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 مقدمه

جربوت، رافع ـمنفرد بالعِزة والـملكوت، الـملك والـحمدُ هللا مدبِّر الـال

مقدر فيها أرزاق العباد، الذي رصف أعني ذوي القلوب ـاد، الـاء بغري عمـالسم

مهمهم واأللباب عن مالحظة الوسائط واألسباب إىل مسبّبِ ِ األسباب، ورفع 

لمـعن االلتفات إىل ما عداه واالعتم اً ـاد عىل مدبّر سواه، فلم يعبدوا إالَّ إياه، عِ

م، ال ـخلق عبادٌ أمثالُ ـبأنهُ الواحد الفرد الصمد اإلله، وحتقيقاً بأَنَّ مجيعَ أصناف ال هُ

بتغى عندهم الرزق والصالة عىل حممد قامع األباطيل، ال هادي إىل سواء السبيل، ـيُ

 اً كثرياً.ـآله وسلم تسليم وعىل
شما قرار دارد در مورد  ینون، پیش روکه ھم اکتابچه کاّما بعد، این 

از  یکید از یباشد. در ابتدا با یم یالله سبحانه و تعال یتاپرستیکت و یوحدان
له یم و به وسیپندار یمه بزرگشان ک یسانک صبزرگان اھل بیت پیامبر 

ه به من کنم کر کتش -مینک یم یکنزد یتعالخود را به الله ھا  آن محبت
ان اھل یشوایھای پ هات قرآن و فرمودیرد کتابچه ای آراسته به آکشنھاد یپ
دارد پس به خاطر  یھمه امت در پ یبرا یادیسم چون نفع زیت بنویب

دوست نداشتم، که  این ه داشتم به درخواست او پاسخ دادم. با وجودک یشوق
 رم. یگ یشیدارند پ یو تقوا بر من برتر ه از نظر علمک یسانکبر 
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تاب ھمان کتمان علم است کاّما دیدم که سستی من از نوشتن این  
ھا که  یه به روایاتی از اھل بیت که مخالف ادعای برخک یمخصوصًا ھنگام

گاھی پیدا کردم. نسبت میھا  آن امروزه خود را به آیین و اعتقاد  دھند آ
اند. چنانچه کسی  ھا پشت سر ھم آمده فتنهبراستی که در این زمان 

دارد و از الله  شنود ناپسند می بیند و می دارای دلی زنده باشد آنچه را که می
 اش را در دینش قرار ندھد.  خواھد که فتنه می یسبحانه و تعال

 ةُ شهاد«روی گردانی از آنچه معنی شھادتین  ۀو کدام فتنه بزرگتر از فتن
بخشد. چه بسیارند  را حقیقت می »، و أنَّ �مداً رسول اهللاأن ال � إال اهللا

اند و چه  کسانی که با علم، دیگران را نسبت به شھادتین در فتنه انداخته
 اند.  بسیارند آنھایی که از روی تقلید در فھم آن، به فتنه دچار شده

ام را با طلب یاری از  پس بر من واجب است که ھّمتم را محکم و اراده
ام به مردم فقط از او  وند قوی گردانم. در حالی که در رساندن گفتهخدا

خواستم بیان کنم بطور کامل  طلبم. اگر آنچه را که می توفیق و استحکام می
ھا را کامل نمود و اگر  بیان شد پس سپاس خداوند که با نعمت خودش نیکی

ام  بھره آن بی خواھم از پاداش خواستم کامًال بیان نشد از خداوند می آنچه می
نکند و این کارم را خالصانه در راه خودش قرار دھد، طوری که ریا و شھرت 

 طلبی در آن نباشد. 
گرامی بداند راضی نمودن مردم ھدفی دست  ۀخوانندکه  این و برای

نیافتنی است و کسی که مردم را در مقابل ناخشنودی خداوند راضی نماید 
کند، و کسی که خداوند  محول میھا  آن و به خدا او را به مردم واگذار نموده

را در مقابل ناخشنودی مردم راضی نماید خدا از او راضی بوده و ھمچنین 
 نماید.  مردم را از او راضی می

رُ دعوانا أَنِ الو  .منيَ ـهللاِ ربِّ العال حمدُ ـآخِ



 
 
 
 
 

 ؛ ظلمی بس بزرگشرک

شرک ورزیدن را بزرگ پنداشته پس در کتاب گرامیش براستی خداوند متعال  

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ فرموده: ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱَوَمأ َوَما  �َّاُر

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ی برای خدا قرار دھد، یکس شرکھر «. ]۷۲[المائدة:  ﴾لِل�َّ

ار یاران، کو ستم ،گاه او دوزخ استیو جا ،رده استکخداوند بھشت را بر او حرام 

 . »اوری ندارندیو 

َ ٱإِنَّ ﴿و در جای دیگری از کتابش فرموده است:  َك  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
َ� َ�ۡغفُِر أ

را  کخداوند (ھرگز) شر«. ]۴۸[النساء:  ﴾َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ  ۦبِهِ 

 .»بخشد سته بداند) مییس (بخواھد و شاکتر از آن را برای ھر  نییبخشد! و پا نمی
که  این بخشد مگر پس خداوند متعال خبر داده که بحقیقت شرک را نمی

از آن توبه شود، ولی خداوند اگر بخواھد گناھان غیر از شرک را بدون توبه 
 .١بخشد ھم می

چقدر به این آیه توجه  سروشن شده که امام علی و بحقیقت برای من
 ۀای نزد من از این فرمود ھیچ آیه فرماید: (در قرآن  داشته آنجا که می

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  تر نیست که می خداوند متعال محبوب ن �ُۡ�ََك  �َّ
َ
َ� َ�ۡغفُِر أ

                                           
 . ۱۰۱، ص ةالشیخ المفید، المسائل السروی -١
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 . ١]۴۸[النساء:  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ  ۦبِهِ 
بزرگ معرفی  یو بخاطر زشت بودن شرک، خداوند سبحان آن را به ظلم

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿نموده پس فرموده است:  قت یدر حق« ]۱۳[لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ
 .»، ظلم بزرگی استکشر

پس ھر کس شرک ورزد بحقیقت که به خود ظلم نموده و خود را به 
را ھا  آن خود  ۀکه خداوند با فرمودھالکت انداخته است برخالف اھل ایمان 

ِينَ ٱ﴿کند:  چنین تعریف می ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  �َّ
ُ
ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا َءاَمُنوا

ۡمنُ ٱ
َ
ۡهَتُدونَ  ۡ� مان یمان آوردند، و ایه اکھا  آن (آری،)«. ]۸۲[األنعام:  ﴾٨٢وَُهم مُّ

ھا  آن و ،منی تنھا از آن آنھاستیالودند، ایو ستم ن کخود را با شر

 .»!ند افتگانی تیھدا
باز  کو براستی خداوند عمل مشرک را باطل نموده و آن را به خود مشر

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ ﴿فرماید:  گرداند. و می می ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
[األنعام:  ﴾َولَۡو أ

گردد (و  اند، نابود می انجام داده هکی) یکشوند، اعمال (ن کمشرھا  آن و اگر« .]۸۸

 .»رند)یگ ای از آن نمی جهینت

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿فرماید:  می صبلکه به پیامبرش محّمد  
ُ
ِينَ ٱَولََقۡد أ َّ� 
ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ

َ
[الزمر:  ﴾٦٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

، تمام اعمالت شرک بورزیده اگر کن وحی شده یشیامبران پیھمه پبه تو و « ]۶۵

 .»اران خواھی بودکانیشود و از ز تباه می
ق پیدا کند و باعث رھایی بندگان از که  این و برای  توحید خالص تَحقُّ

پرستش غیر خداوند عّزوجل، باشد خداوند پیامبران را بعنوان مژده دھنده و 

                                           
 .۴۰۹التوحید کتاب شیخ الصدوق ص  -١
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ٖة ﴿فرماید:  ان که میھشدار دھنده فرستاده ھمچن مَّ
ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ِن 

َ
ْ ٱرَُّسوً� أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنُِبوا ما در ھر امتی «. ]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ

 .»!دینکو از طاغوت اجتناب  ،دیتا را بپرستیکخدای «ه: ک فرستاده ایمرسولی 
پس ھر پیامبری که خداوند او را فرستاده است، با دعوت به پرستش 

 خداوند آغاز نموده است. 

ْ ٱَ�َٰقۡوِم ﴿گوید:  است که به قومش می ÷این نوح  َ ٱ ۡ�ُبُدوا َما لَُ�م  �َّ
َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ  ۥٓ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

َ
ٓ أ ای «. ]۵۹[األعراف:  ﴾إِّ�ِ

جز او برای شما  بحق ه معبودیکد، ینکگانه را پرستش یقوم من! (تنھا) خداوند 

 .»!ترسم د،) من بر شما از عذاب روز بزرگی میینکر او را عبادت یست! (و اگر غین

ْ ٱَقوِۡم َ�ٰ ﴿فرماید:  است که به قومش می ÷و این ھود  َ ٱ ۡ�بُُدوا َما لَُ�م  �َّ
فََ� َ�تَُّقونَ  ۥٓۚ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

َ
ای قوم من! (تنھا) خدا را پرستش «. ]۶۵[األعراف:  ﴾أ

 ».د؟!ینک شه نمییزگاری پیا پرھیست! آیبرای شما ن بحق ه جز او معبودیکد، ینک
فرماید:  کند و می است که پروردگارش به او امر می صاین ھم محّمد 

َم َر�ُُّ�ۡم ﴿ تُۡل َما َحرَّ
َ
� ْ ْ بِهِ قُۡل َ�َعالَۡوا �َّ �ُۡ�ُِ�وا

َ
[األنعام:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَعلَۡيُ�ۡمۖ �

 تان بخوانم:یرده است براکد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام ییایبگو: ب« .]۱۵۱

 .»دیخدا قرار ندھ یکزی را شریچکه  این

=.»اقولوا ال اله اهللا تفلحو«زد:  گشت در حالی که صدا می در بین مردم می
در » شوید بر حّقی به غیر از الله نیست رستگار می بگویید ھیچ معبود«

انداخت و سخنان  عین حال عمویش ابولھب از پشت سر به طرفش سنگ می
 گفت. زشت می

داند و زشت  ه دل زنده دارد، ظلم را ناخوشایند میک یاگر انسان
 کند و بخاطر گناه بزرگشان نسبت به شمارد و با ظالمان دشمنی می می
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ترین ظلم، شریک قرار دادن برای  ورزد، پس باید بداند بزرگ کینه میھا  آن
گذشتگان ماست و انسان  ۀخدای سبحان است. ھمچنان که این عقید

مشرک بخاطر بدگمانی اش به خداوند و دلبستگی به غیر او، سزاوار است که 
 بخاطر خدا مورد کینه واقع شود. 

 «پرسد:  می صبر آمده که او از پیام سدر حدیث عبدالله بن مسعود 
َ
 يُّ أ

ن جتعل ِهللا نّداً وهو َخلَقَ 
َ
عظُم؟ فقاَل: أ

َ
کدام گناه بزرگتر است؟ « .»!َك اذّلنب أ

برای خداوند شریکی قرار دھی در حالی که او تو را خلق کرده که  این فرمودند

 .١»!است
به ھمین خاطر است که پرھیز از شرک و بیزاری جستن از مشرکین و 

 دھند از واجبترین واجبات است.  شرکی که قرار می
از مشرکین و آنچه بغیر از خداوند  ÷و از ھمین مسیر است که ابراھیم 

ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدونَ ﴿کند:  پرستند آشکارا اعالم بیزاری می می فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
 ٧٥قَاَل أ

 
َ
ۡقَدُمونَ ٱنُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم أ

َ
ٓ إِ�َّ َربَّ  ٧٦ۡ� [الشعراء:  ﴾٧٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱفَإِ�َُّهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ

شما و . دیردک وسته پرستش مییه پکی را یزھاین) چید (ایدیا دیگفت: آ« .]۷۵-۷۷
دشمن من ھستند (و من دشمن آنھا)، مگر ھا  آن ن شما، ھمهیشیپدران پ

 .»انیپروردگار عالم

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿فرماید:  ھمچنین می  ،ای قوم من«. ]۷۸[األنعام:  ﴾إِّ�ِ بَِرٓيءٞ ّمِمَّ

 .»زارمید، بیساز ه شما (برای خدا) میکی یھایکاز شر
در مورد  یاست، آن دینی که الله سبحانه وتعال ÷و این دین ابراھیم 

[البقرة:  ﴾ۥإِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  مَ  ۧ َوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  آن می

ی و کم، (با آن پاین ابراھییسی از آکه و نادان، چه یچز افراد سف« .]۱۳۰

                                           
 . ۱۴/۳۳۲الوسائل  كمستدر -١
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 .»؟!گردان خواھد شد درخشندگی،) روی
تشویق نموده و  ÷و خداوند مردم را به پیروی از دین ابراھیم 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ ﴿فرماید:  می
ُ
ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم وَ َقۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ إِۡذ قَالُواْ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ِ ٱلَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱبَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم   ب

ْ ٰ تُۡؤِمُنوا بًَدا َح�َّ
َ
ِ ٱ� لممتحنة: [ا ﴾ۥوَۡحَدهُ  �َّ

ه با او بودند وجود کسانی کم و یبرای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراھ« .]۴
ر از یما از شما و آنچه غ«) خود گفتند: که به قوم (مشرکداشت، در آن ھنگامی 

ان ما و شما عداوت و یو م ،میافرکما نسبت به شما  ،میزارید بیپرست خدا می

 .»دیاوریمان بیگانه ایه به خدای ک زمانیتا  ،ار شده استکشگی آشیدشمنی ھم



 
 
 
 
 

 دعا همان عبادت است

دار آن را  در حقیقت دعا ھمان عبادت است، حقیقتی که انسان ایمان
کند در حالی که بخاطر درخواست خیر دنیا و آخرت دستھایش  احساس می

 کند.  را بسوی آسمان بلند می
ھای اھل بیت علیھم السالم  و براستی که آیات قرآن و احادیث و گفته

د، پس صراحتًا آمده که دعا کنن این معنی که دعا، عبادت است را تأیید می
ھمان عبادت بوده و دعا و طلب از غیر خداوند ھمان معبود قرار دادن غیر 

 پاک و منزه است.  یکاوست و خدا از شر
فرمود:  بر روی منبر می صگوید: شنیدم پیامبر  می سنعمان بن بشیر 

، سپس این آیه را »براستی که دعا ھمان عبادت است« .»ةإنَّ ادلاعَء هو العباد«

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿تالوت فرمودند: 
َ
ِينَ ٱأ وَن  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
پروردگار شما گفته «. ]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

بر کت من ته از عبادکسانی کرم! ید تا (دعای) شما را بپذیاست: مرا بخوان

 .»!شوند ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می می
 ۀو در مناجات امام علی بن حسن (زین العابدین) در کتاب کامل صحیف

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن َ�َفۡرُ�ۡم ﴿ ۀگویم آی سجادیه آورده که من می
َ
لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�
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  .]۷م: ی[إبراھ ﴾إِنَّ َعَذاِ� لََشِديدٞ 

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿ گویم: و می
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
ر « .]۶۰[غافر:  ﴾َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  دعا را عبادت و ترک دعا را تکبُّ

بحساب آورده و وعده داده در صورت ترک دعا انسان با خواری وارد جھنم 
کنیم و با فضل و کرم تو  نھادن تو است که ذکرت میشود، پس بار الھا با مّنت  می

دھم به  طلبم و در راه تو صدقه می کنیم و به امر تو از تو می است که شکرت می

 .١»ییفزایاین امید که بر ایمانم ب
) از قطب ۱۵۹ص  ۵میرزا نوری طبرسی در کتاب (مستدرک الوسائل جلد 

را  صاین حدیث پیامبر  کند که ایشان در قسمت دعاھایش راوندی نقل می

يت ةِ أفَضُل ِعبادَ «فرمایند:  آورده که می مَّ
ُ
 .»القرآن ادلاعءُ  ةبَعَد قراءَ  أ

 .»ارزشمندترین عبادت اّمت من بعد از قرائت قرآن، دعا است«

ۡسَتِجۡب َلُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿سپس این آیه را تالوت فرمودند: 
َ
ِينَ ٱأ َّ� 
وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ   .]۶۰[غافر:  ﴾�َۡسَتۡكِ�ُ

 بینید که دعا ھمان عبادت است؟. براستی! پس آیا نمی
کند  روایت می ÷) از امام باقر ۴۶۶ص  ۲کلینی در کتاب (الکافی جلد 

ِينَ ٱإِنَّ +فرماید:  که فرمودند: خداوند می وَن  �َّ َ�ۡن ِعَباَدِ� �َۡسَتۡكِ�ُ
منظور از عبادت در اینجا «. سپس فرمودند: _َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

 .»ترین عبادت دعاست دعاست و بزرگ
کریمه قابل توجه است این است که خداوند متعال دعا  ۀو آنچه در این آی

نیز ھمچنانکه در حدیث (مستدرک  صرا عبادت نامیده و رسول الله 

                                           
 .۲۲۵و  ۲۲۴العابدین) ص صحیفة کامل سجادیه امام علی بن حسین (زین  -١
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باقر که در روایت (الکافی)  آمده به ھمین معنا اشاره فرموده و امام الوسائل)
تر این  تر و روشنخداوند واضح ۀآمده دعا را عبادت نامیده، بلکه در فرمود

ۡ�َ�ُِلُ�ۡم ﴿بیان شده که به قومش فرمودند:  ÷نکته از زبان ابراھیم 
َ
َوأ

ِ ٱَوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ْ َرّ�ِ  �َّ ۡدُعوا
َ
اَوأ ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ َشقِّيٗ

َ
ٓ أ َّ�

َ
 ٤٨ َعَ�ٰٓ �

ا  لَُهمۡ ٱفَلَمَّ ِ ٱَوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۡ�َ�َ و از شما، و آنچه « .]۴۹-۴۸م: ی[مر ﴾�َّ
دوارم در یو ام ،خوانم و پروردگارم را می ،نمک ری مییگ نارهکد، یخوان ر خدا مییغ

