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رار دارد در مورد روي شما ق، پيش  هم اكنوناما بعد، اين كتابچه كه
 بايد از يكي از ابتدادر  .باشد ميپرستي اهللا سبحانه و تعالي وحدانيت و يكتا

پنداريم و به وسيله  ميكساني كه بزرگشان  - �بزرگان اهل بيت پيامبر 
 تشكر كنم كه به من پيشنهاد -كنيم ميمحبت آنها خود را به اهللا تعالي نزديك 

 پيشوايان اهل بيت بنويسم هاى ه آراسته به آيات قرآن و فرمودتابچه ايككرد 
چون نفع زيادي براي همه امت در پي دارد پس به خاطر شوقي كه داشتم به 

بر كساني كه از نظر نداشتم،  دوستبا وجود اينكه . درخواست او پاسخ دادم
  . علم و تقوا بر من برتري دارند پيشي گيرم

 همان كتمان علم است كتابستي من از نوشتن اين  اما ديدم كه س
ها  مخصوصاً هنگامي كه به رواياتي از اهل بيت كه مخالف ادعاي برخي

  .آگاهي پيدا كردمدهند  كه امروزه خود را به آيين و اعتقاد آنها نسبت مي
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چنانچه كسي داراي . اند ها پشت سر هم آمده براستي كه در اين زمان فتنه
دارد و از اهللا سبحانه و  شنود ناپسند مي بيند و مي  آنچه را كه ميدلي زنده باشد

  . اش را در دينش قرار ندهد خواهد كه فتنه تعالي مي
�� ������ �و كدام فتنه بزرگتر از فتنة روي گرداني از آنچه معني شهادتين 

�� ���	 �
�� ��  ,�� �� ��� �� اني كه چه بسيارند كس. بخشد را حقيقت مي 	�
اند و چه بسيارند آنهايي كه  با علم، ديگران را نسبت به شهادتين در فتنه انداخته

  . اند  به فتنه دچار شدهفهم آن،از روي تقليد در 
ام را با طلب ياري از  پس بر من واجب است كه همتم را محكم و اراده

ز او توفيق ام به مردم فقط ا در حالي كه در رساندن گفته.  قوي گردانمخداوند
خواستم بيان كنم بطور كامل بيان شد  اگر آنچه را كه مي. طلبم و استحكام مي

ها را كامل نمود و اگر آنچه   كه با نعمت خودش نيكيخداوندسپاس پس 
ام نكند و  بهره خواهم از پاداش آن بي  ميخداوندخواستم كامالً بيان نشد از  مي

 دهد، طوري كه ريا و شهرت طلبي اين كارم را خالصانه در راه خودش قرار
  . در آن نباشد

و براي اينكه خوانندة گرامي بداند راضي نمودن مردم هدفي دست نيافتني 
 او را به خدا راضي نمايد خداونداست و كسي كه مردم را در مقابل ناخشنودي 

 را در مقابل خداوندكند، و كسي كه  مردم واگذار نموده و به آنها محول مي
 از او راضي بوده و همچنين مردم را از او  خداي مردم راضي نمايدناخشنود

  . نمايد  ميراضي

�� �� ����� ��� �� � �� � ����� �� ���   
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  شرك؛ ظلمي بس بزرگ

 شرك ورزيدن را بزرگ پنداشته پس در كتاب خداوند متعالبراستي  

��v��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k���j}� :گراميش فرموده
���z��y��x��wz) .72: هالمائد.(  

 هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام «
  . » و ستمكاران، يار و ياورى ندارند، و جايگاه او دوزخ است،كرده است

����x��w��v���u��t��s��r}� :و در جاي ديگري از كتابش فرموده است

~��}��|���{��z��y �z) .48: النساء.(  
تر از آن را براى هر كس  و پايين! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند «

  .»بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(
بخشد مگر اينكه   متعال خبر داده كه بحقيقت شرك را نميخداوندپس 

 اگر بخواهد گناهان غير از شرك را بدون خداونداز آن توبه شود، ولي 
  .1بخشد توبه هم مي

 به اين آيه  چقدر� روشن شده كه امام عليو بحقيقت براي من
اي نزد من از اين فرمودة  هيچ آيه در قرآن  (:فرمايد  ميتوجه داشته آنجا كه

����x��w��v���u��t��s��r}� :فرمايد تر نيست كه مي  محبوبخداوند متعال

                                                           

 . 101  الشيخ المفيد ، المسائل السرويه، ص-1
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~��}��|���{��z��y z) .1)48: النساء .  
به ظلمي بزرگ  آن را خداوند سبحان ،و بخاطر زشت بودن شرك

: لقمان( .��e��d��c����b��az}� :معرفي نموده پس فرموده است
  .»شرك، ظلم بزرگى استدر حقيقت « ).13

پس هر كس شرك ورزد بحقيقت كه به خود ظلم نموده و خود را به 
خود آنها   با فرمودة خداوندهالكت انداخته است برخالف اهل ايمان كه 

��B��A��H��G��F}�: كند را چنين تعريف مي � �E��D��C��

��L��K��J�����Iz) .82: األنعام.(  
آنها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك و ستم ) آرى،(«

  .»!ند ايافتگان  و آنها هدايت،نيالودند، ايمنى تنها از آن آنهاست
  مشرك عمل مشرك را باطل نموده و آن را به خودخداوندو براستي 

��§��¨}�: رمايدف و مي. گرداند باز مي �¦� �¥� �¤��£��¢��¡z .
اند،  كه انجام داده) نيكى(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال « ).88: األنعام(

  .»)گيرند اى از آن نمى و نتيجه(گردد  نابود مى

���¡��¢���£��¤��¥��}� :فرمايد  مي�بلكه به پيامبرش محمد  

�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���� � �§��¦z) .ه ب« ).65: الزمر
، تمام اعمالت شرك بورزيدتو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر 

  .»شود و از زيانكاران خواهى بود تباه مى

                                                           

 .409 التوحيد كتاب شيخ الصدوق ص -1
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 رهايي بندگان از باعثبراي اينكه توحيد خالص تحقُّق پيدا كند و   و
 پيامبران را بعنوان مژده دهنده خداوند عزّوجل، باشد خداوندپرستش غير 

��h��g��f��e��d}� :فرمايد ه همچنان كه ميو هشدار دهنده فرستاد

n��m���l��k��j��i �z) .36: النحل.( 
 و از ،خداى يكتا را بپرستيد«:  كهفرستاده ايمما در هر امتى رسولى «

  .»!طاغوت اجتناب كنيد
با دعوت به پرستش   فرستاده است،خداوند او راپس هر پيامبري كه 

  .  آغاز نموده استخداوند

̀��}� :گويد ست كه به قومش مي ا�اين نوح  � � �_�� �̂ �]��\��[

���i��h��g��f��e��d�����c��b���az .)59: األعراف.(   
  بحقخداوند يگانه را پرستش كنيد، كه معبودى) تنها! (اى قوم من«

من بر شما از ) و اگر غير او را عبادت كنيد،! (جز او براى شما نيست
  .»!ترسم عذاب روز بزرگى مى

��µ��´��³��²¶��}� :فرمايد  است كه به قومش مي�و اين هود 

��¾���½��¼��»º�����¹��¸z) .65: األعراف.( 
 براى  بحقخدا را پرستش كنيد، كه جز او معبودى) تنها! (اى قوم من«

  .»!كنيد؟ آيا پرهيزگارى پيشه نمى! شما نيست
كند و   است كه پروردگارش به او امر مي�اين هم محمد 

����®¢}� :فرمايد مي �¬�� �«��ª�� ©¨��§��¦��¥��¤��£�z .
   ).151: األنعام(
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بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان : بگو«
  .»اينكه چيزى را شريك خدا قرار ندهيد: بخوانم

������ � ���� �� �: زد گـشت در حـالي كـه صـدا مـي        در بين مردم مـي    
������	!� �

در » شويد غير از اهللا نيست رستگار ميه بگوييد هيچ معبود بر حقّي ب«
انداخت و  عين حال عمويش ابولهب از پشت سر به طرفش سنگ مي

  .گفت سخنان زشت مي
داند و زشت   ظلم را ناخوشايند مي،اگر انساني كه دل زنده دارد

كند و بخاطر گناه بزرگشان نسبت به آنها  شمارد و با ظالمان دشمني مي مي
ايد بداند بزرگترين ظلم، شريك قرار دادن براي ورزد، پس ب كينه مي

همچنان كه اين عقيدة گذشتگان ماست و انسان . استي سبحان خدا
 سزاوار است ،غير اوه  و دلبستگي بخداوندش به  امشرك بخاطر بدگماني

  .  مورد كينه واقع شودخدا بخاطركه 
: پرسد  مي� آمده كه او از پيامبر � در حديث عبداهللا بن مسعود

»�������  ?"#$� %&'�� � ( � ) :+��, �- �
& .� /01 ��� � �� � ) �!«!  
 شريكي قرار خداوندكدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند اينكه براي «

  .1»!دهي در حالي كه او تو را خلق كرده است
به همين خاطر است كه پرهيز از شرك و بيزاري جستن از مشركين و 

  . رين واجبات استدهند از واجبت شركي كه قرار مي
 از مشركين و آنچه بغير از � و از همين مسير است كه ابراهيم

                                                           

 . 14/332 مستدرك الوسائل -1
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�¨��}: كند پرستند آشكارا اعالم بيزاري مي  ميخداوند §� ¦� ¥

�¬�«�ª©®¶��� � � �µ��´�³��²�±�°�¯z .
  ).77 - 75: الشعراء(

شما . كرديد چيزهايى را كه پيوسته پرستش مى) اين(آيا ديديد «: گفت«
، مگر )و من دشمن آنها(شين شما، همه آنها دشمن من هستند و پدران پي

  .»پروردگار عالميان

�}�: يدفرما همچنين مي � �t��s��r�� � �q��pz) .اى « ). 78: األنعام
  .»سازيد، بيزارم مى) براى خدا( از شريكهايى كه شما ،قوم من

 آن ديني كه اهللا سبحانه وتعالي در مورد ، است�و اين دين ابراهيم 

�{��~}� :فرمايد  ميآن �|� �{� �z��y� � �x� �w��vz) .هالبقر :
130.(  
با آن پاكى و (چز افراد سفيه و نادان، چه كسى از آيين ابراهيم، «

  .»!گردان خواهد شد؟ روى) درخشندگى،
 تشويق نموده و �  مردم را به پيروي از دين ابراهيمندوخداو 

�}� :فرمايد مي �{��z��� � � �y��x��w��v��u��t���s����� � � � � � �~��}��|

��°��¯��®��¬����«��ª����©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡

��´��³��²��±z) .4: هالممتحن.(  
براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند «

ما از شما و «: خود گفتند) مشرك(وجود داشت، در آن هنگامى كه به قوم 
 و ميان ما و ، ما نسبت به شما كافريم،پرستيد بيزاريم آنچه غير از خدا مى
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 كه به خداى زماني تا ،شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده است
  .»يگانه ايمان بياوريد
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  دعا همان عبادت است

دار آن را  همان عبادت است، حقيقتي كه انسان ايمان حقيقت دعادر 
كند در حالي كه بخاطر درخواست خير دنيا و آخرت  احساس مي

  . كند تهايش را بسوي آسمان بلند ميدس
هاي اهل بيت عليهم السالم  رآن و احاديث و گفتهو براستي كه آيات ق

كنند، پس صراحتاً آمده كه دعا   را تأييد مي كه دعا، عبادت استاين معني
 قرار دادن معبود همان خداونداز غير و طلب همان عبادت بوده و دعا 

  .  منزه است از شريك پاك وخداغير اوست و 
: فرمود  بر روي منبر مي�شنيدم پيامبر : گويد  مي� بن بشيرنعمان 

»3�40�� �- 5�$
�� ��� �6«!  
 : سپس اين آيه را تالوت فرمودند،براستي كه دعا همان عبادت است«

� {��W� �V� �U� �T� � � S� � � RQ� �P� �O� �N� �M
��[��Z����Y��Xz) .60: غافر.( 

! شما را بپذيرم) دعاى(وانيد تا مرا بخ: پروردگار شما گفته است«
ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ  كسانى كه از عبادت من تكبر مى

  .»!شوند مى
در كتاب كامل ) زين العابدين(بن حسن و در مناجات امام علي 

���cb}گويم آية  صحيفة سجاديه آورده كه من مي �a`
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��i��h��g���f��e��dz) .7: إبراهيم.(   

� :گويم يو م {�O��W� �V� �U��T� � � S� � � RQ� �P�
[��Z����Y��Xz.  

 و وعده داده در هدعا را عبادت و ترك دعا را تكبر بحساب آورد«
 پس بار الها با منّت ،شود صورت ترك دعا انسان با خواري وارد جهنم مي

كنيم و با فضل و كرم تو است كه شكرت  نهادن تو است كه ذكرت مي
دهم به اين اميد  لبم و در راه تو صدقه ميط كنيم و به امر تو از تو مي مي

  .1»بيفزايىايمانم  كه بر
از ) 159 ص 5مستدرك الوسائل جلد (ميرزا نوري طبرسي در كتاب 

كند كه ايشان در قسمت دعاهايش اين حديث  قطب راوندي نقل مي
7/ 4$�3«: فرمايند  را آورده كه مي�پيامبر  �� . ( �6.89� � (:5�;� 
0< � � �6 �=;��� 

�5�$
�(«! 
  .» دعا است،ارزشمندترين عبادت امت من بعد از قرائت قرآن«

�: سپس اين آيه را تالوت فرمودند {��T� � � S� � � RQ� �P� �O
��[��Z����Y��X��W��V��Uz.  

