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 فهرست مطالب

 و دارد وجود یبسيار اشتباهات قرآن در كه است شده یمدع «نبوي یوح» مبحث در سروش دكتر: 1 شبهه
 َرب  : مانند) است شده معرفي هامغرب و هامشرق رب   عنوان به خداوند آن در كه آياتي به دليل عنوان به

 3 .......... (1831 آبان 11. )نمايدیم اشاره( 11 الر حمن، - مغرب دو و مشرق دو رب – اْلَمْغرِبَْين َرب   وَ  اْلَمْشرَِقينِ 

 به و است کرده مصون گناه از را یاعده «عصمت» یاعطا با چرا پس است، عادل خداوند اگر: 2 شبهه
 3 ........................................................... (1833 آبان 9! )شوند؟ گناه مرتکب تا است نداده را عصمت نیا یمابق

 استغقار بار هفتاد یروز چرا پس زد،ینم سر او از یگناه چيه و بود معصوم (ص)اکرم امبريپ اگر: 8 شبهه
 من قلب که یدرست به - َمرَّة َسْبعينَ  بِالنَّهارِ  ََلَْسَتْغِفر للاَ  إِن ي وَ  َقْلبي َعلي   لَي غان   إِنَّه  : »فرمود و نمودیم

 4 .................... (1833 آبان 12!)؟«کنمیم مغفرت طلب خدا از بار هفتاد روز هر در[ رو نیا از] گرددیم زنگارآلود

 السالم مثال) نشده؟ فرستاده سالم یعل امام ای نيحس امام بر هم جا کی هیسجاد فهيصح در چرا: 4 شبهه
 4 ................ (1833 دى 28)ست؟ين انيعيش نزد در دعا متن نیمعتبرتر هیسجاد فهيصح مگر( اباعبدللا ای کيعل

 شانیا اتینظر هواداران از یکی با من. است نمودهیم خطا هم (ص)امبريپ که است نیا سروش نظر: 5 شبهه
 گناه و است معصوم (ص)اکرم امبريپ اگر. است کرده حیتصر (ص)امبريپ یخطا به میکر قرآن گفت او و کردم بحث
 12) بخشد؟یم را تو ندهیآ و گذشته گناهان خداوند که است شده انيب ،2 هیآ - فتح سوره در چرا کند،ینم
 5 .......................................................................................................................................................... (1833 آبان

 در است، سميمدرنپست معاصر شمندانیاند و لسوفانيف نیشاخصتر از که باومن گمونتیز یآقا: 6 شبهه
 عشق اندازه به زيچ چيه: »سدینویم( Ivan Klima) مايکل وانیا از نقل به« 21ص – اليس عشق» کتاب
 از پس شوند،یم متعال خداوند عاشق که یکسان پس باشد، نيچن اگر! «ستين کینزد مرگ به افتهی تحقق
 6 ............................................. (1833 آذر 3! )بود نخواهند او عاشق گرید و رديمیم عشقشان معشوق، وصال

 یم استدَلل خداوند نه است اکرم رسول کالم قرآن که سروش یادعا نیا یبرا یسبرخ عبدللا: 1 شبهه
 یال نظرونیافال) مثل یاتیآ به آنها. تیبشر کل نه است حجاز یمياقل طیشرا به مربوط قرآن اتيادب که کنند
 و شود ینم افتی آنها در یشتر که یمناطق یها انسان ندیگويم و کنند یم اشاره( خلقت فيک اَلبل

 آذر 11. )شوند واقع قرآن شمول جهان کتاب هیآ نیا مخاطب تواننديم چگونه ندارند وانيح نیا از یشناخت
1833) ................................................................................................................................................................. 7 

 یاعل علم از منبعث عصمت نیا دیفرمود (السالم هميعل)نيمعصوم ائمه عصمت شبهه به پاسخ در: 3 شبهه
 علم نیا چرا» که است نیا گردد یم مطرح که یسوال حال است، یاخرو و یويدن مسائل به نسبت شانیا

 8 ........................................... (1833 آذر 19) ؟«است دهیعطاگرد شانیا به فقط علم از یعال درجه نیا و خاص

 را نشانید خود یفکر بلوغ با توانستند یم آنها و بود بشر یفکر بلوغ نبوت ختم یاصل علت اگر: 9 شبهه
 دهيرس یفکر بلوغ به بشر اگر بود؟ خدا طرف از( (ع)یعل حضرت) نيجانش نييتع به یازين چه گرید کنند حفظ
 9 ................................. (1833 دى21) د؟يکن یم مذمت بود شورا به که را خالفت به ابوبکر انتخاب چرا پس بود

 ورود متوجه نماز هنگام در چگونه اما است، زبانزد عام و خاص در (السالمهيعل)نيرالمؤمنيام اخالص: 11 شبهه
 11 ......................................................................................... (1833 بهمن 21) دارد؟ انگشتر یو به و شد سائل

 دارند فرزند و همسر گرانید مانند ایآ کنند؟یم یزندگ چگونه و کجا بتيغ یدوره در (عج)زمان امام: 11 شبهه
 13 .................................................................................................................................. (1833 اسفند 4) ؟... ای و

 دهينرس او به نید ای اءيانب از یخبر چيه و کرده یزندگ محروم اريبس نقاط در که یکس فيتکل: 12 شبهه
 14 ..................................... (1833 اسفند 6) رود؟یم بهشت به ای شودیم عذاب ایآ ست؟يچ امتيق در است،
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 بودن مؤنث ای مذکر و مادران رحم درون از که دیفرمایم( 84 – لقمان) سوره در خداوند(: َلمرد) 18 شبهه
 است؟ ینيبشيپ قابل زين نيمتخصص و دانشمندان توسط علوم نیا امروزه. دارد خبر باران بارش زمان ای فرزند

 17 ........................................................................................................................................... (1839 فروردين 16)

 تیوَل بر انحصار...«  اللَّه   َولِي ك م   إِنَّما» یهیآ در که آمده شيپ شبهه نیا من یبرا(: تهران) 14 شبهه
 19 ................... (1839 فروردين 11) م؟يکن ثابت را ائمه گرید تیوَل ميتوانیم چگونه پس است، (ع)نيرالمؤمنيام

 نور (ع)اطهار ائمه یهمه مگر است، باَلتر (ع)نيحس امام از (ع)حسن امام مقام ندیگویم چرا(: بابل) 15 شبهه
 11 ................................................................................................................... (1839 فروردين 11) ستند؟ين واحد

 با که دوستانمان به ميتوانیم که یراه نیراحتتر ست؟يچ خدا وجود اثبات راه نیترساده(: فارس) 16 شبهه
 11 ........................................... (1839 ارديبهشت 4) است؟ کدام ميده نشان اندشده شک دچار سوء غاتيتبل

 و مهربان خدا و است یمهربان نبود غضب چون. ندارد انتقام و غضب خداوند ندیگویم(: محالت) 11 شبهه
 14 ................................ (1839 ارديبهشت 3) دارد؟ وجود خدا غضب بر دال یقرآن ليدل چيه ایآ. است بخشنده

« ما( »خلقت اتیآ در ژهیو به) گرید یبرخ در و« من» را خود ات،یآ از یبعض در خداوند چرا(: تهران) 13 شبهه
 و است ازينیب و کیشر بدون او ميدانیم که یدرحال بودند؟ کیشر باخدا یامجموعه ایآ. دینمایم خطاب

 ارديبهشت 3)گردد؟ينم قلمداد شرک یباور نيوچن ستين مشارکت نیا ایآ اند،کرده یهمراه اگرفرشتگان
1839) ............................................................................................................................................................... 16 

 مانند یبشر زين (ص)اکرم امبريپ دیفرما یم «ِمْثل ك مْ  بََشر   أَنَا إِنَّما ق لْ » یهیآ در خداوند(: آبادخرم) 19 شبهه
 و ميکن گناه که میانشده عصمت اهل ما چرا و ميدانیم عصمت اهل و واحد نور از را آنان چرا پس. ماست
 18 ........................................................................................................... (1839 خرداد 5) م؟یشو مجازات سپس

 صالح باَلست، اون وميق ويح یخدا یوقت ديکن ینم شرم شما: بود نوشته وبالگ در یکی(: تهران) 21 شبهه
 ینم رو شما دارم شرم که من ؟یکن کمک درخواست گهید یکی از او مقابل در دونهيم همه از بهتر رو کار

 اکیا د؟يکن ینم تعقل میکر قرآن قول به یکم چرا دیبخوا کمک بندهام از دیبر نوشته قرآن یکجا. دونم
 33 ................................................................................................................ (1839 خرداد 5. )نينستع اکینعبدوا

 به رزق، دادن ليقب از یاراتياخت ایآ و ديکن انيب حيصح تیروا از را ائمه اراتياخت و مقام(: زیتبر) 21 شبهه
 31 ............................................................................................... (1839 خرداد 11) است؟ شده داده (ع)تيب اهل

