦٓۖ تَُصّلِ َ�َ  ب

ْ ِ إِ�َُّهۡم َ�َفُروا  ٱ�َّ
ْ وَُهۡم َ�ِٰسُقوَن  ۦَورَُسوِ�ِ  از آنان  یکچ یو ھرگز بر ھ« .]۸۴التوبة: [ ﴾٨٤َوَماتُوا
نان به یه اکست؛ چرا ینماز مخوان و بر سر گور او ما ،ه درگذشتک یھنگام

 ین باریھمچن». اند مرده یو در نافرمان اند هدیفر ورزکامبر او یخداوند و پ

ْ ﴿ د:یفرما یم یتعال ۚ إِنَّهُ  ٱۡدُعوا  ﴾٥٥ ٱلُۡمۡعتَِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ۥَر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًة
ز حد ه او اکد، یبخوان یو پنھان یپروردگارتان را به زار« .]۵۵األعراف: [

ه در دعا از حد کرا  یسانک یالله تعال ».درگذرندگان را دوست ندارد
انسان از  ،هکن است یردن در دعا اک یگذرند دوست ندارد و از جمله تعد یم

از  یسکه کنیست، مانند این نکه انجامش ممکرا بخواھد  یزیچ یتعال یبار
به مرتبه  یسکه یکند در حالکامبران را طلب یمقام و منزلت پ یالله تعال

 ید و اموریان درخواست بخشش و مغفرت نماکمشر یا برایرسد،  یشان نمیا
ت یه در آن گناه و معصکند کرا طلب  یزیچ یتعال یا از باریل، ین قبیاز ا

فر و که او را بر انجام دادن کد یدرخواست نما یموجود باشد، مثًال از الله تعال
 دھد. یاری یفسق و نافرمان

ردن به او اجازه داده کدر شفاعت  یه الله تعالکاست  یسکع یپس شف
ه کو تجاوز وجود ندارد  یه در آن تعدکرواست  ییاست، و شفاعت او در دعا

د، بر آن یسته او نباشد درخواست نمایه شاکرا  ییشان دعایاز ا یکیاگر 
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نند، ک یپافشار ییه چنان دعاکنیشان معصومند از ایرا ایز ،ورزد یاصرار نم

ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك  ٱبِۡ� إِنَّ ﴿ ه نوح فرمود:کنچنا
َ
ۡحَ�ُم  ٱۡ�َقُّ ِمۡن أ

َ
نَت أ

َ
َوأ

من است و البته  ی ھمانا پسرم از خانواده« .]۴۵هود: [ ﴾٤٥ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ 
 یالله تعال ».ین داورانیز راست و درست است و تو داورتریتو ن ی وعده

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿ فرمود:
َ
لِۡن  َٔ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَيَۡس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن مَِن  ۦَما لَۡيَس لََك بِهِ 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ٓ  قَاَل  ٤٦ ٱلَۡ�ٰهِلِ�َ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ َرّبِ إِّ�ِ

 �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ُ�ن ّمَِن  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ أ

َ
ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ أ

 ی قت] از خانوادهینوح او [در حق ی: افرمود« .]۴۷ -۴۶هود: [ ﴾٤٧ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
ه به آن کمخواه  یزیسته است؛ پس از من چیناشا یست؛ او [را] عملیتو ن

گاھ پروردگارا  . گفت:یه مبادا از نادانان باشکدھم  ی؛ من پندت میندار یآ
گاھکرا  یزیه مبادا چکبرم  یمن به تو پناه م ندارم از تو بخواھم  یه به آن آ

 .»خواھم بوداران کانیاز ز یاوریو بر من رحمت ن یامرزیو اگر مرا ن
و  دو منزه را به دعا بخوان که پروردگار پاک یننده و شافعکھر دعا

و  ءقضاله یه وسشود مگر ب ید دعا و شفاعتش مؤثر واقع نمیشفاعت نما
ند و ک یه دعا را اجابت مکاست  یسک، و او تنھا یالله تعال ی قدرت و اراده
ز از جمله یرد و ھم او خالق سبب و مسبب است دعا نیپذ یشفاعت را م

 رده است.کر یو منزه آن را تقد که پروردگار پاکاست  یاسباب

 مقدار اسباب
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ن صورت دست یدر ا ان شد؛یه بکھرگاه مراد از اسباب چنان باشد 
ده گرفتن و یگر نادیاز طرف د .د استیدر توح ١کختن به اسباب، شریآو

مبود در کانگر نقص و یه سبب واقع گردند، بکن جھت یز از ایمحِو اسباب ن
از  یلکبه طور عام و  یگردانین اعراض و رویعقل و خرد است، ھمچن

ل، دعا، که توکاست ن بر انسان واجب یمذموم است. بنابرا ٢اسباب، در شرع
ه] الله کباشد و [بداند  یالله سبحانه و تعال یدرخواست و رغبتش تنھا به سو

ه بخواھد ک یر آن، بر وجھیا غیبندگانش باشد  ی، اسباب را چه دعایتعال
 سازد. یا و مقدر میش مھیبرا

 یدر مرتبه باالتر قرار دارد برا یسکه کنیز است؛ ایدعا مشروع و جا
تر از خود  یعال یتر قرار دارد برا نییپا ی ه در درجهکس کتر و آن نییشخص پا

[در حال  امبرانین اساس، درخواست شفاعت و دعا از پید. بر ھمیدعا نما
طلب باران، از  یه مسلمانان براکاتشان] درست است. ھمانطور یح
 صن بعد از وفات رسول اللهیردند. ھمچنکدرخواست دعا  صامبریپ