دند یپرست ر خدا مییه از آنان و آنچه غکپاسخ نمانم! ھنگامی  خواندن پروردگارم بی

 .»ردکری یگ نارهک
ھا  آن نسبت به قومش خبر داده که به ÷ابراھیم  ۀپس خداوند از گفت

ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعونَ +گفت: 
َ
ھا  آن کنید و از از شما و آنچه دعا می«. _َوأ

 .»کنم گیری و دوری می کنید کناره میدرخواست 

ا +فرماید:  و خداوند متعال این را به عبادت تعبیر نموده و می فَلَمَّ
لَُهمۡ ٱ گیری  کردند، کناره و آنچه عبادت میزمانی که از آنان «. _َوَما َ�ۡعُبُدونَ  ۡ�َ�َ

 .»کنم می
زیادی وجود دارد مبنی بر این که دعا عبادت  ۀھای به اثبات رسید روایت

 کنم:  اشاره میھا  آن است در زیر به بعضی از
 ÷کلینی در کتاب الکافی، و حر عاملی در (وسائل الشیعه) از ابی عبدالله 

در حقیقت که دعا ھمان « .١»ةادلاعء هو العباد أنَّ «کند که گفتند:  روایت می

 .»عبادت است

                                           
قسمت فضل دعا و تشویق برای دعا  –، (کتاب دعا ۳۳۹، ص ۲جلد  يکتاب الکاف -١

قسمت دعا و تشویق برای دعا  –، (بخش دعا ۲۳، ص ۷جلد  ةکردن)، وسائل الشیع
 ).۷کردن ص 
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 ةأفضل العباد«روایت شده که فرمودند:  ÷ھمچنین از ابی جعفر 
 .»یعنی برترین عبادت، دعا کردن است« .١»ادلاعء

) از ابن عمار روایت ۱۰۴، ص۲طوسی در کتابش (تھذیب االحکام جلد 
گفتم (دو مرد در یک ساعت نمازشان  ÷کند که گفت : به ابی عبدالله  می

وتش از دعایش بیشتر قرآن تالوت کرد و تالھا  آن را شروع کردند، یکی از
بود و دیگری دعا کرد چنان که دعایش از تالوتش بیشتر بود سپس ھر دو 
در یک وقت فارغ شدند، کدام یک بھتر است؟ گفت : در ھر دو برتری و 

 فضیلت است، ھر دو نیکویند. 
دانستم ھر دو نیکند و فضیلت دارند، در جواب گفت: دعا  گفتم: من می

َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ فرماید: ای که می خداوند را نشنیده ۀبرتر است، آیا فرمود
ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ

َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
د تا (دعای) شما را یپروردگار شما گفته است: مرا بخوان« .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َداِخرِ�نَ 

ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ  بر میکعبادت من ته از کسانی کرم! یبپذ

 .»شوند! می
و گفت: قسم به خدا دعا عبادت است، قسم به خدا آن برتر است، قسم به 
خدا آن افضل است، آیا دعا عبادت نیست؟! قسم به خدا عبادت است، قسم 

ترینشان  ترینشان نیست، به خدا قسم قوی به خدا عبادت است آیا دعا قوی
 ترینشان است.  ، به خدا قسم قویاست

گفتم: کدام عبادت برتر  ÷از سدیر روایت شده که گفت: به ابی جعفر 
تر از این نیست که از  است؟ در جواب گفت: ھیچ چیزی نزد خداوند باارزش

                                           
(بخش: پسندیده بودن انتخاب دعا نسبت به غیر آن از  ۳۰، ص ۷جلد  ةوسائل الشیع -١

 ت مستحب). عبادا
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آنچه نزد اوست درخواست و طلب شود، و ھیچ کسی مورد کینه و نفرت 
عبادت وی سر باز زده و از آنچه که  گیرد، بجز کسانی که از خداوند قرار نمی

 کنند. نزد اوست در خواست نمی
گفت: صبح  کرد، می روایت شده وقتی که صبح می ÷از َابی جعفر 

کردم، صبح کردم در  کردم در حالی که پروردگارم را ستایش و نیایش می
حالی که ھیچ شریکی برای خدا قرار ندادم و بغیر از او معبود دیگری را 

خواست و دعا قرار ندادم، و ھیچ سرپرست و یاوری بغیر از او برای مورد در
 .١خود بر نگزیدم

و ھمچنین پرسیده شد: (کدام عبادت بھتر است؟ در جواب گفت: ھیچ 
 .٢چیزی نزد خداوند متعال باارزشتر از این نیست که از او درخواست شود)

این داللت ھر چه در این جا آوردیم و به اثبات رسیده بطور قطعی بر 
کنند که دعا عبادت است و دعا کردن و درخواست از غیر خداوند  می

 عبادت برای غیر خداوند متعال است. ۀبصورت کامًال آشکار بیان کنند
 

                                           
 قسمت : سخن ھنگام صبح و عصر).  –(بخش دعا  ۳۸۸، ص ۲جلد  يالکاف -١
 ھمان منبع. -٢



 
 
 
 
 

 ؟دییگو چه می شمااند،  امبران گفتهیپ

را بر ھا  آن ھا و تقدیم قربانی برایطلب دعا از بت ÷زمانی که ابراھیم 

َ�َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿قومش رّد کرده و ناپسند دانست؛ 
َ
ِ ٱقَاَل أ َما َ�  �َّ

ا جز خدا یم) گفت: آی(ابراھ« .]۶۶اء: ی[األنب ﴾٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٗٔ يَنَفُعُ�ۡم َشۡ� 
انی به شما یزھم ن سودی برای شما دارد، و نه یترمکه نه کد یپرست زی را مییچ

 .»!رساند می
تواند  جویید از کسی که نمی زنید و طلب یاری می بله ... چگونه صدا می

 انی به خود یا به دیگران برساند!.سود و زی
بیان کرده که  ص این را خداوند متعال از زبان پیامبرش محمد

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿فرماید:  می ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱُقل �َّ ُ َولَۡو ُكنُت  �َّ

ۡعلَُم 
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱأ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ  لسُّ نَا

َ
إِۡن �

ستم، یش نیان خویسود و ز کبگو: من مال« .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 
ز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند ینھان نب و اسرار ی(و از غ ،مگر آنچه را خدا بخواھد

ردم، و ک ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییند) و اگر از غکاراده 
ام برای  دھنده دھنده و بشارت میمن فقط ب ،دیرس انی) به من نمییچ بدی (و زیھ

 .»رش حقند)یآورند! (و آماده پذ مان مییه اکگروھی 
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ۡملُِك ِ�َۡفِ� + ۀمبارک ۀآی فضل بن حسن طبرسی در تفسیر
َ
ٓ أ  ._قُل �َّ

گوید معنای این آیه ھمان اظھار عبودّیت و بندگیست، یعنی من عبد  می«
توانم سودی را متوجه خود سازم یا ضرری از خود  ضعیفی ھستم که نمی

ُ ٱإِ�َّ َما َشآَء +». دفع کنم تواند نفع را به من برساند  . وپروردگار من می_�َّ
 آن را از من دور کند.یا 

ۡعلَُم ﴿
َ
 .« دانستم و اگر غیب را می«. ﴾ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

بود، در این صورت بر سود و منفعت  ھست بھتر میکه  این وضعّیت من از
کردم، و  افزودم و از ھر چه ضرر و زیان داشت دوری می خود می

گذاشتم یکبار در جنگ پیروز شده و بار دیگر شکست بخورم، یکبار در  نمی

۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ ﴿تجارت سود کنم و بار دیگر ضرر.  نَا
َ
 .﴾إِۡن �

ام و  من فقط عبدی ھستم که بعنوان مژده دھنده و بیم دھنده فرستاده شده«

 .١»غیب دانستن در شأن و منزلت من نیست

ٓ ﴿گوید:  می ۳/۴۳۱شیخ محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف  قُل �َّ
ا إِ�َّ َما َشآَء  ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ

َ
ُ ٱأ َّ�﴾. 

اشرف و  صمسلمانان به پیامبر خود حضرت محّمد  ۀھم ۀاین عقید
 برترین مخلوقات است که مالک ھیچ چیزی برای خود نیست چه برسد به

 مالک چیزی برای دیگران باشد.که  این
توحید و  ۀنتیجه قطعی و نھایی عقید صو این باور نسبت به محّمد 

ۡعلَ ﴿فرماید:  یکتاپرستی است، ھمچنان که می
َ
 ۡلَغۡيَب ٱُم َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  وٓءُ ٱَوَما َمسَّ  .﴾لسُّ

                                           
 . ۴۸۸ص  ۱جوامع الجامع جلد  -١
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دھد بلکه بر این ھم  غیب که در اینجا آمده فقط معنای غیب نمی ۀکلم
کند که غیب فقط مخصوص خداوند متعال است عالوه بر این،  داللت می

در مقابل کند که  ھا اعالم مینسل ۀترین انسان به پروردگار به ھم نزدیک
 گر تفاوتی ندارد.یھای دچ انسانی با انسانیمسأله غیب ھ

سپس به این ابالغ بسنده نکرده بلکه از روی احساس و وجدان برای آن 
دانست عاقبت کارھا را  دلیل آورده آن ھم این است که اگر غیب را می

انداخت و آنچه عاقبت بدی  دانست. پس آنچه عاقبتش نیکو بود جلو می می
انداخت و آنچه در زندگی برایش ضرری داشت و از آن  ت به عقب میداش

کسی نگوید: در حالی که محّمد که  این رسید. و برای آمد به او نمی بدش می
بدستور خدا  صداند؟ پیامبر  مقرب خداست چگونه غیب را نمی ۀفرستاد

نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� ﴿گوید:  می
َ
من کسی جز مژده دھنده « .﴾يُۡؤِمُنونَ إِۡن �

 .»اند نیستم مان آوردهیه اکسانی کو ھشدار دھنده برای 
به حقیقت که او پیامبر خداست. و در این ھیچ شّکی نیست، اّما مأمورّیت 

ھای خداوند را به مردم برساند، و گناھکاران  پیامبر فقط در این است که پیام
اران را به پاداش مژده دھد، اّما علم غیب و را از عذاب ترسانده و فرمانبرد

 رساندن نفع و ضرر فقط در دست خداست. 
دستور داده که به مردم ابالغ نماید که من  صخداوند متعال به پیامبر 

َمآ ﴿فرماید:  توانم به ھیچ کس سود و زیانی برسانم، خداوند می نمی قُۡل إِ�َّ
ۡ�ُِك بِهِ 

ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َحٗدا ۦٓ أ

َ
� َوَ� رََشٗدا ٢٠أ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ

َ
 ﴾٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

او  یکس را شرکچ یخوانم و ھ بگو: من تنھا پروردگارم را می«. ]۲۱-۲۰[الجن: 

 .»!ستمیتی برای شما نیان و ھدایز کدھم! بگو: من مال قرار نمی
گوید که: خداوند به  می ۱۰/۱۵۷شیخ طوسی در کتاب التبیان جلد 

ۡملُِك +امر کرده که به مکلفین بگوید:  ص پیامبرش محّمد
َ
قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ
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� َوَ� رََشٗدا  .﴾لَُ�ۡم َ�ّٗ
توانم ضرری را از شما دفع کنم و یا خیری را به شما  به این معنا که من نمی
توانم شما  باشد، و من فقط می ار میکن یه قادر به اکبرسانم، بلکه تنھا خداست 

 و نیکی دعوت کنم و شما را به راه راست راھنمایی کنم. را به خیر
رسد و اگر نپذیرفتید عذاب و  پس اگر پذیرفتید ثواب و پاداش به شما می

ھا  آن فرماید که ای پیامبر به رسد و ھمچنین خداوند می ِعقاب به شما می

ِ ٱقُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن ﴿بگو:  َحدٞ  �َّ
َ
ز بر ی(اگر من ن: بگو. «]۲۲[الجن:  ﴾أ

 ».ندک ت نمییس مرا در برابر او حماکچ ینم) ھکخالف فرمانش رفتار 
یعنی پیامبر ھم قادر نیست که کسی را از عقابی که خداوند متعال برای 

ِجَد ِمن ُدونِهِ +وی در نظر گرفته است پناه بدھد. 
َ
[الجن:  _ُمۡلَتَحًدا ۦَولَۡن أ

 .»ابمی و پناھگاھی جز او نمی« .]۲۲
یعنی گریز گاھی بجز خداوند که بتوان از عذاب و عقاب، به آن پناه برد و 

 صاز آن طلب سالمت کرد، وجود ندارد. و این آیه خطاب به شخص پیامبر 
باشد. چون که پیامبر مرتکب عمل  باشد ولی منظور آن اّمت وی می می

فرار و  شود که از عذاب بترسد. بنابراین غیر از خداوند ھیچ راه زشتی نمی
 گریزگاھی وجود ندارد. 

گوید:  می ۱۰/۱۵۳شیخ طبرسی در کتاب تفسیرش، مجمع البیان، 
خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داده و فرموده که ای پیامبر به مکلفین 

� َوَ� رََشٗدا﴿بگو که:  ۡملُِك َلُ�ۡم َ�ّٗ
َ
 .]۲۱[الجن:  ﴾٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

توانم ضرری را از شما دفع کنم و یا خیری را به شما برسانم و  یعنی نمی
ای بیش نیستم که جز ابالغ و  فقط خداوند قادر به آن است و من فرستاده

دعوت به طرف دین و ھدایت و ارشاد وظیفه دیگری ندارم. و این اعتراف به 
 است. صبندگی پیامبر 



 
 
 
 
 

 ندیگو ت با صراحت تمام از خودشان مییاهل ب

که وی ھا  آن این امام جعفر صادق است که با صراحت در پیشگاه مردم و
اند و  ھایی که سخنانش را شنیده اند و آن اند و با وی ھمنشینی کرده  را دیده

ای  قسم به خدا من بنده«گوید که:  کند و آشکارا می اند، اعالم می او را ندیده
و قادر به دفع ضرر و جلب منفعت نیستم، اگر خداوند به ما  بیش نیستم.

رحم کرد از رحمت و شفقت وی است، و اگر ما را دچار عذاب کرد از گناه 
باشد، قسم به خدا که ما ھیچ دلیل و حجتی برای خداوند  خودمان می

میریم و  نداریم و ھیچ رھایی و خالصی بجز او نداریم. و ما نیز قطعًا می
شویم و مسئول اعمال خود  رویم و آنگاه برانگیخته می ر میداخل قب

باشم و از  می صگیرم که من فرزند رسول الله  ھستیم.... شما را شاھد می
نیاز نیستم. بار الھا اگر تو را اطاعت کردم به من رحم کن، و اگر  خداوند بی

 .١»دچار گناه شدم مرا شدیدًا عذاب کن
ما را  الھا بالھای ما را آشکار نکن، و دشمنان بار «گوید:  و در دعایش می

نسبت به [احوال بد] ما شاد نکن، که تو ھستی ضرر رساننده و نفع 
 .٢»دھنده

                                           
 . ۲۸۹، صفحه ۲۵بحار االنوار، جلد  -١
  ۱۰، حدیث شماره ۴قرب اإلسناد، ص  -٢



 حقیقت توحید از دیدگاه ائمه                   ٢٠

روردگارا من از پ«گوید:  و نوه امام جعفر، یعنی امام رضا، در دعایش می
چ حول و قوتی جز بسوی تو یبرم، پس ھ حول و قوت خودم به تو پناه می

ا ه در مکاند  ی به بما نسبت دادهیزھایچا من از کسانی که ست. بارالھین
ست، بیزارم. بارالھا من از کسانی که چیزھایی را که حّتی در دل خود نیز ین

ام بر من دروغ بسته اند، بیزارم. بار الھا تویی خالق و  اعتقاد نداشته و نگفته
جویم. بار الھا تو  پرستم و تنھا از تو یاری می ننده، تنھا تو را میکتویی امر

خالق ما و خالق اجداد اّولین و آخرین ما ھستی. بار الھا ربوبّیت فقط 
باشد. پس بر مسیحیانی که عظمت تو  شایسته توست و الوھّیت الیق تو می

ھای توئیم،  را کم کردند، لعنت بفرست. بار الھا ما بندگان تو و فرزندان بنده
برانگیخته شدن برای خود نیستیم.  مالک ھیچ نفع و ضرر و مرگ و زندگی و

ھا  آن پندارند ما سرورشان ھستیم ما به وسیله تو از ھائی که می بارالھا آن
آیند و  کنند مردم به طرف ما می جوئیم، و آنھائی که فکر می بیزاری می

ھا  آن از مسیحیان] از ÷رزقشان برعھده ماست، [ما مانند برائت عیسی 
پندارند سوق  را بدانچه که میھا  آن وردگارا ماکنیم. پر اعالم برائت می

گویند ما را مؤاخذه نکن و نسبت بدانچه  میھا  آن ایم، پس به آنچه که نداده
 .١»گویند ما را بیامرز می

پس مالحظه کن که امام صادق و امام رضا به طور آشکارا شھادت 
امام از امامان دھند که خداوند تنھا نافع و تنھا ضرر رساننده است. و یک  می

تواند نفع و ضرری را به خود و یا به  ای است که نمی آل بیت ھمان بنده
پندارند به ائمه نسبت دروغ  ھایی که غیر از این می دیگری برساند. و آن

 خبرند. اند که خود از آن بی نسبت دادهھا  آن اند و چیزھایی را به داده

                                           
 . ۹۹اعتقادات شیخ مفید، ص  -١



 
 
 
 
 

ها  آن است، و کمک خواستن از خلق و دعای زییتوّسل چ
 گریز دیچ

شویم ولی اگر از ما سؤال شود،  خیلی از ماھا مرتکب خطاھای بزرگی می
 نیم. کن اشتباھات را از خود درو یدنبال بھانه خواھیم بود تا ا

بیشتر ما عاطفی ھستیم و این نیاز به دلیل و برھان ندارد و عاطفه 
گیرد و  کند که آن را دوست دارد، با آن انس می میشخص فکر معینی را القا 