  . كه دعا همان عبادت است؟دبيني پس آيا نمي !براستي
روايت ) �(از امام باقر ) 466 ص 2الكافي جلد (كليني در كتاب 

��W��V��U��T���S}: فرمايد مي خداوند: ه فرمودندككند  مي

                                                           

 .225 و 224ص ) زين العابدين( امام علي بن حسين ه صحيفة كامل سجادي-1
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� �[� �Z�� � �Y� �Xz. منظور از عبادت در « :سپس فرمودند
  .»اينجا دعاست و بزرگترين عبادت دعاست

 خداوند متعالو آنچه در اين آية كريمه قابل توجه است اين است كه 
 نيز همچنانكه در حديث �دعا را عبادت ناميده و رسول اهللا 

آمده به همين معنا اشاره فرموده و امام  باقر كه در )  الوسائلمستدرك(
 خداوندآمده دعا را عبادت ناميده، بلكه در فرمودة ) الكافي(روايت 

 بيان شده كه به قومش � تر اين نكته از زبان ابراهيم واضحتر و روشن

��¾��¿��}� :فرمودند �½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´

��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÊ��É��È���z) .49 - 48: مريم.( 
 و پروردگارم را ،كنم گيرى مى خوانيد، كناره و از شما، و آنچه غير خدا مى«

 هنگامى كه از !پاسخ نمانم خواندن پروردگارم بى و اميدوارم در ،خوانم مى
  .»گيرى كرد پرستيدند كناره آنان و آنچه غير خدا مى

ومش خبر داده كه به آنها  نسبت به ق�  از گفتة ابراهيمخداوندپس 

  . ��µ��´z¶}� :گفت
و گيري  كنارهكنيد  كنيد و از آنها درخواست مي از شما و آنچه دعا مي«

  .»كنم يمدورى 
: فرمايد  اين را به عبادت تعبير نموده و ميو خداوند متعال

{ÅÄÇÆz .» كردند،   ميو آنچه عبادتزماني كه از آنان
  .»كنم ي مگيري كناره

به اثبات رسيدة زيادي وجود دارد مبني بر اين كه دعا عبادت روايتهاي 
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  : كنم است در زير به بعضي از آنها اشاره مي
از ابي عبداهللا ) وسائل الشيعه( و حر عاملي در ،كليني در كتاب الكافي

5 -� ��40����3«: كند كه گفتند  روايت مي��$
�� 6«1.  
  .»حقيقت كه دعا همان عبادت استدر «

�6 7/ ��40�3«:  روايت شده كه فرمودند� از ابي جعفر همچنين 
5�$
  .» دعا كردن است،يعني برترين عبادت «!"»��

از ابن عمار ) 104، ص2تهذيب االحكام جلد (طوسي در كتابش 
دو مرد در يك ساعت ( گفتم �به ابي عبداهللا : كند كه گفت  روايت مي

وت كرد و تالوتش از نمازشان را شروع كردند، يكي از آنها قرآن تال
دعايش بيشتر بود و ديگري دعا كرد چنان كه دعايش از تالوتش بيشتر 
: بود سپس هر دو در يك وقت فارغ شدند، كدام يك بهتر است؟ گفت 

  . در هر دو برتري و فضيلت است، هر دو نيكويند
: دانستم هر دو نيكند و فضيلت دارند، در جواب گفت من مي: گفتم

� :فرمايد ياي كه م  را نشنيدهخداوند آيا فرمودة دعا برتر است، {��M
����Y��X��W��V��U��T���S��� RQ��P��O��N

��[��Zz) .60: غافر.(  
                                                           

 قسمت فضل دعا و تشويق براي دعا –كتاب دعا (، 339، ص 2 كتاب الكافي جلد -1
ا و تشويق براي دعا  قسمت دع–بخش دعا (، 23، ص 7، وسائل الشيعه جلد )كردن

 ).7كردن ص 

پسنديده بودن انتخاب دعا نسبت به غير آن از : بخش (30، ص 7 وسائل الشيعه جلد -2
 ). عبادات مستحب
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! شما را بپذيرم) دعاى(مرا بخوانيد تا : پروردگار شما گفته است«
ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ  كسانى كه از عبادت من تكبر مى

  .»!شوند مى
 آن برتر است، خدا دعا عبادت است، قسم به خدا قسم به :و گفت

 عبادت خداقسم به !  آن افضل است، آيا دعا عبادت نيست؟خداقسم به 
 قسم خداترينشان نيست، به  قوى عبادت است آيا دعا خدااست، قسم به 

  . ترينشان است ى قسم قوخداترينشان است، به  ىقو
كدام عبادت : تم گف�به ابي جعفر : وايت شده كه گفتاز سدير ر

تر از اين  باارزشخداوند هيچ چيزي نزد : برتر است؟ در جواب گفت
د نيست كه از آنچه نزد اوست درخواست و طلب شود، و هيچ كسي مور

گيرد، بجز كساني كه از عبادت وي سر باز  يقرار نم خداوندكينه و نفرت 
  .كنند يزده و از آنچه كه نزد اوست در خواست نم

صبح : گفت كرد، مي  روايت شده وقتي كه صبح مي�ر بي جعفاَاز 
كردم، صبح كردم در  ينيايش م كردم در حالي كه پروردگارم را ستايش و

 ديگري را معبود قرار ندادم و بغير از او خداحالي كه هيچ شريكي براي 
مورد درخواست و دعا قرار ندادم، و هيچ سرپرست و ياوري بغير از او 

  .1مبراي خود بر نگزيد
: كدام عبادت بهتر است؟ در جواب گفت: (و همچنين پرسيده شد

 باارزشتر از اين نيست كه از او درخواست خداوند متعالهيچ چيزي نزد 

                                                           

 ). سخن هنگام صبح و عصر:  قسمت –بخش دعا  (388، ص 2 الكافي جلد -1
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  .1)شود
هر چه در اين جا آورديم و به اثبات رسيده بطور قطعي بر اين داللت 

 خداوندكنند كه دعا عبادت است و دعا كردن و درخواست از غير  مي
  . استخداوند متعالرت كامالً آشكار بيان كنندة عبادت براي غير بصو

                                                           

 .همان منبع-1
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  ؟يدگوي  چه ميشمااند،  پيامبران گفته

براي آنها را بر  طلب دعا از بتها و تقديم قرباني � زماني كه ابراهيم

و ناپسند دانست؛ ه كردقومش رد �{��m��l� �k��j��i��h���g

��r��q�������p��o��nz) .66: األنبياء.( 
پرستيد كه نه كمترين سودى  آيا جز خدا چيزى را مى: گفت) ابراهيم(«

  .»!رساند زيانى به شما مىهم براى شما دارد، و نه 
جوييد از كسي كه  زنيد و طلب ياري مي چگونه صدا مي... بله 

  ! ديگران برسانده خود يا به تواند سود و زياني ب نمي
بيان كرده كه  �مد از زبان پيامبرش محخداوند متعالاين را 

����O}�: فرمايد مي �N��M�� LK� �J��I� �H� �G��F� �E��D��C�� � �B� �A
��^��]���� � ��\���[����Z��Y���� �X��WV��U��T��S��R��Q��P

��_z) .188: األعراف.(  
 ،من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد: بگو«

و ) نچه خداوند اراده كندو از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آ(
كردم، و هيچ  اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

ام براى  دهنده دهنده و بشارت  من فقط بيم،رسيد به من نمى) و زيانى(بدى 
  .»)و آماده پذيرش حقند! (آورند گروهى كه ايمان مى

 .D��CBAz} بن حسن طبرسي در تفسير آية مباركةفضل 
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گويد معناي اين آيه همان اظهار عبوديت و بندگيست، يعني من عبد  مي«
توانم سودي را متوجه خود سازم يا ضرري از خود  ضعيفي هستم كه نمي

تواند نفع را به من برساند  يمن م وپروردگار. LK��J��I��Hz}� .»دفع كنم
�.يا آن را از من دور كند �

{P��O�NM�z .دانستم و اگر غيب را مي .  
بود، در اين صورت بر سود و  يت من از اينكه هست بهتر ميوضع

كردم، و  افزودم و از هر چه ضرر و زيان داشت دوري مي منفعت خود مي
گذاشتم يكبار در جنگ پيروز شده و بار ديگر شكست بخورم، يكبار  نمي

���[��^}� .در تجارت سود كنم و بار ديگر ضرر � � � �\���[�� � �Z��Y�� � � �X�

�_z.» قط عبدي هستم كه بعنوان مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده من ف
  .1»ام و غيب دانستن در شأن و منزلت من نيست شده

�����B}� :گويد  مي3/431شيخ محمد جواد مغنيه در تفسير الكاشف  �A
LK��J��I��H��G��F��E��D��Cz.  

 اشرف و � اين عقيدة همة مسلمانان به پيامبر خود حضرت محمد«
خلوقات است كه مالك هيچ چيزي براي خود نيست چه برسد برترين م

  .»به اينكه مالك چيزي براي ديگران باشد
 نتيجه قطعي و نهايي عقيدة توحيد و �و اين باور نسبت به محمد 

� :فرمايد يكتاپرستي است، همچنان كه مي {��P� � O� �N� � M

                                                           

 . 488 ص 1 جوامع الجامع جلد -1
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V��U��T��S��R��Qz.  
دهد بلكه بر اين  ب نميكلمة غيب كه در اينجا آمده فقط معناي غي«

 است عالوه بر خداوند متعالكند كه غيب فقط مخصوص  هم داللت مي
در د كه كن  به همة نسلها اعالم ميترين انسان به پروردگار اين، نزديك
  .با انسانهاى ديگر تفاوتى ندارد انساني  هيچغيبمقابل مسأله 

دان براي سپس به اين ابالغ بسنده نكرده بلكه از روي احساس و وج
دانست عاقبت كارها را  آن دليل آورده آن هم اين است كه اگر غيب را مي

انداخت و آنچه عاقبت  پس آنچه عاقبتش نيكو بود جلو مي. دانست مي
انداخت و آنچه در زندگي برايش ضرري داشت  بدي داشت به عقب مي

حالي در : و براي اينكه كسي نگويد. رسيد آمد به او نمي و از آن بدش مي
 �داند؟ پيامبر  ست چگونه غيب را نميخداكه محمد فرستادة مقرب 

�} :گويد  ميخدابدستور  �_��^��]��\�[��� �Z��Y�� � � �X�z.»  من كسي
  .» نيستماند كسانى كه ايمان آوردهجز مژده دهنده و هشدار دهنده براي 

و در اين هيچ شكّي نيست، اما  .ستاخدبه حقيقت كه او پيامبر 
را به مردم برساند، خداوندت پيامبر فقط در اين است كه پيامهاي مأموري 

و گناهكاران را از عذاب ترسانده و فرمانبرداران را به پاداش مژده دهد، 
  . ستخدااما علم غيب و رساندن نفع و ضرر فقط در دست 

 دستور داده كه به مردم ابالغ نمايد كه من � به پيامبر خداوند متعال

�|����} :فرمايد  ميخداوندبه هيچ كس سود و زياني برسانم، توانم  نمي �{

l��k���� �j��i��� � � �h��g��f���e��d��c��b��a���`���� �_��~��}z) .الجن :
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20 - 21 .(  
خوانم و هيچ كس را شريك او قرار  من تنها پروردگارم را مى: بگو«
  .»!من مالك زيان و هدايتى براى شما نيستم: بگو! دهم نمى

به خداوند : گويد كه  مي10/157وسي در كتاب التبيان جلد شيخ ط

������h��g��f���e��d}� : امر كرده كه به مكلفين بگويد)�(پيامبرش محمد 

��l��k�����j��iz.  
توانم ضرري را از شما دفع كنم و يـا خيـري را    به اين معنا كه من نمي     
و من فقط   باشد،    كه قادر به اين كار مى     ست  خدابه شما برسانم، بلكه تنها      

توانم شما را به خيـر و نيكـي دعـوت كـنم و شـما را بـه راه راسـت                        مي
  .راهنمايي كنم

رسد و اگر نپذيرفتيد  پس اگر پذيرفتيد ثواب و پاداش به شما مي
فرمايد كه اي پيامبر   ميخداوندرسد و همچنين  عذاب و عِقاب به شما مي

اگر من نيز («: بگو «.)22: جنال. (s��r��q��p��o���n��mz}� :به آنها بگو
  .»كند هيچ كس مرا در برابر او حمايت نمى) بر خالف فرمانش رفتار كنم

 خداوند متعالقادر نيست كه كسي را از عقابي كه هم يعني پيامبر 

  .��y��x��w��v��u��tz}� .براي وي در نظر گرفته است پناه بدهد
  .»يابم و پناهگاهى جز او نمى«

به آن پناه  كه بتوان از عذاب و عقاب، خداوندبجز يعني گريز گاهي 
و اين آيه خطاب به شخص . برد و از آن طلب سالمت كرد، وجود ندارد

كه پيامبر  چون. باشد باشد ولي منظور آن امت وي مي  مي� پيامبر
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 خداوندبنابراين غير از . شود كه از عذاب بترسد مرتكب عمل زشتي نمي
  .  وجود ندارد و گريزگاهيراه فرارهيچ 

: گويد  مي10/153شيخ طبرسي در كتاب تفسيرش، مجمع البيان، 
 پيامبرش را مخاطب قرار داده و فرموده كه اي پيامبر به مكلفين خداوند

  .��l��k�����j��i������h��g��f���e��dz}� :بگو كه
 ضرري را از شما دفع كنم و يا خيري را به شما برسانم توانم نمييعني 

اي بيش نيستم كه جز ابالغ  قادر به آن است و من فرستادهاوند خدو فقط 
و اين . و دعوت به طرف دين و هدايت و ارشاد وظيفه ديگري ندارم

  . است� اعتراف به بندگي پيامبر
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  گويند اهل بيت با صراحت تمام از خودشان مي

اين امام جعفر صادق است كه با صراحت در پيشگاه مردم و آنها كه وي را 
و را اند و ا اند و آنهايي كه سخنانش را شنيده اند و با وي همنشيني كرده  يدهد

اي بيش   من بندهخداقسم به «: گويد كه آشكارا ميكند و  اند، اعالم مي نديده
 به ما رحم كرد خداوندو قادر به دفع ضرر و جلب منفعت نيستم، اگر . نيستم

ذاب كرد از گناه خودمان  و اگر ما را دچار ع،از رحمت و شفقت وي است
 نداريم و هيچ خداوند براي  كه ما هيچ دليل و حجتيخداباشد، قسم به  مي

رويم  ميريم و داخل قبر مي و ما نيز قطعاً مي.  نداريماورهايي و خالصي بجز 
شما را شاهد .... شويم و مسئول اعمال خود هستيم و آنگاه برانگيخته مي

بار . نياز نيستم  بيخداوندباشم و از   مي� گيرم كه من فرزند رسول اهللا مي
 و اگر دچار گناه شدم مرا شديداً ،الها اگر تو را اطاعت كردم به من رحم كن

  .1»عذاب كن
ما را   و دشمنان ،بار الها بالهاي ما را آشكار نكن«: گويد و در دعايش مي

  .2»هنده ضرر رساننده و نفع د هستىما شاد نكن، كه تو] احوال بد[نسبت به 
روردگارا من پ«: گويد يعني امام رضا، در دعايش مي و نوه امام جعفر،

قوتى جز بسوى  برم، پس هيچ حول و  به تو پناه مى خودماز حول و قوت
ا اند كه در م چيزهايى به بما نسبت داده بارالها من از كساني كه .تو نيست

                                                           

 . 289حه ، صف25 بحار االنوار، جلد -1

  10، حديث شماره 4 قرب اإلسناد، ص -2
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خود  دلدر حتّي بارالها من از كساني كه چيزهايي را كه . ، بيزارمنيست
 بار الها تويي .، بيزارمام بر من دروغ بسته اند  اعتقاد نداشته و نگفتهنيز

. جويم پرستم و تنها از تو ياري مي ، تنها تو را ميامركنندهخالق و تويي 
بار الها . لها تو خالق ما و خالق اجداد اولين و آخرين ما هستيابار 

پس بر مسيحياني . باشد اليق تو ميربوبيت فقط شايسته توست و الوهيت 
بار الها ما بندگان تو و فرزندان . كه عظمت تو را كم كردند، لعنت بفرست

هاي توئيم، مالك هيچ نفع و ضرر و مرگ و زندگي و برانگيخته شدن  بنده
پندارند ما سرورشان هستيم ما به  بارالها آنهائي كه مي. براي خود نيستيم

كنند مردم به طرف   و آنهائي كه فكر مي،جوئيم ي ميوسيله تو از آنها بيزار
 از � ما مانند برائت عيسي[آيند و رزقشان برعهده ماست،  ما مي

پروردگارا ما آنها را بدانچه كه . كنيم از آنها اعالم برائت مي] مسيحيان
گويند ما را مؤاخذه نكن  ايم، پس به آنچه كه آنها مي پندارند سوق نداده مي

  .1»گويند ما را بيامرز انچه ميو نسبت بد
پس مالحظه كن كه امام صادق و امام رضا به طور آشكارا شهادت 

و يك امام از امامان .  تنها نافع و تنها ضرر رساننده استخداونددهند كه  مي
يا به و تواند نفع و ضرري را به خود  اي است كه نمي آل بيت همان بنده

اند  پندارند به ائمه نسبت دروغ داده ز اين ميو آنهايي كه غير ا. ديگري برساند
  .خبرند اند كه خود از آن بي و چيزهايي را به آنها نسبت داده

                                                           

 . 99 اعتقادات شيخ مفيد، ص -1
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 و كمك خواستن از خلق و دعاي آنها چيز ،توسل چيزي است
  ديگر

 ما سؤال شود، ازشويم ولي اگر   ميبزرگىخيلي از ماها مرتكب خطاهاي 
  . تباهات را از خود درو كنيما اين اش بود تدنبال بهانه خواهيم

بيشتر ما عاطفي هستيم و اين نياز به دليل و برهان ندارد و عاطفه 
گيرد  كند كه آن را دوست دارد، با آن انس مي شخص فكر معيني را القا مي