 ای حق به توانیم کجا از و است کدام آن تیتقو راه و رديگیم سرچشمه چه از مانیا(: تهران) 22 شبهه
 در (ع)عصمت اهل و اسالم به مانیا از ميبتوان که ميکن چه خود یبرا که آن تینها و برد؟یپ اعتقاد بودن ناحق
 34 .................................................................................................. (1839 خرداد 11) م؟یريبگ کمک هافتنه کوران

 محکم یعقل ليدل چه خم، ریغد ثیحد ینقل ليدل از ريغ به امامت، آسان اثبات یبرا(: هامبورگ) 28 شبهه
 37 ........................................................................... (1839 خرداد 29) دارد؟ وجود عموم سطح در یطرح قابل و

 آيا و کرد؟ عبادت دیبا چرا پس ندارد،...  و شدن شناخته و شدن عبادت به ینياز كه خدا(: تهران) 24 شبهه
 39 ...................................................................................... (1839 خرداد 81) است؟ مجاز موضوعات اين در تفكر

 41 .............. (1839 تير 3) رساند؟ اثبات به ینقل و یعقل لحاظ به را عصمت ییچرا توانیم چگونه: 25 شبهه

 ضمن در است؟ نموده اشاره (ص)اکرم امبريپ معجزات به یاتیآ چه معراج و القمرشق از ريغ به: 26 شبهه
 44 ................................................................. (1839 تير 3. )دیينما یمعرف را باره نیا در یخیتار معتبر یهاکتاب

 بر بيغ خبر که است یکس ینب اگر است؟ بوده ینب هم بعثت از قبل (ص)اکرم امبريپ ایآ(: زاهدان) 21 شبهه
 هيتوج تيخاتم با چگونه شانیا به بيغ از خبر و (س)فاطمه حضرت بر ليجبرئ نزول یمسئله رسد،یم او
 46 ................................................................................................................... (1839 تير 24( )صيتلخ) شود؟یم

 اگر و چرا؟ شود،ینم اگر د؟ید را( عج)زمان امام ظهور از قبل تا شودینم وجه چيه به ایآ(: تهران) 23 شبهه
 48 ....................................................................................................................... (1839 تير 29) چگونه؟ شودیم
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مدعی شده است كه در قرآن اشتباهات بسياری وجود دارد « وحی نبوي»دكتر سروش در مبحث  :1شبهه 

ها معرفي شده است )مانند: َرب  ها و مغربو به عنوان دليل به آياتي كه در آن خداوند به عنوان رب  مشرق

 (1831آبان  11)نمايد. اشاره می (11الر حمن،  -رب دو مشرق و دو مغرب  –اْلَمْشرَِقيِن َو َرب  اْلَمْغرِبَْين 

«x-shobhe:» از معجزات خداوند متعال، حفظ قرآن كريم به  یوجود ندارد و يك یدر قرآن كريم هيچ خطاي

عنوان آخرين كتاب از نابودی یا تحریف های بعدی است. ادعاي سروش نيز فقط يك ادعا و به منظور ايجاد 

ست و مثالتزلزل در باورها و اعتقادات مسلمين است  یها. روش او هميشه چنين بوده كه با دَليل س 

كنند و با نقل آن شبهه در یيك عده هم بدون تحقيق قبول م كند و طبعا  یرا شايع م ینامربوط، شبهات

داند كه یوگرنه او نيز م خواهد.یكنند و سروش هم همين را میمحافل گوناگون به شيوع آن كمك م

است. در همين « پروردگار -رب  » یآنها نيز در عهده یبه خداوند است و اداره ها و زمين متعلقآسمان

مشرق و مغرب دارند.  یوجود دارد كه همگ یبسيار یهاها، كرات، سيارات و ستارهآسمان اول كهكشان

زمين ايشان بفرمايند كه مشرق و مغرب  جغرافيایی ثابت نيستند. یبر اين كه مشرق و مغرب دو نقطه مضافا  

ديگر مغرب است؟  یامشرق و نسبت به نقطه یانسبت به نقطه یاكجاست؟ مگر نه اين است كه هر نقطه

پس با صرف نظر از دیگر تعریف ها یا تأویل ها، در هر نقطه ای که انسان مفروض نماید، با دو مغرب و دو 

 هاست.  ها و مغربمشرق یمشرق مواجه می گردد. و او پرودگار همه

 

ای را از گناه مصون کرده است و به عده« عصمت»ند عادل است، پس چرا با اعطای واگر خدا :2هه شب

   (1833آبان  9)مابقی این عصمت را نداده است تا مرتکب گناه شوند؟! 

«x-shobhe:»  معنای عدل الهی این نيست که خداوند هر نعمتی به موجودی عطا فرمود، به سایر

ترین جرای عطا فرماید، که چنين رفتاری خود با علم و حکمت و نظام خلقت منافات دارد!مخلوقات هم همان را 

 باشد. می« قرار دادن هر چيزی در جای خودش»یعنی  -« َوْضع  کل ِ َشْيٍء في َمْوِضِعهِ »مفهوم عدل 

است و ملزومات خداوند متعال هر مخلوقی را براساس حکمتی خلق نموده و در جایگاه خودش قرار داده      

 َلزم جهت انجام وظایف محوله را به آن مخلوق عطا نموده است.

عصمت، نشأت گرفته از علم است. علمی که خداوند متعال به وسيله وحی و القاء به معصومين عطا      

 امااست. را در اختيار دیگران نيز قرار داده « القاء یا الهام»و « وحی»نموده است و همين دو منبع علم، یعنی 

علم هر کس به ميزان ظرفيت اوست که ظرفيت او نيز براساس حکمت خلقت و جایگاهش در نظر گرفته 

 شده است.

که مسئوليت دعوت و رهبری مردم به سوی هدایت را بر  )ع(ی اطهارو ائمه )ص(َلزم است که رسول خدا     

ی علوم واقف باشند. ی مردم، به همهمهی علوم واقف باشند، اما َلزم نيست که هدارند، به همه عهده

دهيد، چرا که چنانچه شما مباحث علمی کالس اول راهنمایی را به کودک دبستانی کالس اول آموزش نمی

ی که جهت کسب علم بر عهده دارد ادانيد و نه برای او و وظيفهنه جایگاه و ظرفيتش را در این اندازه می

یا به عنوان  ی شما ظلم است یا عين عدالت است؟یا این کار حکيمانهدانيد، آچنين آموزشی را َلزم می

جراحی را به یک مکانيک و مکانيکی را به یک دانشجوی هنر و یا نقاشی  ،مثال: اگر در یک دانشگاه پزشکی

 دهند، ظلم است؟ یا عين حکمت و عدالت است؟را به یک دامپزشک تعليم نمی

ابزار  هایی دارند که مخصوص آنهاست. لذا ملزومات وجایگاه و مسئوليت )ع(انبيای الهی و سایر معصومين     

به آنها عطا شده است.  -که یکی از آن ملزومات عصمت و ظرفيت آن است  -ها َلزم برای انجام آن مسئوليت

اش هها و تکاليف سنگينی که َلزماند و چنين مسئوليتها در چنين جایگاهی قرار نگرفتهاما سایر انسان

 برخورداری از عصمت )علم جامع( باشد نيز بر عهده ندارند.

ی مقابل عدل( در خلقت فرمایيد که خداوند حکيم، عادل است و هيچ ظلمی )نقطهمشاهده می پس     

 صورت نپذیرفته است.

ز انسان انجام گناه را ا« اختيار» ،«عصمت»ی مهم َلزم است که نه در خاتمه، توجه شما به این نکته     

ها نماید. بلکه انسانبه ارتکاب گناه می« مجبور»کند و نه عدم عصمت انسان را )معصومين( سلب می

همگی در دوری یا ارتکاب گناه مختار هستند و بر هيچ کس هم بيش از امکان و توانی که به او داده شده 

 گردد.  نمیچيزی تکليف نشده است و هيچ کس هم بابت آنچه بر عهده ندارد مؤاخذه 
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زد، پس چرا روزی هفتاد بار استغقار معصوم بود و هيچ گناهی از او سر نمی )ص(اگر پيامبر اکرم :3شبهه 

به درستی که قلب من  - إِنَّه  لَي غان  َعلي  َقْلبي َو إِن ي ََلَْسَتْغِفر للَا بِالنَّهارِ َسْبعيَن َمرَّة» نمود و فرمود:می

   (1833آبان  12)؟!«کنمگردد ]از این رو[ در هر روز هفتاد بار از خدا طلب مغفرت میزنگارآلود می

  

«x-shobhe:»  پيشتر توضيح داده شد که طلب مغفرت به معنای آمرزش معصيت و نافرمانی نيست، بلکه

به معنای پوشاندن، سرپوش گذاشتن و ناپدید کردن است، لذا ضرورتی ندارد فقط کسانی که مرتکب معصيت 

 و نافرمانی شدند، طلب مغفرت کنند. 