 برد. بر مخالف آن حمله می
 صکنند که انتقاد من نسبت به کمک خواستن از پیامبر  بعضی تصور می

و ائمه آل بیت و یا صحابه گرامی و سایر اولیاء و صالحین، بخاطر بد سرشتی 
که اینگونه  و کم لطفی من نسبت به آن بزرگان است. ولی ھیھات و ھرگز

 و نزدیکی بهھا  آن باشد در حالیکه ما جان و خون خود را در راه دفاع از
دھیم ولی من یقین دارم که ھر  از دست میھا  آن و دوستی و محّبتھا  آن

و آل بیت و صحابه گرامی را دوست دارد.  صزنده دلی، خدا و رسولش 
پس بدون شک در خواھد یافت که این دوستی به معنای پرستش نیست و 

 و آل بیت و اصحاب وی به معنای پرستش صدوست داشتن رسول الله 
 نیست.ھا  آن

طلب  إشخص مسلمان حقیقتًا مسیحیانی را که از عیسی یا مریم 
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را ھا  آن دعا و گریه و زاری به درگاه کند. و ھمچنین کنند، رد می کمک می
کند که این شخص نسبت به  کند و به ذھن کسی ھم خطور نمی قبول نمی

بغض و کینه دارد. و آنچه که در مورد عیسی و مادرش  إعیسی و مریم 
 باشد.  گفته شد در مورد ائمه آل بیت از باب اولی جایز نمی

دوست مادرم اتفاق افتاد. این موضوعی را که یادآوری کردم میان من و 
شدم، او  ولی موضوع در مورد توکل بود. وقتی که داشتم سوار ماشین می

لتُ علی اهللا وم«گفت:   »توكلت علی اهللا«به او گفتم؛ مادرم بگو:  »حمدـتوكَّ

پیامبر ما و حبیب ماست ولی او نیز مخلوق است و جایز نیست  صمحمد 
 فقط بر خداوند باشد.  که به او توّکل کنیم و توّکل بایستی

کنیم. با  توکل می صکنیم آنگاه بر محّمد  او گفت: ما بر خدا توّکل می
یک لبخند گفتم: آیا درست است که بر خدا و بر مسیح توّکل کنی یا اول بر 
خدا و سپس بر مسیح توّکل کنی؟ گفت: نه، گفتم: پس فرق میان این دو 

 چیست؟ از این جواب من تعجب کرد. 
نبی نیست؟ گفت: بله، ولی با این حال جایز نیست  ÷گفتم: آیا مسیح 

 ن سخن در مورد او گفته شود. یه اک

رسول الله  ÷رسول الله است و مسیح  صبه او گفتم: مادرم، محّمد 

ُۡن إِ�َّ ﴿است و سخنان انبیاء الله در قرآن آمده است.  قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن �َّ
َ ٱُ�ۡم َوَ�ِٰ�نَّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُ  ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ن  ۦۖ َ�ُمنُّ َ�َ

َ
ٓ أ َوَما َ�َن َ�َا

�َِيُ�م �ُِسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ �ِإِۡذِن 
ۡ
ِۚ ٱنَّأ ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

�َّ  ١١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
َ
� ٓ َوَما َ�َا

 َ�َ َ ِ ٱَ�َتَو�َّ ۚ َوَ�َ  �َّ ٓ َءاَذۡ�ُتُمونَا ٰ َما نَّ َ�َ ۚ َوَ�َۡصِ�َ ِ ٱَوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََنا َّ� 
 ِ

ُونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ درست «گفتند: ھا  آن امبرانشان بهیپ« .]۱۲-۱۱م: ی[إبراھ ﴾١٢لُۡمَتَوّ�ِ
س از بندگانش کم، ولی خداوند بر ھر یه ما بشری ھمانند شما ھستکاست 
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ند)! و ما ھرگز ک بخشد (و مقام رسالت عطا می سته بداند)، نعمت مییبخواھد (و شا
م) یھراس دھای شما نمییم! (و از تھدیاوریای جز بفرمان خدا ب م معجزهیتوان نمی

ما را که  این م، باینکل نکو چرا بر خدا تو نند!کل کد تنھا بر خدا تویمان بایا افراد با
و ما بطور مسلم در برابر آزارھای شما  رده است؟!کھای (سعادت) رھبری  به راه

د ینندگان، باک لکم)! و تویدار ش بر نمییرد (و دست از رسالت خوکم یصبر خواھ

 .»نند!کل کفقط بر خدا تو

ۡغِ� َعنُ�م ّمَِن ﴿گوید:   به فرزندانش می ÷و یعقوب 
ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما ِمن  �َّ

ٍء� إِِن  ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ۡ
ُۡتۖ وََعلَۡيهِ فَۡلَيَتَو�َّ ِۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ ُونَ ٱإِ�َّ ِ�َّ وسف: ی[ ﴾لُۡمَتَوّ�ِ

ه از سوی خدا حتمی است، کای را  توانم حادثه ن دستور،) نمییو (من با ا« .]۶۷
و ھمه  ،ام ردهکل کم و فرمان، تنھا از آن خداست! بر او توکنم! حکاز شما دفع 

 .»!نندکل کتو د بر اویالن باکمتو
آیا این آیه به طور واضح و کافی، دلیل بر این نیست کـه جـز بـر خداونـد 

 توان توّکل کرد؟ متعال نمی
دانسـتند و بـه صـراحت اعـالم  قـدرت را از خـود نمی ÷تمامی انبیـاء 

 کردند که مؤمن بایستی فقط بر خداوند توّکل کند و نه غیر.  می
بحمد الله این کلمات مثل مرھمی بر قلب آن زن بود و بعد از آن روز ھـر 

گرفت و تنھا  خواست و کمک نمی آمد جز از خداوند چیزی را نمی گاه که می
 کرد.  بر او توّکل می

خواھنـد،  ھای صالح کمـک و مـدد می کسانی که از انبیاء و ائمه و انسان
اند وقتی کـه تصـور  ود را فریب دادهاند بلکه خ خودشان را در اشتباه انداخته

کنند که دعا خواستن از مخلوق و کمک جسـتن از وی مثـل توّسـل بـه  می
 ھای نیکوکار است!. مقام پیامبر یا انسان

ما حدیثی را که در این موضوع صراحت داشت، بیان که  این وجودبا
ا تکرار ) ریا مھدی ینکا (ادریکردیم. از کسانی که عبارت (ادرکنی یا علی) و 
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کنند در مورد  کنند سؤالی داریم، آیا ھنگامی که آن عبارت را تکرار می می
کنند و از او  در مورد امام علی فکر میکه  این کنند یا خداوند فکر می

ا َجَعَل ﴿را درک کند؟ ھا  آن خواھند که می ُ ٱمَّ  ﴾لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبۡ�ِ ِ� َجۡوفِهِ  �َّ
 .»دهیافریس دو دل در درونش نکچ یبرای ھخداوند «. ]۴[األحزاب: 

میان توّسل و انواع دیگر فرق آشکاری وجود دارد، توّسل مثـل (بـار الھـا 
خواھم ...) یا (بارالھا بخاطر مقـام و جـالل  از تو می صبخاطر مقام محّمد 

سختی و بال را از من دور کن) یا (بارالھـا بـه حـق محّمـد و آل  صمحّمد 

یـا  (ادركنی يـا علـی) و انواع مشابه آن. ولی انواع دیگر مثلمحّمد مرا بیامرز) 

ھای مرا بزدای) یا (یـا کـاظم مـرا  یا (ای پیامبر سختی (الغوث يا رسول اهللا)
 وجود دارد. ھا  ھای آشکاری میان این شفا ده) است که تفاوت

باشد. بنابراین شخص دعاگو از  در نوع اّول خطاب فقط خداوند متعال می
خواھد که : (بارالھا فالن چیز را از من دور کن). یا (بارالھـا از تـو  خداوند می

یـا  صخواھم). و سپس این دعا را به مقـام و جـاه محّمـد  فالن چیز را می
 .١کند مقام انبیاء و صالحین ملحق می

ک خواستن از مخلوق در کارھایی است کـه جـز پروردگـار اما نوع دّوم، کم
ھایی اسـت کـه مـا را  ھا کسی قادر به انجام آن نیست. و این ھمان صیغه انسان

بـا قـرآن و سـّنت و روایـات ائمـه آل بیـت که  این کنند با وجود دچار شک می

                                           
د كالي (اللهم انی اتوسل توّسل به ذات مثل -١ اللهم انی ( یا توّسل به جاه مانند )بمحمّ

میان علمای جدید و قدیم در این مورد اختالف است و نھایتًا  )بجاه حممد كاتوسل الي
باشد و اصل در عبادات توقیفی بودن  اند که شرک می اند که بدعت است و نگفته گفته

تواند جز  . و نمیتواند چیزی بگوید ھاست یعنی شخص مسلمان با وجود نص نمی آن
  .به دلیل قرآن و سنت صحیح از چیز دیگری پیروی کند
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 موافقت ندارد.
در  گویند: مگر ما خواھند مردم عوام را فریب دھند می برخی که می

خواھیم؟! و به اتفاق ھمه این نوع  زندگی روز مره از دیگران کمک نمی
ھا جایز است! حاال که ما از کسانی که از این مردم بھتر ھستند کمک  کمک

 .گویید: ناجایز است! خواھیم می می
طور سخن  این مقایسه صحیح نیست و فقط برای فریب مردم این

بر  مردگانکاری که از دست درخواست چیزی یا گوییم  گویند: ما می می
مقایسه بین مرده و زنده که  این ندارند، ضمن را آید و قدرت و توانایی آن نمی

، زیرا شخصی که از این دنیا رفت دیگر خودش نیاز به دعای جایز نیست
 .زندگان دارد نه برعکس!

ات زیادی با دّقت در قرآن، آیای میان بنده و خالقش وجود ندارد واسطه
اند و  ھایی را مطرح کرده کنیم که مردم درباره آن سوال را مشاھده می

 پاسخ داده است. ھا  آن خداوند به
کنند خداوند متعال پاسخ  وقتی که مردم از ھالل و بدر ماه سوال می

هِلَّةِ� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿دھد:  می
َ
ۗ ٱقُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ۡ�  ۡلِ�ُّ ٱَولَۡيَس  ۡ�َّجِ

تُواْ 
ۡ
ن تَ�

َ
� ٱَمِن  ۡلِ�َّ ٱِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�ُُيوَت ٱبِأ تُواْ  �ََّ�ٰ

ۡ
بَۡ�ٰبَِهاۚ  ۡ�ُُيوَت ٱَو�

َ
ِمۡن �

ْ ٱوَ  َ ٱ �َُّقوا از تو »  ھای ماهھالل«درباره « .]۱۸۹[البقرة:  ﴾١٨٩َلَعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  �َّ
عی) برای (نظام زندگی) یم طبیان اوقات (و تقویبھا،  آن« بگو: ،نندک سؤال می

ه به کت مرسوم بود یه در جاھلکو (آن چنان ».  ن وقت) حج استییمردم و (تع
پشت  دربشدند، و از  دند، از در خانه وارد نمییپوش ه جامه احرام میکھنگام حج، 

، یکار نکد!) ینکن دیدانست یه آن را تقرب به خدا مکدر حالی  شدند، خانه وارد می
د! و یزگار باشیه پرھکن است یی ایکه نکبل ،دیھا وارد شو ه از پشت خانهکست یآن ن

 .»دید، تا رستگار گردینکشه ید و تقوا پیھا وارد شو از در خانه
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لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ فرماید: می أل کنند خداوند ھنگامی که از انفاق سؤال می و
نَفۡقُتم 

َ
يِۡن وَ َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُۡل َمآ أ ۡقَر�ِ�َ ٱّمِۡن َخۡ�ٖ فَلِۡلَ�ِٰ�َ

َ
 لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡ�

بِيِل� ٱ بۡنِ ٱوَ  َ ٱَوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَإِنَّ  لسَّ از تو «. ]۲۱۵[البقرة:  ﴾٢١٥َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
ه سودمند مادی یی (و سرمایکر و نیھر خ«نند؟ بگو: کز انفاق ینند چه چک سؤال می

مان و مستمندان یتیان و یکد برای پدر و مادر و نزدید، باینک ه انفاق میکو معنوی) 

گاه استیه انجام دھکری یار خکراه باشد. و ھر  و درماندگاِن   .»د، خداوند از آن آ
فرماید:  پرسند خداوند می ھای حرام می و آنگاه که از جنگ کردن در ماه

ۡهرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ
ِ ٱ ۡهلِهِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ۦَوُ�ۡفُرۢ بِهِ  �َّ

َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ٱِمۡنُه أ  ۡلفِۡتَنةُ ٱوَ  �َّ

ۡ�َ�ُ ِمَن 
َ
ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  الُونَ َوَ� يَزَ  ۡلَقۡتِل� ٱأ َح�َّ
ْۚ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ۡسَتَ�ُٰعوا

ُ
َ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ

ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 
َ
ۡ�َياٱأ ۡصَ�ُٰب  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَوأ  ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

: بگو ،نندک ردن در ماه حرام، سؤال میکاز تو، در باره جنگ « .]۲۱۷: [البقرة
ش مردم به یری از راه خدا (و گرایولی جلوگ ،جنگ در آن، (گناھی) بزرگ است«
مسجد الحرام، و اخراج  حرمت کدن نسبت به او و ھتیفر ورزکن حق) و ییآ

ه کط نامساعد، یمح جاد فتنه، (ویو ا ،تر از آن است نان آن، نزد خداوند مھمکسا
ان، کدارد) حتی از قتل باالتر است. و مشر می مان بازیق و از ایفر تشوکمردم را به 

سی کنتان برگردانند; ولی ییبتوانند شما را از آ شایدجنگند، تا  وسته با شما مییپ
ا و ی(گذشته) او، در دن یکرد، تمام اعمال نیفر بمکنش برگردد، و در حال ییه از آک

 .»شه در آن خواھند بودیو ھم د،و آنان اھل دوزخن ،رود برباد میآخرت، 

لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿فرماید:  پرسند، خداوند می و ھنگامی که از شراب و قمار می
ۡ�َ�ُ ِمن  لَۡمۡيِ�ِ� ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱَعِن 

َ
ٓ أ ٓ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَما قُۡل �ِيِهَما
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ۗ َو�َۡ�  ُ  ۡلَعۡفَوۗ ٱُلونََك َماَذا يُنِفُقوَنۖ قُِل  َٔ �َّۡفعِِهَما ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  �َ�ٰتِ ٱلَُ�ُم  �َّ
ُرونَ لََعلَُّ�ۡم َ�َتفَ  در باره شراب و قمار از تو سؤال « .]۲۱۹[البقرة:  ﴾٢١٩كَّ

و منافعی (از نظر مادی) برای  ;ان بزرگی استیگناه و زھا  آن در: «بگونند، ک می
پرسند چه  شتر است. و از تو مییاز نفعشان بھا  آن مردم در بردارد; (ولی) گناه

ات را برای شما ین خداوند آینچنیازمندی خود. اینند؟ بگو: از مازاد نکز انفاق یچ

 .»دینکشه ید اندیسازد، شا روشن می
دھد:  واب میپرسند خداوند متعال ج و ھنگامی که از قیامت می

اَعةِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ � َ� ُ�َّلِيَها  لسَّ ۖ قُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها
َ
�

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َ�ُقلَۡت ِ�  َ�َٰ�ٰتِ ٱلَِوۡقتَِها �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  �َۡ� ۗ �ِيُ�ۡم إِ�َّ َ�ۡغَتٗة

ۡ
لُونََك  َٔ َ� تَأ

نََّك َحِ�ٌّ َ�نۡ 
َ
ۖ قُۡل إِ َك� ِ ٱِعۡلُمَها ِعنَد  �ََّماَها َّ�  َ�َ�ۡ

َ
َ�  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

 ی فراکنند، ک امت از تو سؤال مییدرباره ق« .]۱۸۷[األعراف:  ﴾١٨٧َ�ۡعلَُمونَ 
تواند)  س جز او (نمیک چیعلمش فقط نزد پروردگار من است; و ھ«رسد؟! بگو:  می

ن (و ین، سنگیھا و زم امت، حتی) در آسمانیام قیار سازد; (اما قکوقت آن را آش
(باز) از تو » د!یآ ت) است; و جز بطور ناگھانی، به سراغ شما نمییار پر اھمیبس

علمش تنھا نزد «ی تو از زمان وقوع آن باخبری! بگو: یه گوکنند، چنان ک سؤال می

 .»دانند شتر مردم نمییخداست; ولی ب
پرسیدند که چگونه او را  صمبر اما ھنگامی که در مورد خداوند از پیا

عنی بگو) در ی(قل:  ۀبخوانند و راه رسیدن به وی کدام است جواب آمد و کلم
ای میان بنده و پروردگارش نیست و  کند که واسطه آن نبود و این آیه بیان می

 کند.  خدا به بندگانش نزدیک است و آنگاه که وی را بخوانند، اجابت می

لََك ِعَبادِي ﴿فرماید:  خداوند صاحب جالل و عظمت می
َ
َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ �َذا َس�

ِجيُب َدۡعَوَة  قَرِ�ٌبۖ 
ُ
اعِ ٱأ ْ ِ� لََعلَُّهۡم  �َّ ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
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ه بندگان من، از تو درباره من سؤال کو ھنگامی « .]۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦يَۡرُشُدونَ 
م! یگو خواند، پاسخ می ه مرا میکھنگامی  نندهک! دعای دعامیکمن نزدپس نند، ک

 .»ابند (و به مقصد برسند)یاورند، تا راه یمان بیرند، و به من اید دعوت مرا بپذیپس با
گوید:  سید محّمد حسین فضل الله تعلیق زیبایی بر این آیه دارد که می

ای میان عبد و پروردگارش در سؤال و خطاب وجود ندارد. و گاھی  سطهوا«
توجه انسان را به وحدانّیت در عبادت و کمک خواستن از خدا مالحظه 