ردند، کباران  یامبر درخواست دعایپ یو مسلمانان از عباس عمو سعمر
ه او سرور ک[ صو محمد ‡امبرانیامت مردم از پین در روز قیعالوه بر ا
امبر یپ ین برایھمچن کنند میدرخواست شفاعت  ]نندگان استکشفاعت 

ن در یه مخصوص اوست. با وجود اکوجود دارد  ییھا شفاعت صرمکا

إَِذا َسِمْعتُْم الُْمؤَذَِّن « ه فرمود:کت شده است یروا صمرکا ین از نبیحیصح

                                                 
کسی معتقد باشد که این اسباب خود به تنھایی مؤثرند، بدون اینکه به سوی  ھرگاه -١

 مسبب اسباب که الله تعالی باشد نظر بیاندازد.
نماید به دلیل واجب است که اسباب مشروع را برگیرد و به الله تعالی توکل  بر مؤمن -٢

ْ اعْ «که به مردی فرمود:  صاین کالم رسول الله (آن را [شتر را] ببند و  »ِقلْها َوتََو�َّ
 [سپس به الله] توکل کن).
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ُ َعلَيِْه بَِها  َّ َصَالًة َص�َّ ا�َّ َّ فَإِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَ َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ
َ َعزَّ وََجلَّ يِل الْوَِسيلََة فَإِ�ََّها  ا ُ�مَّ َسلُوا ا�َّ  ِلَعبٍْد َعرْشً

َّ
 تَنْبيَِغ إِال

َ
َنَِّة ال

ْ
لٌَة يِف اجل َمْ�ِ

َ يِل الْوَِسيلََة َحلَّْت َعلَيِْه  َل ا�َّ
َ
نَا ُهَو َ�َمْن َسأ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 َوأ

َ
ِ َ�َعاىل ِمْن ِعبَاِد ا�َّ

َفاَعةُ  ه او کد پس ھر آنچه را یگو یه مؤذن اذان مکد یدیھرگاه شن. «١»الشَّ
 ید به درستیسپس بر من درود بفرست ،دییز مانند آن را بگویما ند شیگو یم
ده بار بر او درود  یلمرتبه بر من درود بفرستد، الله تعا یکس که ھرک
در  ید ھمانا آن مقامینکله یم درخواست وسیارفرستد سپس از الله ب یم

و من  یاز بندگان الله تعال یکیآن را ندارد جز  یستگیشا یسکبھشت است 
له یم طلب وسیبرا یس از الله تعالکپس ھر ،ه آن بنده من باشمکدوارم یام

أراد أن يعتمر قد قال لعمر و« ).»گردد یحالل م یو ید شفاعت من براینما

ىِخ َال تَنَْسنَا ِمْن ُداَعئَِك « ودعهو
َ
 یبرا سمت عمرین ھنگام عزیھمچن« .٢»يَا أ

ردن مرا کدر ھنگام دعا !مبرادر یبه او فرمود: ا صامبریحج عمره، پ
 .»نکفراموش ن

ن به ین ایکنند، لکش دعا یه براکاز امتش خواسته است  صامبریپ
ه دستور کرده باشد، بلک[و خواھش]  درخواستھا  آن ه ازکست یآن ن یمعن

ر یدر انجام دادن ساھا  آن در انجام دادن آن، مانند امر او بهھا  آن او به
رو  نیدارند، از ا یافت میال آن پاداش دره به خاطر امتثکاست  یعبادات

ھمانند اجر و  یدھند از اجر و پاداش یدر تمام آنچه انجام م صامبریپ
 بھره مند است.ھا  آن پاداش

                                                 
 مسلم، ابوداود، نسائی و غیره. رواه -١
 در سند این حدیث عاصم بن عبدالله وجود دارد که ضعیف است. -٢
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ُ « ه فرمود:کت شده یح از او روایث صحیدر حد
َ

 ُهًدى اَكَن هل
َ

َمْن َداَع إىِل
 

َ
ُجوِر َمْن تَِبَعُه ال

ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ ْ
 ِمْن األ

َ
ُجورِِهْم َشيْئًا َوَمْن َداَع إىِل

ُ
َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن أ

 َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهْم 
َ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَِبَعُه ال ِ
ْ

َضَاللٍَة اَكَن َعلَيِْه ِمْن اإل
 یسانکھمانند اجر  یند از پاداشکت دعوت یھدا یس به سوکھر. «١»َشيْئًا

ھا  آن گردد، و آن از پاداش یبرخوردار م کنند میت یو تبع یرویه از او پک
به  یگناھ ید، بر ویدعوت نما یس به طرف گمراھکاھد، و ھرک ینم یزیچ

شود، و آن از گناھشان  ینند نوشته مک یرویه از او پک یسانکمانند گناھان 
 ».داھک ینم یزیچ

ھا دعوت فرموده  تیھا و ھدا یخوب ی ھمه یامت را به سو صامبریپ
شان در تمام آنچه در آن از او یا یھمانند اجرھا یاو اجر ین برایبنابرااست، 

ن ھرگاه بر او درود بفرستند، پس یشود، ھمچن ی، نوشته ماند هردک یرویپ
ز ین  صامبریپ یفرستد و برا یده مرتبه درود مھا  آن بر ھر فرد یالله تعال

شان در ین دعاھایھمچند، یفرما یت میثواب عناھا  آن اجر و ثواب ی به اندازه
ز مانند یوه است. لذا دعا نین شیشود به ھم یه اجابت مک صیحق نب

ب رسول یاجر صاحبانش ثواب نص ی به اندازه یه الله تعالکگر است یاعمال د
حاصل  یآن فرستاده گرام یگرداند، و آنچه از منافع برا یم صالله