بلکه حوادث و اتفاقات بسياری قلب انسان را مکدر زنگار قلب نيز حتما  معلول معصيت و نافرمانی نيست.      

نماید. به عنوان مثال فرض بفرمایيد که کسی )آن هم در حد کمال ایشان( دقایقی مستقيم با خدا، می

به  –به خاطر حضور در دنيا و انجام تکاليف و وظایف  –کند و دقایق دیگری را معبود و محبوبش راز و نياز می

گردد. هر چند این امور را هم به مصاحبت با کفار، مشرکين، منافقين و ... مشغول می امور دیگری از جمله

امر خدا و برای خدا انجام دهد و همه عبادت باشد، باز حالت قلب به هنگام راز و نياز مستقيم با خدا و یا 

ردم و همچنين دریافت وحی، با حالت قلب به هنگام مواجه با شرک، کفر، جهل، عناد و لجاج برخی از م

آور یکسان نيست و بدیهی است جنگ، صلح، پيروزی، شکست، شنيدن خبر خوشحال کننده و یا تأسف و تأثر

گذارد که الزاما  آن آثار، گناه و معصيت نيست. لذا ایشان روزی هفتاد بار که هر کدام آثاری بر قلب می

کند را تمامی آثاری که قلب را زنگارآلود مینمودند که نمودند، یعنی از حق تعالی مسئلت میاستغفار می

 بپوشاند و ناپدید گرداند.  

 

چرا در صحيفه سجادیه یک جا هم بر امام حسين یا امام علی سالم فرستاده نشده؟ )مثال  :4شبهه 

   (1833دى  28)السالم عليک یا اباعبدللا( مگر صحيفه سجادیه معتبرترین متن دعا در نزد شيعيان نيست؟

  

«shobhe-x:» و  (سالم للا عليه)ی اسفبار کربال و شهادت امام حسينواقعهاز طور که مطلع هستيد، پس همان

و حضرت  )ع(ی یارانش، معرفی امام سيدالشهداء در ابعاد متفاوت و بيان وقایع کربال توسط امام سجادهمه

ی حضرت علی و امام صورت پذیرفت، لذا متون زیارتی و جمالت فراوانی از ایشان درباره (ع)زینب کبری

باشد و ی سجادیه معتبرترین متن دعا میوجود دارد. اما چنانچه اشاره فرمودید، صحيفه (السالمعليهما)حسين

ها، احادیث و نامهک از زیارتلذا هيچ ی با خداوند متعال است. (السالمعليه)های امام سجادای از نيایشمجموعه

 یا دیگر فرمایشات آن حضرت در این کتاب گردآوری نشده است.

ترین و شهادت امام معصوم، از مهم )ص(البته َلزم به ذکر است که پس از نابودی فرهنگ اسالم ناب محمدی

 بينیعا حقایق جهان( احيای مجدد فرهنگ غنی اسالم بود. لذا در قالب د(ع)وظایف امام حاضر )حضرت سجاد

و ایدئولوژی اسالم را مجدد معرفی نمودند. چنانچه در قالب دعاها ضمن حمد، تمجيد و تعظيم پروردگار و 

 –حج  –روزه  –الهی، به توحيد و اخالص توجه نموده و از حقایق هر بابی چون: نماز  های عرشسخن از زینت

شناخت و رفتارهای شخصی و اجتماعی است سخن به  جهاد ... و آنچه اصول معرفت، بندگی و تقرب در

 اند.ميان آورده
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نموده است. من با یکی از هواداران نظریات هم خطا می )ص(نظر سروش این است که پيامبر :5شبهه 

معصوم است  )ص(تصریح کرده است. اگر پيامبر اکرم )ص(ایشان بحث کردم و او گفت قرآن کریم به خطای پيامبر

؟ بخشد، بيان شده است که خداوند گناهان گذشته و آینده تو را می2آیه  -کند، چرا در سوره فتح و گناه نمی
   (1833آبان  12)

 

«x-shobhe:» :آیات مورد بحث چنين است 

ا م بِين ا  * بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ » َر َو ي تِمَّ نِْعَمَته   *إِنَّا َفَتْحَنا لََك َفْتح  َم ِمن َذنبَِك َو َما تَأَخَّ ل ِيَْغِفَر لََك اللَّه  َما تََقدَّ

ا هْ يَ َعلَْيَك َو  َرَك اللَّه  نَْصر ا َعزِيز ا *ِديََك ِصَراط ا م ْسَتِقيم   (8تا  1 – )فتح «َو يَنص 

تا خدا ذنوب تو را آنچه  * ما براى تو پيروزى آشکاری فراهم ساختيم *به نام خداوند رحمان و رحيم  ترجمه:

پيش از اين بوده و آنچه پس از اين باشد براى تو از ميان بردارد و نعمت خود را بر تو تمام كند و تو را به صراط 

 كردنى پيروزمندانه. و خدا ياريت كند يارى *مستقيم هدایت نمايد 

اگر قرار باشد از  تفسير به رأی و سوء استفاده از تشابهات لفظی کرده است. آقای سروش طبق معمول     

نموده معصيت می« العياذ باهلل»این آیات چنين برداشت شود که پيامبر در پيش از فتح مکه و پس از آن 

از جمله آن که مردم  گردد!است، مشکالت و شبهاتی بيش از زیر سؤال بردن عصمت ایشان مطرح می

گردیم، اما خداوند نه تنها گناهان شویم، َلیق عذاب میند پرسيد که چرا وقتی ما مرتکب گناه میخواه

آورد؟! و ثانيا  دیگر دهد و مکه را به تصرف او در میبخشد، بلکه جایزه هم میگذشته و آینده پيامبرش را می

ی بخشش گناهان آینده که معلوم وعده کند و ثالثا  مگر ممکن استچرا او را به نصرتی بزرگ و عزیز یاری می

ای است به کسی داده شود و رابعا ، چطور ممکن است معصيت، علت پاداش نيست چه مقدار و در چه درجه

 و نصرت الهی گردد؟!

اگر گناه هم ترجمه شود، به معنای  حتیشود، می« ذنوب»که جمع آن « ذنب»دقت بفرمایيد که معنای      

به معنای دنباله، سابقه و پيامد است و به « َذنَبَ »فرمانی خدا( نيست. بلکه از ریشه معصيت )عصيان و نا

شود. و مغفرت نيز به معنای آمرزش معصيت و شود نيز گفته میچسبد و همراه میآنچه به موجود می

 نافرمانی نيست، بلکه به معنای پوشش دادن یا سرپوش گذاشتن و ناپدید کردن است.

ز فتح مکه، مشکالت و تألمات بسياری بر آن حضرت تحميل شده بود. از سویی کفار ایشان را به تا قبل ا     

ها و سایر مظاهر شرک، ادیان خودساخته، خرافات و موهوماتی که خود و پدرانشان خاطر نفی ربوبيت بت

ها، شایعات و دانستند و از سویی دیگر افترابدان گرویده بودند، گناهکار و مستحق توبيخ و عذاب می

جادوگر و ...( بر ایشان روا  -شاگرد یک ایرانی یا یک یهود  -مجنون  -های بسياری )مانند: شاعر تهمت

ای را به ایشان چسبانده بودند. این عقبه یا به تعبير دیگر سوابقی که به داشتند و القاب و صفات نکوهيدهمی

و تحقير مسلمين بود و چه بسا  ای برای آزار، شکنجهنهو بها )ص(همراه ایشان بود، موجب اذیت شدن پيامبر

 گذاشت.در آینده نيز آثار و عواقب ناگواری باقی می

خداوند کریم فرمود: به تو یک فتح آشکار، یعنی فتح مکه، با قدرت تمام و بدون هيچ جنگ و خونریزی و به      

گذشته و پيامدهای ناخوشایند آینده را  ءای که همه تسليم شوند را عطا کردیم تا همه سوابق سوگونه

توانست پيامبر را شاعر و مجنون بخواند پوشش دهد و از بين ببرد. چنانچه بعد از این فتح دیگر نه کسی می

کرد مسلمين را تحقير کند. و از آن پس اسالم نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان و نه کسی جرأت می

 تيال یافت و به جهان صادر شد.  یک حکومت استقرار و اس
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مدرنيسم است، در آقای زیگمونت باومن که از شاخصترین فيلسوفان و اندیشمندان معاصر پست :6شبهه 

عشق  ههيچ چيز به انداز»نویسد: ( میIvan Klimaبه نقل از ایوان کليما )« 21ص –عشق سيال »کتاب 