تنھا تو را «گوید:  کنیم. مثًال در خطاب بنده نسبت به پروردگارش که می می

 ﴾َتِع�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿ ».جویم پرستم و تنھا از تو یاری می می
ھا در گفتگو و مناجات با خدا و طلب و درخواست از وی نیاز به  ھمانا انسان

اش دور نیست و  ھیچ واسطه بشری وغیر بشری ندارند. چون خداوند از بنده
ھایی که بنده  ھا و واسطه ای میان بنده با خدا نیست جز فاصله ھیچ فاصله

رحمت خدا دور کند. و دعایش را زندانی کرده و خودش قرار داده تا خود را از 
گذارد که نزد پروردگارش باال برود. بلکه خداوند از بندگان خواسته که او را  نمی

را اجابت کند. و از نزدیک بودن ھا  آن مستقیمًا و بدون واسطه بخوانند تا دعای
ن را حتی ای که کالم بندگا را با خبر ساخته، به گونهھا  آن خودش به بندگان،

شنود. و به ھمین علت است که  ھای درونی باشد، می اگر پچ پچ و وسوسه

لََك ِعبَادِي َ�ّ�ِ ﴿فرماید:  خداوند می
َ
ِجيُب َدۡعوَةَ �ذَا َس�

ُ
اعِ ٱفَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ إِذَا  �َّ

 .]۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦فَلۡيَۡستَِجيبُواْ ِ� َوۡ�ُۡؤمِنُواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَرُۡشُدونَ  َدَ�نِ� 

�َ�ٰنَ ٱَوَلَقۡد َخلَۡقَنا ﴿فرماید:  و ھمچنین می  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ۡ�ِ
ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل  ۥۖ َ�ۡفُسهُ 

َ
م و یدیما انسان را آفر« .١]۱۶[ق:  ﴾١٦لَۡورِ�دِ ٱَوَ�ُۡن أ

 ».میتریکم، و ما به او از رگ قلبش نزدیدان ھای نفس او را می وسوسه

                                           
 . ۶۵-۶۶، ص ۲۵تفسیر من وحی القرآن؛ ج  -١



 
 
 
 
 

د که کفر یمثل کسانی نباش ،دیا مان آوردهیای کسانی که ا
 نددیورز

کند نه جھت  ھای گذشته را برای ما بیان میقرآن کریم امتحان اّمت
آرامش و آسایش بلکه جھت عبرت گرفتن و موعظه کردن و باز داشتن از آن 

وگر نه ما ھم دچار ھمان عاقبتی  اند کارھایی که گمراھان انجام داده
شدند. خداوند حقیقتًا خبر مشرکان را برای مؤمنین بیان ھا  آن شویم که می

ھا  آن فرستاد تا دیدگانھا  آن کرده، مشرکانی که خداوند پیامبرش را به میان
 ند. کرا از شرک به ایمان داخل ھا  آن را روشنایی بخشید و

ن معتقد بودند که خداوند خالق آسمانو خدا بیان کرده که ھمان مشرکا
کند و تدبیر امور در دست اوست.  ھا و زمین است و او مردگان را زنده می

ۡن َخلََق ﴿گوید: میھا  آن خداوند از زبان یکی از ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس�  لسَّ

�َض ٱوَ 
َ
گاه از آنان ھر« ]۹ [الزخرف: .﴾٩ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َُقوُلنَّ َخلََقُهنَّ  ۡ�

ند: خداوند یگو مسّلمًا می» ده است؟ین را آفریھا و زم سی آسمانکچه «بپرسی: 

 .»ده استیرا آفرھا  آن قادر و دانا

�ُض ٱقُل لَِّمِن ﴿فرماید:  و می
َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� َسَيُقولُوَن  ٨٤َوَمن �ِيَها

ُرونَ  فََ� تََذكَّ
َ
ِۚ قُۡل أ َ�َٰ�ٰتِ ٱقُۡل َمن رَّبُّ  ٨٥ِ�َّ ۡبعِ ٱ لسَّ  ٨٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسَّ

فََ� َ�تَُّقونَ 
َ
ِۚ قُۡل أ ءٖ وَهُ  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ ۡ�َ ِ

َو ُ�ُِ� َملَُكوُت ُ�ّ
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ٰ �ُۡسَحُرونَ  ٨٨َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل َف�  ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ست، اگر کیه در آن ھستند از آن کسانی کن و یزم«بگو: « ]۸۹-۸۴[المؤمنون: 
 ایآ«بگو: » ھمه از آن خداست!«ند: یگو بزودی (در پاسخ تو) می. »د؟!یدان شما می

ھای ھفتگانه، و پروردگار  سی پروردگار آسمانکچه «بگو: . »د؟!یشو ر نمیکمتذ
ا یآ«بگو: » ھا از آن خداست! نیھمه ا«بزودی خواھند گفت: . »م است؟یعرش عظ

بگو: . »د)؟!یدار برنمی کد و دست از شریترس د (و از خدا نمیینک شه نمییتقوا پ
را در دست دارد، و به بی پناھان ومت ھمه موجودات کسی حکد، چه یدان اگر می«

ھا) از آن  نیھمه ا«(خواھند گفت: . »دادن ندارد؟! از به پناهیدھد، و ن پناه می
ن سخنان سحر و ید (و ایا د سحر شدهییگو ن حال چگونه مییبا ابگو: »  خداست

 .»؟!افسون است)

ۡن َخلََق ﴿فرماید:  و می ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َر  ۡ� ۡمَس ٱوََسخَّ  لشَّ

ۖ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�
َ
ُ ٱ ٦١فَ� ِ  لّرِۡزَق ٱيَۡبُسُط  �َّ  ۦلَِمن �ََشآُء ِمۡن ِعَباِده

َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َو�َۡقِدُر َ�ُ  ٍء َعلِيمٞ  �َّ َل ِمَن  ٦٢بُِ�ّلِ َ�ۡ ن نَّزَّ ۡ�َُهم مَّ
َ
َمآءِ ٱَولَ�ِن َس� اٗٓء مَ  لسَّ

ۡحَيا بِهِ 
َ
�َض ٱفَأ

َ
ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َمۡوتَِها َ�َُقولُنَّ  ۡ� ُ ۡ�َ�ُُهۡم َ�  ۡ�َۡمدُ ٱقُِل  �َّ

َ
ِۚ بَۡل أ َّ�ِ

ھا و  سی آسمانکچه «گاه از آنان بپرسی: و ھر« .]۶۳-۶۱بوت: ک[العن ﴾٦٣َ�ۡعقِلُونَ 
ن یپس با ا»!  الله« ند:یگو می» رده است؟کد و ماه را مسخر یده، و خورشین را آفریزم

روزی را رزق و  سازند؟! خداوند حال چگونه آنان را (از عبادت خدا) منحرف می
بخواھد محدود که س کند، و برای ھر ک می زیادبخواھد که از بندگانش  یکبرای ھر 

سی از آسمان کچه «و اگر از آنان بپرسی:  .ز داناستیسازد; خداوند به ھمه چ می
بگو: »!  الله«ند: یگو رد؟ میکن را پس از مردنش زنده یه آن زملیآبی فرستاد و بوس

 .»دانند نمیھا  آن شتریاما ب »ش مخصوص خداست!یحمد و ستا«

َمآءِ ٱقُۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ﴿فرماید:  و ھمچنین می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن  ۡ� مَّ

َ
أ

ۡمعَ ٱَ�ۡملُِك  بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ِۡرُج  ۡ�
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ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ فََ� َ�تَُّقونَ  �َّ

َ
چه «بگو: « .]۳۱ونس: ی[ ﴾٣١َ�ُقۡل أ

(و خالق) گوش  کسی مالکا چه یدھد؟  ن روزی مییسی شما را از آسمان و زمک
آورد؟ و  رون مییمرده را از زنده ب سی زنده را از مرده، وکھاست؟ و چه  و چشم

، »خدا«ند: یگو بزودی (در پاسخ) می» ند؟ک ر مییسی امور (جھان) را تدبکچه 

 .»؟!د)یترس د (و از خدا نمیینک شه نمییپس چرا تقوا پ«بگو: 



 
 
 
 
 

 ن مشکل کجاست؟!یپس بنابرا

خداوند، خالق و رازق و احیاء کننده کردند که  این مشرکان حقیقتًا اقرار می
 باشد ولی با این وجود بعضی از عبادات را برای غیر خدا انجام و میراننده می

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرماید: دادند، ھمچنانکه می می َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ�  �َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِ ٱيَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ ر از خدا، یآنھا غ« .]۱۸ونس: ی[ ﴾�َّ

بخشد; و  رساند، و نه سودی می ان مییه نه به آنان زکپرستند  ی را مییزھایچ

 .»!عان ما نزد خدا ھستندیھا شف نیا«ند: یگو می
گفتند که خداوند، عظیم اسـت و مـا گناھکـار و ناچـارًا بایـد  مشرکان می

ھایی میان خود  باشد پس واسطهھایی میان ما و خداوند وجود داشته  واسطه
گرفتند و دعا و کمـک و قربـانی و نـذورات خـود را نثـار و  و خدای خود می

 کردند.  ھا می م این واسطهیتقد
ھا الـه  پرسید، آیا باور دارید که این بتھا  آن اگر جایز باشد این سؤال را از

و  ھایی میـان شـما واسـطهھـا  آنکـه  این و معبود بر حـق شـما ھسـتند یـا
دھند کـه بلـه  جواب میھا  آن باشند؟ باشند که مملوک خدا می معبودتان می

ھا و  ن مـا دعاھـا و مـددجویییباشند و برای ھمـ ھا مملوک پروردگار می این
کنیم تا مـا را بـه خداونـد نزدیـک  میھا  آن ھا و نذورات خود را صرف قربانی
 کنند. 
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ِ ﴿ کند: میخداوند گفته مشرکان را نیز اینگونه بازگویی  َّ�ِ �َ
َ
 ّ�ِينُ ٱ�

ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ْ ٱ �َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ ٱأ َّ� 

گاه باش« ]۳[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ر خدا یه غکھا  آن ن خالص از آن خداست، ویه دکد یآ
م مگر یپرست ھا را نمی نیاما «ه: کن بود یلشان ایدل ،ای خود قرار دادندیرا اول

 .»»!نندک یکما را به خداوند نزدکه  این بخاطر
در مـورد مشـرکان  ۱۱۹ص  ۱ابن ابی الحدید در شرح نھج البالغه جلـد 

ھـا بـا ھـم اخـتالف داشـتند،  کند که: (مشرکان در عبادت بـت مّکه نقل می
دانسـتند و بـه آن لفـظ شـریک  میھا را شـریک خداونـد  بتھا  آن بعضی از

، ك بليـ�ا كبليـ« د و از جمله سخنانشان در تلبیه اینگونـه بـود:گفتن می
  كل كرش� ال كبلي

َّ
ھـا  و بعضی از بت »كملكه وما ملـ، تكل رش��اً هو إال

ھـا را وسـیله و ابـزاری بـرای  شد. بلکه بت اطالق نمیھا  آن عنوان شریک بر

َمـا +گفتند:  ھا ھمان کسانی بودند که می دادند و این میرسیدن به الله قرار 
ِ ٱَ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�   ._ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ

اند بیـان  خداوند در کتاب کریمش تناقضی را که مشـرکان بـا آن زیسـته
شدند بـه فطـرت  کند آن ھنگامی که مشرکان دچار سختی و مالمتی می می

گشتند و دعـا و نیـایش و طلـب را  آن خلق شده بودند باز می ای که بر اّولّیه
بر طرف ھا  آن گردانیدند ولی ھنگامی که سختی و مشکل فقط خاص وی می

دادند در  گشتند و برای خداوند شریکانی قرار می شد به شرک خود باز می می
 باشد.  دانستند که نافع و ضرر رساننده واقعی خداوند متعال می حالی که می

�َ�ٰنَ ٱ�ذَا َمسَّ ﴿ فرماید: خداوند می ٞ َدَ� َر�َّهُ  ۡ�ِ  .]۸الزمر: [ ﴾ُمنِيبًا إَِ�ۡهِ  ۥُ�ّ

رسد در آن حال به دعا و توبه به درگاه خداوند  ھنگامی که ضرری به انسان می«

 .»رود
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َ�ُ ﴿گوید:  باشد، سپس می این ھمان دعای فطرت می نِۡعَمٗة  ۥُ�مَّ إَِذا َخوَّ
نَداٗدا

َ
ِ أ ْ إَِ�ۡهِ ِمن َ�ۡبُل وََجَعَل ِ�َّ اما « .]۸[الزمر:  ﴾ّمِۡنُه �َِ�َ َما َ�َن يَۡدُعٓوا

ند، آنچه را به خاطر آن قبال خدا را که نعمتی از خود به او عطا کھنگامی 

 .»دھد انی قرارمییبرد و برای خداوند ھمتا اد مییخواند از  می

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱ�َذا َمسَّ ٓ  ُعونَ َضلَّ َمن تَدۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ل�ُّ و « ]۶۷[اإلسراء:  ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ
ه (برای حل کسانی را کا ناراحتی به شما برسد، جز او، تمام یه در درکھنگامی 

 .»دینک د، فراموش مییخوان الت خود) میکمش

ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ� ﴿گوید:  باشد سپس می این ھمان دعای فطرت می  ۡلَ�ِّ ٱفَلَمَّ
ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن 

َ
�َ�ٰنُ ٱأ ی که شما را به خشکاما ھنگامی «. ]۶۷[اإلسراء:  ﴾َكُفوًرا ۡ�ِ

 ».ار ناسپاس استیو انسان، بس ،دیگردان نجات دھد، روی می

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ﴿
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ ٱقُۡل أ َ�ۡتُ�ُم  �َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ ٱأ َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱأ َّ� 

بَۡل إِيَّاُه تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء  ٤٠تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
د اگر عذاب یبه من خبر دھ«بگو: « .]۴۱-۴۰[األنعام:  ﴾٤١َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�ونَ 

ر یالت خود،) غکا (برای حل مشیشود، آز برپا یا رستاخید، یپروردگار به سراغ شما آ
د! و او اگر یخوان ه تنھا او را میک(نه،) بل. د؟!ییگو د اگر راست مییخوان خدا را می

و آنچه را (امروز)  ،سازد د، برطرف مییا ه بخاطر آن او را خواندهکلی را کبخواھد، مش

 .»ردکد ید، (در آن روز) فراموش خواھیدھ ھمتای خدا قرارمی

ْ َوَظنُّ ﴿ �َُّهمۡ  ٓوا
َ
ِحيَط  �

ُ
ْ  بِِهمۡ  أ َ ٱ َدَعُوا �َۡيتََنا لَ�ِنۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ

َ
 ِمنۡ  أ

ِٰكِر�نَ ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ِٰذهِۦ  .]۲۲ونس: ی[ ﴾ل�َّ
در آن ھنگام، خدا را از روی اخالص  ،خواھند شد کنند ھالک و گمان می«

گرفتاری نجات دھی، حتما از سپاسگزاران ن یه: اگر ما را از اکخوانند  می

 .»م بود!یخواھ
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َ ٱَدَعُواْ  كِ ُفلۡ لۡ ٱفَإَِذا َر�ُِبواْ ِ� ﴿ ا َ�َّٮُٰهمۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ  َ�ِّ لۡ ٱ إَِ�  فَلَمَّ
 .]۶۵بوت: ک[العن ﴾٦٥ُ�ونَ �ُۡ�ِ  إَِذا ُهمۡ 

ر او را یخوانند (و غ میشتی شوند، خدا را با اخالص که سوار بر کھنگامی «
ی رساند و نجات که خدا آنان را به خشکنند); اما ھنگامی ک فراموش می

 .»شوند می کداد، باز مشر
وۡ ﴿ لَلِ َكٱ جٞ �َذا َغِشَيُهم مَّ َ ٱَدَعُواْ  لظُّ ا َ�َّٮُٰهمۡ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ  فَلَمَّ

ِ لۡ ٱ إَِ�  ۡقَتِصدٞ  ُهمفَِمنۡ  َ�ّ  ]۳۲ان: [لقم ﴾مُّ
ا) موجی ھمچون ابرھا آنان را بپوشاند (و باال یه (در سفر درکو ھنگامی «

 خوانند; اما وقتی رد)، خدا را با اخالص مییرود و باالی سرشان قرار گ
رند یگ ش مییی رساند و نجات داد، بعضی راه اعتدال را پکرا به خشھا  آن

 .»)مانند مان خود وفادار میی(و به ا
يُ�م َمن قُۡل ﴿  َيةٗ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  ۥُعونَهُ تَدۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ِّ لۡ ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ّمِن ُ�َنّجِ

�َٮَٰنا لَّ�ِنۡ 
َ
ِ  ِمنۡ  أ ِٰكِر�نَ ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ۦَ�ِٰذه  ]۶۳[األنعام:  ﴾٦٣ل�َّ

بخشد؟ در  ی مییا رھایی و درکھای خش یکیسی شما را از تارکبگو: چه «
د; (و یخوان ارا) و در پنھانی میک(و آشه او را با حالت تضرع کحالی 

بخشد، از  ی مییھا) ما را رھا ن (خطرات و ظلمتید:) اگر از اییگو می

 .»م بودیرگزاران خواھکش
ُّ ٱ �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ�َذا َمسَّ ﴿ ۦٓ َدَ�نَا ِ�َ� ل�ُّ وۡ  بِهِ

َ
وۡ  قَاِعًدا أ

َ
ا قَآ�ِٗما أ  فَلَمَّ

هُۥ َ�ۡنهُ  َكَشۡفَنا ن لَّمۡ  ُ�َّ
َ
ٓ  َمرَّ َكأ ُهۥ ُ�ّٖ  إَِ�ٰ  يَۡدُ�َنا سَّ  ]۱۲ونس: ی[ ﴾مَّ

ان (و ناراحتی) رسد، ما را (در ھر حال:) در حالی یه به انسان زکھنگامی «
ه کخواند; اما ھنگامی  ستاده است، مییا ایا نشسته، یده، یه به پھلو خوابک

ھرگز ما را برای ی یه گوکرود  م، چنان مییناراحتی را از او برطرف ساخت

 .»ده بود، نخوانده است!یه به او رسکلی کحل مش
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ْ  ُ�ّٞ  �َّاَس ٱ�َذا َمسَّ ﴿ نِيبِ�َ  َر�َُّهم َدَعۡوا ٓ  ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  مُّ َذاَ�ُهم إَِذا
َ
 ّمِۡنهُ  أ

 ]۳۳[الروم:  ﴾٣٣�ُۡ�ُِ�ونَ  بَِرّ�ِِهمۡ  ّمِۡنُهم فَرِ�قٞ  إَِذا رَۡ�َةً 
خوانند و  به مردم برسد، پروردگار خود را میانی یه رنج و زکھنگامی «

ه رحمتی از خودش به آنان کن یگردند; اما ھم نان بسوی او بازمیک توبه

 .»شوند می کبچشاند، بناگاه گروھی از آنان نسبت به پروردگارشان مشر
این نیست که خالقی غیر از خدا وجود ندارد  »ال اهللاإله إال «معنای 

ھیچ که  این جنگند معتقد ھستند به که با اسالم میھایی  بنابراین حتی آن
 خالقی به جز الله نیست. 