  .برد و بر مخالف آن حمله مي
كنند كه انتقاد من نسبت به كمك خواستن از پيامبر  بعضي تصور مي

بيت و يا صحابه گرامي و ساير اولياء و صالحين، بخاطر  و ائمه آل �
  و هرگزولي هيهات. بد سرشتي و كم لطفي من نسبت به آن بزرگان است

كه اينگونه باشد در حاليكه ما جان و خون خود را در راه دفاع از آنها و 
دهيم ولي من يقين  مينزديكي به آنها و دوستي و محبت آنها از دست 

 و آل بيت و صحابه گرامي را � و رسولش خدانده دلي، ه هر زدارم ك
 به معناي دوستىپس بدون شك در خواهد يافت كه اين . دوست دارد

 و آل بيت و اصحاب وي � رسول اهللاپرستش نيست و دوست داشتن 
  .به معناي پرستش آنها نيست

 طلب � شخص مسلمان حقيقتاً مسيحياني را كه از عيسي يا مريم
و همچنين دعا و گريه و زاري به درگاه آنها را . كند ، رد ميكنند كمك مي
كند كه اين شخص نسبت  كند و به ذهن كسي هم خطور نمي قبول نمي
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و آنچه كه در مورد عيسي و .  بغض و كينه دارد� به عيسي و مريم
  . باشد  جايز نمياز باب اوليمادرش گفته شد در مورد ائمه آل بيت 

آوري كردم ميان من و دوست مادرم اتفاق اين موضوعي را كه ياد
وقتي كه داشتم سوار ماشين . ولي موضوع در مورد توكل بود. افتاد

�: شدم، او گفت مي�� �� >�$ ?�@��( :  به او گفتم؛ مادرم بگو	�
 پيامبر ما و حبيب ماست ولي او نيز مخلوق � محمد 	��@�? $�< ���

 خداوندكنيم و توكّل بايستي فقط بر است و جايز نيست كه به او توكّل 
  . باشد

با . كنيم  توكل مي� كنيم آنگاه بر محمد  توكّل ميخداما بر : او گفت
 و بر مسيح توكّل كني يا اول بر خداآيا درست است كه بر : يك لبخند گفتم

پس فرق ميان اين دو : نه، گفتم:  و سپس بر مسيح توكّل كني؟ گفتخدا
  . من تعجب كردچيست؟ از اين جواب 

جايز  بله، ولي با اين حال:  نبي نيست؟ گفت�آيا مسيح : گفتم
  . در مورد او گفته شود كه اين سخن نيست

 رسول � رسول اهللا است و مسيح �مادرم، محمد : به او گفتم

��E��D��C��B��A}� .اهللا است و سخنان انبياء اهللا در قرآن آمده است

� �N� �M� �L� �K� � �J� �I� �H��G��F��U� �T� � �S��R� � QP��O
��c��b��a`�_��^��]��\�� [Z��Y��X��W���V
��r��q��p��on��m��l��ki��h��g��f��e��d

�tsz .)12 - 11: إبراهيم.(  
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درست است كه ما بشرى همانند شما «: پيامبرانشان به آنها گفتند«
، )و شايسته بداند(هستيم، ولى خداوند بر هر كس از بندگانش بخواهد 

توانيم  و ما هرگز نمى)! كند و مقام رسالت عطا مى(د بخش نعمت مى
افراد ) هراسيم و از تهديدهاى شما نمى! (اى جز بفرمان خدا بياوريم معجزه

و چرا بر خدا توكل نكنيم، با اينكه ما  !ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند با
و ما بطور مسلم در برابر ! رهبرى كرده است؟) سعادت(هاى  را به راه

)! داريم و دست از رسالت خويش بر نمى(آزارهاى شما صبر خواهيم كرد 
  .»!كنندگان، بايد فقط بر خدا توكل كنند و توكل

�~��}� :گويد   به فرزندانش مي�و يعقوب  �}� �|� �{��z� �y

��®��¬��«��ª��©¨��§��¦¥��� � �¤���£����¢��¡�z) .يوسف :
67.(  

ى را كه از سوى خدا حتمى ا توانم حادثه نمى) من با اين دستور،(و «
بر او توكل ! حكم و فرمان، تنها از آن خداست! است، از شما دفع كنم

  .»! و همه متوكالن بايد بر او توكل كنند،ام كرده
آيا اين آيه به طور واضح و كافي، دليـل بـر ايـن نيـست كـه جـز بـر                      

  توان توكّل كرد؟  نميخداوند متعال
دانستند و به صـراحت اعـالم         مي قدرت را از خود ن     �تمامي انبياء   

  . د و نه غير توكّل كنخداوندكردند كه مؤمن بايستي فقط بر  مي
اهللا اين كلمات مثل مرهمي بر قلب آن زن بود و بعـد از آن روز          بحمد

خواسـت و كمـك     چيـزي را نمـي  خداونـد آمـد جـز از    هر گـاه كـه مـي      
  . كرد گرفت و تنها بر او توكّل مي نمي



  

  

��	
 �� ���� �������� ��  25 

خواهنـد،    ياء و ائمه و انسانهاي صالح كمك و مدد مـي          كساني كه از انب   
انـد وقتـي كـه        اند بلكه خـود را فريـب داده         خودشان را در اشتباه انداخته    

كنند كه دعا خواسـتن از مخلـوق و كمـك جـستن از وي مثـل                   تصور مي 
  ! توسل به مقام پيامبر يا انسانهاي نيكوكار است
ضوع صراحت داشـت، بيـان      با وجود اينكه ما حديثي را كه در اين مو         

 را  )ادركني يـا مهـدي    ( و يا    )ادركني يا علي  (از كساني كه عبارت     . كرديم
كنند در    كنند سؤالي داريم، آيا هنگامي كه آن عبارت را تكرار مي            تكرار مي 

كننـد و از او   كنند يا اينكه در مورد امام علي فكر مي   فكر مي  خداوندمورد  

. m����l��k��j������i��h��g��f�z}� خواهند كه آنها را درك كنـد؟        مي
  ).4: األحزاب(

  .»خداوند براى هيچ كس دو دل در درونش نيافريده«
بار الها ( ديگر فرق آشكاري وجود دارد، توسل مثل      انواعميان توسل و    

بارالهـا بخـاطر مقـام و       (يـا   ...) خـواهم      از تو مي   �بخاطر مقام محمد    
بارالها به حق محمد (يا ) ن دور كن سختي و بال را از م    �جالل محمد   

�)'$& %$�  # ديگر مثلانواعولي .  آنانواع مشابهو ) و آل محمد مرا بيامرز  �
� 	��� ��# يا   *�(&A B�C��*   يـا  (يـا   ) اي پيامبر سختيهاي مرا بـزداي     ( يا

  .  وجود داردهااست كه تفاوتهاي آشكاري ميان اين  )كاظم مرا شفا ده
بنـابراين شـخص   . باشـد   مـي خداونـد متعـال   قط   اول خطاب ف   نوعدر  

يـا  ). بارالها فالن چيز را از من دور كـن : (خواهد كه   مي خداونددعاگو از   
 اين دعا را به مقـام و جـاه          و سپس ). خواهم  بارالها از تو فالن چيز را مي      (
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  .1كند  يا مقام انبياء و صالحين ملحق مي� محمد
در كارهـايي اسـت كـه جـز          دوم، كمك خواسـتن از مخلـوق         نوعاما  

هـايي    و اين همـان صـيغه     . گار انسانها كسي قادر به انجام آن نيست       دپرور
كنند با وجود اينكه با قرآن و سنّت و روايات  است كه ما را دچار شك مي     

  .ائمه آل بيت موافقت ندارد
مگر ما در : برخي كه ميخواهند مردم عوام را فريب دهند ميگويند

و به اتفاق همه اين نوع ! يگران كمك نمي خواهيم؟زندگي روز مره از د
حاال كه ما از كساني كه از اين مردم بهتر هستند ! ها جايز استكمك 

  .!ناجايز است: كمك ميخواهيم مي گوييد

اين مقايسه صحيح نيست و فقط براي فريب مردم اينطور سخن مي 
 بر نمي مردگانكاري كه از دست درخواست چيزي يا ما ميگوييم : گويند

 ندارند، ضمن اينكه مقايسه بين مرده و زنده  راآيد و قدرت و توانايي آن
، زيرا شخصي كه از اين دنيا رفت ديگر خودش نياز به دعاي جايز نيست

  !زندگان دارد نه برعكس

                                                           


# توسل به ذات مثل -1���< +D�� /���� >&� "E���)* ل به جاه ماننديا توس # >&� "E���

�� F�G< +D�� /����* ًميان علماي جديد و قديم در اين مورد اختالف است و نهايتا 

باشد و اصل در عبادات توقيفي بودن  اند كه شرك مي و نگفتهاند كه بدعت است  گفته
تواند جز  و نمي. تواند چيزي بگويد آنهاست يعني شخص مسلمان با وجود نص نمي

 . به دليل قرآن و سنت صحيح از چيز ديگري پيروي كند
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  اي ميان بنده و خالقش وجود ندارد واسطه

 آن بـاره درمـردم  كنـيم كـه    ، آيات زيادي را مـشاهده مـي       با دقّت در قرآن   
  .  به آنها پاسخ داده است خداونداند و سوالهايي را مطرح كرده

 پاسـخ  خداونـد متعـال  كنند  وقتي كه مردم از هالل و بدر ماه سوال مي   

ــي ــد م ��¤��¥��¦��§¨��©��������ª»��£��~������¡¢��} :ده

��»º��¹��¸��¶���µ´��³�����²��±��°��¯��®��¬
��À��¿���¾��½��¼z) .189: هالبقر .(  

و (آنها، بيان اوقات «: بگو ،كنند از تو سؤال مى»  هاللهاى ماه«باره در«
و . » حج است) تعيين وقت(مردم و ) نظام زندگى(براى ) تقويم طبيعى

آن چنان كه در جاهليت مرسوم بود كه به هنگام حج، كه جامه احرام (
 پشت خانه وارد دربشدند، و از  پوشيدند، از در خانه وارد نمى مى

كار نيك، آن !)  نكنيددانستيد ى در حالى كه آن را تقرب به خدا مشدند، ىم
 بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار ،ها وارد شويد نيست كه از پشت خانه

  .»ها وارد شويد و تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد و از در خانه! باشيد
ــي   و ــؤال م ــاق س ــه از انف ــامي ك ــد  هنگ ــدكنن ــل   خداون ــزو ج  ع

�}:يدفرما  مي � ÊÉ��È��ÇË��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���

Ò���ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô����Ó��z  .
هـر خيـر و   «: بگوكنند چه چيز انفاق كنند؟  از تو سؤال مى   « ).215: هالبقر(

كنيد، بايد براى پدر     كه انفاق مى  ) و سرمايه سودمند مادى و معنوى     (نيكى  
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و هـر كـار   .  راه باشدن و درماندگانِو مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندا  
  .»خيرى كه انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است

خداونــد پرســند  و آنگـاه كــه از جنــگ كــردن در ماههـاي حــرام مــي  

����dc��b����a����`��_��^e��k��j��ih��g��f}� :فرمايـــد مـــي
��y��xw��v�����u��t��s��r��q��p��o��n���m��l

a�������̀ ��_��~��}|��{��ze��d��c��b����h��gf��
��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i

~��}��|��{���zy��x��w��vuz) .217 :هالبقر.(  
جنگ در «: بگو ،كنند از تو، در باره جنگ كردن در ماه حرام، سؤال مى«
و گرايش مردم به ( ولى جلوگيرى از راه خدا ،بزرگ است) گناهى(آن، 

 مسجد الحرام، و حرمتبه او و هتك و كفر ورزيدن نسبت ) آيين حق
و محيط ( و ايجاد فتنه، ،اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن است

حتى از قتل ) دارد مى نامساعد، كه مردم را به كفر تشويق و از ايمان باز
 بتوانند شما را از شايدجنگند، تا  و مشركان، پيوسته با شما مى. باالتر است

 ولى كسى كه از آيينش برگردد، و در حال كفر بميرد، ؛آيينتان برگردانند
 و آنان اهل ،رود او، در دنيا و آخرت، برباد مى) گذشته(تمام اعمال نيك 

  .» و هميشه در آن خواهند بودد،دوزخن
: فرمايــد  مــيخداونــدپرســند،  و هنگــامي كــه از شــراب و قمــار مــي

{��¹¸���¶��µ��´º��¾��½���������¼��»�����À��¿
���ÁÎ��Í����Ì��Ë���ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ��Â��Ï��

���Ò��Ñ��Ðz) .219: هالبقر.(  
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در آنها گناه و زيان «: بگوكنند،  در باره شراب و قمار از تو سؤال مى«
گناه ) ولى (؛براى مردم در بردارد) از نظر مادى( و منافعى ؛بزرگى است

از : ق كنند؟ بگوپرسند چه چيز انفا و از تو مى. آنها از نفعشان بيشتر است
سازد،  اينچنين خداوند آيات را براى شما روشن مى. مازاد نيازمندى خود

  .»شايد انديشه كنيد
 :دهـد   جـواب مـي  خداونـد متعـال   پرسـند     و هنگامي كه از قيامت مـي      

{��ÆÅ��Ä���Ã��Â��ÁÇÓ��ÒÑ�����Ð����Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È����Ô����
à���ß�������Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õâ��á��æ��å��ä���ã��

���ì��ë����ê��é������è��çz )187: عرافاأل.(  
علمش «: بگو! رسد؟ مى كنند، كى فرا درباره قيامت از تو سؤال مى«

وقت آن را ) تواند نمى(كس جز او   و هيچ؛فقط نزد پروردگار من است
و بسيار (در آسمانها و زمين، سنگين ) اما قيام قيامت، حتى (؛آشكار سازد

از تو ) باز(» !آيد  و جز بطور ناگهانى، به سراغ شما نمى؛است) اهميتپر 
علمش «: بگو! كنند، چنان كه گويى تو از زمان وقوع آن باخبرى سؤال مى

  .»دانند  ولى بيشتر مردم نمى؛تنها نزد خداست
 پرسيدند كه چگونـه     ����  از پيامبر  خداونداما هنگامي كه در مورد      

: قل( به وي كدام است جواب آمد و كلمة          او را بخوانند و راه رسيدن     

 و بنـده اي ميان  كند كه واسطه در آن نبود و اين آيه بيان مي   ) يعنى بگو 

 به بندگانش نزديك است و آنگاه كه وي را          خداپروردگارش نيست و    

  . كند بخوانند، اجابت مي
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«��¼���½��}� :فرمايـد    صاحب جالل و عظمـت مـي       خداوند

À��¿��¾��Å��Ä��Ã��Â��ÁË��Ê��É��È���ÇÆ��Ì��

���Î��Íz )186: هالبقر.(  
من پس و هنگامى كه بندگان من، از تو درباره من سؤال كنند، «

پس ! گويم خواند، پاسخ مى هنگامى كه مرا مى دعاى دعاكننده! نزديكم
و به مقصد (بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند 

  .»)برسند
: گويـد  ن فضل اهللا تعليق زيبايي بر اين آيه دارد كه مي  سيد محمد حسي  

و . اي ميان عبد و پروردگارش در سـؤال و خطـاب وجـود نـدارد        واسطه«
 خـدا گاهي توجه انسان را به وحدانيت در عبـادت و كمـك خواسـتن از                

: گويـد    نسبت به پروردگارش كه مي     بندهمثالً در خطاب    . كنيم  مالحظه مي 
إيـاك نعبـد و إيـاك     ((.»جـويم  م و تنها از تو ياري ميپرست تنها تو را مي   «

  ))نستعين
 و طلب و درخواسـت از وي  خداهمانا انسانها در گفتگو و مناجات با        

اش    از بنـده   خداونـد چـون   . نياز به هيچ واسطه بشري وغير بشري ندارند       
فاصله ها و واسطه  نيست جز خدا با بندهاي ميان  دور نيست و هيچ فاصله