شوند، پس از اگر چنين باشد، پس کسانی که عاشق خداوند متعال می«! تحقق یافته به مرگ نزدیک نيست

  (1833آذر  3) ميرد و دیگر عاشق او نخواهند بود!وصال معشوق، عشقشان می

  

«x-shobhe:» شناس است و نه یک فيلسوف، از آن جهت که از آقای زیگمونت باومن که یک جامعه

را درک نکرده است. اما چون « عشق»بينی مادی برخوردار است، خود اذعان دارد که معنا و حقيقت جهان

 های مادی جستجو و تعریف کند.وجودش قابل انکار نيست، سعی نموده تا آن را در قالب

ان هم -از طبيعت عشق است كه  یاين جزئ»نویسد: همان کتاب در تعریف عشق می 21باومن در ص      

ها بعد فرانسيس بيكن ]و ديگران[ حرف او را تكرار طور كه دو هزار سال قبل لوكان به آن اشاره كرد و قرن

اگر دقت نموده  «!عشق عبارت است از دل به دريا زدن و خود را به دست تقدير سپردن یتنها معن -كردند 

عشق یعنی ميل به توالد و »نویسد: ( میSymposiumباشيد وی در همان صفحه به نقل از ضيافت افالطون )

یعنی عشق را «. ی خود را به او سپاردگردد تا نطفهتناسل، و بنا بر این عاشق همه جا در پی زیبایی می

 تنها در ارتباط نر و ماده دیده است!

چند و توان از عقلی یا جنون تفاوتی ندارد، نمیبدیهی است که با چنين تعریفی از عشق که گاهی با بی     

 سخن گفت.« عشق»های چون و اهداف و خواص و سایر مؤلفه

گيرند. انسان ناقص و اميال مادی، همان آرزوها هستند که از نقص موجود و عشق او به کمال نشأت می     

شود و آرزوی تکامل آن را از روی طبع )فطرت( عاشق کمال است. گاهی متوجه نقص مادی خود می

رساند. مثل کسی که فقير شود که نقصش را به کمال میرزو، عاشق آن چيزی مینماید و از شدت آمی

شود. چنين آرزو یا عشقی و چنين کمال یا معشوقی، هر دو محدود هستند و است و عاشق ثروت می

رود. چنانچه ممکن است بدیهی است که آرزو و عشق انسان به آنها به محض وصال و دستيابی از بين می

رزوی اخذ مدرک دکترا داشته باشد، بدیهی است که به محض تحقق و اخذ مدرک، دیگر مرگ دانشجویی آ

ی هستی خود می شود و این آروزیش رسيده است. اما گاهی انسان متوجه نقص روحی یا اصل درجه

عاشق تقرب به هستی مطلق را دارد و چون هستی محض، آغشته به نيستی و محدود نيست، عشق، 

 و برای تقرب نيز پایان و مرگی ندارد.آرزو و حرکت ا

البته َلزم به یادآوریست که این معنا جدید نيست و از ابدائات و یا کشفيات آقایان باومن و یا ایوان کليما      

)نقل مباحث جلسات  814ص  –مطهری در کتاب توحيد  للاگردد. مرحوم استاد شهيد، آیتمحسوب نمی

 نویسد:پزشکان( میبحث و انتقاد انجمن اسالمی 

آرزو داشتن، مساوی است با نداشتن )یعنی چون نقص دارید و چيزی را ندارید، آرزوی داشتن آن را »     

کنيد( و نداشتن مساوی است با طلب کردن. انسان اگر بخواهد در این دنيا سعادتمند باشد، هميشه می

بال آنها بدود. وجدان کامل )دستيابی کامل(، مرگ باید چيزهایی را نداشته باشد و با عشق و اميد و آرزو دن

 «.آرزو در انسان است و مرگ آرزو بدترین بدبختی در این دنيا برای بشر است...

از نقص و نداشتن نشأت  -به هر چيزی که باشد  -« عشق»اما اگر دانستيم که آرزوی وصال یا همان      

ز محدود نيست، خواهيم دانست که مرگ عشق فرا گيرد و این عشق، عشق به کمال است و کمال نيمی

فرض بفرمایيد که شما  های ناقص و محدود(.های محدود به چيزهای مادی یا معشوقرسد )مگر عشقنمی

 –شود که حد یا سقف علم حيات ... و در نهایت هستی هستيد. اینک سؤال می –زیبایی  –عاشق علم 

 آن واصل شدید مرگ عشق یا آرزوی شما فرا رسد.حيات و ... کجاست که اگر به  –زیبایی 

حال اگر کسی علم را مثال  محدود به دانستن جدول ضرب کرد، یا غنا را محدود به داشتن مقداری پول      

نمود، و یا کمال زیبایی را در یک گل یا یک انسان دید ...، بدیهی است که پس از وصال و رسيدن به معشوق، 

تعالی هستی محض و کمال مطلق است، لذا رسد. اما حقبه رسيدنش فرا می عشقدیگر مرگ آن آرزو و 

 حد، نقص و فنایی ندارد. 

نقص نيستی است و نداشتن و عشق به رسيدن و برخوردار شدن، همان عشق به هستی است که      

 محدود نيست و پایانی ندارد. پس عشق به خداوند متعال نيز پایانی ندارد.
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استدَلل می  ن کالم رسول اکرم است نه خداوندآعبدللا سبرخی برای این ادعای سروش که قر :7شبهه 

افالینظرون الی )به آیاتی مثل  آنها ن مربوط به شرایط اقليمی حجاز است نه کل بشریت.آکه ادبيات قر کنند

ت نمی شود و نها یافآ های مناطقی که شتری در ميگویند انسان اشاره می کنند و (اَلبل کيف خلقت

   (1833آذر  11) ن واقع شوند.آاین حيوان ندارند چگونه ميتوانند مخاطب این آیه کتاب جهان شمول قر شناختی از

  

«x-shobhe:» ی خداوند و ساختن صورت آن اوَل  اساس ادعای سروش مبنی بر نزول مضمون وحی از ناحيه

باشد. خداوند متعال های عقلی نيز منطبق نمیبلکه با مالکاز جانب نبی، نه تنها با آیات صریح قرآن کریم، 

ی خودش نازل گردیده است و فرماید در آیات بسياری تأکيد نموده است که مضمون و صورت وحی از ناحيهمی

 ی خود سخنی ندارد. مانند:از ناحيه )ص(پيامبر

َو إَِلَّ َوْحى  ي وَحى * َوىْلهَ اَو َما يَنِطق  َعِن  * َو َما َغَوى َما َضلَّ َصاِحب كم  »  (4تا  2 – )النجم «إِْن ه 

و سخنی از روی  *( نه گمراه شده و نه به راه کج رفته است )ص(ی با شما )پيامبر اکرمگفتگو کننده ترجمه:

 نيست این سخن )قرآن( جز آنچه به او وحی شده است.  *گوید هوای نفس )از خود( نمی

ْرَءانَه   * لَِسانََك لَِتْعَجَل بِهِ ر ِْك بِِه حَ ت  ََل » ْرَءانَه   * إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعه  َو ق   – )القيامه «إِنَّ َعلَْيَنا بَيَانَه   م  ث * َفإَِذا َقَرْأنَاه  َفاتَّبِْع ق 

  (19تا  16

 * بر عهده ماستآوردن و خواندنش  كه گرد * نياور به تعجيل زبانت را برای خواندن قرآن به حرکت در ترجمه:

  .سپس بيان آن بر عهده ماست * چون خوانديمش، تو آن خواندن را پيروى كن

سازی آیات قرآن توسط شخص باشد، هم منکر آیات کریمه شده است و پس اگر کسی معتقد بر صورت     

  .)ص(هم منکر ایمان و عصمت پيامبر اکرم

ی مناطق و استدَلل ودید و استناد به یافت نشدن شتر در همهای که ذکر فرمو اما راجع به استناد به آیه     

ای بيش نيست. ها، بهانه! دقت بفرمایيد که این گونه استدَللآن به عدم جهان شمول بودن قرآن به خاطر

شود. هر چند قرآن کریم فقط از شتر سخن به ميان نياورده است که بگویيم در بسياری از مناطق یافت نمی

شناخته  –به ویژه در عصر حاضر  –ها شتر، بلکه اغلب گياهان، جانواران و جامدات برای انسان که نه تنها

ی های خداوند در خلقت اشاره نموده است، چنانچه در ادامهشده است، بلکه به بسياری از آیات و نشانه

 های دیگر هم اشاره نموده است: همين آیه مذکور به نشانه

 َفاَل يَنظ ر وَن »
لَِقتْ أَ َماِء َكْيَف ر فَِعتْ  * إِلَى اَْلبِِل َكْيَف خ  َو إِلَى اْْلَْرضِ  * بَاِل َكْيَف ن ِصبَتْ اْلجِ َو إِلَى  * َو إِلَى السَّ