 شده است. به او عطا یه از طرف الله تعالکاست  یشود، نعمت یم

َما ِمْن َ�بٍْد « ه فرمود:کت شده یروا صح از رسول اللهیث صحیدر حد
َغيِْب إِالَّ قَاَل الَْملَُك َولََك بِِمثْلٍ 

ْ
ِخيِه بَِظْهِر ال

َ
 ی چ بندهیھ« .٢»ُمْسِلٍم يَْدُعو أل

ه الله کنیگر اند مکاو دعا  یاب برادرش برایه در غک یابین یمسلمان

                                                 
 مسلم آن را روایت کرده است. امام -١
 مسلم آن را روایت کرده است. امام -٢
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د، یطلب نما ییبرادرش دعا یه ھرگاه براکگمارد  یرا بر او م یا هکمالئ
 در ».دیفرماز مانند آن را عطا یتو ن ین و برایآم :دیگو یل مکه موکمالئ

اَعِء إَِجابًَة َدْعَوُة اَغئٍِب ِلَغائٍِب « د:یفرما یم یگریث دیحد َع ادلُّ رْسَ
َ
 .١»إِنَّ أ

 ».استغائب در حق غائب  یه اجابت شود] دعاک[ دعا نیسرعتر«
ش دعا شده یه براک یسکننده و ھم کر، ھم دعا یغ ین در دعا برایبنابرا

تر  نییننده از نظر مقام و منزلت پاکه دعاکگردند ھرچند  یمند م است بھره
ن و قصد و کم دعا یبرا :دیر خود بگویبه غ یسکاز دعا شونده باشد، لذا اگر 

و  یکیبرادرش در نده رساندن به ھر دو طرف باشد او و یتش از آن فاین
ه از او درخواست کرا  یسکاو  اری، زاند هرساند یاریگر یبه ھمد یزگاریپرھ

ند، ک یه نفع ھر دو در آن است اشاره مکتو به آنچه خواند  یشود به دعا م یم
شان است یه از او درخواست شده است) آنچه را به نفع اک یسک( و مسئول

و  یارکویکر خود را به نیغ یسکه کن است یدھد، مانند ا یانجام م
ه به او دستور داده شده است به خاطر ک یفرمان دھد، پس فرد یزگاریپرھ

ھمانند  یننده از اجر و پاداشکن امر یند ھمچنک یافت میارش پاداش درک
ژه یبو رده است.کدعوت  یکار نکآن  یر او به سویگردد، ز یبرخوردار م یو

دھد؛  یار فرمان مکن یانسان را به اه کوجود دارد  یینه دعاھاین زمیدر ا

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ�  ٱۡسَتۡغفِرۡ وَ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکھمانطور  َ�ِ
مردان و زنان مؤمن  یز برایگناھت و ن یو برا« .]۱۹محمد: [ ﴾ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� وَ 

دھد. سپس  یرا به طلب آمرزش فرمان م صپس رسول الله »آمرزش بخواه

نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَ ﴿ د:یفرما یم
َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ َّ�

َ
ْ َولَۡو � َ  ٱۡسَتۡغَفُروا لَُهُم  ٱۡستَۡغَفرَ وَ  ٱ�َّ

ْ  ٱلرَُّسوُل  َ لَوََجُدوا اٗبا رَِّحيٗما  ٱ�َّ ه به ک یھنگام و اگر« .]۶۴النساء: [ ﴾٦٤تَوَّ

                                                 
 این حدیث عبدالرحمن بن زیاد االفریقی وجود دارد که او ضعیف است. در سند -١
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خواستند و  یآمدند و از خداوند آمرزش م یردند نزد تو مکشتن ستم یخو
ر مھربان یخواست خداوند را توبه پذ یشان آمرزش میامبر ھم برایپ
 .»افاتندی یم

 صو طلب مغفرت رسول اللهھا  آن طلب بخشش و منزه کپروردگار پا
مردان و زنان مؤمن طلب  یه براکه به او دستور داده است ک یرا ھنگام

دستور نداده است  یچ مخلوقیبه ھ یفرموده است، ول یادآورید، یمغفرت نما
ه خداوند بنده را که آنچه را کند بلکرا درخواست  یزیگر چیمخلوق د یکاز 

و طاعت و قرب به  یالله تعال یدھد، آن عبادت برا یبه امتثال آن فرمان م
ر و یو در آن خ یه صالح و رستگاریما اش انجام دھنده یاوست، و برا یسو

ن یبزرگتر ی دھد خود نشانه یام مه آن را انجک یوجود دارد، و ھنگام یکین
و در  ،باشد یم یخداوند در حق او و انعام و بخشش به و یاحسان و خوب

ت یعطا فرموده نعمت ھدا اش به بنده یه الله تعالک ین نعمتیمتریواقع عظ
ھا  یله اطاعت و خوبیه به وسکمان است و آن قول و عمل است یا یبه سو

د یافزایرا بر اعمال صالحش ب یعمل خوب یا ابد، و ھرگاه بندهی یم یفزون
الم کر شده در کذ یقین ھمان نعمت حقیابد و ای یش میمانش افزایا

ِينَ  ِصَ�َٰط ﴿ ه:کپروردگار است  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهمۡ  ٱ�َّ
َ
 یسانکراه « .]۷الفاتحة: [ ﴾�

َ يُِطِع  َوَمن﴿ د:یفرما ین می. ھمچن»یا ه آنان را نعمت دادهک  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع 

ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ ه از الله و ک یسانکو « .]۶۹النساء: [ ﴾َعلَۡيِهم ٱ�َّ

ه الله بر آنان انعام فرموده کھستند  یسانک ی نند، در زمرهکامبر اطاعت یپ
 ».است

ا نه؟ دو ید یآ ین، نعمت به حساب میا بدون دیدن یھا نعمتا یه آکنیدر ا
شان وجود دارد؛ به یر ایموافق و ھمسو با ما و غ یمشھور از علماه ینظر
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نعمت  یه از جھتکنعمت است ھرچند  یآن از جھت :توان گفت یق میتحق
 تام نباشد.