و .  دور كنـد   خـدا بنده خودش قرار داده تـا خـود را از رحمـت              كه   هايي
بلكـه  .  باال بـرود   شگذارد كه نزد پروردگار      كرده و نمي   زندانيدعايش را   

 بخواننـد تـا  و بـدون واسـطه       از بندگان خواسته كه او را مستقيماً         خداوند
 آنهـا را بـا      ،و از نزديك بودن خودش به بندگان      .  آنها را اجابت كند    دعاي
هـاي   اي كه كالم بندگان را حتي اگر پچ پچ و وسوسه ساخته، به گونه  خبر  
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 :فرمايـد    مـي  خداونـد و به همين علـت اسـت كـه          . شنود  دروني باشد، مي  

{��¾��½���¼��»ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��È���

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz.  
����J}� :فرمايد و همچنين مي IH��G� �F��E� �D��C��B��A

��O��N��M��������L��K��Pz )16: ق(+.  
دانيم، و ما به او از  هاى نفس او را مى ما انسان را آفريديم و وسوسه«

  .»رگ قلبش نزديكتريم

                                                           

 . 65-66، ص 25 تفسير من وحي القرآن؛ ج -1
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ايد مثل كساني نباشيد كه كفر  اي كساني كه ايمان آورده
  نديدورز

آرامش و كند نه جهت   امتهاي گذشته را براي ما بيان ميامتحانقرآن كريم 
ايي ن و موعظه كردن و باز داشتن از آن كارهـ      آسايش بلكه جهت عبرت گرفت    

شويم كـه آنهـا       نه ما هم دچار همان عاقبتي مي       گراند و   كه گمراهان انجام داده   
  حقيقتاً خبر مشركان را براي مؤمنين بيان كـرده، مـشركاني كـه      خداوند. شدند

 پيامبرش را به ميان آنها فرستاد تا ديدگان آنها را روشـنايي بخـشيد و                خداوند
  . داخل كندها را از شرك به ايمان آن

 خـالق   خداونـد  بيان كرده كه همان مشركان معتقـد بودنـد كـه             خداو  
كند و تدبير امور در دسـت         آسمانها و زمين است و او مردگان را زنده مي         

¦��§��¨��©��}� :گويـد    از زبان يكـي از آنهـا مـي         خداوند. اوست

��°����¯��®���¬��«��ªz�) ز آنان  هر گاه ا  « !)9:زخرف
: گوينـد  مـسلّماً مـى   » چه كسى آسمانها و زمين را آفريده اسـت؟        «: بپرسى

  .»خداوند قادر و دانا آنها را آفريده است«

���ª}�: فرمايد و مي �©��¨�� � � �§� �¦��¥� � � �¤��£� �¢
´��³��²�� �±��°��¯�� ®¬��«����¶��µ�����º��¹��¸

��È��Ç���� � � �Æ��Å��Ä��Ã��� �Â��Á��À�� ¿¾��½��¼��� �»
Ê��É��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���� �� � � � �Ð�����Ï��Î��Í��Ì��Ë��
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� �Øz )زمين و كسانى كه در آن هستند از «: بگو «!)89-84: مومنون
همه از «: گويند مى) در پاسخ تو(بزودى . »!دانيد؟ آن كيست، اگر شما مى

چه كسى پروردگار «: بگو. »!شويد؟ آيا متذكر نمى«: بگو» !آن خداست
بزودى خواهند . » و پروردگار عرش عظيم است؟آسمانهاى هفتگانه،

و از خدا (كنيد  آيا تقوا پيشه نمى«: بگو» !همه اينها از آن خداست«: گفت
دانيد، چه كسى  اگر مى«: بگو. »!؟)داريد ترسيد و دست از شرك برنمى نمى

دهد، و  حكومت همه موجودات را در دست دارد، و به بى پناهان پناه مى
: بگو»  از آن خداست) همه اينها(«: خواهند گفت. »!دن ندارد؟دا نياز به پناه

و اين سخنان سحر و افسون (ايد  گوييد سحر شده با اين حال چگونه مى«
  .»!؟)است

¦���{���~�����¡��¢��£��¤���������¥��}�: فرمايد   مي و
µ��́ ���³��²��±��°��̄ ��®��¬��«��ª��©̈ ��§��¸¶����»��º����¹

��Á���À��¿��¾��½��¼Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Ë��Ê��É��È��
��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ìz! و « !)63-61: عنكبـــوت

چه كسى آسمانها و زمين را آفريده، و خورشيد و          «: هر گاه از آنان بپرسى    
پس با اين حال چگونه آنان را       ! » اهللا«: گويند مى» ماه را مسخر كرده است؟    

روزى را بـراى هـر       رزق و    خداونـد ! سازند؟ منحرف مى ) دت خدا از عبا (
بخواهـد  كـه   كند، و بـراى هـر كـس           مى زيادبخواهد  كه   از بندگانش    يك

چه «:  و اگر از آنان بپرسى     . خداوند به همه چيز داناست     ؛سازد محدود مى 
كسى از آسمان آبى فرستاد و بوسـيله آن زمـين را پـس از مـردنش زنـده          
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امـا   »!ص خداسـت  حمـد و سـتايش مخـصو      «: بگو! » اهللا«: گويند كرد؟ مى 
  .»دانند بيشتر آنها نمى

��ª»��¬������®��¯��°��±����²}�: فرمايــد و همچنــين مــي 

���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³
��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ãz  )31: يونس(!  

دهد؟ يا چه كسى  چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى«: بگو«
و چه كسى زنده را از مرده، و مرده گوش و چشمهاست؟ ) و خالق(مالك 

» كند؟ را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  را از زنده بيرون مى
و (كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى«: ، بگو»خدا«: گويند مى) در پاسخ(بزودى 

  .»!؟)ترسيد از خدا نمى
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  !پس بنابراين مشكل كجاست؟

ـ كردنـد كـه      اين مشركان حقيقتاً اقرار مي     ، خـالق و رازق و احيـاء   دخداون
غيـر  بعضي از عبادات را براي      وجود  اين  باشد ولي با      كننده و ميراننده مي   

��v���u��t��s��r}� :فرمايـد    همچنانكه مي  انجام مي دادند،   خدا

���~���}��|��{��z��y��x��wz. ) 18: يونس(. 
د، و نه رسان پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى  «

  .»!اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«: گويند  و مى؛بخشد سودى مى
، عظيم است و ما گناهكار و ناچاراً بايـد          خداوندگفتند كه     مشركان مي 

هـايي ميـان       وجود داشته باشد پس واسـطه      خداوند و   ماهايي ميان     واسطه
 گرفتند و دعا و كمك و قرباني و نذورات خـود را              خود مي  خداى خود و 

  . كردند ها مي  اين واسطه و تقديمنثار
 آيا باور داريد كه ايـن بتهـا         ،اگر جايز باشد اين سؤال را از آنها پرسيد        

هـايي ميـان شـما و          بر حق شما هستند يا اينكـه آنهـا واسـطه           معبوداله و   
دهند كـه بلـه    باشند؟ آنها جواب مي  ميخداباشند كه مملوك  ان مي معبودت

هـا و    ما دعاها و مـددجويي    همينباشند و براي       مي اينها مملوك پروردگار  
 نزديـك   خداونـد كنيم تا ما را به  قربانيها و نذورات خود را صرف آنها مي       

  . كنند

��x��w���v}� :كنـد   اينگونـه بـازگويي مـي    نيز گفته مشركان را   خداوند

f��e�����d���c��b��a��̀ ����_��~��}��|��{��zyz 
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خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را          آگاه باشيد كه دين      «!)3:زمر(
پرسـتيم مگـر     اينها را نمى  ما  «:  دليلشان اين بود كه    ،اولياى خود قرار دادند   

  .»!بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند
 در مورد مشركان 119 ص 1ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه جلد    

، بعضي ا هم اختالف داشتندبمشركان در عبادت بتها : (كند كه  مكّه نقل مي  
د و  گفتنـ  شريك مي دانستند و به آن لفظ         مي خداونداز آنها بتها را شريك      

# :از جمله سخنانشان در تلبيه اينگونـه بـود         ,$-.��/ ,$-.� ,,$-.� 1$�) 
 ,� ,%2/34�5 �6%2 7 ,$)8 �$8� 96): ,,� و بعـضي از بتهـا عنـوان         *

ا را وسيله و ابزاري براي رسيدن به      بلكه بته . شد  شريك بر آنها اطالق نمي    

`����b��a}�: گفتنـد   دادند و اينها همان كساني بودند كه مي         اهللا قرار مي  

��f��e�����d���cz!  
انـد بيـان       در كتاب كريمش تناقضي را كه مشركان با آن زيسته          خداوند

شدند به فطـرت      كند آن هنگامي كه مشركان دچار سختي و مالمتي مي           مي
گشتند و دعا و نيايش و طلب را          كه بر آن خلق شده بودند باز مي       اي    اوليه

گردانيدند ولي هنگامي كه سـختي و مـشكل آنهـا بـر               فقط خاص وي مي   
 قـرار   شـريكاني  خداوندگشتند و براي      شد به شرك خود باز مي       طرف مي 

خداونـد  دانستند كه نافع و ضرر رساننده واقعـي           دادند در حالي كه مي      مي
  . دباش  ميمتعال

هنگامي كه  « !p�rq�u�t�s�w��vz} :فرمايد   مي خداوند
  .» رودخداوندرسد در آن حال به دعا و توبه به درگاه  ضرري به انسان مي
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���z�����y��x}��}�: گويـد   باشد، سپس مـي     اين همان دعاي فطرت مي    

�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡������������~��}��|z )8: زمر(! 
 خود به او عطا كند، آنچه را به خاطر آن قبال اما هنگامى كه نعمتى از«

  .»دهد برد و براى خداوند همتايانى قرارمى خواند از ياد مى خدا را مى

�{J���I��H��G��F����E��D����C��B��A z  )67: اسراء(! 
و هنگامى كه در دريا ناراحتى به شما برسد، جز او، تمام كسانى را كه «

  .»كنيد يد، فراموش مىخوان مى) براى حل مشكالت خود(

��O���N���M��L}�: گويـد   باشـد سـپس مـي       اين همان دعاي فطرت مـي     

�T��S��R��QPz )67: اسراء(! 
 و ،گردانيد اما هنگامى كه شما را به خشكى نجات دهد، روى مى«

  .»انسان، بسيار ناسپاس است

�{�����������������|��� � �{��z���y��x��w��v��� �u��t��s��r���q��p���o

}«��ª©��¨��§� � � � �¦� �¥�� �¤� �£��¢�� �¡� ��� �~z 
به من خبر دهيد اگر عذاب پروردگار به سراغ «: بگو« !)41-40: انعام(

غير خدا را ) براى حل مشكالت خود،(شما آيد، يا رستاخيز برپا شود، آيا 
و او اگر ! خوانيد بلكه تنها او را مى) نه،(. !گوييد؟ خوانيد اگر راست مى مى

 و ،سازد ايد، برطرف مى كلى را كه بخاطر آن او را خواندهبخواهد، مش
فراموش خواهيد ) در آن روز(دهيد،  همتاى خدا قرارمى) امروز(آنچه را 

  .»كرد

�{��a��`� �_��~� �}��|� �{��z� � � �y� � xw��v��u��t
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��d�����c��bz  )22: يونس(! 
 در آن هنگام، خدا را از روى ،كنند هالك خواهند شد و گمان مى«

اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتما از «: خوانند كه خالص مىا
  .»!سپاسگزاران خواهيم بود

{�̀�_��̂ ��]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��a����

��bz )65: عنكبوت(! 
و غير (خوانند  هنگامى كه سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخالص مى«

خدا آنان را به خشكى رساند و  اما هنگامى كه ؛)كنند او را فراموش مى
  .»شوند نجات داد، باز مشرك مى

�{���m��l� �k��j��i��h� �g��f� �e��d���c��b��a
o��n z )32: لقمان(! 

و (موجى همچون ابرها آنان را بپوشـاند        ) در سفر دريا  (و هنگامى كه    «
 امـا   ؛خواننـد  ، خدا را با اخـالص مـى       )باال رود و باالى سرشان قرار گيرد      

ها را به خشكى رساند و نجـات داد، بعـضى راه اعتـدال را پـيش                 وقتى آن 
  .»)مانند و به ايمان خود وفادار مى(گيرند  مى

�{f��e��d��c��b��a��̀ ��_��~���}��|��{��z���g��

��j��i��hz )63: انعام(! 
بخشد؟  چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى: بگو«

و  (؛خوانيد و در پنهانى مى) و آشكارا(رع در حالى كه او را با حالت تض
بخشد، از  ما را رهايى مى) خطرات و ظلمتها(اگر از اين :) گوييد مى
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  .»شكرگزاران خواهيم بود

�{��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n

£��¢����¡������~��}��| z  )12: يونس(! 
در :) در هر حال (رسد، ما را) و ناراحتى(هنگامى كه به انسان زيان «

 اما ؛خواند حالى كه به پهلو خوابيده، يا نشسته، يا ايستاده است، مى
رود كه گويى هرگز  هنگامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختيم، چنان مى

  .»!ما را براى حل مشكلى كه به او رسيده بود، نخوانده است

�{��O��� �N��M��L���K��J��I��H��G��F���E��D���C��B��A
P��R��Q��z  )33: روم(! 
خوانند و  هنگامى كه رنج و زيانى به مردم برسد، پروردگار خود را مى«
 اما همين كه رحمتى از خودش به آنان ؛گردند كنان بسوى او بازمى توبه

  .»شوند بچشاند، بناگاه گروهى از آنان نسبت به پروردگارشان مشرك مى
وجود ندارد خدا ي غير از  اين نيست كه خالق	� ��� �� ���معناي 

اينكه هيچ  به  هستندجنگند معتقد بنابراين حتي آنهايي كه با اسالم مي
  . خالقي به جز اهللا نيست

ال اله إال اهللا داراي ابعادي است كه انسان جز در سايه انبياء به آن 
رسد و اين انسان در تحريف و بد شكل كردن آن جديت به خرج  نمي

هايي را  ن را با تصورات مادي محدود كرده و واسطهداده تا جايي كه آ
  . ميان خالق و عبد ايجاد كرده است

 جز يك نماد بارز از چگونگي تحول و تغيير � و داستان قوم نوح
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 معبودهاىبه ) نسر(و ) يعوق(و ) يغوث(و ) ود(گروهي از اولياء مثل 
مدت زمان و مورد پرستش چيز ديگري نيست و اين تغيير و تحول در اثر 

  .  ايجاد شده استپس از نسلها
 از حريز 3 صفحه 1ابن بابويه قمي در كتاب خود، علل الشرائع، جلد 

���w}: بن عبداهللا سجستاني و جعفر بن محمد در مورد اين آيه �v�u

��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��xz!گويد كند و مي  نقل مي :
ستيدند و آنگاه كه مردند قوم آنها پر  را ميخدااينها انسانهائي بودند كه 

 آنها بسيار برايشان سخت آمد و در اين هنگام مرگناراحت شدند و 
بتهايي را به شكل اين اشخاص : نزد آنها آمد و گفت) لعنه اهللا(ابليس 

پس .  را عبادت كنيدخدابسازيد تا بدانها بنگريد و بدان آرامش بيابيد و 
ي آنها آماده كرد و اينان بدان نگريسته و بتهايي را در شكل اين افراد برا

وقتي كه زمستان و باران شروع شد بتها را داخل . كردند  را عبادت ميخدا
پرستيدند تا زماني كه يك قرن سپري   را ميخداها برده و همچنان  خانه

پرستيدند پس آنها نيز  شد و فرزندان اينها گفتند كه پدران ما اين بتها را مي
آن قوم گفتند «: فرمايد  ميخداوندكردند و براي اين است كه اين كار را 

يانشان از جمله ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را رها خداكه 
  .1»نكنيد

شود  ميآسانترين چيزي است كه بر زبان جاري » ال اله اال اهللا«عبارت 
به همين . شود بيشتر است ولي داللت آن بر آنچه كه امروزه تصور مي

                                                           

  .3، ص 1 علل الشرائع، ابن بابويه قمي، ج -1
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�ã��â�á��à}:  فرمودهخداوندخاطر  �ß� �Þ� � �Ý� �Üz! ;< 
 �
=#1�>= *?@-� 9��A% B
� CD EF 9= &%
�9 �:  و نفرموده)9 � / GHI
� /چون منظور . حق جز خداى يگانه نيسته خدايى ب: پس بگو 	

همان اقراري است كه ما بيان كرديم يعني شهادت ظاهري و باطني بر 
  . جز او نيستبحق ي  يكي است و كسخدااينكه 

��پس معناي  / 9� اين است كه هيچ معبود برحقي كه شايسته 	/ 
 خدا غير از روزي دهنده اي وجود ندارد و هيچ خداپرستش باشد غير از 

ترسيم و جز   نميخداوند متعالجز از . نيست و هيچ مدبري غير او نيست
بريم و  جز به او پناه نمي. خواهيم و كنيم و جز از او نمي بر او توكّل نمي

كردن جز براي جهت دعا   و دستانمان را.كنيم  تضرع نميبه سوى اوجز 
  .براي انبياء و اولياي ويكنيم حتى  او بلند نمي
 پيامبراني را فرستاده كه از آنها اطاعت كنيم نه اينكه از خداوندحقيقتاً 

�s��r��v}�! آنها مدد و كمك بخواهيم �u�t���x��w

yz��) 64: نساء(!  
ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از و «

  .»وى اطاعت شود
 پيامبران را فرستاده كه از او خبر بدهند نه اينكه مردم را پيش خداوند

 !.خدا براي ما هستند نه رسوالن ما براي خداپس اينان رسوالن . وي ببرند
  . رسانند يو به ما م كنند اي ما بيان مي خواسته برخداونديعني آنچه كه 
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 ت هايي و شخصياسمهاصورت عبادتها يكى هستند ولى 
   مختلفندندشو ميپرستش كه 

{��º��¹�� ¸¶��µ� � �´�³�²�±�°� �¯
��¾����½�������¼��»z  )194: اعراف(! 