ِطَحتْ  َذك ِر   * َكْيَف س   (21تا  11 – )الغاشيه « َفَذك ِْر إِنََّما أَنَت م 

و به آسمان كه چگونه برافراشته )مرتفع( شده  * نگرند كه چگونه آفريده شده؟آيا به شتر نمى ترجمه:

و به زمين كه چسان گسترده شده  * اند(؟اند )بر زمين نصب شدهها كه چگونه بركشيدهو به كوه *؟ است

  .)یادآورنده( هستى پس پند ده )یادآوری کن(، كه تو پند دهنده * است؟

ای( نطقه باشد و استدَلل )یا بهتر بگویيم بهانهدليل بر شرایط اقليمی یک م« شتر»اگر سخن گفتن از      

ها، مدارها، دریاهای شور و ها، ستارهبرای سخن شخص بودن کالم وحی تلقی گردد، سخن گفتن از آسمان

 –برزخ  –مالئک  –عقل  –های جهان مادی و سخن گفتن از عوالم فطرت شيرین ... و سایر آیات و نشانه

 توان نسبت داد؟!را چگونه باید توجيه کنيم و به کدام شرایط اقليمی میجهنم و ...  –بهشت  –قيامت 

بينی و مالک وحی منزل بودن آیات قرآن کریم و جهان شمولی این کتاب آسمانی، جامعيت آن در جهان     

ک گذاری، انطباق آن در هر زمان با عقل و علم ... و عجز بشر از دسترسی و بيان علوم و تدوین نه یقانون

ی مشابه است، نه مثال آوردن از خلقت شتر، عنکبوت، زنبور، موریانه و یا کتاب یا صد آیه، بلکه حتی یک آیه

های معرفت و ایمان را مساعدتر ا بصيرت به آنها نيز موجبات فراهم آوردن زمينهیحيوانات دیگر. اگرچه دقت 

 نماید.  می
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فرمودید این عصمت منبعث از علم اعلی  (عليهم السالم)در پاسخ به شبهه عصمت ائمه معصومين :8شبهه 

چرا این علم »ایشان نسبت به مسائل دنيوی و اخروی است، حال سوالی که مطرح می گردد این است که 

   (1833آذر  19)؟ «خاص و این درجه عالی از علم فقط به ایشان عطاگردیده است

 

«x-shobhe:» نمایيم:جلب می ی مهمدقت جنابعالی را به چند نکته 

 تقوا و نجا كه حکمت خداوند متعال بر اين بود كه اين ذوات مقدسه در باَلترين مرتبه از فهم وآ از –الف      

از  او قرار گيرند، آنها را َلئق صفات عاليه و یاطاعت محض از خواسته ها روردگار وپ یاجتناب از معاص ايمان و

حكمت خداوند بدور  بدون شك از و نها را به عنوان هاديان امت برگزيدآ خطا دانسته و جمله عصمت از گناه و

آنها »خوانيم:  یشريف ندبه م یاول دعا را بر بعض ديگر بدون سبب ترجيح دهد. در یاست كه بعض

پست پر زرق و  یزهد در اين دنيا یآن كه بر آنها شرط كرد بعد از یرا به مقامات عاليه رساند )معصومين(

به  یعلم داشت آنها وفا خواهند كرد و یدانست یتو م آنها اين شرط را پذيرفتند و ه نمایند وبرق را پيش

  «و... ینزديك گردانيد و ینها را مورد قبول قرار دادآس پنها. آ یوفادار

 توضیح:

است و نه برقراری « قرار دادن هر چيز به جای خود»سنت الهی بر عدل است و عدل به معنای  –ب      

مساوات بين مخلوقات. خداوند حکيم هر موجودی را بنا بر حکمتی خلق نموده است و بر اساس آن حکمت، 

گذاشته است. اگر قرار  ی اووظایفی را در تکوین و نيز در تشریع )منحصرا  برای انسان که اختيار دارد( بر عهده

باشد عطای خداوند حکيم مورد سؤال قرار گيرد، آن وقت جا دارد سؤال شود که چرا آنچه به ملک داد را به 

آنچه به این  ،آنچه به آن دو داد را به حيوان نداد ،آنچه به انسان داد )مانند اختيار( را به ملک نداد ،انسان نداد

داد، نه تنها انسان و حيوان دیگر نداد و ...! که اگر به همه مساوی می و ه ملکانسان یا حيوان داد را ب و ملک

 آمد.حکمت از خلقت محقق نبود، بلکه اساسا  تنوع خلقت و نظام آفرینشی به وجود نمی

نماید خداوند حکيم از خلقت هر موجودی هدفی حکيمانه دارد و عدل خداوند حکيم و عليم ایجاب می پس     

 ر موجودی امکانات َلزم جهت انجام وظایف و تحقق اهداف را عطا نماید.که به ه

ی قرار داد و امکانات َلزم را که از جمله « های کاملانسان»ای ی عدهآوری و هدایت بشر را بر عهدهپيام     

 ان نمود.آنها علم جامع و عصمت است به آنان عطا نمود و چنانچه در ابتدا بيان گردید، در مقابل متعهدش

بدیهی است که بار این رسالت مهم به دوش همگان نيست. لذا دیگران نه نياز به چنين علمی دارند و نه      

« وسع و امکان»باشند. هر انسانی مطابق ظرفيت و گنجایش آن را و نه در مقابل آن متعهد و پاسخگو می

 نگرفته است.  خود مسئول و پاسخگو خواهد بود. پس ظلمی در قبال آنها صورت 
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اگر علت اصلی ختم نبوت بلوغ فکری بشر بود و آنها می توانستند با بلوغ فکری خود دینشان را  :9شبهه 

( از طرف خدا بود؟ اگر بشر به بلوغ فکری رسيده )ع()حضرت علی حفظ کنند دیگر چه نيازی به تعيين جانشين

  (1833دى 21) شورا بود مذمت می کنيد؟بود پس چرا انتخاب ابوبکر به خالفت را که به 

  

«x-shobhe:»  بلوغ فکری بشر برای محافظت از پيام وحی )دین( در قبال تحریف یا نابودی و نسيان، یکی از

ی شروط کافی آن. بدیهی است شروط دیگری هم َلزم است است و نه همه« ختم نبوت»شرایط َلزم برای 

ای برای یک منطقه و یا یک قوم، بلکه برای جهانيان است که در آیات مبارکهکه از جمله آنها ارسال رسول نه 

َّ »و « (23 –)سبأ  َو ما أَْرَسْلناَك إَِلَّ َكافَّة  لِلنَّاسِ بَشيرا  َو نَذيرا  َو لكِنَّ أَْكَثَر النَّاسِ َل يَْعلَم ون»چون:  َو ما أَْرَسْلناَك إَِل

ْرقاَن َعلى»و « (111 –)اْلنبياء  َرْحَمة  لِْلعالَمين َو »و « (1 -)الفرقان  َعْبِدِه لِيَك وَن لِْلعالَميَن نَذيرا   تَباَرَك الَّذي نَزََّل اْلف  إِْن ه 

َو إَِلَّ ِذْكر  لِْلعالَمين»و « (21 -التکویر ) إَِلَّ ِذْكر  لِْلعالَمينَ   .. به آن اشاره و تأکيد شده است.و .« (52 –)القلم  َو ما ه 

بدیهی است که ارسال نبی و رسول برای جهانيان، مستلزم اکمال دین )و نه فقط بلوغ فکری بشر(      

اْليَْوَم يَئَِس الَّذيَن َكَفر وا ِمْن دينِك ْم َفال »در روز غدیر فرمود:  (السالمعليه)باشد که پس از انتصاب اميرالمؤمنينمی

ْم َو اْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكمَ  ْم نِْعَمتيتَْخَشْوه  ْم َو أَْتَمْمت  َعلَْيك  ْم ديَنك  ْسالَم دينا   ْلت  لَك  « (8 -)المائده  َو َرضيت  لَك م  اْْلِ

نه تنها بخشی از دین، « وَلیت»و اساسا  « امام»و « ولی»گردد که معرفی صورت پذیرفت. لذا مشخص می

امام کسی باشد که آن دین را حفظ ی دین است، نه این که دین چيزی باشد و بلکه فصل کامل کننده

کند، تا اگر مردم خود توانستند دین را حفظ کنند، دیگر نيازی به امام نباشد. مضاف بر این که کار و می

 مأموریت امام صرفا  حفظ دین از تحریف نيست که اگر دین تحریف نشد، نيازی به وجود امام باقی نماند.

توانند دین را حفظ کنند، دليل بر این نيست که این کار اند که میی رسيدهدقت فرمایيد، اگر مردم به کمال     

را انجام دهند. چنانچه شاهدیم اکثریت غالب مردم، اهتمامی به این امر ندارند. بلکه این فقط یک توان است. 