رد چه واجب باشد چه کسته است آن را طلب یه شاک ینیاما نعمت د
و به  به آن دستور فرموده است یه الله تعالکاست  یزیھمان چ ،مستحب

و نزد اھل سنت و  .سته استیشا یردن آن امرکاق مسلمانان درخواست اتف
خداوند نعمت ھا  آن ی دهیرا به عقیز ،ن استیھم یقیجماعت نعمت حق

ه که معتقدند یقدر یول .ر را به انسان عطا فرموده استیار خکانجام دادن 
 ده است.یر و شر را بخشیخداوند به انسان قدرت انجام دادن فعل خ

را به  یچ مخلوقیه خداوند ھکن است ینجا مِد نظر است، ایدر اآنچه 
ا یواجب  یه مصلحتکنیگر فرمان نداده است مگر ایدرخواست از مخلوق د

 اش آن مخلوق در آن موجود باشد، و خداوند جز آن را از بنده یمستحب برا
ه جز آن را از او کدھد  یر خودش را فرمان میپس چگونه او غ ،خواھد ینم

گر ید ی ار بندهیه در اختکرده است در آنچه که بر بنده حرام کاھد بلبخو
اگر قصدش  ید مگر در ھنگام ضرورت. ولینھاده شده درخواست نما

ا مصلحت خود و او  را در یند ک یه از او درخواست مکباشد  یسکمصلحت 
دارد، اما اگر مقصودش  یافت مین امر ثواب و پاداش دریرد، در اینظر بگ
ه در آن کنیه مطلوب خودش است بدون اکباشد  یزیشدن آن چحاصل 

ن یه اکاست  ین موضوعیرد، ایقصد نفع رساندن به طرف مقابل را در نظر بگ
ه یشب یھا ھرگز به درخواست یبحث به خاطر آن مطرح شده است. الله تعال

مخلوق  یصرفًا برا ن سؤال و درخواستیه ھرگاه اکن دستور نداده است، بلیا
فرموده است.  یا مصلحت او مِد نظر باشد، از آن نھیه نفع کنیبدون ا باشد

ش یم و به سوینکه تنھا او را پرستش کبه ما دستور داده است  یالله تعال
 م.ینک یکیم و به بندگان او نیشوق و رغبت داشته باش



 واسطه بین حق و خلق   ۴۰

درخواست شونده نداشته  یقصد منفعت و مصلحت را برا یھرگاه شخص
و به دعا  یالله تعال یمشتاقانه و با رغبت به سوت کباشد، پس قصد حر

رد، و نه قصد احسان در حق کنخواھد  ]ه ھمان نماز استک[خواندنش را 
به درخواست  یات، اگر چه انسان گاھکه عبارت است از دادن زکبندگان را 

ن آنچه را یب یستین بایکشود. ل یب گناه نمکن مرتیه ایشب ییھا ردن سؤالک
بدان فرمان داده است و آنچه را در آن اجازه داده فرق قائل  یه الله تعالک

 شد.
فرمود: ھفتاد ھزار نفر بدون  یثیدر حد صامبریه پک یا دهیا ندیآ

ه استرقا کھستند  یسانکھا  آن رایشوند، ز یتاب وارد بھشت مکحساب و 
شتر یگر بید یین موضوع را در جایاست، ا یزیه امر جاک، ھر چند کنند مین

 .ام هبحث قرار داد مورد
ه در ک یسک ،هکن است یت بحث است اینجا مورد نظر و غایآنچه در ا

ن یه بک یا د، به گونهیو مخلوقاتش برآ ین الله تعالیصدد اثبات واسطه ب
ن یه اکاست. بل کمشر یت آنان وجود دارد، چنان شخصیپادشاھان و رع

ن یا :گفتند یه مکان و بندگان بت و صنم است کن مشریدگاه اساس دید
ه به کھستند  ییھا لهیاران صالح وسکویکامبران و نیپ یھا ھا و مجسمه رهیکپ

ھا  آن هکد در نظر داشت یم. [البته باییجو یتقرب م ١الله یله آن به سویوس
                                                 

َ� ﴿ فرماید: الله تعالی می -١
َ
�  ِ ِينَ وَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
أ

ٓ إَِ�  ِ َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ٱ�َّ
 َ ارٞ  َ�ِٰذبٞ  َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ  ٱ�َّ که به جای او سرورانی  و کسانی« .]۳الزمر: [ ﴾٣َكفَّ

پرستیم که ما را با  شوند] آنان را جز برای این نمی گیرند [و مدعی می به پرستش می
ف تقربی به خداوند نزدیک گردانند، بیگمان خداوند در آنچه ایشان در آن اختال

دارند، در میانشان داوری خواھد کرد، که خداوند کسی را که دروغزن کفران پیشه 
 .»کند است، ھدایت نمی
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 ی ش پا افتادهین عناصر پیاز ھم ھا هن بتھا و مجسمیه ظاھر اکدانند  یم
ه ین ظاھر قضیساخته شده است، ام یل سنگ و چوب و زر و سیاز قب ینیزم

مؤثر  یاز تسلط روحھا ینماد ین صورت مادیآنان معتقدند ا یاست ول
ل ین دلیبه ھم ،مادون قدرت الله استھا  آن ی طرهیه قدرت و سکباشد  یم

ه کخوانند  یبه دعا م یخود را با صفات یھا شه الھهیه بت پرستان ھمکاست 
از ظاھر انتظار انسان  یدگاه بر مبناین دیق الله است و محال است ایتنھا ال