ال اله إال الله دارای ابعادی است که انسان جز در سایه انبیاء به آن 
رسد و این انسان در تحریف و بد شکل کردن آن جّدیت به خرج داده تا  نمی

ی را میان خالق و ھای جایی که آن را با تصورات ماّدی محدود کرده و واسطه
 عبد ایجاد کرده است. 

جز یک نماد بارز از چگونگی تحّول و تغییر  ÷و داستان قوم نوح 
گروھی از اولیاء مثل (وّد) و (یغوث) و (یعوق) و (نسر) به معبودھای مورد 
پرستش چیز دیگری نیست و این تغییر و تحول در اثر مدت زمان و پس از 

 ھا ایجاد شده است.  نسل
از حریز بن  ۳صفحه  ۱بابویه قمی در کتاب خود، علل الشرائع، جلد  ابن

ْ َ� تََذُرنَّ ﴿عبدالله سجستانی و جعفر بن محّمد در مورد این آیه:  َوقَالُوا
� ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َو�َُعوَق َو�َۡ�ٗ نقل  .]۲۳[نوح:  ﴾٢٣َءالَِهتَُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ

پرستیدند و آنگاه که  ھائی بودند که خدا را می ھا انسان گوید: این کند و می می
بسیار برایشان سخت آمد و در این ھا  آن ناراحت شدند و مرگھا  آن مردند قوم

ھایی را به شکل این اشخاص  آمد و گفت: بتھا  آن ھنگام ابلیس (لعنه الله) نزد
ھایی  رامش بیابید و خدا را عبادت کنید. پس بتبسازید تا بدانھا بنگرید و بدان آ
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آماده کرد و اینان بدان نگریسته و خدا را ھا  آن را در شکل این افراد برای
ھا  ھا را داخل خانه کردند. وقتی که زمستان و باران شروع شد بت عبادت می

پرستیدند تا زمانی که یک قرن سپری شد و فرزندان  برده و ھمچنان خدا را می
نیز این کار را ھا  آن پرستیدند پس ھا را می ھا گفتند که پدران ما این بت نای

آن قوم گفتند که خدایانشان از «فرماید:  کردند و برای این است که خداوند می
 .١»جمله وّد و سواع و یغوث و یعوق و نسر را رھا نکنید

شود  آسانترین چیزی است که بر زبان جاری می» ال اله اال الله«عبارت 
شود بیشتر است. به ھمین خاطر  ولی داللت آن بر آنچه که امروزه تصور می

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿خداوند فرموده: 
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ  �َّ  .]۱۹[محمد:  ﴾ِ�َ

فقل ال «و نفرموده:  پس بدان (بفھم) که خدایی به حق جز خدای یگانه نیست

چون منظور ست. یگانه نیحق جز خدای ه ی بیپس بگو: خدا »اله اال اهللا
 ھمان اقراری است که ما بیان کردیم یعنی شھادت ظاھری و باطنی بر

 خدا یکی است و کسی بحق جز او نیست. که  این

این است که ھیچ معبود برحقی که شایسته  »ال اله اال اهللا«پس معنای 
پرستش باشد غیر از خدا وجود ندارد و ھیچ روزی دھنده ای غیر از خدا 

ترسیم و جز بر  نیست و ھیچ مدّبری غیر او نیست. جز از خداوند متعال نمی
بریم و جز به  خواھیم و. جز به او پناه نمی کنیم و جز از او نمی او توّکل نمی

جھت دعا کردن جز برای او بلند  و دستانمان را .کنیم نمیسوی او تضرع 
 کنیم حتی برای انبیاء و اولیای وی. نمی

 ازکه  این اطاعت کنیم نهھا  آن حقیقتًا خداوند پیامبرانی را فرستاده که از

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿مدد و کمک بخواھیم! ھا  آن
َ
ٓ أ ِ ٱَوَما َّ�﴾ 

                                           
 . ۳، ص ۱علل الشرائع، ابن بابویه قمی، ج  -١
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ه به فرمان خدا، از کن یم مگر برای ایامبری را نفرستادیچ پیما ھو «. ]۶۴[النساء: 

 .»وی اطاعت شود
مردم را پیش که  این خداوند پیامبران را فرستاده که از او خبر بدھند نه

 .!ھستند نه رسوالن ما برای خدا وی ببرند. پس اینان رسوالن خدا برای ما
 رسانند. کنند و به ما می برای ما بیان مییعنی آنچه که خداوند خواسته 



 
 
 
 
 

ت یها و شخص ی هستند ولی اسمیکها  صورت عبادت
 مختلفند ندشو میپرستش ه کهایی 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  �َّ
َ
 ُعوُهمۡ دۡ فَٱ َثالُُ�ۡمۖ ِعَباٌد أ

ْ فَلۡ   .]۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�ِ�َ  نُتمۡ كُ  إِن َلُ�مۡ  يَۡسَتِجيُبوا
د)، بندگانی ینک د (و پرستش مییخوان ر از خدا مییه غکی را یھا آن«

د به ید باییگو د، و اگر راست مییرا بخوانھا  آن ،ھمچون خود شما ھستند

 .»)ده سازندتان را برآوریشما پاسخ دھند (و تقاضا
ھا  عجم) ھمگی تنھا بت در این آیه بیان شده که مشرکان قدیم (عرب و

ھای بشری  از واسطهھا  آن ای از گرفتند، بلکه عده را به عنوان واسطه نمی
کردند مثل مسیحیانی که مریم را به عنوان واسطه میان خود و  استفاده می

کردند.  زدند و از او مددجوئی و طلب کمک می خدا برگزیدند. او را صدا می
دانستند و با زبان خود به آن اقرار  یدر درون خود مھا  آن در حالی که

نیست  ییکردند که مریم به صورت خدا ھایشان بیان می کردند و در کتاب می
 . ١که پرستیده شود

                                           
ست، و درخواست و یز نیعه و سنی جایصدا زدن و درخواست از مردگان به اتفاق ش -١

ز است، یعه و سنی جایی آن را دارد به اتفاق شیه تواناکطلب از شخص زنده بر امری 
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انواع عبادت مثل ھم ھستند، ولی مسمی و شخصیاتی که پرستیده 
ھایی  کنند. منظورم از این سخن این است که بعضی از آن شوند فرق می می

 کنند و از توّکل میھا  آن گیرند و بر را میان خود و خدا می ھایی که واسطه
کنند ھنگامی که با آیات و  نذر و قربانی میھا  آن جویند و برای مدد میھا  آن

با ھا  آن احادیثی که در دینشان وجود دارد مواجه شوند، چه بسا که یکی از
و اولیاء را با  گوید. آیا نبی و امام کند و می این سخن کالم شما را نقض می

 د؟ یکن ھا مقایسه می بت
برای شخص مسلمان ممکن نیست که نبی یا امامی از ائمه مسلمانان و 

داند که این بزرگان راضی  ھا تشبیه کند. چونکه می یا انسان صالحی را به بت
نیستند چه برای خودشان و چه برای دیگران که غیر خدا را بپرستند. 

ن يُۡؤ�َِيُه ﴿ید: فرما ھمچنانکه خداوند می
َ
ُ ٱَما َ�َن لِبََ�ٍ أ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ِ ٱُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا َوَ�ِٰ�ن  �َّ
ٰنِّ�ِ  ُمَرُ�ۡم َوَ�  ٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  ۧ ُكونُواْ َر�َّ

ۡ
 يَأ

 ْ ن َ�تَِّخُذوا
َ
ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱأ ُمرُُ�م ب

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
نُتم  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡسلُِمونَ  ه خداوند، کست یچ بشری سزاوار نیبرای ھ«. ]۸۰-۷۹[آل عمران:  ﴾٨٠مُّ
ر از خدا، مرا یغ«د: یم و نبوت به او دھد سپس او به مردم بگوکتاب آسمانی و حک

د، ید:) مردمی الھی باشیه بگوکن است یه (سزاوار مقام او، اکبل» د!ینکپرستش 
ر از خدا را پرستش ید! (و غیخواند د و درس مییآموخت تاب خدا را میکه کگونه  آن

امبران را، پروردگار خود یه فرشتگان و پکبه شما دستور دھد که  این و نه. د!)ینکن

 .»ند؟!ک فر دعوت میکد، به یه مسلمان شدکما را، پس از آنا شید. آینکانتخاب 
دھد، حاصل شده است،  ولی تشابه از جھت کاری که دعاکننده انجام می

                                                                                           
ی آن را ندارد مثل خبر از یه تواناکولی درخواست و طلب از شخص زنده بر امری 

 ست. یز نیات و امثال آن به اجماع تمامی مسلمانان جایبیغ
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 کردند. تا میھا  آن خواندند و نذر قربانی خود را تقدیم ھا را می اھل مّکه بت
که پرستان را به خدا نزدیک کنند و این کسانی  با نقشی که دارند بتھا  آن

خواھند  دعا و کمک میھا  آن آورند و از به انبیاء و امامان و صالحین روی می
ه که اھل مکدھند  کنند ھمان کار را انجام می میھا  آن و نذر خود را تقدیم

 دادند، تا به خداوند نزدیک شوند!. انجام می
گوید: یا  کند و می تفاوت حقیقی میان کسی که از مریم طلب کمک می

خواھد  س حاجت مرا بر آورده کن، با کسی که از فاطمه کمک میم مقدیمر

�ََ�َٰبَهۡت قُلُوُ�ُهۡمۗ قَۡد بَيَّنَّا ﴿گوید: یا زھرا حاجتم را برآورده کن، چیست؟  و می
 ،گر استیدیکارشان مشابه کھا و اف دل« .]۱۱۸[البقرة:  ﴾لَِقۡوٖ� يُوقُِنونَ  �َ�ٰتِ ٱ

ان) روشن یجو قتین(و حقیقیھا را برای اھل  ات و نشانهیافی) آکولی ما (به اندازه 

 .»میا ساخته



 
 
 
 
 

 اند ت به دوستداران خود توّسل مشروع را آموختهیاهل ب

عبادات تقوای الله را پیشه  ۀخداوند مؤمنین را تشویق کرده که به وسیل

َها ﴿کرده و به او نزدیکی بجویند.  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ إَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا

ْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱ سانی کای « ]۳۵[المائدة:  ﴾٣٥لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۦَوَ�ِٰهُدوا
ای برای تقرب به او  لهید! و وسیزید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرھیا مان آوردهیه اک

 .»دیه رستگار شوکد، باشد ینک د! و در راه او جھادیبجوئ
گوید: (خداوند در این آیه مؤمنان را  شیخ طوسی در تفسیر این آیه می

امر کرده که از وی بترسند یعنی از گناھان ھا  آن مخاطب قرار داده و به
پرھیز کنند و به خدا توّسل جویید، یعنی از او طلب وسیله کنید که ھمان 

 .١باشد) قربت می
بشر آمده که برای رسیدن به ثواب الله، طاعت و عبادت وی و در تفسیر 

 .٢را وسیله قرار دھید
و در تفسیر جوھر الثمین آمده که: (وسیله آن عبادتی است که برای 

 .٣دھند) رسیدن به ثواب الله و بھشت و رضایت وی انجام می

                                           
 . ۵۰۹، ص ۱التبیان، ج  -١
 . ۱۱۲، ص ۱تفسیر بشر ج  -٢
 . ۱۷۰، ص ۲تفسیر الجواھر الثمین ج  -٣
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ْ ٱوَ + گوید: می ۴۸۴فخرالدین طریحی در تفسیر غریب القرآن ص   ۡ�َتُغٓوا
 .»باشد یعنی قربت خداوند و وسیله به معنای قربت می« ._لۡوَِسيلَةَ ٱَ�ۡهِ إِ 

اند که توّسل، اعمال صالح انسان است نه واسطه  بیان کرده شو آل بیت 
در نھج البالغه در  سقرار دادن میان خود و الله. امام علی ابن ابی طالب 

تقرب به سوی خداوند: تصدیق و  ۀگویند: (برترین وسیل مورد آداب توسل می
ق فرستاده اوست و جھاد و جنگیدن در راه حق یاعتراف به یگانگی او و تصد

تعالی است که سبب عزت و سرافرازی اسالم است، کلمه اخالص که فطری 
و جبّلی است، و بر پا داشتن نماز که نشان ملیت دین اسالم است، و زکات 

زه ماه رمضان که سپر و دفاعی است در باشد، و رو که پرداخت آن واجب می
خدا و بجا آوردن عمره که فقر و پریشانی را  ۀمقابل عذاب، و حج نمودن خان

رحم که سبب افزایش مال و طول عمر  ۀشوید. و صل زداید و گناه را می می
د و صدقه آشکار مردن یزدا دادن، که صدقه پنھانی گناه را می است، و صدقه
و کارھای پسندیده که شخص را از مبتال شدن به خواری کند،  بد را دفع می

 .١کند) و ذلت حفظ می
ترین تعبیرھا را در مورد توّسل و  ترین و ناب و امام ّسجاد که پاک

مددجویی در دعاھایش دارد، در دعایی که ابو حمزه ثمالی از او روایت 
د اجابت گوید: (سپاس خداوند متعال را که ھر وقت او را بخوانی کند می می
گذارم، پس بارالھا حاجتم  کند. و رازھایم را بدون شفیع با او در میان می می

خوانم و  را بر آورده کن و سپاس خداوند عزوجل که به غیر او کسی را نمی
 .٢کند) اگر غیر از او کسی را بخوانم، اجابتم نمی

                                           
 . ۱۱۰، شماره ۱۶۳نھج البالغه، ص  -١
 . ۲۱۴صحیفه سجادیه، ص  -٢
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جز  ای گوید: (وسیله کنند می ھایی که خدا را اطاعت می و در مناجات آن
 .١تو برای رسیدن به تو نداریم)

گوید: (تو تنھا اجابت کننده من در مشکالت، و تنھا  و ھمچنین می
 .٢ھا ھستی) پناھگاه من در سختی

کنم، و  ھایم کسی را شریک تو نمی گوید: (در درخواست و ھمچنین می
زنم، تو  می کنم، و تنھا کسی که او را صدا در دعاھایم کسی را ھمراه تو نمی

 .٣ھستی)
شوند تعجب  فرماید: (از کسانی که اندوھگین می امام جعفر صادق می

ٓ إَِ�َٰه ﴿فرماید:  ترسند که می کنم که چگونه از این فرموده خداوند نمی می َّ�
نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 

َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإِ�َّ  .]۸۷اء: ی[األنب ﴾ل�َّ

َوَ�َ�ٰلَِك  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ﴿: دیفرما خداوند دنبال آن می من شنیدم که
و از آن اندوه  ،میما دعای او را به اجابت رساند« ]۸۸اء: ی[األنب ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  ُۨ� 

 .»میدھ ن گونه مؤمنان را نجات مییو ا ،میدینجاتش بخش
باز که چگونه از این فرموده  ار و نیرنگکھای م کنم از انسان و تعجب می

ۡمرِٓي إَِ� ﴿ترسند: نمی خداوند
َ
فَّوُِض أ

ُ
ِۚ ٱَوأ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ِ  ]۴۴[غافر:  ﴾ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

 .»!ناستیه خداوند نسبت به بندگانش بک میکنم ار خود را به خدا واگذارکمن «

ُ ٱفََوقَٮُٰه ﴿د:یفرما من شنیدم خداوند دنبال آن می ْ  َٔ َسّ�ِ  �َّ  ﴾اِت َما َمَكُروا
 .»نگه داشتھا  آن ھای سوء خداوند او را از نقشه« ]۴۵[غافر: 

زمین ھا و  گوید: (ای کسی که آسمان و از دعاھای امام جعفر است که می

                                           
 . ۴۱۱ھمان، منبع، ص  -١
 . ۶۷ھمان، منبع، ص  -٢
 . ۱۴۴ھمان، منبع، ص  -٣
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کند و ھیچ  ھا مخفی نمی ای تو را از قلب پوشانند و ھیچ سینه نمی تو را
کند و ھیچ کوھی تو را در نھاد خود و ھیچ دریایی  پناھگاھی تو را مخفی نمی

کند. ای کسی که صداھا بر تو مشتبه نیست و  را در عمق خود پنھان نمیتو 
 .١کند) کثرت نیازھا بر تو زیاد نیست و اصرار اصرارکنندگان تو را آزرده نمی

باشد. اگر تمامی  و امثال این قبیل کارھا فقط شایسته خداوند می
بر ھا  آن مخلوقات ھمگی پروردگارشان را بخوانند و از او مدد بجویند، صدای

شود. و فراوانی نیازھا و اصرار اصرارکنندگان بر  پروردگار بندگان مشتبه نمی
مدد ھا  آن خوانند و از ھایی که ائمه را می کند. پس آیا آن وی سنگینی نمی

 ھا را دارند؟  جویند این ویژگی می
ھا انسان (در  آیا امام علی و امام رضا در طول حیاتشان صدای میلیون

پاکستان و عراق و بحرین و لبنان و ایران و کویت و غیره) را ھند و 
 شنوند یا حّتی بعد از مرگشان قادر به شنیدن آن ھستند؟ می

 

                                           
 . ۱۸حدیث  ۶قرب االسناد از ابی عباس حمیری، ص  -١



 
 
 
 
 

از  شما ،جستند مدد می یاز الله سبحانه وتعال شت یاهل ب
 ؟ دییجو چه کسی مدد می

و  ۱۹۴ابن بابویه قمی (ملقب به صدوق) در کتاب خود، توحید، صفحه 
از سلیمان بن مھران از امام صادق از پدرش محمد  ۵۹۳کتاب الخصال ص 

باقر از پدرش علی بن حسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی ابن 
) اسم ۹۹فرمود: ھمانا خداوند ( صکند که حضرت محّمد  طالب روایت می

شود سپس اسامی  را بر شمارد داخل بھشت میھا  آن ھر کسدارد که 
 زیادی را از جمله (الغیاث: به فریاد رسنده) ذکر کرد. 