، بندگانى )دكني و پرستش مى(خوانيد  آنهايى را كه غير از خدا مى«
گوييد بايد به   آنها را بخوانيد، و اگر راست مى،دهمچون خود شما هستن

  .»)ده سازندو تقاضايتان را برآور(شما پاسخ دهند 
همگي تنها بتها ) عرب و عجم(در اين آيه بيان شده كه مشركان قديم 

هاي بشري  اي از آنها از واسطه گرفتند، بلكه عده را به عنوان واسطه نمي
ه مريم را به عنوان واسطه ميان خود و كردند مثل مسيحياني ك استفاده مي

د و از او مددجوئي و طلب كمك زدن را صدا مياو .  برگزيدندخدا
دانستند و با زبان خود به آن  در حالي كه آنها در درون خود مي. كردند مي

 به صورت خدايي كردند كه مريم ابهايشان بيان ميكردند و در كت اقرار مي
   .1نيست كه پرستيده شود

 عبادت مثل هم هستند، ولي مسمي و شخصياتي كه پرستيده اعانو

                                                           

ن به اتفاق شيعه و سنى جايز نيست، و درخواست و گا صدا زدن و درخواست از مرد-1
طلب از شخص زنده بر امرى كه توانايى آن را دارد به اتفاق شيعه و سنى جايز است، 
ولى درخواست و طلب از شخص زنده بر امرى كه توانايى آن را ندارد مثل خبر از 

 .  مسلمانان جايز نيستغيبيات و امثال آن به اجماع تمامى
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منظورم از اين سخن اين است كه بعضي از آنهايي . كنند شوند فرق مي مي
كنند و از  گيرند و بر آنها توكّل مي  ميخداهايي را ميان خود و  كه واسطه

 و كنند هنگامي كه با آيات جويند و براي آنها نذر و قرباني مي آنها مدد مي
 كه يكي از آنها با احاديثي كه در دينشان وجود دارد مواجه شوند، چه بسا

آيا نبي و امام و اولياء را . گويد كند و مي  را نقض مياين سخن كالم شما
  ؟ يدكن با بتها مقايسه مي

براي شخص مسلمان ممكن نيست كه نبي يا امامي از ائمه مسلمانان و 
داند كه اين بزرگان  چونكه مي.  كندهتشبييا انسان صالحي را به بتها 

 را خداراضي نيستند چه براي خودشان و چه براي ديگران كه غير 

_��`�����������e��d��c��b�������a}�: فرمايد  ميخداوندهمچنانكه . بپرستند

��s�r��q��p��o���n��m��l�����k��j��i��h��g��f
���`�� � �_��~� �}��|��{��z��� �y��x��w��v��u��t

��ai��h��g��f����e��d��cbz )آل عمران :   –   *!  
براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و «

» !غير از خدا، مرا پرستش كنيد«: نبوت به او دهد سپس او به مردم بگويد
گونه كه  مردمى الهى باشيد، آن:) سزاوار مقام او، اين است كه بگويد(بلكه 

و غير از خدا را پرستش ! (خوانديد موختيد و درس مىآ كتاب خدا را مى
و نه اينكه به شما دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را، . !)نكنيد

آيا شما را، پس از آنكه مسلمان شديد، به . پروردگار خود انتخاب كنيد
  .»!كند؟ كفر دعوت مى
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شده دهد، حاصل   انجام ميدعاكنندهولي تشابه از جهت كاري كه 
خواندند و نذر قرباني خود را تقديم آنها  ، اهل مكّه بتها را مياست

 نزديك كنند و خداپرستان را به  تا آنها با نقشي كه دارند بت. كردند مي
آورند و از آنها دعا و  اين كساني كه به انبياء و امامان و صالحين روي مي

 انجام كنند همان كار را خواهند و نذر خود را تقديم آنها مي كمك مي
  !  نزديك شوندخداوند  تا بهدادند،  كه اهل مكه انجام مىدهند مي

: گويد كند و مي تفاوت حقيقي ميان كسي كه از مريم طلب كمك مي
 با كسي كه از فاطمه كمك ،يا مريم مقدس حاجت مرا بر آورده كن

��È}يا زهرا حاجتم را برآورده كن، چيست؟ : گويد خواهد و مي مي

�Í��Ì��Ë���ÊÉ��Ï��Î�z )118: بقره(! 
آيات و ) به اندازه كافى( ولى ما ،دلها و افكارشان مشابه يكديگر است«

  .»ايم روشن ساخته) جويان و حقيقت(ها را براى اهل يقين نشانه
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  اند اهل بيت به دوستداران خود توسل مشروع را آموخته

را پيشه  مؤمنين را تشويق كرده كه به وسيلة عبادات تقواي اهللا خداوند

�¤��¥��}. كرده و به او نزديكي بجويند �£�� �¢��¡���

��¬��«���ª��©��¨��§���¦z  )اى  «.)35: مائده
اى  و وسيله! خدا بپرهيزيد) مخالفت فرمان(از ! ايد كسانى كه ايمان آورده

  .»و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد! براى تقرب به او بجوئيد
 در اين آيه مؤمنان را خداوند: (گويد ين آيه ميشيخ طوسي در تفسير ا

مخاطب قرار داده و به آنها امر كرده كه از وي بترسند يعني از گناهان 
 توسل جوييد، يعني از او طلب وسيله كنيد كه همان خداپرهيز كنند و به 

  .1)باشد قربت مي
  و عبادتبراي رسيدن به ثواب اهللا، طاعتو در تفسير بشر آمده كه 

  .2ي را وسيله قرار دهيدو
وسيله آن عبادتي است كه براي : (و در تفسير جوهر الثمين آمده كه

  .3)دهند رسيدن به ثواب اهللا و بهشت و رضايت وي انجام مي
: گويد  مي484فخرالدين طريحي در تفسير غريب القرآن ص 

{§���¦��¥z! » و وسيله به معناي قربت خداونديعني قربت 
                                                           

 . 509، ص 1 التبيان، ج -1

 . 112، ص 1 تفسير بشر ج -2

 . 170، ص 2 تفسير الجواهر الثمين ج -3
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  .»باشد مي
اند كه توسل، اعمال صالح انسان است نه   بيان كرده�بيت و آل 

 در نهج �امام علي ابن ابي طالب .  و اهللاواسطه قرار دادن ميان خود
برترين وسيلة تقرب به سوي : (دنگوي البالغه در مورد آداب توسل مي

 و جهاد و  تصديق فرستاده اوست واوتصديق و اعتراف به يگانگي : خداوند
 ، اسالم استعزت و سرافرازيراه حق تعالي است كه سبب جنگيدن در 

 و بر پا داشتن نماز كه نشان مليت ،ي استخالص كه فطري و جبلّاكلمه 
 و روزه ماه رمضان ،باشد  و زكات كه پرداخت آن واجب مي،دين اسالم است

 و بجا آوردن خدا و حج نمودن خانة ،است در مقابل عذابو دفاعى كه سپر 
و صلة رحم كه سبب . شويد زدايد و گناه را مي ر و پريشاني را ميعمره كه فق

دن، كه صدقه پنهاني گناه را دا  و صدقه،افزايش مال و طول عمر است
 و كارهاي پسنديده كه ،كند د و صدقه آشكار مردن بد را دفع ميزداي مي

  .1)كند خواري و ذلت حفظ ميبه شخص را از مبتال شدن 
رين و نابترين تعبيرها را در مورد توسل و و امام سجاد كه پاكت

مددجويي در دعاهايش دارد، در دعايي كه ابو حمزه ثمالي از او روايت 
بخوانيد او را  را كه هر وقت خداوند متعالسپاس : (گويد كند مي مي

گذارم، پس  و رازهايم را بدون شفيع با او در ميان مي. كند اجابت مي
غير او به  كه  عزوجلخداوند كن و سپاس حاجتم را بر آورده بارالها

  .2)كند خوانم و اگر غير از او كسي را بخوانم، اجابتم نمي كسي را نمي

                                                           

 . 110، شماره 163 نهج البالغه، ص -1

 . 214 صحيفه سجاديه، ص -2
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اي  وسيله: (گويد كنند مي  را اطاعت ميخداو در مناجات آنهايي كه 
  .1)جز تو براي رسيدن به تو نداريم

ا  و تنه، من در مشكالتاجابت كنندهتو تنها : (گويد و همچنين مي
  .2)پناهگاه من در سختيها هستي

 و ،كنم در درخواستهايم كسي را شريك تو نمي: (گويد و همچنين مي
 كسي كه او را صدا مي زنم، و تنها ،كنم در دعاهايم كسي را همراه تو نمي

  .3)تو هستي
شوند تعجب  از كساني كه اندوهگين مي: (فرمايد امام جعفر صادق مي

��l}�: يدفرما ترسند كه مي خداوند نميموده كنم كه چگونه از اين فر مي

��t��s��r�������q��p��o�����n��mz ! 
��|�}�: فرمايد  خداوند دنبال آن مىمن شنيدم كه {z�y� �x

�~�}z  )و از آن ،ما دعاى او را به اجابت رسانديم «.)88: انبياء 
  .»دهيم  و اين گونه مؤمنان را نجات مى،اندوه نجاتش بخشيديم

باز كه چگونه از اين  نيرنگمكار و  انسانهاىكنم از  يو تعجب م

�: ترسند  نميخداوندفرموده  {��_� � ~� �}� � |{� � � � z� �y� �x

`z. )كه خداوند  ميكنممن كار خود را به خدا واگذار« .)44: غافر 
  »!نسبت به بندگانش بيناست

                                                           

 . 411 همان، منبع، ص -1

 . 67 همان، منبع، ص -2

 . 144 همان، منبع، ص -3
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 .f��e�d�c�bz}: فرمايد ال آن مىنبدخداوند من شنيدم 
  .»هاى سوء آنها نگه داشت د او را از نقشهخداون «.)45: غافر(

 اي كسي كه آسمانها و: (گويد و از دعاهاي امام جعفر است كه مي
كند و  را از قلبها مخفي نمي اي تو و هيچ سينه زمين تو را نمي پوشانند

 را در نهاد خود و كند و هيچ كوهي تو مخفي نمي هيچ پناهگاهي تو را
كسي كه صداها بر تو اى . كند  پنهان نميهيچ دريايي تو را در عمق خود

مشتبه نيست و كثرت نيازها بر تو زياد نيست و اصرار اصراركنندگان تو 
  .1)كند را آزرده نمي

اگر تمامي . باشد  ميخداوندو امثال اين قبيل كارها فقط شايسته 
مخلوقات همگي پروردگارشان را بخوانند و از او مدد بجويند، صداي 

و فراواني نيازها و اصرار . شود نميدگار بندگان مشتبه آنها بر پرور
پس آيا آنهايي كه ائمه را . كند اصراركنندگان بر وي سنگيني نمي

  جويند اين ويژگيها را دارند؟  خوانند و از آنها مدد مي مي
در (آيا امام علي و امام رضا در طول حياتشان صداي ميليونها انسان 

را ) رين و لبنان و ايران و كويت و غيرههند و پاكستان و عراق و بح
  شنوند يا حتّي بعد از مرگشان قادر به شنيدن آن هستند؟  مي

                                                           

 . 18 حديث 6ابي عباس حميري، ص  قرب االسناد از -1
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 از شما ،جستند  از اهللا سبحانه وتعالي مدد مي�اهل بيت 

  ؟ دجويي چه كسي مدد مي

 و 194در كتاب خود، توحيد، صفحه ) ملقب به صدوق(ابن بابويه قمي 
ان بن مهران از امام صادق از پدرش  از سليم593كتاب الخصال ص 

محمد باقر از پدرش علي بن حسين از پدرش حسين بن علي از پدرش 
همانا :  فرمود�كند كه حضرت محمد  علي ابن طالب روايت مي

شود   اسم دارد كه هر كس آنها را بر شمارد داخل بهشت مي)99( خداوند
  . ذكر كرد) سندهبه فرياد ر: الغياث(سپس اسامي زيادي را از جمله 

 در تفسير اسم 307ص ) عده الداعي(شيخ ابن فهد حلي در كتاب خود 
الغياث به معناي المغيث است به خاطر : (گويد  ميخداونددر مورد ) الغياث(

 فريادرسي وي باشد كه  و زيادياين به صورت مصدر آمده تا نشانگر كثرت
  ).كند ه ميفريادرس مظلومين است و دعاي درماندگان را برآورد

  راروردگارپ،  استجاي بسي تعجب است كسي كه محتاج و نيازمند
   و خالق خود را به فراموشي سپرده است؟ روردگارپخواند در حالي كه  مي

متواضع و براى او داند كه شخص امام نيازمند خالق و  هر مسلماني مي
 وي را جويد و شب و روز و هنگام نياز از او كمك مي. باشد  ميوىمحتاج 

 بنده با دعا و مناجات روي به سوي امام آورده و آن گونهخواند پس چ مي
  ! كند؟ شنواي هر شكايت را رها ميو خالق بخشنده 

امام صادق مثال زيبايي را براي مسلمانان آورده كه براي تأكيد مثالش 
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�H B كه كند ذكر مىاين جمله را C8IA ����>��0� ��< JH �
, K� LM >N0A
@3�O >�& ?���,	3  +�J در برابر اين مخلوقات همه  و همانا كه

 را به ى اين انسان قادر نيست نفعو هستند ضعيف و متواضع  عظيمخالق
 ابن بابويه قمي در كتاب . از خود دفع كند را، يا اينكه ضررىخود برساند

» بسم اهللا الرحمن الرحيم« از حسن عسكري در مورد 230ص ) التوحيد(
اهللا همان كسي است كه هنگام نيازمنديها و سختيها و : كند كه  ميروايت