 .]دیجان بوجود آ یسنگ ب یک
راد یان ایحیآن را بر مس یه الله تعالکاست  کیار از جمله ھمان شرکن یا

ه کند] آنجا ک ین توھم نابخردانه آنان مبرا میو ذات مقدسش را از ا[ ردیگ یم

ْ ﴿ د:یفرما یم َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥَمۡرَ�َم َوَمآ أ َ�مَّ

ر یم را به غیبن مر حیبانشان و مسنان احبار و راھیا« .]۳۱التوبة: [ ﴾٣١
ن به آنان داده نشده است یجز ا یه فرمانکحال آن اند هگرفت ییخداوند به خدا

ست، یسته پرستش نیجز او شا یچ معبودیه ھکگانه را بپرستند ی یه خداک

 �ذَا﴿ د:یفرما ین میھمچن ».شوند یقائل ماو  یه براک یکیمنزه است از شر
ِجيُب َدۡعَوةَ 

ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ َس� إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ�  ٱ�َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَرُۡشُدوَن  من  ی بندگانم در باره و چون« .]۱۸۶البقرة: [ ﴾١٨٦َوۡ�ُۡؤِمُنوا
ننده را اجابت کدعا  یم و چون مرا بخوانند دعایکنند من نزدکاز تو پرسش 

راه ه کمان آورند، باشد ینم، پس به فرمان من گردن نھند و به من اک یم
 یا از آن نھیفرمان دادم و  یارکرا به انجام دادن ھا  آن ھرگاه یعنی ».ابندی
ز دارد یرا ن ین معنیاورند. ایمان بینند و به من اکردم دستور مرا اجابت ک
به دعا بخوانند به درخواستشان پاسخ  یزاره و یه ھرگاه مرا عاجزانه و با گرک
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 ٱرَۡغب�َ�ٰ َرّ�َِك فَ  ٧ ٱنَصۡب فَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿ د:یفرما یه مکدھم. چنان یم
 یوش و به سوک[در دعا] ب یافتی یفراغت پس چون« .]۸ -۷الشرح: [ ﴾٨

ُ�ُم  �َذا﴿ د:یفرما یگر مید یو در جا .»یپروردگارت بگرا ُّ َمسَّ ِ�  ٱل�ُّ
ٓ إِيَّاهُ  ٱۡ�َۡحرِ   یا بالئیدر درو چون « .]۶۷اإلسراء: [ ﴾َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ
 یبار ».گردد یمد ید جز او ناپدیخوان یش میرتان شود ھرچه به دعایدامنگ

مَّن﴿ د:یفرما یم یتعال
َ
وٓءَ إِذَا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ ُ�ِيُب  أ  ٱلسُّ
�ِض َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء 

َ
درمانده را  یه دعاک ستکیا ی« .]۶۲النمل: [ ﴾ٱۡ�

 نانیگرداند و شما را جانش یمند و بال را ک یچون بخواندش اجابت م

 لُُهۥ َٔ �َۡ� ﴿ د:یفرما یم ین الله تعالیھمچن ».ندک ین میزم یان بر] روینیشی[پ
َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
ٖن  ٱۡ�

ۡ
س ک ھر آن« .]۲۹الرحمن: [ ﴾٢٩ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

در  ی[امداد] دارد؛ او ھر روز ن است از او درخواستیو زم ھا آسمانه در ک
 .»استار ک

رده است و کتابش روشن کد را در ین توحیا یه الله تعالک یبه درست
نده کشه یگردد، از ر یمبتال م کله آن به شریه انسان به وسکرا  یعناصر

ر یم و ھراس نداشته باشد و به غیر الله بیاز غ یآن احد ی هیاست تا در سا
ه کند. چنانکل نکش تویدوار نباشد و جز بر ذات توانایش امیذات واال

ْ ﴿ د:یفرما یم ْ � ٱۡخَشۡونِ اَس وَ ٱ�َّ فََ� َ�َۡشُوا وا  ﴾َ�ِٰ� َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۚ َوَ� �َۡشَ�ُ
 یات مرا به بھاید و آینکد و از من پروا یپس از مردم نترس« .]۴۴المائدة: [

َما﴿ . و»دیز نفروشیناچ ۡيَ�ٰنُ َ�ٰلُِ�ُم  إِ�َّ ۡوِ�َآَءهُ  ٱلشَّ
َ
 .]۱۷۵آل عمران: [ ﴾ۥُ�َوُِّف أ

طان یه شکنیا یعنی ».ترساند یه دوستدارانش را مکطان است یآن ش«
ه ین آیدر دنباله ا یتعال یه شما را از دوستانش بترساند، بارکخواھد  یم

ۡؤِمنَِ�  ﴿ د:یفرما یم  .]۱۷۵آل عمران: [ ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
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لَمۡ ﴿ د:یفرما یو م ».دید و از من بترسید از آنان نترسیپس اگر مؤمن«
َ
تََر إَِ�  �

ِينَ  ْ  ٱ�َّ �ِيُموا
َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
� ْ ٓوا لَٰوةَ �ِيَل لَُهۡم ُكفُّ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا ا ُكتَِب  ٱلزَّ فَلَمَّ

ِ َكَخۡشَيةِ  ٱ�َّاَس إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َ�َۡشۡوَن  ٱلۡقَِتاُل َعلَۡيِهُم  ۚ  ٱ�َّ َشدَّ َخۡشيَٗة
َ
ۡو أ

َ
 ﴾أ

[عجالتًا] دست از : ه به آنان گفته شدکرا  یسانکا داستان یآ« .]۷۷[النساء: 
ه چون بر ک؟ ای هد ندانستیات بپردازکد و زیبپا دار د و نماز رایجھاد نگه دار