حفظ  «امام»رسانند و در نهایت دین توسط انسان کامل بدیهی است که برخی این توان را به فعليت می

در ميان مردم هر عصر و نسلی برای حفظ دین، هدایت و انجام دیگر امور محوله، از « امام»شود و وجود می

 ضروریات است.

َو  إِنَّا نَْحن  ن ْحيِ اْلَمْوتى»اگر خداوند متعال در قرآن کریم در خصوص ضبط و ثبت اعمال و آثار اعمال فرمود:      

وا َو  م  ْم َو ك لَّ َشيْ نَْكت ب  ما َقدَّ بين ٍء أَْحَصْيناه  فيآثاَره  ، معلوم است که در هر زمان امام «(12 –)یس  إِماٍم م 

مبينی وجود دارد و او وظایف دیگری نيز به جز حفظ دین بر عهده دارد. و اگر در خصوص چگونگی حشر در 

وا ك لَّ أ ناسٍ بِإِماِمِهْم َفَمْن أ  »قيامت فرمود:  وَن َفتياليَْوَم نَْدع  ْم َو َل ي ْظلَم  َن كِتابَه   وتَِي كِتابَه  بِيَمينِِه َفأ ولئَِك يَْقَرؤ 

]خواه امام باطل و خواه شود که هر شخصی باید امامی داشته باشد و حتما  دارد معلوم می« (11 –)اْلسراء 

به  )ص(د. و اگر پيامبر اکرمپس امام حق باید وجود داشته باشد که مردم بتوانند از او تبعيت کنن. امام حق[

هر کس بميرد و امام  –من مات و لم یعرف امام زمانه، مات ميته الجاهليه »سند متواتر شيعه و سنی فرمود: 

)صحيح « من مات و ليس له امام مات ميته جاهليه» -« زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهليت مرده است

...« من مات و ليس عليه امام فميته الجاهليه : »)ص(للااز رسولطبرانی به سند خودش  – (44ابن حبان، ح 

شود که شناخت و قبول امامت و بيعت با امام، از اصول دین است و و ...، معلوم می (851، ص 11)المعجم الکبير، ج 

امام وظایف دیگری هم بر عهده دارد. لذا شاهدیم که هيچ یک از مذاهب اسالمی، اصل امامت را نفی 

 کنند. به عنوان نمونه:کنند، بلکه در تفسير، تأویل و تصدیق )پيدا کردن مصداق خارجی( آن اختالف میمین

، فلسفه امامت را نه تنها اجرای حدود «شرح اَلصول الخمسه»معتزلی: قاضی عبدالجبار معتزلی در  -1

مامت بستگی دارد قلمداد ی احکام شرعی که به االهی که به امام واگذار شده است، بلکه اجرای همه

 (89، ص 1)المغنی، جنماید. می

 نویسد: اشاعری: قاضی ابوبکر باقالنی در پاسخ هدف از نصب امامت می -2

 فرماندهی سپاه؛ –الف 

 ؛پاسداری از مرزها –ب 



 
 

10 
 

 ؛سرکوبی ستمگران –ج 

 ؛حمایت از مظلومان –د 

 ؛ی حدوداقامه -ه 

)تمهيد اَلوائل و های عمومی ميان مسلمانان و هزینه کردن آن در جهاد با دشمنان و ... . تقسيم سرمایه –و 

 (411تلخيص الدَلیل، ص 

ی شيعه و سنی نقل شده است و نيز تاریخ سقيفه به نقل از هر دو تاریخ غدیر به صورت متواتر از ناحيه     

دانستند، بلکه دعوی می )ع(ادعای امامت نداشتند و آن را حق علیطرف نيز مبين آن است که حتی خلفا، 

 ، آن هم به صورت موقت را داشتند.«حکومت»

تواند امام را انتخاب، نصب و معرفی کند؟ ب چه کسی می –پس در اینجا فقط دو سؤال باقی ماند: الف      

 -« للاولی»خليفه شود و القاب  تواندآیا خالفت باید از آن امام باشد، یا هر کس دیگری هم می –

و ... را به خود نسبت دهد و آیات و احادیث نبوی در وجوب اطاعت از آنان را دال بر وجوب اطاعت « للاخليفه»

 از خود نماید؟

، انسان «امام»این است که اوَل   )ص(در اینجا نظر شيعه با استناد آیات قرآن، عقل و سنت پيامبر اکرم     

تواند بشناسد تواند در این مسند بنشيند و انسان کامل را نيز فقط خالقش میو هر کسی نمی کامل است

داند رسالت خود را کجا قرار از امور الهی است و نه شخصی، لذا اوست که می« امامت»و معرفی کند. ثانيا  

ْم آيَة  قال وا لَْن ن  »دهد و چه کسی را به امامت برگزیند:  ل  اللَِّه اللَّه   ْؤِمَن َحتَّى ن ْؤتىَو إِذا جاَءْته  ِمْثَل ما أ وتَِي ر س 

و به تأیيد شيعه و سنی این کار را در روز غدیر انجام داد و حضرت  «(124 –)اَلنعام  أَْعلَم  َحْيث  يَْجَعل  رِسالََته

که خداوند برای اکمال و  در نظر داشته باشيد برگزید.« خالفت»و « وَلیت» -« متاما»را به  (السالمعليه)علی

ی سه رکنی، ها، فقط پيامبر یا فقط کتاب را نازل ننموده است. بلکه یک مجموعهابالغ دین و هدایت انسان

م  اْلكِتاَب َو اْلميزانَ »را ارسال و انزال فرمود.  ميزانکتاب و  ،شامل رسول لَنا بِاْلبَي ِناتِ َو أَْنَزْلنا َمَعه   لََقْد أَْرَسْلنا ر س 

وَم النَّاس  بِاْلِقْسطِ  فرماید: شود یکی از سه رکن )رسول( از ميان برود، میلذا وقتی قرار می«. (25 –)الحدید  لِيَق 

 گذارم.دو رکن دیگر )کتاب و عترت( را برای شما باقی می

ش شموزبماند، نه امکان یادگيری و آ عنایت داشته باشيد که صرف کتاب، حتی اگر بدون تحریف باقی     

توان بدون معلمی که بدان وجود دارد و نه امکان فهم و عمل به آن. حتی کتاب الفبای ابتدایی را نيز نمی

َو نَزَّْلنا َعلَْيَك اْلكِتاَب تِْبيانا  »اشراف داشته باشد، آموزش داد. چه رسد به قرآن کریم که تبيين همه چيز است! 

دى  َو َرْحَمة  وَ لِك ل ِ َشيْ  ْسلِمين ب ْشرى ٍء َو ه  جمله و ... بيان  –حرف  –مضافا  بر این که لفظ «. (39 –)النحل  لِْلم 

ی پذیرد. مگر نه این که همهکننده هستند و نه هدایتگر و هدایت حتما  توسط شخص هدایتگر صورت می

گر خوارج یا ن و با استناد به قرآن صورت پذیرفته است. ميانحرافات و فجایع تاریخ اسالم، توسط مسلم

 سپاهيان یزید به قرآن استناد نکردند؟!

ی سقيفه، دخالت در امر «شورا»نيز مشخص گردید. چرا که موضوع « شورا»پس علت مخالفت با      

تعالی و نقض فرمان رسول و بيعت همگان در انتخاب و انتصاب انسان کامل و امام بود، نه مستقيم حق

خود « امر»این که امر شورا، در امور مربوط به مردم است و خداوند در  مسائل شخصی یا اجتماعی! مضاف بر

 نماید، و مشورت خود دال بر نياز است.با کسی مشورت نمی

 فرماید: می )ص(اگر به آیه مبارکه مشورت نيز دقت نمایيد، به پيامبر اکرم     

ْم فِي اْْلَْمرِ َفإِذا َعزَ » ْم َو شاوِْره  َتَوك ِلينَو اْسَتْغِفْر لَه   « (159 –)آل عمران  «ْمَت َفَتَوكَّْل َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ي ِحب  اْلم 

آنان را ببخش و در امورشان با آنان مشورت کن، اما در عين حال )برای امور آنان نيز( تصميم را خودت  ترجمه:

 و با توکل به خدا بگير. 