شود و هنگامي كه هيچ  هنگامي كه از همه جا قطع اميد كرده، پرستيده مي
يعني همه كارهايم را با ) بسم اهللا(شود  اي جز او نمانده، گفته مي وسيله
دهم كه عبادت جز وي شايسته ديگري نيست،   انجام ميخداوندياري 

اي كه  رسد و  اجابت كننده ريادرسي كه هر گاه خوانده شود به فرياد ميف
شخصي از امام صادق پرسيد اي . كند هر گاه وي را بخوانند، اجابت مي

ا تا  كيست؟ امام صادق پاسخ داد كه آيفرزند رسول اهللا، به من بگو اهللا
آيا كشتي تو دچار : آري، امام گفت: اي؟ گفت بحال كشتي سوار شده
اي كه كشتي ديگري نباشد كه تو را نجات دهد، يا  شكستگي شده به گونه

 امام گفت در آن موقع دلت ،بله: شناگري كه تو را از آب در بياورد؟ گفت
 :گفت. آري: به كسي خوش بود كه تو را از آن ورطه نجات بدهد؟ گفت

تو نجات دهنده، باشد كه در صورت نبودن  متعال مياهللا توانا و آن همان 
   .)ري توست آنگاه كه ياوري نباشددهد و قادر به يا را نجات مي

خدايي كه هنگام نياز و مشكالت، هر : (و در روايت ديگري آمده
هاي غير او  كند و وسيله  قطع اميد ميستغير اوآنچه مخلوقي از تمام 

شوند و به اين ترتيب تمامي رؤساي دنيا و بزرگواران آن  همه بريده مي
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نياز باشند و نيازي غير از اهللا نداشته باشند نيازهايي پيدا  ه بيهر چند ك
پس از غير .  به آن نيستكسي ديگر قادر خداوند متعالكنند كه جز  مي
آيند تا مشكلشان برطرف شود و آنگاه   و به سوي او مينا اميد ميشونداهللا 

�o}: يدفرما شنود و مي خداوند مياما . گردند به شرك خود باز مي

r�qpz���y��x�w��v����u��t��s���~�}��|���{�

��«��ª��©��¨��§�� � � �¦��¥���¤��£��¢���¡���z!) 40: أنعام-
41.(  

به من خبر دهيد اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آيد، يا : بگو«
خوانيد  غير خدا را مى) براى حل مشكالت خود،(رستاخيز برپا شود، آيا 

و او اگر بخواهد، ! خوانيد ه تنها او را مىبلك) نه،(. !گوييد؟ اگر راست مى
كه آنچه را و  ،سازد ايد، برطرف مى  او را خوانده،مشكلى را كه بخاطر آن

  .»فراموش خواهيد كرد) در آن روز(دهيد،  مى همتاى خدا قرار) امروز(
مندان به رحمت من، همانا اي نياز: فرمايد  به بندگانش ميخداوندپس 

گردانم و ذلّت بندگي را در هر  ا بر شما الزم مي نياز رمن در همه حال
كنيد مرا فرياد  در هر كاري كه مشكل پيدا مي. كنم وقتي بر شما الزم مي

پس من اگر خواستم كه . خواهيد كنيد و عنايت و نهايت آن كار را مي مي
تواند مانع من شود و اگر نخواستم كه آنرا  آنرا به شما عطا كنم كسي نمي

تر  تواند آن را به شما عطا كند پس من شايسته م كسي نميبه شما بده
هستم كه از من بخواهيد و برتر هستم كه به من تضرّع كنيد، پس هنگام 

يعني » اهللا الرحمن الرحيم بسم«: شروع هر كار كوچك و بزرگي بگوئيد 
گيرم كه عبادت فقط شايسته اوست و   كمك ميخداونددر اين كار از 



 

 

�	
 �� ���� �������� ��� 

  

52 

  .1) كننده فقط اوستفريادرس و اجابت
يابيم آنهايي كه  با تأمل در كالم امام صادق و امام عسكري در مي

  . اند برند چقدر از تعاليم آنها دور افتاده هنگام سختيها به غير اهللا پناه مي
طور كه بيان شد امام صادق براي آن مرد بيان كرد كه رهاننده از  همان

گفت كه آيا در آن ورطه نابودي باشد و   ميخداوندسختيها و رنجها فقط 
:  آري و امام گفت:دريا، دلت بجايي بسته بود كه تو را نجات دهد؟ گفت

 نيست نجات ىا هنجات دهند آنجا كه باشد،  همان اهللا قادر متعال ميآن
رسد و نگفت كه اگر  دهد و آنجا كه فريادرسي نيست به فرياد مي مي

ي كمك كن يا از من بخواه كه مصيبتي براي تو پيش آمد از زهرا تقاضا
  .كنم حاجتت را برآورده مي

آيا در آن ورطه (و با تأمل در اين سخن امام صادق كه به آن مرد گفت
يابيم كه  در مي) نابودي دريا دلت به جايي بسته بود كه تو را نجات دهد؟

باشد پس كساني كه قلبشان هنگام   نميخداوندبه  قلب پناهگاه شرك
باشد، كجا و موحد خدا  ا با انبياء و ائمه و صالحان ميسختيها و رنجه

خواند و از او  شناسي كه هنگام سختيها دلش فقط با اهللا است و او را مي
كجا؟ در  خواهد، مييارى جويد و با تواضع و فروتني از او  كمك مي

 است كه قادر به زدودن و بر طرف كردن خداوندداند اين  حالي كه مي
  . تمشكل و ضرر اوس

 در مورد اين مسأله است كه كامالً روشن و �اين ديدگاه اهل بيت 
 كه واضح و خداغير از خواستن حاجت باشد مثل همان مسأله  آشكار مي

                                                           

 . 231 توحيد، ابن بابويه قمي، ص -1
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  . آشكار بود
است كه در نهايت تذلّل ) زين العابدين(اين امام علي بن حسين 

 هستي بار الها تو سرور و موالي من: (گويد خواند و مي  خود را ميخداى
موالي ! كند؟ و من تنها يك عبدم و آيا جز مولي كسي به عبد رحم مي

 و بزرگواري و من ذليلم و آيا كسي جز عزيز به زمن، سرور من تو عزي
سرورم و موالي من تو خالقي و من مخلوق و آيا ! كند؟ ذليل رحم مي

موالي من و سرورم تويي ! كند؟ كسي جز خالق به مخلوق رحم مي
موالي من ! كند؟  من گدا آيا كسي جز بخشنده به گدا كمك ميبخشنده و

و سرورم تويي فريادرس و من مظلوم و بيچاره و آيا كسي جز فريادرس 
  .  1!كند؟ به مظلوم رحم مي

 فريادرس است و امام، مالك خداوندتا به تمامي مردم اعالم كنند كه 
لب ياري و  طخداوند متعالهيچ چيزي براي خودش نيست جز اينكه از 

  .رحمت و عفو و مغفرت كند
: گويد كند و مي امام محمد باقر از جدة خود فاطمه زهرا روايت مي

 روز درنگ كرد و بعد 60 بعد از وفات پدرش �فاطمه دختر پيامبر (
به شدت مريض شد و از دعاهاي وي در زمان آه و ناله اين بيماري است 

رحمت خود مرا ياري ه  ب!د هميشه زنده و جاويخداىاي : گويد كه مي
ده، بارالها مرا از آتش جهنم دور بدار و مرا وارد بهشت ساز و به پدرم 

  .2) ملحق كن�محمد 

                                                           

 . 386 صحيفه سجاديه، ص -1

 . 217، ص 43 بحار االنوار مجلس، ج -2
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، سرور زنان جهان به چه كسي پناه � پس نگاه كن كه فاطمه زهرا
خواهد علي رغم محبتي كه نسبت به پدرش  برد و از او كمك مي مي

د كه وي را به او ملحق سازد و از خواه  ميخداوند داشت از �محمد 
 او و نكرد بلكه از پروردگار  و كمك و درخواستي مدد� رسول اهللا

  .  خودش كمك خواستخداي
 آشكارا اعالم خداوندو اين امام جعفر صادق است كه نياز خود را به 

شنوي  پروردگارا تو سخن مرا مي: گويد كند و به او اميدوار است و مي مي
بيني و عالم به درون و برون من هستي و چيزي از   مي راگاهمو جاي

امورات من بر تو پوشيده نيست و من بينواي فقير و درمانده مظلوم و 
پس ادعاي ! ( كنم بيمناك دلسوزي هستم كه به گناه خود اعتراف مي

 از تو مصرّانه به عنوان يك )عصمت برخي ها براي ائمه معنا ندارد
نوان يك گناهكار ذليل به درگاهت گريه و زاري خواهم و به ع درمانده مي

خوانم دعاي كسي كه گردنش  كنم و به عنوان يك خائف بينوا تو را مي مي
سازد و ترس و  آورد و اشكهايش را براي تو جاري مي را براي تو فرو مي

. كند سازد و در پيشگاه تو تضرع و زاري مي يخوف را براي تو رام م
ها قرار نده و براي من رئوف و مهربان باش، اي   بدبختومرا جز بارالها

 و بهترين بخشنده هستي و سپاس براي سؤال شوندهكسي كه بهترين 
  .1)پروردگار جهانيان

: گفت آموخت و مي و امام جعفر صادق به پيروانش نماز حاجت را مي
 شب سپري شد برخيز و دو ركعت نماز با سوره ملك يك سوموقتي كه (

                                                           

 . 225، ص 91 بحار االنوار، مجلسي، ج، -1
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پروردگارا :  سجده كن و او را دعا كن و بگوخداراي بخوان و سپس ب
زنند و تو زنده وجاويد هستي  چشمها در خوابند و ستارگان چشمك مي

دار  و شبهاي تاريك و آسمانهاي برج. گيرد و تو را خواب و چرت فرا نمي
و زمين هموار و درياي عظيم و پرآب و تاريكيهاي پشت سر هم از تو 

رس درماندگان، به رحمت درس نيكوكاران و فرياداي فريا. تپوشيده نيس
  .1)خود مرا ياري ده

جويد و به درگاه چه كسي دعا  پس بنگر كه آن امام از كه مدد مي
  خواند؟  مي

خواند كه  جويد و پيروانش را مي آن امام از پروردگارش ياري مي
 و امام صادق خبر ، كمك بخواهند نه از خود امامخداوندهنگام نياز از 

 سنّت انبياء از آدم تا خاتم خداوند متعالداده است كه ياري جستن از 
  .  بوده است� محمد

سه چيز است كه در انبياء از آدم تا زماني كه : (گويد كه امام صادق مي
به پيامبر رسيده، تناسخ پيدا كرده و آن اينكه هنگامي كه از خواب بر 

خواهم كه قلبم به آن مژده  ميبار الها از تو ايماني را : خيزند بگويند مي
خواهم تا بدانم جز آنچه كه در سرنوشت من است  بدهد، و يقيني را مي

آيد و مرا به قسمتي كه برايم فراهم شده راضي بگردان تا  برايم پيش نمي
دوست نداشته باشم آنچه را كه عقب افتاده جلو بياندازم و آنچه را كه 

 زنده جاويد به رحمت خود مرا ياري اي هميشه. جلو افتاده عقب بياندازم
گردان و يك لحظه مرا به خود وانگذار و بر محمد  ده، و مقامم را شايسته

                                                           

 . 337 مكارم اخالق، طبرسي، ص -1
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  .1) و آل او درود بفرست�
برند و از او كمك   پناه ميخداوندپس زماني كه انبياء و آل بيت به 

  ؟دخواهي  از چه كسي كمك ميشماخواهند  مي

                                                           

 . 542، ث 2 كافي، كليني، ج -1
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   از خالق آنها؟ ياري جستن از زهرا و ائمه، يا

 از ، خداوند متعالوقتي كه مسلمانان در غزوه بدر نياز به كمك پيدا كردند

AB��F��E��D��C}�: گويد دعاي آنها خبر داده كه مي

��K��J��I���H��Gz  )9: انفال(!  
از ) كه از شدت ناراحتى در ميدان بدر،(زمانى را ) به خاطر بياوريد(«

): و گفت(و او خواسته شما را پذيرفت  ،خواستيد پروردگارتان كمك مى
آيند، يارى  من شما را با يكهزار از فرشتگان، كه پشت سر هم فرود مى

  .»كنم مى
 و ، زنده بود و در ميان آنها بود و نيز امام علي�در حالي كه پيامبر 

درخواستشان را فقط  در مدينه بود ولي با وجود آنها مسلمانان �فاطمه 
كه هيچ كس غير از اهللا مالك نفع و  چون. لب كردنداز خداوند عزوجل ط

 بشر و مخلوقي است كه مالك نفع و ضرري �ضرر نيست و محمد 
  ! تواند مالك نفع و ضرر ديگري شود؟ براي خود نيست پس چطور مي

كند كه   كالمي را نقل مي� از زبان فرستاده گراميش محمد خداوند

�����Ú}� :شود مان ميمتوجه تمامي مردم اعم از كافر و مسل � � �Ù��Ø�� � � � �×���Ö
����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ �ã��â��áà������ß����Þ��Ý��Ü��Û

��î��íz!# K�( :   !* 
به من ) امتيازم اين است كه (؛من فقط بشرى هستم مثل شما: بگو«
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لقاء و  پس هر كه به ؛ معبود يگانه است،شود كه تنها معبودتان وحى مى
 پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را ارديد

  .»در عبادت پروردگارش شريك نكند

���w��v}� :گويد كه و همچنين مي �u� �t� � �s� �r� �q� �p��o� � �n� �m

~��}��|���{��z��y��x z� )23-22: جن(  
هيچ كس مرا در برابر ) اگر من نيز بر خالف فرمانش رفتار كنم: (بگو«
 تنها وظيفه من ابالغ از ؛يابم كند و پناهگاهى جز او نمى حمايت نمىاو 

  .» اوسترساالتسوى خدا و رساندن 
 و ه جهت تبليغ فرستاده شدخداپس رسول، بشري است كه از جانب 

 وي را از ميان خداوند متعالكرامت و عظمت وي بخاطر اين است كه 
در . ت انتخاب كرده استساير افراد بشر برگزيده است و او را براي نبو
ولي با وجود اين عظمت . اخالق و رفتار و شخصيت نمونه و الگو است

براي خود يا ديگري مالك هيچ نفع و ضرري بجز مقدورات بشري 
پس با اين وجود حال آنهايي كه پايين ) به نص قرآن كريم. (نيست
اولياء و تر از پيامبر هستند و داراي فضيلت و علم كمتري نسبت به  مرتبه

  ؟  مي توانند به كسي نفع يا ضرري برسانندائمه و صالحين هستند، چگونه
  و حال مثال ديگري در مورد ابراهيم، بود� اين مثال در مورد پيامبر

���s}�: فرمايد  در مورد او در قرآن ميخداوندست و خدا كه دوست �

��¤��£��¢��¡����������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u��t

��¥��������µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬����«��ª������©�����¨��§��¦
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��È��Ç��Æ��Å��Ä��� ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���� �¸��¶

Ê��Éz  )4: ممتحنه(!  
براي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه با او بودند «

ما و ما از ش: خود گفتند) مشرك(وجود داشت، در آن هنگامي كه به قوم 
پرستيد بيزاريم، ما نسبت به شما كافريم، و ميان ما و  آنچه غير از خدا مي

 كه به خداى وقتي تا شما عداوت و دشمني هميشگي آشكار شده است،
كه : گفت) آزر( جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش !يگانه ايمان بياوريد

ي تو كنم، و در عين حال در برابر خداوند برا براي تو آمرزش طلب مي
ما بر ! ، پروردگارا)نمي توانم كاري برايت انجام دهم(مالك چيزي نيستم

  .» فرجامها به سوي توستي تو توكل كرديم، وبه سوي تو بازگشتيم، همه
ها   آن پيامبر گرامي كه بر دستان وي معجزه�و همچنين عيسي 