ه] چنان کان مک[مشر از آنان از مردم یآنان جھاد مقرر گشت، آنگاه گروھ
 د:یفرما یو م ».دتری[از آن] شد یا حتید، ید از خدا ترسیه باکدند یترس یم

َما﴿ ِ َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب قَاَم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
َ
لَٰوةَ َوأ وََءاَ�  ٱلصَّ

َكٰوةَ  ۖ َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  ٱلزَّ َ آباد  یسانکرا فقط  یمساجد الھ« .]۱۸التوبة: [ ﴾ٱ�َّ
ات کمان آورده و نماز بپا داشته و زین ایه به الله و روز بازپسک کنند می

َ يُِطِع  َوَمن﴿ د:یفرما یو م ».ترسند یس جز الله نمکچ یپردازند و از ھ یم  ٱ�َّ
َ َوَ�ۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
و « .]۵۲النور: [ ﴾٥٢ ٱلَۡفآ�ُِزونَ َوَ�تَّۡقهِ فَأ

نند و از خداوند بترسند، و از او کامبر او اطاعت یه از خداوند و پک یسانک
 ».ابندیامکه کنانند یپروا داشته باشند ا

امبرش یردن حق الله و پکاطاعت  هکروشن فرموده است  یتعال یبار
الله باشد و از او ترس به  یتنھا برا یستیبا ت)یم و ھراس(خشیاست اما ب

ٓ َءاتَٮُٰهُم ﴿ :فرماید میه کدل گرفت. چنان ْ َما ُهۡم رَُضوا َّ�
َ
ُ َولَۡو �  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

ْ َحۡسبَُنا  ُ َوقَالُوا ُ َسُيۡؤتِيَنا  ٱ�َّ اگر  یول« .]۵۹التوبة: [ ﴾ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ۦِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
شدند و  یخشنود م اند هدیشان بخشیامبرش به ایآنان به آنچه الله و پ

ش به یامبر او از فضل خویه خداوند و پکخداوند ما را بس؛ زودا  :گفتند یم
 ».بخشند یما م
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ِينَ ﴿ است: یالله تعال ی ن فرمودهیر و ھمانند آن اینظ  ٱ�َّاُس قَاَل لَُهُم  ٱ�َّ
ُ فََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا  ٱۡخَشوُۡهمۡ قَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  ٱ�َّاَس إِنَّ  َونِۡعَم  ٱ�َّ

شان گفتند یبه ا یه چون بعضک یسانکھمان « .]۱۷۳آل عمران: [ ﴾١٧٣ ٱلَۡو�ِيُل 
[به  دیاز آنان بترس اند هه] در برابر شما گرد آمدکان مک[مشر مردمان :هک

خداوند ما را بس  :مانشان افزود و گفتندیار] بر اکن ی، ایترس و بد دل یجا
 .»است یار سازکویکو چه ن

 بخشد یپیامبر توحید را تحقق م

فرمود و  یر میق و تقریامتش تصد ید را براین توحیھم صامبریپ
ن صورت یاند، تنھا در اکخش یرا در وجودشان م کشر یھا نهیخاستگاه و زم

عمل  ی جامه ال اهللاال إله إ: مییگو یه مک یز وقتین سخن ما نیه اکاست 
وه و کم و شیمال حب و تعظکدر  ھا قلبه کاست  یسک ،لهرا إیپوشد. ز یم
[تمام تالش و جھاد پر افتخار رسول  رام و خوف و رجا، آن را بپرستند.کا

را خالصانه متوجه  ھا عبادتانواع  ی ھمه ھا قلبه کن بود یا یبرا صالله

ُ « فرمود: یه به اصحاب مک ییند] تا جاینما یالله تعال  َ�ُقولُوا َما َشاَء ا�َّ
َ

ال
دٌ  ُ ُ�مَّ َشاَء ُ�َمَّ ٌد َولَِ�ْن قُولُوا َما َشاَء ا�َّ له آنچه را ال :دیینگو. «١»وََشاَء ُ�َمَّ

د سپس محمد آنچه را الله بخواھ :دییبگو نیکز بخواھد لیبخواھد و محمد ن

ُ  وقاَل « .»ز ھمان را بخواھدین
َ

  قاَل فَ  ئَت شِ وَ  ما شاء اهللاُ  رجٌل  هل
َ
ا دًّ نِ   هللاِ ِ� لتَ عَ جَ أ

ز یبه او گفت: آنچه را الله بخواھد و تو ن یمرد. «٢»هُ حدَ وَ  ل ما شاء اهللاُ قُ 
                                                 

 اند. حدیث شریف صحیح است، امام احمد، دارمی و غیره آن را روایت کرده این -١
به سند حسن آن را روایت کرده است امام احمد و ابن ماجه نیز آن را روایت  نسائی -٢

 اند. کرده
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آنچه را الله خود  :؟ بگویالله قرار داد یکا مرا شری، پس فرمود: آیبخواھ

ْو يِلَْصُمْت « و فرمود: ».تنھا بخواھد
َ
ِ أ س کھر. «١»َمْن اَكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِا�َّ

. و »ت بماندکه ساکنیا اید به الله قسم بخورد یند پس باک یاد میسوگند 

رْشَكَ « فرمود:
َ
ِ َ�َقْد أ ر الله قسم بخورد یس به غکھر. «٢»َمْن َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ

َو�َِذا « فرمود: ببه ابن عباس صامبریپ ».ده استیورز کھمانا شر
َقلَُم بَِما ُهَو اَكئٌِن فَلَْو 

ْ
ِ قَْد َجفَّ ال َ َو�َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِا�َّ ِل ا�َّ

َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
َسأ

ُ َعلَيَْك  ٍء لَْم يَْ�تُبُْه ا�َّ ْن َ�نَْفُعوَك �ىَِشْ
َ
َراُدوا أ

َ
يعاً أ َلَْق لُكَُّهْم مَجِ

ْ
نَّ اخل

َ
لَْم َ�ْقِدُروا أ

ُ َعلَيَْك لَْم َ�ْقِدُروا َعلَيْهِ  ٍء لَْم يَْ�تُبُْه ا�َّ وَك �ىَِشْ ْن يرَُضُّ
َ
َراُدوا أ

َ
. ٣»َعلَيِْه َو�ِْن أ

درخواست نما و ھرگاه  یپس از الله تعال یردک یھرگاه درخواست حاجت«
قلم  یسته آن ھستین. به آنچه تو شاک یاریاز خداوند طلب  یدیطلب یاری

نند کق تالش یر شده است] پس اگر [تمام] خالیت تقدیده است [براکیخش
رده کر یت تقدیه الله براک یزیند مگر به چتوان نمیبه تو نفع برسانند، ھرگز 

 یزیند، مگر به چتوان نمیبرسانند ھرگز  ینند به تو ضررک یاست، و اگر سع
 ».تو نوشته است یه خداوند براک

نَا َ�بُْدهُ  الَ « ن فرمود:یھمچن
َ
ْطَرْت انلََّصارَى ا�َْن َمْر�ََم فَإِ�ََّما أ

َ
ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل ه کد، ھمانطور ینکو غلو ن یاده رویدر مورد من ز«. ٤»َ�ُقولُوا َ�بُْد ا�َّ
بنده ھستم.  یکردند، پس ھمانا من کم غلو یبن مر یسیدر باره ع ینصار

َْعْل َ�رْبِي َو�َنًا  اللَُّهمَّ الَ « و فرمود: ».او ی تادهخدا و فرس ی د بندهییپس بگو
َ

جت

                                                 
 علیه. متفق -١
 صحیح است امام احمد آنرا روایت کرده است. این حدیث -٢
 فرماید: این حدیث حسن و صحیح است. و میآن را روایت کرده است  امام ترمذی -٣
 بخاری آنرا روایت کرده است. امام -٤
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 « . و فرمود:»ده شودیه پرستکقرار مده  یپروردگارا قبر مرا بت«. ١»ُ�ْعبَدُ 
َ

ال
َّ فَإِنَّ َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ�  قبر . «٢»مْ تُ نْ ا كُ مَ  ُث يْ حَ  َ�تَِّخُذوا َ�رْبِي ِ�يًدا وَصلُّوا يلَعَ

جا کشما در ھر  یرا درودھاید زید و بر من درود بفرستیمدھ دگاه قراریمرا ع
ات یح ین روزھای[و آخر یماریدر بستر ب ».رسد ید به من میه باشک

نِْبيَائِِهْم َمْسِجًدا «د: ش] فرموکمبار
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوَد َوانلََّصارَى اختَّ ُ ايلْ لََعَن ا�َّ

 َذلَِك  :اع�شةقَالَْت 
َ

ْن ُ�تََّخَذ َمْسِجًداَولَْوال
َ
ْخىَش أ

َ
�ِّ أ

َ
بَْرُزوا َ�رْبَُه َ�ْ�َ �

َ َ
 .٣»أل

امبرانشان را مسجد و یپ یه قبرھاکند کرا لعنت  یھود و نصاریخداوند «
ث فرمود:] از آنچه ین حدیح ای[محل عبادت] قرار دادند. [عائشه در توض

ن ینبود قبر او بر اد. و فرمود: اگر به خاطر آن یآنان انجام دادند برحذر باش
 ».شوده به صورت مسجد در آورده کراھت داشت کن یکسته تر بود لیار شاک

گاھ یا ن موضوع مبحث گستردهیو ا ه کنیمؤمن به ا یاست با وجود علم و آ
 یار آنست، ولیاست و فرمانروا و صاحب اخت یزیھمانا الله پروردگار ھر چ

ه کند. ھمانطور ک یار نمکرده است انکرا خلق ھا  آن یه الله تعالکرا  یاسباب
 د:یفرما یم یه الله تعالکاھان قرار داده است. چنانیش گیباران را سبب رو

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَما َمآءِ مَِن  ٱ�َّ ۡحَيا بِهِ  ٱلسَّ

َ
آءٖ فَأ �َض مِن مَّ

َ
َ�ۡعَد َمۡوتَِها َو�َثَّ �ِيَها  ٱۡ�

ِ َدآبَّةٖ 
خداوند از آسمان فرو فرستاده است و  هک یو آب« .]۱۶۴[البقرة:  ﴾ِمن ُ�ّ

نده که درآن پراک ین را پس از پژمرده شدنش زنده داشته و جانورانیبدان زم
ه به کقرار داده است  یزید و ماه را سبب آن چیخورش هک. چنان»است

 یزیند و ھمانطور شفاعت و دعا را سبب آن چیآفر یرا مھا  آن له آن دویوس
ند. مانند نماز ک یم یخود را جار یله آن قضایسه به وکقرار داده است 

                                                 
 احمد به سند صحیح آن را روایت کرده است. امام -١
 کند. ابوداود این حدیث شریف را به سند حسن روایت می امام -٢
 متفق علیه. -٣



 ۴۷   واسطه بین حق و خلق

ه به کاست  ین از جمله اسبابیه اکشخص مرده،  ی مسلمانان بر جنازه
دھد و مسلمانان  یش قرار میاو را مشمول رحمت خو یواسطه آن، الله تعال

 افت خواھند نمود.یار، ثواب و پاداش درکز بواسطه آن ین

 اسباب مشروع و اسباب نامشروع

 ل دانسته شود:یه در مورد اسباب سه امر ذکسته است یشا
ار خواسته کتواند  ینم یین و مشخص به تنھایسبب مع یکاول: ھمانا 