در تفسیر اسم  ۳۰۷شیخ ابن فھد حلی در کتاب خود (عده الداعی) ص 
گوید: (الغیاث به معنای المغیث است به خاطر  (الغیاث) در مورد خداوند می

نشانگر کثرت و زیادی فریادرسی وی باشد که  این به صورت مصدر آمده تا
 کند). فریادرس مظلومین است و دعای درماندگان را برآورده می

روردگار را پجای بسی تعجب است کسی که محتاج و نیازمند است، 
 روردگار و خالق خود را به فراموشی سپرده است؟ پخواند در حالی که  می

نیازمند خالق و برای او متواضع و داند که شخص امام  ھر مسلمانی می
جوید و شب و روز وی را  باشد. و ھنگام نیاز از او کمک می محتاج وی می

بنده با دعا و مناجات روی به سوی امام آورده و آن  گونهخواند پس چ می
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 کند؟!. شنوای ھر شکایت را رھا می خالق بخشنده و
ه برای تأکید مثالش امام صادق مثال زیبایی را برای مسلمانان آورده ک

جز از خدا « :یعنی »باهللا تعالی إالَّ ال يستغاث «ند که ک ر میکاین جمله را ذ
ن خالق یقات در برابر او ھمانا که ھمه مخلو .»شود نمی کمک و درخواست

عظیم ضعیف و متواضع ھستند و این انسان قادر نیست نفعی را به خود 
ند. ابن بابویه قمی در کتاب کضرری را از خود دفع که  این ایبرساند، 

» بسم اهللا الرمحن الرحيم«از حسن عسکری در مورد  ۲۳۰(التوحید) ص 
ھا و ھا و سختیکند که: الله ھمان کسی است که ھنگام نیازمندی روایت می

شود و ھنگامی که ھیچ  ھنگامی که از ھمه جا قطع امید کرده، پرستیده می

) یعنی ھمه کارھایم را با یاری بسم اهللاشود ( میای جز او نمانده، گفته  وسیله
دھم که عبادت جز وی شایسته دیگری نیست، فریادرسی  خداوند انجام می

ای که ھر گاه وی را  اجابت کننده رسد و که ھر گاه خوانده شود به فریاد می
کند. شخصی از امام صادق پرسید ای فرزند رسول الله،  بخوانند، اجابت می

الله کیست؟ امام صادق پاسخ داد که آیا تا بحال کشتی سوار به من بگو 
ای؟ گفت: آری، امام گفت: آیا کشتی تو دچار شکستگی شده به  شده
ای که کشتی دیگری نباشد که تو را نجات دھد، یا شناگری که تو را از  گونه

آب در بیاورد؟ گفت: بله، امام گفت در آن موقع دلت به کسی خوش بود که 
ز آن ورطه نجات بدھد؟ گفت: آری. گفت: آن ھمان الله توانا و متعال تو را ا

دھد و قادر به  باشد که در صورت نبودن نجات دھنده، تو را نجات می می
 یاری توست آنگاه که یاوری نباشد). 

که ھنگام نیاز و مشکالت، ھر مخلوقی  ییو در روایت دیگری آمده: (خدا
ھای غیر او ھمه بریده  کند و وسیله می از تمام آنچه غیر اوست قطع امید

شوند و به این ترتیب تمامی رؤسای دنیا و بزرگواران آن ھر چند که  می
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کنند که جز  نیاز باشند و نیازی غیر از الله نداشته باشند نیازھایی پیدا می بی
شوند خداوند متعال کسی دیگر قادر به آن نیست. پس از غیر الله نا امید می

شان برطرف شود و آنگاه به شرک خود باز آیند تا مشکل او میو به سوی 

تَٮُٰ�ۡم ﴿فرماید: شنود و می گردند. اّما خداوند می می
َ
َرَءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
قُۡل أ

ِ ٱَعَذاُب  َ�ۡتُ�ُم  �َّ
َ
ۡو �

َ
اَعةُ ٱأ َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱأ بَۡل  ٤٠تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  �َّ

 ﴾٤١َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�ونَ إِيَّاهُ تَۡدُعوَن �َ 
ا ید، ید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آیبگو: به من خبر دھ«. ]۴۱-۴۰[األنعام: 

د اگر راست یخوان ر خدا را مییالت خود،) غکا (برای حل مشیز برپا شود، آیرستاخ
ه بخاطر کلی را کد! و او اگر بخواھد، مشیخوان را میه تنھا او ک(نه،) بل. د؟!ییگو می
 (امروز) ھمتای خدا قرارکه آنچه را و  ،سازد د، برطرف مییا او را خوانده ،آن

 .»ردکد ید، (در آن روز) فراموش خواھیدھ می
فرماید: ای نیازمندان به رحمت من، ھمانا من  پس خداوند به بندگانش می
گردانم و ذّلت بندگی را در ھر وقتی بر  زم میدر ھمه حال نیاز را بر شما ال

کنید و  کنید مرا فریاد می کنم. در ھر کاری که مشکل پیدا می شما الزم می
خواھید. پس من اگر خواستم که آنرا به شما عطا  عنایت و نھایت آن کار را می

تواند مانع من شود و اگر نخواستم که آنرا به شما بدھم کسی  کنم کسی نمی
تر ھستم که از من بخواھید و  تواند آن را به شما عطا کند پس من شایسته نمی

برتر ھستم که به من تضّرع کنید، پس ھنگام شروع ھر کار کوچک و بزرگی 

گیرم  یعنی در این کار از خداوند کمک می» اهللا الرمحن الرحيم بسم«بگوئید : 
 .١اوست) که عبادت فقط شایسته اوست و فریادرس و اجابت کننده فقط

ھایی که ھنگام یابیم آن با تأمل در کالم امام صادق و امام عسکری در می
 اند.  دور افتادهھا  آن برند چقدر از تعالیم ھا به غیر الله پناه میسختی

                                           
 . ۲۳۱توحید، ابن بابویه قمی، ص  -١
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طور که بیان شد امام صادق برای آن مرد بیان کرد که رھاننده از  ھمان
که آیا در آن ورطه نابودی باشد و گفت  ھا فقط خداوند میھا و رنجسختی

و امام گفت: آن  ،دریا، دلت بجایی بسته بود که تو را نجات دھد؟ گفت: آری
ی نیست نجات ا هباشد، آنجا که نجات دھند ھمان الله قادر متعال می

رسد و نگفت که اگر  دھد و آنجا که فریادرسی نیست به فریاد می می
مک کن یا از من بخواه که مصیبتی برای تو پیش آمد از زھرا تقاضای ک

 کنم. حاجتت را برآورده می
(آیا در آن ورطه  و با تأمل در این سخن امام صادق که به آن مرد گفت

یابیم که  نابودی دریا دلت به جایی بسته بود که تو را نجات دھد؟) در می
باشد پس کسانی که قلبشان ھنگام  گاه شرک به خداوند نمیقلب پناه

 یباشد، کجا و موحد خدا شناس ھا با انبیاء و ائمه و صالحان میھا و رنج سختی
خواند و از او کمک  ھا دلش فقط با الله است و او را میکه ھنگام سختی

داند  خواھد، کجا؟ در حالی که می اری مییجوید و با تواضع و فروتنی از او  می
  وست.این خداوند است که قادر به زدودن و بر طرف کردن مشکل و ضرر ا

در مورد این مسأله است که کامًال روشن و  شاین دیدگاه اھل بیت 
باشد مثل ھمان مسأله حاجت خواستن از غیر خدا که واضح و  آشکار می

 آشکار بود. 
این امام علی بن حسین (زین العابدین) است که در نھایت تذّلل خدای 

گوید: (بار الھا تو سرور و موالی من ھستی و من تنھا  خواند و می خود را می
کند؟! موالی من، سرور من تو  یک عبدم و آیا جز مولی کسی به عبد رحم می

کند؟!  م میعزیز و بزرگواری و من ذلیلم و آیا کسی جز عزیز به ذلیل رح
سرورم و موالی من تو خالقی و من مخلوق و آیا کسی جز خالق به مخلوق 

کند؟! موالی من و سرورم تویی بخشنده و من گدا آیا کسی جز  رحم می
کند؟! موالی من و سرورم تویی فریادرس و من  بخشنده به گدا کمک می
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 .  ١کند؟! مظلوم و بیچاره و آیا کسی جز فریادرس به مظلوم رحم می
تا به تمامی مردم اعالم کنند که خداوند فریادرس است و امام، مالک 

از خداوند متعال طلب یاری و که  این ھیچ چیزی برای خودش نیست جز
 رحمت و عفو و مغفرت کند.

گوید: (فاطمه  کند و می خود فاطمه زھرا روایت می ۀامام محّمد باقر از جد
روز درنگ کرد و بعد به شدت  ۶۰بعد از وفات پدرش  ص دختر پیامبر

گوید:  مریض شد و از دعاھای وی در زمان آه و ناله این بیماری است که می
ای خدای ھمیشه زنده و جاوید! به رحمت خود مرا یاری ده، بارالھا مرا از آتش 

 .٢ملحق کن) صجھنم دور بدار و مرا وارد بھشت ساز و به پدرم محمد 
برد و  ، سرور زنان جھان به چه کسی پناه میشپس نگاه کن که فاطمه زھرا 

داشت  صخواھد علی رغم محّبتی که نسبت به پدرش محّمد  از او کمک می
مدد و  صخواھد که وی را به او ملحق سازد و از رسول الله  از خداوند می

  کمک و درخواستی نکرد بلکه از پروردگار او و خدای خودش کمک خواست.
است که نیاز خود را به خداوند آشکارا اعالم و این امام جعفر صادق 

شنوی و  گوید: پروردگارا تو سخن مرا می کند و به او امیدوار است و می می
بینی و عالم به درون و برون من ھستی و چیزی از امورات  جایگاھم را می

من بر تو پوشیده نیست و من بینوای فقیر و درمانده مظلوم و بیمناک 
کنم! ( پس ادعای عصمت  ه گناه خود اعتراف میدلسوزی ھستم که ب

خواھم  برای ائمه معنا ندارد) از تو مصّرانه به عنوان یک درمانده میھا  برخی
کنم و به عنوان  و به عنوان یک گناھکار ذلیل به درگاھت گریه و زاری می

خوانم دعای کسی که گردنش را برای تو فرو  یک خائف بینوا تو را می

                                           
 . ۳۸۶صحیفه سجادیه، ص  -١
 . ۲۱۷، ص ۴۳بحار االنوار مجلس، ج  -٢
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سازد و ترس و خوف را برای تو رام  کھایش را برای تو جاری میآورد و اش می
ھا قرار  کند. بارالھا مرا جزو بدبخت سازد و در پیشگاه تو تضرع و زاری می می

و مھربان باش، ای کسی که بھترین سؤال شونده و  ؤفنده و برای من ر
 .١بھترین بخشنده ھستی و سپاس برای پروردگار جھانیان)

گفت:  آموخت و می ادق به پیروانش نماز حاجت را میو امام جعفر ص
سوم شب سپری شد برخیز و دو رکعت نماز با سوره ملک  یک(وقتی که 

ھا  بخوان و سپس برای خدا سجده کن و او را دعا کن و بگو: پروردگارا چشم
زنند و تو زنده وجاوید ھستی و تو را خواب  در خوابند و ستارگان چشمک می

دار و زمین ھموار  ھای برج ھای تاریک و آسمان گیرد. و شب و چرت فرا نمی
ھای پشت سر ھم از تو پوشیده نیست. ای  و دریای عظیم و پرآب و تاریکی

 .٢فریادرس نیکوکاران و فریادرس درماندگان، به رحمت خود مرا یاری ده)
 خواند؟  جوید و به درگاه چه کسی دعا می پس بنگر که آن امام از که مدد می
خواند که ھنگام  جوید و پیروانش را می آن امام از پروردگارش یاری می

نیاز از خداوند کمک بخواھند نه از خود امام، و امام صادق خبر داده است 
 صکه یاری جستن از خداوند متعال سّنت انبیاء از آدم تا خاتم محمد 

 بوده است. 
آدم تا زمانی که به  گوید که: (سه چیز است که در انبیاء از امام صادق می

ھنگامی که از خواب بر که  این پیامبر رسیده، تناسخ پیدا کرده و آن
خواھم که قلبم به آن مژده  خیزند بگویند: بار الھا از تو ایمانی را می می

خواھم تا بدانم جز آنچه که در سرنوشت من است برایم  بدھد، و یقینی را می
م فراھم شده راضی بگردان تا دوست آید و مرا به قسمتی که برای پیش نمی

                                           
 . ۲۲۵، ص ۹۱بحار االنوار، مجلسی، ج،  -١
 . ۳۳۷مکارم اخالق، طبرسی، ص  -٢
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نداشته باشم آنچه را که عقب افتاده جلو بیاندازم و آنچه را که جلو افتاده 
عقب بیاندازم. ای ھمیشه زنده جاوید به رحمت خود مرا یاری ده، و مقامم 

و آل او  صگردان و یک لحظه مرا به خود وانگذار و بر محّمد  را شایسته
 .١درود بفرست)

برند و از او کمک  نی که انبیاء و آل بیت به خداوند پناه میپس زما
 خواھید؟ خواھند شما از چه کسی کمک می می

                                           
 . ۵۴۲، ث ۲کافی، کلینی، ج  -١



 
 
 
 
 

 ها؟  ا از خالق آنیاری جستن از زهرا و ائمه، ی

وقتی که مسلمانان در غزوه بدر نیاز به کمک پیدا کردند، خداوند متعال 

َلُ�ۡم  ۡسَتَجاَب ٱإِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَ ﴿گوید: داده که میخبر ھا  آن از دعای
ۡلٖف ّمَِن 

َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
(به خاطر «. ]۹[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ�
 کمکدان بدر،) از پروردگارتان یه از شدت ناراحتی در مکد) زمانی را (یاوریب

ھزار از یکرفت (و گفت): من شما را با یو او خواسته شما را پذ ،دیخواست می

 .»نمک اری مییند، یآ ه پشت سر ھم فرود میکفرشتگان، 
بود و نیز امام علی، و ھا  آن زنده بود و در میان صدر حالی که پیامبر 

مسلمانان درخواستشان را ھا  آن در مدینه بود ولی با وجود لفاطمه 
فقط از خداوند عزوجل طلب کردند. چون که ھیچ کس غیر از الله مالک 

بشر و مخلوقی است که مالک نفع و ضرری  صنفع و ضرر نیست و محّمد 
 تواند مالک نفع و ضرر دیگری شود؟!  برای خود نیست پس چطور می

کند که  میکالمی را نقل  صخداوند از زبان فرستاده گرامیش محّمد 

۠ �ََ�ٞ  قُۡل ﴿شود: متوجه تمامی مردم اعم از کافر و مسلمان می نَا
َ
� ٓ َما إِ�َّ

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  َّ�
َ
فَۡلَيۡعَمۡل  ۦّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َحَدۢ� ۦٓ َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ َرّ�ِهِ 
َ
بگو: من فقط «. ]۱۱۰ھف: ک[ال ﴾١١٠أ
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ه تنھا کشود  ه) به من وحی میکن است یازم ای(امت ؛بشری ھستم مثل شما
د دارد، یپروردگارش ام لقاء و دیداره به کپس ھر  ؛گانه استیمعبود  ،معبودتان

 .»ندکن یکس را در عبادت پروردگارش شرکچ یسته انجام دھد، و ھیاری شاکد یبا

ِ ٱقُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مَِن ﴿گوید که: ھمچنین میو  ِجَد مِن  �َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
أ

ِ ٱإِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن  ٢٢ُملۡتََحًدا ۦُدونِهِ  ز یبگو: (اگر من ن«. ]۲۳-۲۲[الجن:  ﴾ۦَورَِ�َٰ�ٰتِهِ  �َّ
پناھگاھی ند و ک ت نمییس مرا در برابر او حماکچ ینم) ھکبر خالف فرمانش رفتار 

 .»اوست رساالتفه من ابالغ از سوی خدا و رساندن یتنھا وظ ؛ابمی جز او نمی
پس رسول، بشری است که از جانب خدا جھت تبلیغ فرستاده شده و 
کرامت و عظمت وی بخاطر این است که خداوند متعال وی را از میان سایر 

ت. در اخالق و افراد بشر برگزیده است و او را برای نبّوت انتخاب کرده اس
رفتار و شخصیت نمونه و الگو است. ولی با وجود این عظمت برای خود یا 
دیگری مالک ھیچ نفع و ضرری بجز مقدورات بشری نیست. (به نص قرآن 

تر از پیامبر ھستند و  ھایی که پایین مرتبه کریم) پس با این وجود حال آن
صالحین ھستند،  دارای فضیلت و علم کمتری نسبت به اولیاء و ائمه و

 توانند به کسی نفع یا ضرری برسانند؟  می چگونه
 ÷بود، و حال مثال دیگری در مورد ابراھیم صاین مثال در مورد پیامبر 

قَۡد َ�نَۡت ﴿فرماید:  که دوست خداست و خداوند در مورد او در قرآن می
ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ 