اگر اختالف کردید به او رجوع کنيد و هر  –تر است شما به شما نزدیکرموده که او از و در آیات دیگری نيز ف     

 چه فرمود بپذیرید.
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در خاص و عام زبانزد است، اما چگونه در هنگام نماز متوجه ورود  (السالمعليه)اخالص اميرالمؤمنين :11شبهه 

   (1833بهمن  21) سائل شد و به وی انگشتر دارد؟

  

«x-shobhe:»  گردد، ناشی از تعریف نادرست از که گاهی به صورت شبهه طرح میاصل این سؤال

 است.« وَلیت»و همچنين ضعف شناخت از مقام « اخالص»

ی اخالصی برخوردار بوده که نه تنها خداوند کریم بدون شک دادن انگشتری به سائل از چنان شدت درجه     

قرار داده است. « ولی شناسی»های نشانهدر کالم وحی بدان اشاره نموده است، بلکه این عمل را از 

 فرماید:چنانچه می

ْم راكِع  » وَن الصَّاله َو ي ْؤت وَن الزَّكاَة َو ه  وا الَّذيَن ي قيم  ول ه  َو الَّذيَن آَمن   (55 –)المائده  «ونإِنَّما َولِي ك م  اللَّه  َو َرس 

چنان كه در خوانند و همنى كه نماز مىجز اين نيست كه ولى  شما خداست و رسول او و مؤمناترجمه: 

 كنند.ند انفاق مىركوع

 توان اخذ نمود:ی اجمالی میاز آیه صریح فوق چند نتيجه     

معرفی « ولی»ای اتفاق افتاده است که خداوند فاعل آن را به عنوان ]به رغم انکار برخی[ چنين حادثه -1

 نماید.می

 قرار داده است.« شناسیولی»های بوده که خداوند آن را از نشانه شدت اخالص هلل در این امر به حدی -2

 که خداوند آن را تأیيد نموده است. منعی نداشته )ع(اهدای انگشتری در حال رکوع امام -8

 ی ذیل اشاره شود:برای درک و شناخت بيشتر، َلزم است به چند نکته

یا هر کس دیگری( از هر امری غافل  (السالمعليه)اميرص چنين نيست که مخلص )حضرت معنای اخال -الف      

حتی از ظواهر نماز مثل ارکان و اذکار  )ع(و سایر معصومين )ص(اکرمآمد تا پيامبرشود، که اگر چنين بود، َلزم می

ی غافل شوند و به محض آن که نيت نموده و تکبير گفتند، همه –نماز ـ که عملی دنيایی و جسمانی است 

 از جمله صورت نماز را فراموش کنند و فقط محو جمال و جالل الهی گردند.امور و 

آنان )حتی برای یک ثانيه( است، « غفلت»، نه تنها اثبات «ی اموراز کليه»فرض غفلت مقام وَلیت  –ب      

 بلکه با عصمت آنان نيز منافات دارد.

ش از عالم خلقت منفک شود، فيض الهی توجهای ی خدا در زمين لحظهليفهو خ« وَلیت»اگر مقام  –ج      

 گردد.منقطع و عالم معدوم می

ی یک ای ]حتی به اندازه، لحظه(ع()معنای شدت اخالص این است که عبد مؤمن و مخلص )معصومين –د      

خدا  شوند. لذا توجه آنها به عالم و امورات آن نيز به امر خدا و برایچشم به هم زدن[ از یاد خدا غافل نمی

 پذیرد که عين عبادت و بندگی مخلصانه است.صورت می

های کامل و اشرف مخلوقات هستند با را که انسان )ع(متأسفانه ما برای درک و شناخت، معصومين –و      

کنيم! و این خطای بزرگی است، چرا که ما ناقص هستيم. به عنوان مثال اگر در نماز خودمان قياس می

ای نداریم چنين نيستند و ما چاره )ع(ایم. اما معصومينشویم، حتما  از یاد خدا غافل شده متوجه موضوع دیگری

 فرمایند: می (السالمعليهم)ائمه جز آن که آنان را با معرفی خودشان بشناسيم و نه با قياس به خودمان.

 (51، ص 52)بحار اَلنوار،ج «اوعيه لمشية للا، فاذا شاء شئناقلوبنا »

 «س چون او خواست، ما خواهيم خواستهای مشيت الهی است، پما، ظرف هایقلب»
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ی نيات و اعمال آنها الهی و در کمال اخالص است و عمل یا سخنی از آنان به جز به امر الهی همه پس     

 گردد و از جمله اهدای انگشتری است.صادر نمی

است. نماز یک امر « اطاعت امر ولی»توجه شود  ی مهم دیگری که باید در مقام اخالص به آن توجهنکته     

الهی است و همچنين نمازهای متسحبی یا نوافل )که ظاهرا  حضرت در حال نماز مستحبی بودند( و زکات 

 انگشتری به سائل نيز امر الهی بوده است.

اَلمر و ل و اولیاز وَلیت خداوند متعال گرفته تا وَلیت رسو –را « وَلیت»متأسفانه ما مقام و منزلت      

ی ذیل دقت به نکته« ولی»ایم. برای روشنتر شدن موضوع و اهميت اطاعت از امر نشناخته –فقيه ولی

 فرمایيد:

وارد مسجد شدند و شخصی را که در نماز بودند صدا کردند. وی پس از اتمام  )ص(روزی حضرت رسول اکرم     

. ایشان فرمودند: چرا همان موقع که صدایت کردم )ص(للانماز خدمت رسيد و عرض کرد، امر بفرمایيد یا رسول

ا لبيک شکستی و دعوت مرحضرت به او فرمود: باید نمازت را می پاسخ ندادی؟ او عرض کرد: در نماز بودم.

  ای که خداوند فرمود:ریم نخواندهگفتی. مگر در قرآن کمی

وا أَنَّ اللََّه يَح  » وِل إِذا َدعاك ْم لِما ي ْحييك ْم َو اْعلَم  وا اْسَتجيب وا لِلَِّه َو لِلرَّس  ول  بَْيَن اْلَمْرِء َو َقْلبِِه َو أَنَّه  يا أَي َها الَّذيَن آَمن 

  (24 –نفال )اَل «إِلَْيِه ت ْحَشر ون

ايد، چون خدا و پيامبرش شما را به چيزى فرا خوانند كه زندگيتان اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

بخشد دعوتشان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و قلبش حايل است و همگی به پيشگاه او مى

 .شويد گرد آورده

اگرچه امر نماز و امر اطاعت از رسول و سایر اوامر الهی را  –یم به طور قطع اگر ما هم به جای آن فرد بود     

 است!« امرولی»ی نماز صحيحتر از پاسخ دعوت کردیم که ادامهاما گمان می –ایم از طریق ایشان آموخته

هایشان ظرف مشيت الهی است و خواستشان براساس خواست خداوند متعال که دل )ع(اما اهل عصمت     

کامال  علم « ولی»پذیری و اطاعت از کنند، به آداب وَلیته خواست او سخنی نگفته و کاری نمیاست و جز ب

اش در حال رکوع انگشتری به زکات دهد، نمایند. پس اگر مشيت خدا بر آن بود که بندهدارند و عمل می

گری انجام دهم. صبر توانم کار دیکند: که فعال  در حال نماز هستم و نمیدهد و به خداوند عرض نمیمی

ست، هم نمازش به که با اخالص تمام مطيع امر موَل (السالمعليه)بفرمایيد تا نمازم تمام شود! اما حضرت علی

 امر خدا و برای خداست و هم زکاتش به امر خدا و برای خداست.
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کنند؟ آیا مانند دیگران همسر و فرزند دارند ی غيبت کجا و چگونه زندگی میدر دوره )عج(امام زمان :11شبهه 

   (1833اسفند  4)و یا ...؟ 

 

«x-shobhe:» کنند؟ نشانی دقيق شما و دیگران بدانيم که ایشان در کجا زندگی می و اگر قرار بود که ما

« غيبت»دهند و یا همسر و فرزندانشان کدامند؟ که دیگر منزلشان چيست؟ روزانه چه کارهایی را انجام می

 نبود.

 ی زندگی ایشان در این دوره باید توجه داشت که:اما به طور کلی راجع به چگونگی غيبت و نحوه

 «نماید؛روی زمين زندگی می -« اَلرضفی یمشی 

کنند. بلکه روی همين زمينی که دیگر ها، پشت کوه قاف، داخل چاه و یا ... زندگی نمییعنی در آسمان     

 کنند هستند.ها زندگی میانسان

 «ها؛مانند سایر انسان -« کاحٍد من الناس 

و ائمه  )ص(ها. پيامبراین است که مثل سایر انسان کنند؟ پاسخیعنی اگر سؤال شد که چگونه زندگی می     

نمایند. اگر آنها نيز نيز همان گونه زندگی می )عج(کردند؟ امام زماندر زمان خود چگونه زندگی می )ع(اطهار

های جهادی یافتند، در صحنهشدند، بهبود میخوابيدند، بيمار میخوردند، میها غذا میمانند سایر انسان

 طور هستند. دند و ...، ایشان هم همينشحاضر می

 «شناسيدش.بينيدش، ولی نمیمی -« یرونه و َل یعرفونه 

شناسند. مانند هزاران نفر بينند، ولی نمییعنی این طور نيست که هيچ کس ایشان را نبيند، بلکه می     

 ایم.کسی را ندیده شناسيم، گمانمان بر آن است که اصال  چنينبينيم، اما چون نمیکه در روز می