 و زنده كردن مردگان به اذن خداوند،ذن امثل خلق به (شد  ايجاد مي
وقتي كه مسيحيان : فرمايد  در مورد وي ميي عزوجلخدا )وندخدا
پنداشتند كه حساب روز قيامت در دست عيسي مسيح است و اين كار  مي

كردند كه او فرزند   به او سپرده شده و اعتراف ميخداونداز طرف 
هايشان  ست و روح اهللا در مسيح تناسخ پيدا كرده همچنانكه در عقيدهخدا

  .؟آنها را اجابت كنددعاي  چگونه خداوندثابت است 

���§��¨��©��}�: فرمايد  متعال ميخداوند �¦��¥��¤��£��¢
�¶���µ�� � ´³��²��±�� °¯��®��¬�� �«��ª

¾�½�¼�»�º�¹�¸¿��Ã��Â��Á��À
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��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Äz )76-75: مائده(! 
 پيش از وى نيز، ؛بود) خدا(مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده «

 هر دو، غذا ؛فرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن بسيار راستگويى بود
ى الوهيت مسيح و پرستش مريم را ابا اين حال، چگونه دعو (؛خوردند مى

سپس بنگر ! سازيم بنگر چگونه نشانه را براى آنها آشكار مى!) داريد؟
د پرستي آيا جز خدا چيزى را مى: بگو. شوند چگونه از حق بازگردانده مى

  .»و خداوند، شنوا و داناست! كه مالك سود و زيان شما نيست؟
خورد و به   بيان كرده كه مسيح بشري است كه غذا ميخداوند متعال

او محتاج است و به كسي كه او را خلق كرده نيازمند است و به او ضرر 
 دعا و استغاثه و گونهپس چ.  را فراموش كندخدارسد آنگاه كه  نيز مي

به كنند كه هيچ نفع و ضرري  نيهاي خود را تقديم كسي مينذر و قربا
 شنوا و دانايي كه نجواهاي آنها را خداوندو نسبت به . نيستدست او 

  . زنند شنود و به درون آنها آگاه است خود را به جهالت مي مي

���y��x��w��v��u��t��s}�: فرمايد  ميخداوندو به اين علت 

��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��§��¦¥��¤�
��¸��¶������� � �µ��´��³��²±��°��¯��®¬��«���ª��©��¨

z!) 17: مائده.(  
اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه : بگو«

) آرى،(تواند جلوگيرى كند؟  روى زمين هستند هالك كند، چه كسى مى
 هر ؛ستحكومت آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خدا
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و او، بر هر ) حتى انسانى بدون پدر، مانند مسيح (؛آفريند چه بخواهد، مى
  . »چيزى تواناست

 و مادرش با وجود جالل و ارزش �براي اينكه بيان كند كه مسيح 
 بخواهد آنها را هالك كند، كسي خداوند متعالو منزلتي كه دارند اگر 

توانند ضرري را  درش نميپس اگر مسيح و ما. تواند جلو آن را بگيرد نمي
  !شود؟ ميطلب آنها ود برانند پس چطور دعا و استغاثه از از خ

. بنابراين انبياء و ائمه و صالحان مالك نفع و ضرري براي خود نيستند
اني و نذورات خود را  و قربكردهو كسي كه دعا و استغاثه به درگاه آنها 

  . ت شرك ورزيده اسخداوندكند قطعاً به تقديم آنها 

��Ü�����Ý}� :فرمايد كنيم كه مي پس اين توجيه قرآني زيبا را مشاهده مي

�������ã��â��á���à���ß�����Þz )19: محمد(! 
استغفار  و براى گناه خود ؛نيست»  اهللا«جز بحق كه معبودى پس بدان «
  . »كن

��GHI 9 :و نفرموده / /34� كه هيچ معبودى بحق جز اهللا يكتا :بگو 	 
�9 � كلمه  زيرا،يعنى بدان): فاعلم(ست ني //34�تر بر زبان   راحت	 

شود ولي فهم معنا و منظور اين آيه و مجسم كردن آن بر روي  جاري مي
  . باشد زمين و تحقق معناي آن هدفِ مورد نظر مي

 ولي آنها » اهللاإالَّال اله «اين براي كافران مكّه راحت بود كه بگويند 
 اداي فقط كه چيزي كه از آنها خواسته شده بيش از مجرد و دانستند مي

 خالق آنهاست خداباشد آنها ايمان داشتند كه  ميو گفتن آن اين جمله 
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�Ç}�: فرمايد  ميخداوندهمچنانكه  �Æ� � �Å� �Ä� �Ã� �Â z!و  

{¬��«��ª��©��¨��§� �¦��¥z! 9( 
'L�� M�.N � 
?O �8P � �QO� R
''%�I� � E��� 
��
�!  

 را با پادشاهان زمان خود و زمانهاي ديگر مقايسه خداوندي آنها ول
دادند مگر اينكه واسطه مقّرب  كردند كه آنها به كسي اجازه ورود نمي مي

 خداي عزوجل را با پادشاه و "نعوذ باهللا" و نزديكي نزد وي داشته باشند
 سلطان كه نياز به واسطه دارد مقايسه مي كردند و مشكل برخي شيعيان

همين است كه خداي عزوجل را با شاه و سلطان امروزي مقايسه كرده و 
ميگويند همانطور كه شاه و سلطان نياز به واسطه دارد خداوند هم نياز به 
واسطه و ميانجي دارد؛ حاشا و كال كه چنين باشد زيرا خداوند عزوجل 
 عالم به غيب است و از حال همه بندگان و نيازهايشان خبر دارد و هر

شخصي مستقيما مي تواند خواسته اش را با خدا در ميان بگذاريد بر 
كه اصال قابل مقايسه نيست و خداوند بلندمرتبه تر از (عكس يك پادشاه 

كه از همه جا بي خبر است و از رعيت و مردم ) چنين مقايسه اي است
خويش خبر ندارد و هيچ كسي بدون واسطه نمي تواند پيام خودش را به 

برساند، ضمن اينكه خداي عزوجل بارها در قرآن گفته كه من به ايشان 
خدا گفته ! شما نزديك هستم، اين يعني چه؟ يعني نيازي به واسطه نيست

من از همه چيز شما خبر دارم و شنوا و بينا هستم، متأسفانه مردم عوام هم 
كه كمتر به آيات قرآني و زبان عربي و احاديث ائمه آشنايي دارند فريب 
چنين استدالل هاي پوچ و بي ارزشي ميخورند و به سادگي باور ميكنند، 
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در حالي كه حتي ائمه خودشان هم از كساني كه به آنها توسل مي جويند 
يا به درگاه آنها روي مي آورند اعالن بيزاري كرده اند و گفته اند فقط از 

  .خدا بخواهيد و فقط از خدا درخواست كمك و مدد كنيد
، بسيار عظيم و عزيزتر از آن خداوند: گفتند مييش هم مشركان قر

 شأني واال دارد و ما خداونداست كه ما چيزي را از وي بخواهيم و 
بايستي كه ؟ توان مستقيماً از وي طلب كرد گناهكاريم، چطور مي

 از اين داستان آنها خداوندهايي باشند كه شفاعت ما را بكنند و  واسطه

}��|��{��~��_����`����a}�: ايدفرم خبر داده است و مي

��f��e�����d���c��bz )3: زمر(!  
: و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه«

و (پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى
  .»)واسطه ما قرار گيرند
كنيم تا ما   تقديم آنها ميخود را) دعا و نذر و قرباني(يعني ما عبادت 

 نداشتند كه چه كسي آنها را خلق شكيو هچ .  نزديك كنندخداوندرا به 
دهد و هنگام سختيها به آنها كمك  كرده و چه كسي روزيِ آنها را مي

، همه به اتفاق قبول داشتند كه خداوند روزي دهنده و آفريننده آنها كند مي
ه در سختي ها مثال در ميان امواج و زمين و آسمان است و قبول داشتند ك

  .درياها هيچ فريادرسي به جز خداوند سبحان نيست
كند؟ و آيا اين اقرار آنها   اين ايمان را از آنها قبول ميخداوندولي آيا 

 يگانه با وجود شريك قرار دادن ديگري در دعا و عبادت نفعي خداىبه 
  براي آنها دارد؟ 
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: فرمايد كنند مي ه از آنها پيروي مي در مورد آنها و كساني كخداوند

{��_��^������]��\��[��Z��Yz )106: يوسف(!  
  .»!دو بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركن«

 نفعي براي آنها ندارد چون عبادت را متوجه خداوندپس اقرار آنها به 
  . كنند ديگري مي

يستند، مگر  گرامي نخداوند نزد �فالن و فالن از عشيره پيامبر 
و از آن كناره گرفته باشند در . اينكه از شرك اعالم بيزاري كرده باشند

ابولهب عموي پيامبر . به مشركان وجود نداردنسبت دين اظهار محبت 
ي نفعي براي وي نداشت چون به اوند بود ولي اين فاميلي و خويش�

فقط ، پس كساني كه ادعا مي كنند كه اهل بيت ورزيد  شرك ميخداوند
 مي توانند كاري � بخاطر نسبت و خويشاوندي آنها با رسول خدا

براي آنها انجام دهند يا حاجت آنها را برآورده سازند، سخني است بدون 
پايه و اساس و دليل زيرا اگر قرار بود كه قرابت تنهايي به كسي نفع 
 برساند اولين شخصي كه به ايشان نفع مي رسيد ابولهب عموي پيامبر بود،

در حالي كه مي بينيد قرآن صراحتا جايگاه ايشان را در جهنم تعيين كرده 
اي :  خطاب به فاطمه نقل شده كه�است، همچنين بارها از پيامبر 

فاطمه من در آخرت هيچ كاري نميتوانم براي تو انجام دهم، يعني كار 
ه نيك است كه به شما نفع مي رساند و مقام و منزلت شما را باال مي برد ن

پس كسي كه به غير اهللا استغاثه برَد و در آنچه كه جز اهللا كسي . قرابت
قادر به انجام آن نيست از ديگري كمك بخواهد و نذر خود را تقديم غير 

 شريك قائل خداوند متعالاهللا كند و از مردگان دعا بخواهد قطعاً براي 
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  . شده است
يستند آنگاه كه به  نخداوند نزد �بشر امروز گراميتر از قوم نوح و 

منان ا هالك گردانيد، جز عده كمي از مؤوي مشرك شدند، همگي آنها ر
 خداند و از غير نخوا خيلي از آنهايي كه غير اهللا را مي. كه نجات يافتند

دانند  طلبند، با وجود آنكه خود را مسلمان و منتسب به اسالم مي كمك مي
و اصالً توحيد با شرك اي از حق نبرده  ولي اين اسمي است كه بهره

كند كه   اين انسانها را سرزنش ميخداوند متعالسازگاري ندارد چقدر 

���²}: فرمايد نهند و مي هاي گمراهي را بنيان مي پايه �±�� � �°� �¯� �®

��¸��¶���µ��´��³z )60: سيون(.  
دارد، اما اكثر آنها ) و بخشش(خداوند نسبت به همه مردم فضل «

  .»كنند سپاسگزارى نمى

  .)8: ءشعرا(  ��c������b��a��dz}�: فرمايد مي
  .»اند ولى بيشترشان هرگز مؤمن نبوده«

  )78:زخرف(  f��e��d��c��b��a`z}� :فرمايد ومي
  .»ما حق را براى شما آورديم ولى بيشتر شما از حق كراهت داشتيد«

�}� :فرمايد و مي �_��^� � � � � �]� �\� �[��Z��Yz. )يوسف :
  .»كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركندو بيشتر آنها «). 106

  .باشند و آيات در اين مورد زياد مي
ولي . باشد منتسب شدن شخصي به اسالم براي وي شرف و افتخار مي

 شريك قرار دهد و شريكاني را در دعا كردن هنگام خداهنگامي كه براي 
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 از ايمان او و عبادت خداوند متعالسختي و سستي براي وي قرار بدهد 
  .نياز است و اسالم او بي

  .)7: زمر( �o��n��m���l��k��j z}�: فرمايد  ميخداوند
  . »نياز است اگر كفران كنيد، خداوند از شما بى«

�����u��t��s��r�q��p}�: فرمايد و همچنين مي �o��n� � �m�� �l
��vz  )8: ابراهيم(!  
 ،درس به خدا زيانى نمى(اگر شما و همه مردم روى زمين كافر شويد، «

  .»!نياز و شايسته ستايش است خداوند، بى) چرا كه
پس براي انسان درست نيست كه به عنوان و لقبي ملقب شود ولي معنا و 

تمسك بجويد ولي در حركات » ال اله اال اهللا«مفهوم آنرا رها كند، به عبارت 
 شرك خداوندو سكناتش به معناي اين عبارت طعنه بزند، و شب و روز به 

او را از آتش جهنم و » ال اله اال اهللا«تصور كند كه فقط شهادت لفظ بورزد و 
  . بخشد رهاند و نجات مي فر دنيا و آخرت مييك

ها   را كه كتاب دعاست و ميان شيعه1»اكسير الدعوات«يك بار كتاب 
، را �استغاثه از فاطمه «خيلي رايج است برداشتم و در اين كتاب عنوان 

در شهر مكه دو ركعت (ؤلف در آن جا گفته بود؛ بارها مشاهده كردم كه م
 بار اهللا اكبر بگو و زهرا را به 3خواني و بعد از اينكه سالم دادي،  نماز مي

اي موالي من يا زهرا كمكم : پاكي ياد كن و به سجده برو و صد بار بگو
، سپس طرف راست صورتت را بر زمين بگذار و دوباره آن عبارت را !كن

                                                           

 . 410 ص -1
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س به سجده برگرد و دوباره آن عبارت را تكرار كن، تكرار كن و سپ
سپس طرف چپ صورتت را بر زمين بگذار و دوباره آن عبارت را تكرار 
كن و سپس به سجده برگرد و آن عبارت را صد و ده بار تكرار كن و 

  )! شود  ميبرآروده حاجتت خداوندنيازت را بگو كه به اذن 
د، مخلوقي كه مالك حيات گيرن ميان كساني كه از مخلوق كمك مي

 خود نيست تا آن را به  و روزيش نيست و مالك رزقيو مرگ خو
كمك است فريادرس  كه ،خداوند و ميان كسي كه از ،ديگري بخشد

 فرق ،زدايد كند و سختي را از او مي او را اجابت ميو گيرد  مي
  . آشكاري وجود دارد
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 كه ستاش كافي ني آيا اهللا سبحانه وتعالي براي بنده
  ؟  برآورده سازد راحاجتش

 در سختي و مشكالت به نيازي است كه مخلوقات همان خالق بي خداوند
 مردم را بر آن خلق كرده خداوندحقيقت فطرتي كه (آورند  او پناه مي

  .آورد شناسد به او ايمان مي و شخص مسلماني كه دين وي را مي) است
به : (كند كه گفت ت ميكليني در كافي از داود بن قاسم جعفري رواي

كسي كه كم و : (فدايت شوم، صمد كيست؟ گفت: ابي جعفر ثاني گفتم
  .1)زياد به او نيازمند باشد

 همان است كه خداوند: (گويد و كليني بر آن تعليقي را آورده كه مي
كنند و  تمام مخلوقات اعم از جن و انس هنگام نيازمنديها از او طلب مي

آورند و هنگام مشكالت به او اميدوارند و از  اه ميهنگام سختيها به او پن
  .2)كنند وي طلب نعمت مي

: از امام جعفر صادق روايت شده، كه هر گاه از امري ترسيدي بگو
اي  نياز از تو نيست و تو از تمام آنهايي كه خلق كرده بارالها هيچ كس بي

ك روايت و در ي. بهتر و برتر هستي، پس براي من فالن چيز را فراهم كن
نياز هستي و هيچ چيز از تو  ديگر آمده كه اي كسي كه از همه چيز بي