ُ
ِينَ ٱلَُ�ۡم أ إِۡذ قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤاْ ِمنُ�ۡم  ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ٱَوِممَّ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� �ِيهِ  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡسَتۡغِفَرنَّ لََك  إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

َ
�َ

ۡملُِك لََك ِمَن 
َ
ٓ أ ِ ٱَوَما نَۡبَنا �َ�َۡك  �َّ

َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ ِمن َ�ۡ

م و یابراھ یدر زندگ یشما سرمشق خوب یبرا« .]۴[الممتحنة:  ﴾٤لَۡمِص�ُ ٱ
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) خود کقوم (مشره به ک یه با او بودند وجود داشت، در آن ھنگامک یسانک
م، و یافرکم، ما نسبت به شما یزارید بیپرست یر از خدا میگفتند: ما از شما و آنچه غ

ه به خدای ک وقتیتا  ار شده است،کآش یشگیھم یان ما و شما عداوت و دشمنیم
تو  یه براکه به پدرش (آزر) گفت: کم یجز آن سخن ابراھ د!یاوریمان بیگانه ای

 ستمین یزیچ کتو مال ین حال در برابر خداوند برایر عنم، و دک یآمرزش طلب م
تو  یم، وبه سویردکل ک(نمی توانم کاری برایت انجام دھم)، پروردگارا! ما بر تو تو

 .»توست یھا به سو ی فرجام م، ھمهیبازگشت
ھا  آن پیامبر گرامی که بر دستان وی معجزه و ھمچنین عیسی 

شد (مثل خلق به اذن خداوند، و زنده کردن مردگان به اذن  ایجاد می
فرماید: وقتی که مسیحیان  خداوند) خدای عزوجل در مورد وی می

پنداشتند که حساب روز قیامت در دست عیسی مسیح است و این کار از  می
کردند که او فرزند خداست و  راف میطرف خداوند به او سپرده شده و اعت

ھایشان ثابت است  روح الله در مسیح تناسخ پیدا کرده ھمچنانکه در عقیده
 را اجابت کند؟.ھا  آن خداوند چگونه دعای

ا ﴿فرماید:  خداوند متعال می َمۡر�ََم إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱمَّ
هُ  لرُُّسُل ٱَ�ۡبلِهِ  مُّ

ُ
ُ�َ�ِن  ۥَوأ

ۡ
يَقةٞۖ َ�نَا يَأ ۗ ٱِصّدِ َعاَم ُ لَُهُم  نُظرۡ ٱ لطَّ  �َ�ِٰت ٱَكۡيَف نُبَّ�ِ

ٰ يُۡؤفَُكونَ  نُظرۡ ٱُ�مَّ  َّ�
َ
َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٧٥�

َ
ِ ٱقُۡل � َّ�  � َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ

ۚ وَ  ُ ٱَوَ� َ�ۡفٗعا ِميعُ ٱُهَو  �َّ م، یح فرزند مری مس« .]۷۶-۷۵[المائدة:  ﴾٧٦ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
گری بودند، مادرش، زن یز، فرستادگان دیش از وی نیپ ؛فقط فرستاده (خدا) بود

ت یی الوھان حال، چگونه دعوی(با ا ؛خوردند ھر دو، غذا می ؛ی بودیار راستگویبس
م! یساز ار میکآشھا  آن د؟!) بنگر چگونه نشانه را براییم را داریح و پرستش مریمس

زی را یا جز خدا چیبگو: آ. شوند چگونه از حق بازگردانده میسپس بنگر 

 .»ست؟! و خداوند، شنوا و داناستیان شما نیسود و ز که مالکد یپرست می
خورد و به او  خداوند متعال بیان کرده که مسیح بشری است که غذا می
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محتاج است و به کسی که او را خلق کرده نیازمند است و به او ضرر نیز 
دعا و استغاثه و نذر و  گونهآنگاه که خدا را فراموش کند. پس چ رسد می

کنند که ھیچ نفع و ضرری به دست او  ھای خود را تقدیم کسی می قربانی
شنود و به  را میھا  آن نیست. و نسبت به خداوند شنوا و دانایی که نجواھای

گاه است خود را به جھالت میھا  آن درون  زنند.  آ

ِ ٱقُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك ِمَن ﴿فرماید:  و به این علت خداوند می َراَد  ًٔ َشۡ�  �َّ
َ
ا إِۡن أ

ن ُ�ۡهلَِك 
َ
هُ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱأ مَّ

ُ
�ِض ٱَوَمن ِ�  ۥَمۡرَ�َم َوأ

َ
ِ ُمۡلُك  ۡ� ۗ َوِ�َّ َ�ِيٗعا

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ وَ ۡ� ۚ َ�ۡلُُق َما �ََشآُء ُ ٱِض َوَما بَۡيَنُهَما ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ﴾ 
ه کسانی را کم و مادرش و ھمه یح بن مریبگو: اگر خدا بخواھد مس«. ]۱۷[المائدة: 
ومت کند؟ (آری،) حکری یتواند جلوگ سی میکند، چه ک کن ھستند ھالیروی زم
ھر چه بخواھد،  ؛ان آن دو قرار دارد از آن خداستین، و آنچه میھا و زم آسمان

 ». زی تواناستیح) و او، بر ھر چی(حتی انسانی بدون پدر، مانند مس ؛ندیآفر می
و مادرش با وجود جالل و ارزش و  بیان کند که مسیح که  این برای

را ھالک کند، کسی ھا  آن منزلتی که دارند اگر خداوند متعال بخواھد
از توانند ضرری را  تواند جلو آن را بگیرد. پس اگر مسیح و مادرش نمی نمی

 .شود؟! طلب میھا  آن خود برانند پس چطور دعا و استغاثه از
بنابراین انبیاء و ائمه و صالحان مالک نفع و ضرری برای خود نیستند. و 

 کرده و قربانی و نذورات خود را تقدیمھا  آن کسی که دعا و استغاثه به درگاه
 کند قطعًا به خداوند شرک ورزیده است. ھا  آن

 ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ فرماید: کنیم که می قرآنی زیبا را مشاھده میپس این توجیه 
نَّهُ 

َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ ه معبودی ک پس بدان« .]۱۹[محمد:  ﴾ِ�َ

 . »نکو برای گناه خود استغفار  ؛ستین»  الله«جز بحق 
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تا یکچ معبودی بحق جز الله یه ھکبگو:  »اهللا إالَّ له إفقل ال «و نفرموده: 

تر بر زبان جاری  راحت »اهللا إالَّ ال اله «را کلمه یعنی بدان، زیست (فاعلم): ین
شود ولی فھم معنا و منظور این آیه و مجسم کردن آن بر روی زمین و  می

 باشد.  تحقق معنای آن ھدِف مورد نظر می
ھا  آن ولی »الله إالَّ ال اله «این برای کافران مّکه راحت بود که بگویند 

خواسته شده بیش از مجرد و فقط ادای ھا  آن دانستند که چیزی که از می
ھاست  ایمان داشتند که خدا خالق آنھا  آن باشد این جمله و گفتن آن می

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ﴿فرماید:  ھمچنانکه خداوند می ۡ�َُهم مَّ
َ
ُ ٱَولَ�ِن َس� َّ�﴾ 

ۡن َخلََق ﴿و  .]۸۷[الزخرف:  ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� َّ�﴾ 

 .و قبول داشتند که خداوند خالق و آفریننده آسمان و زمین است .]۲۵[لقمان: 
ھای دیگر مقایسه  خداوند را با پادشاھان زمان خود و زمانھا  آن ولی

واسطه مّقرب و که  این دادند مگر نمیبه کسی اجازه ورود ھا  آن کردند که می
خدای عزوجل را با پادشاه و  "نعوذ بالله"نزدیکی نزد وی داشته باشند 

کردند و مشکل برخی شیعیان  می سلطان که نیاز به واسطه دارد مقایسه
ھمین است که خدای عزوجل را با شاه و سلطان امروزی مقایسه کرده و 

نیاز به واسطه دارد خداوند ھم نیاز به  گویند ھمانطور که شاه و سلطان می
واسطه و میانجی دارد؛ حاشا و کال که چنین باشد زیرا خداوند عزوجل عالم 
به غیب است و از حال ھمه بندگان و نیازھایشان خبر دارد و ھر شخصی 

تواند خواسته اش را با خدا در میان بگذارید بر عکس یک  می مستقیما
از چنین مقایسه تر  یسه نیست و خداوند بلندمرتبهپادشاه (که اصال قابل مقا

خبر است و از رعیت و مردم خویش خبر ندارد و  بی ای است) که از ھمه جا
 تواند پیام خودش را به ایشان برساند، ضمن نمی ھیچ کسی بدون واسطه

بارھا در قرآن گفته که من به شما نزدیک ھستم، این یعنی  ألخدای که  این
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به واسطه نیست! خدا گفته من از ھمه چیز شما خبر دارم  چه؟ یعنی نیازی
و شنوا و بینا ھستم، متأسفانه مردم عوام ھم که کمتر به آیات قرآنی و زبان 
عربی و احادیث ائمه آشنایی دارند فریب چنین استدالل ھای پوچ و 

کنند، در حالی که حتی ائمه  خورند و به سادگی باور می ارزشی می بی
روی ھا  آن جویند یا به درگاه می توسلھا  آن از کسانی که بهخودشان ھم 

اند فقط از خدا بخواھید و فقط از خدا  اند و گفته آورند اعالن بیزاری کرده می
 درخواست کمک و مدد کنید.

گفتند: خداوند، بسیار عظیم و عزیزتر از آن است  مشرکان قریش ھم می
شأنی واال دارد و ما گناھکاریم، که ما چیزی را از وی بخواھیم و خداوند 

ھایی باشند که  توان مستقیمًا از وی طلب کرد؟ بایستی که واسطه چطور می
خبر داده است و ھا  آن شفاعت ما را بکنند و خداوند از این داستان

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
ِ ٱأ َّ� 

ن یشان ا لیای خود قرار دادند و دلیر خدا را اولیه غکھا  آن و«. ]۳[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ 
(و نندک یکما را به خداوند نزدکه  این م مگر بخاطریپرست ھا را نمی نیه: اکبود 

 .»واسطه ما قرار گیرند)
کنیم تا ما را  میھا  آن ما عبادت (دعا و نذر و قربانی) خود را تقدیمیعنی 

را خلق ھا  آن به خداوند نزدیک کنند. و ھچ شکی نداشتند که چه کسی
کمک ھا  آن ھا به دھد و ھنگام سختی را میھا  آن کرده و چه کسی روزِی 

 هکند، ھمه به اتفاق قبول داشتند که خداوند روزی دھنده و آفرینند می
ھا مثال درمیان  و زمین و آسمان است و قبول داشتند که در سختیھا  آن

 امواج دریاھا ھیچ فریادرسی به جز خداوند سبحان نیست.
به ھا  آن کند؟ و آیا این اقرار قبول میھا  آن ولی آیا خداوند این ایمان را از

 یخدای یگانه با وجود شریک قرار دادن دیگری در دعا و عبادت نفعی برا
 دارد؟ ھا  آن
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فرماید:  کنند می پیروی میھا  آن و کسانی که ازھا  آن خداوند در مورد

﴿ ِ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱَوَما يُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ ھا  آن شتریو ب« ]۱۰۶وسف: ی[ ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

 .»!دنکمان به خدا ھستند، مشریه مدعی اک
ندارد چون عبادت را متوجه ھا  آن به خداوند نفعی برایھا  آن پس اقرار

 کنند.  دیگری می
از که  این نزد خداوند گرامی نیستند، مگر صفالن و فالن از عشیره پیامبر 

شرک اعالم بیزاری کرده باشند. و از آن کناره گرفته باشند در دین اظھار 
بود ولی این  صمحّبت نسبت به مشرکان وجود ندارد. ابولھب عموی پیامبر 

ورزید،  فامیلی و خویشاوندی نفعی برای وی نداشت چون به خداوند شرک می
 کنند که اھل بیت فقط بخاطر نسبت و خویشاوندی می پس کسانی که ادعا

ھا  آن انجام دھند یا حاجتھا  آن توانند کاری برای می ص با رسول خداھا  آن
و دلیل زیرا اگر قرار بود که  را برآورده سازند، سخنی است بدون پایه و اساس

رسید  می قرابت تنھایی به کسی نفع برساند اولین شخصی که به ایشان نفع
بینید قرآن صراحتا جایگاه ایشان را  ابولھب عموی پیامبر بود، در حالی که می

خطاب به فاطمه نقل  صدر جھنم تعیین کرده است، ھمچنین بارھا از پیامبر 
توانم برای تو انجام دھم،  آخرت ھیچ کاری نمی شده که: ای فاطمه من در

برد  می رساند و مقام و منزلت شما را باال می یعنی کار نیک است که به شما نفع
نه قرابت. پس کسی که به غیر الله استغاثه َبَرد و در آنچه که جز الله کسی قادر 

له کند و از به انجام آن نیست از دیگری کمک بخواھد و نذر خود را تقدیم غیر ال
 مردگان دعا بخواھد قطعًا برای خداوند متعال شریک قائل شده است. 

نزد خداوند نیستند آنگاه که به وی  تر از قوم نوح  و بشر امروز گرامی
را ھالک گردانید، جز عده کمی از مؤمنان که ھا  آن مشرک شدند، ھمگی

خوانند و از غیر خدا کمک  ھایی که غیر الله را می نجات یافتند. خیلی از آن
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دانند ولی این  طلبند، باوجود آنکه خود را مسلمان و منتسب به اسالم می می
ای از حق نبرده و اصًال توحید با شرک سازگاری ندارد  اسمی است که بھره

ھای گمراھی را  کند که پایه ھا را سرزنش می چقدر خداوند متعال این انسان

َ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  نھند و می ان میبنی و َفۡضٍل َ�َ  �َّ ۡ�َ�َُهۡم  �َّاِس ٱَ�ُ
َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

خداوند نسبت به ھمه مردم فضل (و بخشش) دارد، «. ]۶۰ونس: ی[ ﴾َ� �َۡشُكُرونَ 

 .»نندک سپاسگزاری نمیھا  آن ثرکاما ا

ۡؤِمنِ�َ ﴿فرماید:  می ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
شترشان یولی ب«. ]۸[الشعراء:  ﴾َوَما َ�َن أ

 .»اند ھرگز مؤمن نبوده

ِ ﴿فرماید: ومی ُ�ۡم لِۡلَحّقِ  ۡ�َقِّ ٱَلَقۡد ِجۡئَ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ
َ
َوَ�ِٰ�نَّ أ

شتر شما از حق یم ولی بیما حق را برای شما آورد«. ]۷۸[الزخرف:  ﴾٧٨َ�ٰرُِهونَ 

 .»دیراھت داشتک

ۡ�َ�ُُهم ﴿ فرماید: و می
َ
ِ َوَما يُۡؤِمُن أ ِ ٱب ۡ�ُِ�ونَ  �َّ وسف: ی[ ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

 .»ندکمان به خدا ھستند، مشریه مدعی اکھا  آن شتریو ب« ]۱۰۶
 باشند. و آیات در این مورد زیاد می

باشد. ولی  منتسب شدن شخصی به اسالم برای وی شرف و افتخار می
ھنگام ھنگامی که برای خدا شریک قرار دھد و شریکانی را در دعا کردن 

سختی و سستی برای وی قرار بدھد خداوند متعال از ایمان او و عبادت و 
 نیاز است. اسالم او بی

َ ٱإِن تَۡ�ُفُرواْ فَإِنَّ ﴿فرماید:  می خداوند اگر «. ]۷[الزمر:  ﴾َغِ�ٌّ َعنُ�مۡ  �َّ

 . »از استین د، خداوند از شما بیینکفران ک

نُتۡم َوَمن ِ� ﴿فرماید:  و ھمچنین می
َ
�ِض ٱإِن تَۡ�ُفُرٓواْ أ

َ
َ ٱَ�ِيٗعا فَإِنَّ  ۡ� َّ� 

د، (به خدا یافر شوکن یاگر شما و ھمه مردم روی زم«. ]۸م: ی[إبراھ ﴾لََغِ�ٌّ َ�ِيدٌ 
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 .»!ش استیسته ستایاز و شاین ه) خداوند، بیکچرا  ،رسد انی نمییز
ملقب شود ولی معنا پس برای انسان درست نیست که به عنوان و لقبی 

تمّسک بجوید ولی در حرکات » ال اله اال الله«و مفھوم آنرا رھا کند، به عبارت 
و سکناتش به معنای این عبارت طعنه بزند، و شب و روز به خداوند شرک 

او را از آتش جھنم و » ال اله اال اهللا«بورزد و تصور کند که فقط شھادت لفظ 
 بخشد.  نجات میرھاند و  کیفر دنیا و آخرت می

ھا  را که کتاب دعاست و میان شیعه ١»اکسیر الدعوات«یک بار کتاب 
، را لاستغاثه از فاطمه «خیلی رایج است برداشتم و در این کتاب عنوان 

بارھا مشاھده کردم که مؤلف در آن جا گفته بود؛ (در شھر مکه دو رکعت 
له اکبر بگو و زھرا را به بار ال ۳سالم دادی، که  این خوانی و بعد از نماز می

پاکی یاد کن و به سجده برو و صد بار بگو: ای موالی من یا زھرا کمکم کن!، 
سپس طرف راست صورتت را بر زمین بگذار و دوباره آن عبارت را تکرار کن 
و سپس به سجده برگرد و دوباره آن عبارت را تکرار کن، سپس طرف چپ 

ن عبارت را تکرار کن و سپس به سجده صورتت را بر زمین بگذار و دوباره آ
ن خداوند برگرد و آن عبارت را صد و ده بار تکرار کن و نیازت را بگو که به اذ

 شود)!. حاجتت برآروده می
گیرند، مخلوقی که مالک حیات و  میان کسانی که از مخلوق کمک می

ش نیست و مالک رزق و روزی خود نیست تا آن را به دیگری یمرگ خو
گیرد و او را  ه فریادرس است کمک میکمیان کسی که از خداوند،  بخشد، و

 زداید، فرق آشکاری وجود دارد. کند و سختی را از او می اجابت می

                                           
 . ۴۱۰ص  -١



 
 