ھم الزم است با  یگریه به ناچار ھمراه آن، اسباب دکد آورد، بلیشده را پد
  .]گردد یه مانع ظھور مطلوب مکدر برابر آن قرار دارد [ ین موانعیوجود ا

رد و موانع را برطرف ک یامل نمکاسباب را  یاگر الله تعالن یبنابرا
و منزه آنچه را  کرا پروردگار پایشد ز یساخت ھرگز مقصود حاصل نم ینم

ه مردم نخواھند و آنچه را مردم بخواھند کرساند ھرچند  یبخواھد به انجام م
 د.یاراده فرما یه الله تعالکنیرد مگر ایپذ یتحقق نم

سبب است مگر  یزیه چکاعتقاد داشته باشد  یسکست یز نیدوم: جا
گاھکن ھریبنابرا ،ه به سبب بودن آن علم داشته باشدکنیا  یس بدون علم و آ

قائل شود  یزیا به سبب بودن چید یبه عنوان سبب برآ یزیدر صدد اثبات چ
ه ک یسکاعتبار و باطل است. مانند  یه با شرع مخالفت دارد، نظرش بک
ه در یکفع بال و بدست آوردن نعمت است. درحالپندارد نذر سبب د یم

رد و فرمود: ک یه از نذر نھکده است یبه اثبات رس صامبرین از پیحیصح
ل یاز دست بخ یا امریله آن مال یه به وسکآورد، بل ینم یریھمانا آن خ

 گردد. یخارج م



 واسطه بین حق و خلق   ۴۸

ه کنیارا سبب قرار دھد مگر   ینیاز اعمال د یزیه چکست یسوم: روا ن
 ین برایاست؛ بنابرا١فیبر توق ھا عبادت یرا اساس و مبنایباشد زمشروع 

ر او را به دعا یقائل شود و غ یکشر یالله تعال یه براکست یز نیانسان جا
ش یھا هاز خواست یردن برخکه آن امر در فراھم کند کبخواند اگر چه گمان 

عت یه مخالف شرک ییھا توان با بدعت یل نمین دلیاست، به ھم یسبب مؤثر
ال خود آن را درست یبه عبادت پرداخت ھر چند در خ یالله تعال یاست برا

گردد  یم که دچار شرک یانسان را به ھنگام ین گاھیاطیه شکپندارد، چرا 
ز به ین یو گاھ کنند می یاریھا و مقاصدش  از خواسته یدر انجام دادن بعض

انسان حاصل  یھا ال و خواستهیاز ام ی، بعضیفر و گناه و نافرمانکواسطه 
حاصل از آن  ی را مفسدهیست، زیل بر حالل بودنش نیار دلکن یشود و ا یم

 یبرا صو رسول الله ،باشد یآن م ی لهیجاد شده بوسیبزرگتر از مصلحت ا
مال رساند و راه کند و آن را به کل یه مصالح را تحصکن مبعوث شده است یا

به آن  یه الله تعالکھر آنچه را ن یاھش دھد، بنابراکمفاسد را ببندد و آن را 
 یه از آن نھکدستور داده است، مصلحتش رحجان دارد و ھر آنچه را 

ه کن مجمل قابل بسط است یافزونتر است. و ا اش فرموده باشد مفسده
 علم.گنجد. و الله أ ین مختصر نمیح آن در ایتوض

                                                 
ده است از توقیفی بودن عبادت این است که به ھمان شکلی که تشریع ش منظور -١

بدون تبدیل یا اضافه کردن بدان یا کم کردن از آن و یا سرایت دادن حکم یکی بر 
دیگری (قیاس در عبادت) آن را انجام داد و باید در برابر آن تسلیم محض بوده و از 

 ای پرھیز نمود. (مترجم) طرح ھرگونه ایراد و شک و شبھه



 
 

 من ال نبي بعده السالم علیواحلمد هللا وحده والصالة و

آور بود،  نام یدر شجاعت و عمل، قھرمان /هیمیسالم ابن تخ اإلیش
ه کرد مخصوصًا آن ھنگام ک یشام باز یھا نیرا در نجات سرزم ینقش مھم
او خود را به  اند هدیرسان تاتار به شھر حلب یرکه لشکردند کع یبزدالن شا

ق نمود و به مصر مسافرت یجھاد تشو یرا براھا  آن ان شام رسانده ویسپاھ
د تا سرانجام یب نمایمت و دفاع از شام ترغیعز یآنجا را برا یرد تا فرمانرواک

 شر دشمنان را از آنان دور گرداند.
ن ین مسلمیب یات ویه در دوران حک ین اصالح گر بود، ھنگامیدر د

خ به پا خاست و یار فالسفه و آراء معتزله و اشاعره منتشر شده بود شکاف
ام کده و احیه قرآن و سنت را مأخذ عقکرد کن امر دعوت یبه ا مردم را

 بدانند و بس.
او را به  یواھ یلیھا بستند و به دال دشمنان و حاسدان بر او تھمت

ن ساختند و یدبام را بر او بکردند تا سرانجام حکمتھم  »مجسمه بودن«
ان شجاعانه یباعث شدند تا به زندان افتد و در راه اعتقادش و بخاطر ب

 قت در زندان جان سپرد.یحق
ھرگونه  یمن و نفیه رب العالید و تنزیش جز توحیھا کتاباھل انصاف در 

 .اند هافتین یزیل از او چیه و تمثیتشب
 دوستدرانش را رحمتھروان راه او و سالم و رخ اإلیخداوند متعال ش

 .ندک

 نيا رب العاملي نيآم
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