  .3نياز نيست بي

                                                           

 . 123، ص 1 كافي، ج-1

 . 124، ص 1 كافي، ج -2

 . 404، ص 2 كافي، ج -3
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 يا محمد يا علي مرا كفايت كن«: گويند اين امامان كجا و آنهايي كه مي
 چون شما كفايت كننده هستيد يا محمد يا !و يا ميگويند يا مهدي ادركني

حمد يا علي مرا ياري دهيد علي مرا حفظ كنيد چون شما حافظانيد يا م
اي موالي من، يا صاحب الزمان، كمكم كن، . چون شما ياري دهندگانيد

  !، كجا؟»كمكم كن، مرا درك كن، و مرا پناه ده
متأسفانه تشيع به انحراف كشيده شده است، در حالي كه شيعيان {

پيرو ائمه بوده اند كه ) نه شيعيان رافضي و صفوي(حقيقي و علوي 
مه تا اآلن در كتاب هاي خود شيعيان هست ولي متأسفانه به سخنان ائ

داليلي كه براي همگان معروف است به آن عمل نمي شود، اگر بارگاه 
امام رضا و معصومه و عبدالعظيم و غيره نباشد كاسبي و بازار عده اي 
كساد مي شود كه بر همگان روشن است و به همين دليل حاضر نيستند 

 برسد و هميشه از آگاهي مردم واهمه دارند و با حقايق به دست مردم
ي اندكي هستند  كه آگاهي مي يابند، اما عدههم تهديد و ارعاب عده اي 

 كه كه حاضرند راه درست و صحيح را بعد از آنكه فهميدند اختيار كنند
  .آنها نيز مجبور ميشوند عقايد خود را بعد از تغيير پنهان كنند

وهابي شده : ميگويند: حرفها را بگويدبه محض اينكه شخصي اين 
است در حالي كه اين سخنان همه اش از كتاب هاي خود شيعيان بوده و 
از قرآن كريم مي باشد و هيچ ربطي به وهابيت و محمد بن عبدالوهاب 
ندارد، هر چند كه محمد بن عبدالوهاب چيزي اضافه بر آنچه ذكر كرديم 

اند، اين سخنان امامان شيعه و قرآن نگفته اند و چيزي از خودشان نگفته 
كريم مي باشد كه عده اي نميخواهند به دست مردم برسد و با بر پا كردن 
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هيوالي وهمي و خيالي به نام وهابيت مردم را از حقايق دور نگه داشته 
  .اند

جناب آيت اهللا مكارم شيرازي هم مرتب مغلطه كاري ميكنند و مردم 
وهابي ها زيارت قبور را حرام مي دانند و به : را فريب ميدهند و ميگويند

اهل سنت در حالي كه تمامي علماي !! كسي اجازه زيارت قبور نمي دهند
اعم از سعودي و غير سعودي اتفاق دارند كه زيارت قبر مستحب و سنت 
است و باعث يادآوري آخرت مي شود، و تمامي علماي اهل سنت از 

 و خاك برداري از قبور و به سر و صورت قديم األيام تا اآلن با قبر پرستي
زدن و آسيب رساندن به بدن مخالف بوده اند و آن را جايز نمي دانند و 
اين هيچ ربطي به علماي سعودي يا به قول ايشان وهابي ندارد، تمامي 
علماي شافعي و حنبلي و حنفي و مالكي از قديم األيام در كتاب هايشان 

ذكر ميكنند كه درخواست از  قرآن كريم با استدالل به آيه هاي صريح
غيرخدا جايز نيست، ولي مشكل جناب آيت اهللا چيز ديگري است زيرا 
مي دانند كه مردم پي به حقايق مي برند و بازار خمس ايشان كساد مي 
شود، خمس در قرآن كريم يكبار آمده كه آنهم در مورد غنايم جنگي 

 كه بعد از جنگ  دارنداست كه اهل سنت هم به چنين خمسي اعتقاد
غنايم بدست آمده از كفار به صورت خمس كه در قرآن آمده تقسيم 

، جالب اينجاست كه وقتي شيعيان بخواهند خودشان اين پول را به ميشود
نخير جايز نيست بايد به ما تحويل دهيد تا ما مصرف : فقرا بدهند ميگويند

 در حالي كه نزد ! دهند يعني حتما بايد به جناب مرجع تقليد تحويل!كنيم
دو و نيم درصد در (اهل سنت هر شخصي خودش ميتواند زكات مالش 
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را مستقيما به فقرا بدهد و لزومي ندارد كه به شيخ و مولوي و مال ) سال
تحويل دهد، اميدواريم كه به كتاب خمس نوشته استاد حيدر علي 

ه و حقيقت قلمداران قمي كه در سايت كتابخانه عقيده هست مراجعه كرد
خمس را بدانيد، اميدواريم كه شيعيان بيدار شوند زيرا ما فقط قصد بيدار 
كردن آنها را داريم تا از شر كساني كه به نام دين از مردم سو استفاده مي 

 وهابي ها همه را نعوذ باهللا كه: ، گاهي اوقات مي گويندكنند نجات يابند
خدمت ايشان و ! ي دانندو جز خودشان را مسلمان نم!  مي شمارندكافر

تمامي شيعيان علوي عزيز عرض مي كنيم كه تمامي علماي اهل سنت با 
شيعيان علوي هيچ مشكلي ندارند بلكه آنها را مسلمان دانسته و آنها را 
برادر ديني خود مي دانند، و اگر گاهي تندي از برخي علماي اهل سنت 

: دكتر علي شريعتيبه قول (صورت مي گيرد مقصود آنها شيعيان رافضي
مي باشد، كه اعتقاد به تحريف قرآن دارند و يا براي خدا ) شيعه صفوي

 و صحابه و ياران رسول اهللا را كافر مي دانند يا به آنها شرك مي ورزند
، اما عوام شيعيان خوب هستند و كسي آنها را كافر سب و دشنام ميدهند

 بخاطر اين است كه آنها ندانسته و اگر هم اشتباهاتي از آنها رخ مي دهد
نمي دانسته اند يا نميدانند و دليل ندانستن آنها هم همين اشخاص هستند 

 يا مردم و عوام الناس كه گناهي ندارند پنهان مي كننداز كه حقايق را 
معلومات تاريخي اشتباه به آنها داده اند كه باعث شده نسبت به فدائيان 

1 .}.نها را دشنام دهند و آبدگمان شوند) صحابه(رسول اهللا 
 

                                                           

 .سخن مترجم مي باشد  {}-1
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  آيا اهللا براي شما كافي نيست؟ : پرسد  از آنها ميخداوندو 
آيا براي اينها كافي نيست كه پروردگارشان پناه و فريادرس آنها باشد؟ 

كنند  خواهند و از او طلب امنيت و كمك مي همان كسي كه از او ياري مي
  ! گردانند؟  با او شريك ميكند كه ديگري را آيا اهللا براي آنها كفايت نمي

����z��y��x���w}�: فرمايد  ميخداوند �v� �u��t

���®���¬��«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|{
½��¼�»�º¹��̧ ��¶��µ´��³�²�±°��̄z 

» چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟«: و اگر از آنها بپرسى« !)38: زمر( 
 درباره معبودانى كه غير از خدا  وقتا هيچآي«: بگو» !خدا« :گويند حتما مى

كنيد كه اگر خدا زيانى براى من بخواهد، آيا آنها  خوانيد انديشه مى مى
حمتى براى من بخواهد، رو يا اگر ! توانند گزند او را برطرف سازند؟ مى

 و ،خدا مرا كافى است«: بگو» !توانند جلو رحمت او را بگيرند؟ آيا آنها مى
  .»!كنند نها بر او توكل مىهمه متوكالن ت

 نه غير او، از او خداوندهمانا شخص مسلمان با ندا و دعاي خود از 
خواهد كه نيازهايش را بر طرف كند و اندوهش را رفع نمايد چونكه  مي

در آنچه كه  (خداوندداند كه طلب كمك و ياري از غير  آن شخص مي
  . عبادت براي غير اهللا است) مقدور بندگان نيست

� P�A�	 Q$ ?�� 
� R<'S9 :ST R�D�U V4� �M�8�� 6��W9 , 6��WX�
 ��S��A � , �Y "Z �� 3�	� �� �0�& "-[C� � "EI�&\ ��S��A �� �

�	�]& � 6�DU "EI�&\�^ 
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توجه كردن به بشر حقيقت به روايتهاي دروغين بر خورد كردم كه در 
 ،نفعي را به خود يا ديگري برساندتواند  د، بشري كه نميكن را بازگو مي

مالك حيات و اين انسانها  و ، اراده كند كه به وي ضرر برسدخداگر ا
  . ممات خود نيستند

اند و براي هر كدام  پس آن روايات را به هر امامي اختصاص داده
علي بن الحسين براي نجات از . (اند اي در نفع و ضرر بيان كرده وظيفه

ن و محمد بن علي و جعفر بن محمد براي سالطين و طلسم شياطي
آخرت و آن عبادتهايي كه شايسته اهللا است و موسي بن جعفر كه توسط 

جوئيم و علي بن موسي كه از او سالمت دريا و   سالمتي ميخداونداو از 
شود و محمد بن علي كه رزق به وسيله او از طرف  بيابان طلب مي

د براي بخشش و نيكي به برادران و آيد و علي بن محم  پائين ميخداوند
) مهدي( و حسن بن علي براي آخرت و اما صاحب الزمان خداوندطاعت 

  .1)دهد هر گاه شمشيري به تو رسيد از او كمك بخواه كه ياريت مي
سپس مجلسي صاحب بحار االنوار، دعايي را كه در بر دارنده استغاثه 

  .2كند حاق مياز ائمه به نحوي كه گفته شد به آن روايت ال
و ائمه به عنوان فريادرس و پناه نين هستند چبسياري از دعاها، 

كند، مطرح   را وصف مياي كه دعاي زيارت كنندگان اينگونه آنها دهنده
هاي ايمان و محلهاي بخشش، به وسيله  قاضيان احكام و دروازه: (شوند مي

چه كسي نجات قطعي و حتمي است، كاري نيست كه شما سبب آن 
                                                           

 . 33، ص 94 بحار االنوار، ج -1

 .  همان، منبع-2



 

 

�	
 �� ���� �������� ��� 

  

74 

 وسيله نباشيد پس هيچ نجات و گريزگاهي خداوندباشيد براي رسيدن به ن
گر  اي چشمان نظاره. جز شما نداريم و هيچ مذهبي جز شما نداريم

  .1)خداوند متعال
يا حسين و يا علي و يا مهدي و شايد يا  (:فرياد مي كشديكي از اينها 

ند يا مشكلي را جويند تا نيازهايش را بر طرف ك و از اينها مدد مي) عباس
  .كه از آن عاجز شده رفع نمايد

يا (كند و ديگر نداي  زمزمه مي) يا علي مدد(بينم كه يكي  پس مي
دهد و آن يكي نزد مرقد امام رضا رفته و سر  سر مي) حسين كمكم كن

بوسد و از  مالد و آن را مي  ميحكند و خود را به ضري مرقد گريه مي
  !!كند  او نذر ميخواهد و براي صاحب قبر كمك مي

و همچنين معتقد است كه امام كاظم باب الحوائج است و دعاي خود را 
  !كند بدون اينكه از آن خالق زنده اليموت بخواهد متوجه وي مي

 بار در 17چگونه يك مسلمان روزي : اين اعمال مرا به اين سوال كه
كند كه تنها  نمازهاي روزانه خود اين كالم اهللا سبحانه وتعالي را تكرار مي

 و هنگامي كه )سوره حمد (جويم پرستم و تنها از تو ياري مي تو را مي
خواست براي رفع نيازهايش از كسي كمك بگيرد به مخلوقي مثل خود 

 دوران كودكىبرد بدون اينكه كمترين اهميتي به آن آيه بدهد كه از  پناه مي
علي را كه مظهر  (بيني كه با تكرار اين عبارت مي! ورد زبانش بوده است؟

يابي كه در  يدر م و(. كند نيازهايش را بر طرف مي) عجايب است ندا كن
گرفتاريها كمك توست، هر هم و غمي با واليت تو، اي علي، بر طرف 

                                                           

 . 37، ص 94 بحار االنوار، ج -1
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اي فرياد رس فريادرسان اي علي، كمكم : (افزايد و سپس مي) شود مي
دش اين آيه را و پروردگار انسانها را كه در قرآن كريم در مورد خو) كن

  .»سپارد بيان كرده به فراموشي مي

�{��³²��±��°��¯��®��� � �¬��«�� � �ª��©��¨
�»��º��¹��¸¶��µ����´z  )62: نمل(!   

كند و گرفتارى را  كه دعاى مضطر را اجابت مىاست  كسى )چه(«
 آيا معبودى با ،دهد مى سازد، و شما را خلفاى زمين قرار برطرف مى

  .»!شويد مىكمتر متذكر ! خداست؟
 بينوايانو بايستي كه بپرسيم آنگاه كه ائمه پناهگاه نيازمندان و گريزگاه 

و قبله دعاگويان باشند و جز با ذكر نامهاي آنها دعاها بر آورده نشود، پس 
پنداشتند  چه فرقي ميان اين و آنچه كه مشركان مكّه در مورد بتهايشان مي

  !وجود دارد؟
ارد و آن اينكه مشركان مكه هنگام آري اينجا يك تفاوت وجود د

���X}�: خواندند سختيها اهللا را به اخالص مي �W� �V� � �U� �T��S

��b��a����`��_��^��]��\��[��Z��Yz  )65: عنكبوت(!   
و (خوانند  هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخالص مى«

 خشكى رساند  اما هنگامى كه خدا آنان را به؛)كنند غير او را فراموش مى
  .»!شوند و نجات داد، باز مشرك مى

برند و با ذكر نامهاي آنها، آنها را فرا  ولي آنهايي كه به ائمه پناه مي
  .ورزند ي شرك مخداخوانند در سختي و گرفتاري به  مي
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  شعار دادن ديگر بس است

  ! ديگر بس استبايستي آشكارا بگوئيم كه شعارها 
 بيت زندگي كنيم و حال بر توحيدي كه آنها  اسم اهلخواهيم با تا كي مي

 از اند زندگي نكنيم به مخلوقهاي خالق بچسبيم و هنگام سختيها زيسته
خواهيم كه به ما روزي ونعمت بدهند و حال آنها ياري بجوئيم واز آنها ب

  !به رزاق شنوا هر شكايتي را عرض كنيم؟
ه كالم اهللا و خواهيم از حب اهللا و رسولش صحبت كنيم و ب تا كي مي

 تشويق خداوند همان كساني كه ما را به سوي ، نكنيمتوجهرسولش 
  ! كردند و نه كسي غير او؟

خواهيم از پيروي اهل بيت صحبت كنيم و حال آنكه   ميه وقتچتا 
چيزي جز لعن و نفرين مردگان و جنگهاي ميان مسلمين و برانگيختن 

  ! ؟دانيم آشوبهاي جاهلي از اين پيروي كردن نمي
هاي توحيد  ما كجا و تالشهاي فراوان اهل بيت در محكم كردن نشانه

در روح و دل آدميان و مبارزه آنها با بدعتها و خرافاتي كه در جامعه 
  شد كجا؟ مسلمين ايجاد مي

ما نيازمند ديدگاهي هستيم كه توسط آن مفاهيم خود را اصالح كرده و 
 كساني نباشيم كه وتا جزآنها را در باطن و جان خود محكم گردانيم 

��k��j��i��h��g���f��e��d��c}�:  در مورد آنها فرمودهخداوند
��s��r����q��p��o���n��m��lz  )104-103: كهف(!  
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در كارها، چه ) مردم(آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين : بگو«
 با ؛شده) و نابود(كسانى هستند؟ آنها كه تالشهايشان در زندگى دنيا گم 

  . »!دهند پندارند كار نيك انجام مى ين حال، مىا
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