 
 
 

که  ستیاش کافی ن برای بنده یا الله سبحانه وتعالیآ
 ؟ حاجتش را برآورده سازد

مخلوقات در سختی و مشکالت به نیازی است که  خداوند ھمان خالق بی
آورند (حقیقت فطرتی که خداوند مردم را بر آن خلق کرده است)  او پناه می

 آورد. شناسد به او ایمان می و شخص مسلمانی که دین وی را می
کند که گفت: (به ابی  کلینی در کافی از داود بن قاسم جعفری روایت می

فت: (کسی که کم و زیاد به جعفر ثانی گفتم: فدایت شوم، صمد کیست؟ گ
 .١او نیازمند باشد)

گوید: (خداوند ھمان است که تمام  و کلینی بر آن تعلیقی را آورده که می
کنند و ھنگام  ھا از او طلب می مخلوقات اعم از جن و انس ھنگام نیازمندی

آورند و ھنگام مشکالت به او امیدوارند و از وی طلب  ھا به او پناه می سختی
 .٢کنند) مینعمت 

از امام جعفر صادق روایت شده، که ھر گاه از امری ترسیدی بگو: بارالھا 
ای بھتر و برتر  نیاز از تو نیست و تو از تمام آنھایی که خلق کرده ھیچ کس بی

ھستی، پس برای من فالن چیز را فراھم کن. و در یک روایت دیگر آمده که 

                                           
 . ۱۲۳، ص ۱کافی، ج -١
 . ۱۲۴، ص ۱کافی، ج  -٢
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 .١نیاز نیست چیز از تو بی نیاز ھستی و ھیچ ای کسی که از ھمه چیز بی
یا محمد یا علی مرا کفایت کن «گویند:  ھایی که می این امامان کجا و آن

گویند یا مھدی ادرکنی! چون شما کفایت کننده ھستید یا محمد یا  و یا می
علی مرا حفظ کنید چون شما حافظانید یا محمد یا علی مرا یاری دھید 

من، یا صاحب الزمان، کمکم کن، چون شما یاری دھندگانید. ای موالی 
 .، کجا؟!»کمکم کن، مرا درک کن، و مرا پناه ده

{متأسفانه تشیع به انحراف کشیده شده است، در حالی که شیعیان حقیقی 
که سخنان ائمه تا اآلن اند  و علوی (نه شیعیان رافضی و صفوی) پیرو ائمه بوده

یلی که برای ھمگان ھای خود شیعیان ھست ولی متأسفانه به دال در کتاب
شود، اگر بارگاه امام رضا و معصومه و عبدالعظیم و  معروف است به آن عمل نمی

شود که بر ھمگان روشن است و به  ای کساد می غیره نباشد کاسبی و بازار عده
گاھی  ھمین دلیل حاضر نیستند حقایق به دست مردم برسد و ھمیشه از آ

گاھی می ب عدهمردم واھمه دارند و با تھدید و ارعا ی  یابند، اما عده ای ھم که آ
اندکی ھستند که حاضرند راه درست و صحیح را بعد از آنکه فھمیدند اختیار 

 شوند عقاید خود را بعد از تغییر پنھان کنند. نیز مجبور میھا  آن کنند که
گویند: وھابی شده  ھا را بگوید: می شخصی این حرفکه  این به محض

ھای خود شیعیان بوده و از  اش از کتاب این سخنان ھمهاست در حالی که 
باشد و ھیچ ربطی به وھابیت و محمد بن عبدالوھاب ندارد،  قرآن کریم می

اند  ھر چند که محمد بن عبدالوھاب چیزی اضافه بر آنچه ذکر کردیم نگفته
اند، این سخنان امامان شیعه و قرآن کریم  و چیزی از خودشان نگفته

خواھند به دست مردم برسد و با بر پا کردن ھیوالی  ای نمی عدهباشد که  می
 اند. وھمی و خیالی به نام وھابیت مردم را از حقایق دور نگه داشته
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کنند و مردم را  جناب آیت الله مکارم شیرازی ھم مرتب مغلطه کاری می
دانند و به کسی  ھا زیارت قبور را حرام می گویند: وھابی دھند و می فریب می

دھند!! در حالی که تمامی علمای اھل سنت اعم از  اجازه زیارت قبور نمی
سعودی و غیر سعودی اتفاق دارند که زیارت قبر مستحب و سنت است و 

شود، و تمامی علمای اھل سنت از قدیم األیام تا اآلن  باعث یادآوری آخرت می
ب رساندن با قبر پرستی و خاک برداری از قبور و به سر و صورت زدن و آسی

دانند و این ھیچ ربطی به علمای  و آن را جایز نمیاند  به بدن مخالف بوده
سعودی یا به قول ایشان وھابی ندارد، تمامی علمای شافعی و حنبلی و حنفی 

ھای صریح قرآن  و مالکی از قدیم األیام در کتاب ھایشان با استدالل به آیه
یز نیست، ولی مشکل جناب کنند که درخواست از غیرخدا جا کریم ذکر می

برند و بازار  دانند که مردم پی به حقایق می آیت الله چیز دیگری است زیرا می
ھم در  شود، خمس در قرآن کریم یکبار آمده که آن خمس ایشان کساد می

مورد غنایم جنگی است که اھل سنت ھم به چنین خمسی اعتقاد دارند که 
به صورت خمس که در قرآن آمده  بعد از جنگ غنایم بدست آمده از کفار

شود، جالب اینجاست که وقتی شیعیان بخواھند خودشان این پول  تقسیم می
گویند: نخیر جایز نیست باید به ما تحویل دھید تا ما  را به فقرا بدھند می

مصرف کنیم! یعنی حتما باید به جناب مرجع تقلید تحویل دھند! در حالی که 
تواند زکات مالش (دو و نیم درصد در  می نزد اھل سنت ھر شخصی خودش

سال) را مستقیما به فقرا بدھد و لزومی ندارد که به شیخ و مولوی و مال 
تحویل دھد، امیدواریم که به کتاب خمس نوشته استاد حیدر علی قلمداران 

خانه عقیده ھست مراجعه کرده و حقیقت خمس را  قمی که در سایت کتاب
را ھا  آن عیان بیدار شوند زیرا ما فقط قصد بیدار کردنبدانید، امیدواریم که شی

کنند نجات یابند،  داریم تا از شر کسانی که به نام دین از مردم سو استفاده می
شمارند! و جز  ھا ھمه را نعوذ بالله کافر می گویند: که وھابی گاھی اوقات می
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عزیز  دانند! خدمت ایشان و تمامی شیعیان علوی خودشان را مسلمان نمی
کنیم که تمامی علمای اھل سنت با شیعیان علوی ھیچ مشکلی  عرض می

دانند، و اگر  را برادر دینی خود میھا  آن را مسلمان دانسته وھا  آن ندارند بلکه
شیعیان ھا  آن گیرد مقصود گاھی تندی از برخی علمای اھل سنت صورت می

، که اعتقاد به باشد (به قول دکتر علی شریعتی: شیعه صفوی) می رافضی
ورزند و صحابه و یاران رسول الله را  تحریف قرآن دارند و یا برای خدا شرک می

دھند، اما عوام شیعیان خوب  سب و دشنام میھا  آن دانند یا به کافر می
دھد  رخ میھا  آن را کافر ندانسته و اگر ھم اشتباھاتی ازھا  آن ھستند و کسی

ھم ھا  آن دانند و دلیل ندانستن اند یا نمی ستهدان نمیھا  آن بخاطر این است که
ھمین اشخاص ھستند که حقایق را از مردم و عوام الناس که گناھی ندارند 

اند که باعث شده  دادهھا  آن کنند یا معلومات تاریخی اشتباه به پنھان می
 .١}را دشنام دھندھا  آن نسبت به فدائیان رسول الله (صحابه) بدگمان شوند و

 پرسد: آیا الله برای شما کافی نیست؟  میھا  آن خداوند ازو 
باشد؟ ھا  آن ھا کافی نیست که پروردگارشان پناه و فریادرس آیا برای این

کنند  خواھند و از او طلب امنّیت و کمک می ھمان کسی که از او یاری می
 .؟!گردانند کند که دیگری را با او شریک می کفایت نمیھا  آن آیا الله برای

ۡن َخلََق ﴿فرماید:  خداوند می ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَولَ�ِن َس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َُقولُنَّ  ۡ�

ۚ ٱ ُ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ َراَدِ�َ  �َّ

َ
ُ ٱإِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ  �َّ بُِ�ّ

 ِ ِه َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ
َ
ۡو أ

َ
ۖ ٱقُۡل َحۡسِ�َ  ۦۚ هِ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  أ ُ َّ� 

 ُ ُونَ ٱَعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ سی کچه «بپرسی: ھا  آن و اگر از« ]۳۸[الزمر:  ﴾٣٨لُۡمَتَوّ�ِ
درباره  وقت چیا ھیآ«بگو: » خدا!« ند:یگو حتما می» ده؟ین را آفریھا و زم آسمان

انی برای من یه اگر خدا زکد ینک شه میید اندیخوان ر از خدا مییه غکمعبودانی 
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حمتی برای من را اگر یتوانند گزند او را برطرف سازند؟! و  میھا  آن ایبخواھد، آ
و  ،افی استکخدا مرا «بگو: » رند؟!یتوانند جلو رحمت او را بگ میھا  آن ایبخواھد، آ

 .»!نندک ل میکالن تنھا بر او توکھمه متو
ھمانا شخص مسلمان با ندا و دعای خود از خداوند نه غیر او، از او 

خواھد که نیازھایش را بر طرف کند و اندوھش را رفع نماید چونکه آن  می
داند که طلب کمک و یاری از غیر خداوند (در آنچه که مقدور  شخص می

 بندگان نیست) عبادت برای غیر الله است. 

، مأساة التوجه لبرش مأساةـالحقيقة حتكي  مكذوبةلقد وقفت عىل روايات «

ال يملكون ألنفسهم وال لغريهم نفعاً إن أراد اهللا هبم رضاً ، وال يملكون 

ھای دروغین بر خورد کردم  در حقیقت به روایت« .»ألنفسهم حياة وال نشوراً 
تواند نفعی را به خود  ند، بشری که نمیک ردن به بشر را بازگو میککه توجه 

ھا  ن انسانیخدا اراده کند که به وی ضرر برسد، و اگر ی برساند، ایا دیگر
 . »مالک حیات و ممات خود نیستند

اند و برای ھر کدام  پس آن روایات را به ھر امامی اختصاص داده
اند. (علی بن الحسین برای نجات از  ای در نفع و ضرر بیان کرده وظیفه

عفر بن محّمد برای آخرت و سالطین و طلسم شیاطین و محّمد بن علی و ج
ھایی که شایسته الله است و موسی بن جعفر که توسط او از  آن عبادت

جوئیم و علی بن موسی که از او سالمت دریا و بیابان  خداوند سالمتی می
شود و محّمد بن علی که رزق به وسیله او از طرف خداوند پائین  طلب می

به برادران و طاعت خداوند و  آید و علی بن محّمد برای بخشش و نیکی می
حسن بن علی برای آخرت و اما صاحب الزمان (مھدی) ھر گاه شمشیری به 

 .١دھد) تو رسید از او کمک بخواه که یاریت می
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، دعایی را که در بر دارنده استغاثه از بحار األنوارسپس مجلسی صاحب 
 .١کند ائمه به نحوی که گفته شد به آن روایت الحاق می

ن ھستند و ائمه به عنوان فریادرس و پناه ینچبسیاری از دعاھا، 
کند، مطرح  را وصف میھا  آن ای که دعای زیارت کنندگان اینگونه دھنده

ھای بخشش، به وسیله  ھای ایمان و محل شوند: (قاضیان احکام و دروازه می
چه کسی نجات قطعی و حتمی است، کاری نیست که شما سبب آن نباشید 

رسیدن به خداوند وسیله نباشید پس ھیچ نجات و گریزگاھی جز شما برای 
 .٢گر خداوند متعال) نداریم و ھیچ مذھبی جز شما نداریم. ای چشمان نظاره

کشد: (یا حسین و یا علی و یا مھدی و شاید یا  می ھا فریاد یکی از این
لی را جویند تا نیازھایش را بر طرف کند یا مشک ھا مدد می عباس) و از این

 که از آن عاجز شده رفع نماید.
کند و دیگر ندای (یا حسین  بینم که یکی (یا علی مدد) زمزمه می پس می

دھد و آن یکی نزد مرقد امام رضا رفته و سر مرقد گریه  کمکم کن) سر می
بوسد و از صاحب قبر کمک  مالد و آن را می کند و خود را به ضریح می می
 .کند!! یخواھد و برای او نذر م می

و ھمچنین معتقد است که امام کاظم باب الحوائج است و دعای خود را 
 .از آن خالق زنده الیموت بخواھد!که  این کند بدون متوجه وی می

بار در  ۱۷این اعمال مرا به این سوال که: چگونه یک مسلمان روزی 
ه تنھا تو کند ک را تکرار می ینمازھای روزانه خود این کالم الله سبحانه وتعال

جویم (سوره حمد) و ھنگامی که خواست  پرستم و تنھا از تو یاری می را می
برد  برای رفع نیازھایش از کسی کمک بگیرد به مخلوقی مثل خود پناه می

ی ورد زبانش کودکترین اھمیتی به آن آیه بدھد که از دوران  کمکه  این بدون

                                           
 ھمان، منبع.  -١
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ی را که مظھر عجایب است بینی که با تکرار این عبارت (عل بوده است؟! می
ھا  یابی که در گرفتاری کند. (و در می ندا کن) نیازھایش را بر طرف می

شود) و سپس  کمک توست، ھر ھّم و غمی با والیت تو، ای علی، بر طرف می
افزاید: (ای فریاد رس فریادرسان ای علی، کمکم کن) و پروردگار  می

این آیه را بیان کرده به  ھا را که در قرآن کریم در مورد خودش انسان
 ».سپارد فراموشی می

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ ِشُف إَِذا َدَ�هُ َوَ��ۡ  ُمۡضَطرَّ ل  ُخلََفآءَ  َعلُُ�مۡ َوَ�جۡ  ءَ لسُّ

 ٱ
َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ۡ�

َ
عَ  أ ِۚ ٱ مَّ ا قَلِيٗ�  �َّ ُرونَ  مَّ  .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢تََذكَّ

و گرفتاری را برطرف ند ک ه دعای مضطر را اجابت میکاست سی ک (چه)«
ا معبودی با خداست؟! یآ ،دھد می ن قراریسازد، و شما را خلفای زم می

 .»!دیشو ر میکمتر متذک
و بایستی که بپرسیم آنگاه که ائمه پناھگاه نیازمندان و گریزگاه بینوایان 

دعاھا بر آورده نشود، پس ھا  آن ھای و قبله دعاگویان باشند و جز با ذکر نام
پنداشتند  ھایشان می میان این و آنچه که مشرکان مّکه در مورد بتچه فرقی 

 .وجود دارد؟!
مشرکان مکه ھنگام که  این اینجا یک تفاوت وجود دارد و آن ،آری

ْ ِ� ﴿خواندند:  ھا الله را به اخالص می سختی ْ  ۡلُفۡلكِ ٱفَإَِذا َر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا َّ� 
ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ِ ٱفَلَمَّ  ]۶۵بوت: ک[العن ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�ونَ  ۡلَ�ّ

ر او را یخوانند (و غ شتی شوند، خدا را با اخالص میکه بر سوار بر کھنگامی «
ی رساند و نجات داد، باز که خدا آنان را به خشکاما ھنگامی  ؛نند)ک فراموش می

 .»!شوند می کمشر
را فرا ھا  آن ھا، ھای آن برند و با ذکر نام ائمه پناه می ھایی که به ولی آن

 ورزند. خوانند در سختی و گرفتاری به خدا شرک می می



 
 
 
 
 

 گر بس استیشعار دادن د

 بگوئیم که شعارھا دیگر بس است!. بایستی آشکارا
 یدی کهخواھیم با اسم اھل بیت زندگی کنیم و حال بر توح تا کی می

ھای خالق بچسبیم و ھنگام  اند زندگی نکنیم به مخلوق زیستهھا  آن
بخواھیم که به ما روزی ونعمت ھا  آن یاری بجوئیم وازھا  آن ھا از سختی

 .بدھند و حال به رزاق شنوا ھر شکایتی را عرض کنیم؟!
خواھیم از حّب الله و رسولش صحبت کنیم و به کالم الله و  تا کی می

د تشویق کردند و جه نکنیم، ھمان کسانی که ما را به سوی خداونرسولش تو
 نه کسی غیر او؟!.

خواھیم از پیروی اھل بیت صحبت کنیم و حال آنکه  ه وقت میچتا 
ھای میان مسلمین و برانگیختن  چیزی جز لعن و نفرین مردگان و جنگ

 دانیم؟!. ی از این پیروی کردن نمیھای جاھل آشوب
ھای توحید  ھای فراوان اھل بیت در محکم کردن نشانه ما کجا و تالش

ھا و خرافاتی که در جامعه  با بدعتھا  آن در روح و دل آدمیان و مبارزه
 شد کجا؟ مسلمین ایجاد می

 ما نیازمند دیدگاھی ھستیم که توسط آن مفاھیم خود را اصالح کرده و
باشیم که را در باطن و جان خود محکم گردانیم تا جزو کسانی نھا  آن
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ِ ﴿فرموده:ھا  آن خداوند در مورد ۡخَ�ِ�نَ ٱقُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡ�

َ
 ١٠٣أ

ِينَ ٱ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا �ُّ َّ�
َ
 ﴾١٠٤َوُهۡم َ�َۡسُبوَن �

ارھا، کن (مردم) در یارترکانیه زکم یا به شما خبر دھیبگو: آ«. ]۱۰۴-۱۰۳ھف: ک[ال
با  ؛ا گم (و نابود) شدهیشان در زندگی دنیھا ه تالشکھا  آن سانی ھستند؟کچه 

 .»!دھند انجام می یکار نکپندارند  ن حال، مییا
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