کنند حال که معلوم شد زندگی ایشان مانند زندگی سایر آحاد بشر است، معلوم است که ازدواج هم می     

است و تا  )ص(و سن ت پيامبر اکرم )ص(ازدواج یکی از احکام کل ی شریعت اسالم ناب محمدی وَلد هم دارند.و ا

بدیهی «. هر کس سنت مرا نفی کند، از من نيست»فرمودند:  )ص(آنجا بر آن تأکيد شده است که پيامبر اکرم

ها هستند، نه که انسان کامل، مؤمن تمام و ميزان اعمال امت و سایر انسان )ع(است که شخص امام معصوم

 نمایند.عمل می )ص(تنها بيش از هر کس دیگری، بلکه تماما  و عينا  به احکام الهی و سنت رسول

 نویسد:باره می در این« النجم الثاقب»در کتاب مشهور  مرحوم ميرزای نوری     

جد  بزرگوار خود را با آن همه ترغيب و تحریص که در ی چگونه ترک خواهد فرمود چنين سن ت عظيمه »     

، امام هر )ص(فعل )انجام( آن و تهدید و تخویف که در ترکش آمده است. سزاوارترین ام ت در اخذ به سنت پيامبر

 «تاکنون کسی ترک آن )ازدواج( را از خصایل آن جناب نشمرده است عصر است.

 نویسد:، به این مطلب اشاره نموده و می512ص  –سيد بن طاووس نيز در جمال اَلسبوع      

ی را اوَلد بسياری هست که در شهرهای کرانه )عج(روایتی با سندهای متصل یافتم که حضرت ولی عصر»     

 «.ی صفات ابرار و اخيار هستندستند و در نيکی و بزرگواری در رأس نيکان روزگار و در قل هدریا حاکم و والی ه

 روایت ذیل نقل شده است: (السالمعليه)از امام صادق« 225ص  –النجم الثاقب »همچنين در کتاب      

 «را در مسجد سهله با اهل و عيالش )عج(ئمابينم نزول قگویا می»     

در غيبت کبری حتی فرزندانش از جایگاه او آگاه نخواهند بود، »اند که تصریح نموده )ع(مام صادقو البته ا     

 (118شيخ طوسی، ص  –)کتاب غيبت  «ن که متصدی خدمتگزاری او هستندجز آنا
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تکليف کسی که در نقاط بسيار محروم زندگی کرده و هيچ خبری از انبياء یا دین به او نرسيده  :12شبهه 

   (1833اسفند  6)رود؟ شود یا به بهشت میاست، در قيامت چيست؟ آیا عذاب می

 

«x-shobhe:» یا قطب شمال به دنيا آید و والدین او های هيماليا واقصی نقاط دنيا مثال  کوه شخصی در اگر 

گونه هدایتی هم نشود و گناهی هم نکرده خدا و دیانت نداشته باشند و از دنيا برود و هيچ نيز آگاهی از

 باشد، آیا روز قيامت و نزد خداوند جهنمی است؟ و اگر پاسخ رجعت است و او نخواهد رجعت نماید تکليف او

رجعت کند؟ مایل به رجعت  اگر برای هدایتش و رفتن به بهشت باید بهشتی است فبها، و چيست؟ اگر

جهنمی است آیا این از عدل خداوند به دور نيست؟ خواهشمندم باتوجه به همه جوانب پاسخ  اگر ! ونيست

 موفق باشيد.  را بفرمائيد.

ی مهم ی جوانب پاسخ داده شود، َلزم است به چند نکتهبا توجه به این که درخواست نمودید به همهپاسخ: 

 دقت فرمایيد:  ذیل با عنایت کامل

َو لَْو » ای را بدون هدایت عذاب کنم، معترض خواهد شد:فرماید که اگر بندهخداوند کریم خود می –الف      

وَل  َفَنتَّبَِع َءايَاتِ  م بَِعَذابٍ م ِن َقْبلِِه لََقال وْا َربََّنا لَْو ََل أَْرَسْلَت إِلَْيَنا َرس    (184-)طه  «َزىخْ ن نَِّذلَّ َو نَ ِمن َقْبِل أَ  كَ أَنَّا أَْهلَْكَناه 

گفتند: اى پروردگار ما، چرا رسولى بر ما كرديم، مىاگر پيش از آمدن پيامبرى عذابشان مى ترجمه:

 نفرستادى تا پيش از آن كه به خوارى و رسوايى افتيم، از آيات تو پيروى كنيم؟

های راهنمایی او را کند. لذا وسایل و واسطهمیاش تمام لذا به طور قطع خداوند متعال حجت را بر بنده     

یا کتاب آسمانی باشد ]که به  )ص(دهد. البته الزامی ندارد که این راهنما حتما  پيامبر خدادر مقابلش قرار می

های طور قطع چنين شخصی سواد خواندنش را ندارد، چه رسد به درک و فهميدنش را[. بلکه افراد یا واسطه

فرستد. البته اصل هدایت به یکتاپرستی است. لذا ممکن است بشارت و انذار دهند می دیگری که او را

شود مطالب مربوط به وجوب و احکام نماز به چنين شخصی نرسد، اما حجت برای خداپرستی بر او تمام می

 ی این که او موحد شود و یا مشرک، با خود اوست. چنانچه فرمود: و اراده

ْم َمْن َحقَّ  في َو لََقْد بََعْثنا» ْم َمْن َهَدى اللَّه  َو ِمْنه  وَت َفِمْنه  وا اللََّه َو اْجَتنِب وا الطَّاغ  وَل  أَِن اْعب د  ل ِ أ مٍَّة َرس  ْت َعلَْيِه ك 

بينَ  َكذ ِ   (86 -)النحل  «الضَّاللَة  َفسير وا فِي اْْلَْرضِ َفاْنظ ر وا َكْيَف كاَن عاقِبَه اْلم 

ملتى پيامبرى مبعوث كرديم، كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دورى جوييد. بعضى را خدا  به ميان هر ترجمه:

هدايت كرد و حق بعضى دیگر گمراهی بود. پس در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت كار كسانى كه پيامبران را 

 .دادند، چگونه بوده استنسبت مى به دروغ

که پيامبران بيرونی را ]که ممکن است برخی به آنها یا کتابشان خداوند حکيم و کریم، قبل از آن  -ب     

را قرار داد و فطرت او را نيز « عقل»دسترسی نداشته باشند[ ارسال نماید، در وجود هر کسی پيامبر درونی 

 براساس یکتاپرستی آفرید و دستور داد که به دین فطری خود برگردید: 

ين  اْلَقي ِم  َو لكِنَّ أَْكَثَر  فِْطَرَت اللَِّه الَّتي َفأَقِْم َوْجَهَك لِلد ِيِن َحنيفا  » َفطََر النَّاَس َعلَْيها َل تَْبديَل لَِخْلقِ اللَِّه ذلَِك الد ِ

  (81 -)الروم « النَّاسِ َل يَْعلَم ونَ 

و در آور. )یکتاپرستی( فطرتى است كه خدا همه را بدان فطرت بيافريده است به دين یکتاپرستی رویترجمه: 

  .دانندن است. ولى بيشتر مردم نمىآفرينش خدا تغييرى نيست. دين پاك و پايدار همي

خواند و به همين خاطر است که بال استثناء همگان فطرت هر کسی او را به بندگی و پرستش غير می     

فهمد که همه پرستنده هستند. ]چه خداوند را بپرستند و چه غير خدا هر آنچه هست را[ و هر فطرتی می

مانند خودش مخلوق هستند و َلبد باید خالقی باشد که از جنس مخلوقات نباشد و همگان را او خلق کرده 

باشد. لذا خداوند این درک را بدون نياز به هيچ پيامبری در فطرت بشر قرار داده و اصل پرستش و یکتاپرستی 

برد و هيچ سوادی هم تباطی به سر میرا با خلقتش عجين نموده است. کسی که در محروميت صرف ار

کشاند. چنين کسی دهد[ او را به سوی قدرتی بزرگ میندارد، فطرتش ]که نيازمندی او را به غير نشان می
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بيند. ممکن است ابتدا گمان نماید که خورشيد، ماه، ستارگان، حيوانات و ... همان دست کم طبيعت را می

به کار بياندازد و از پيامبر درونی خود پيروی کند، به سطح فهم خود  قدرت بزرگ هستند. اما اگر عقلش را

شود که همه اینها مانند خود او محدود و فقير و محتاج به غير هستند. چنانچه بت پرستان حضرت متوجه می

ی غروب و را به خورشيد و ماه و ستاره پرستی دعوت کردند و او پس از همراهی و مشاهده )ع(ابراهيم

 شان، به آنها گفت: افول

ا َقاَل َهاَذا َربى   * فِلِينَ ا أََفَل َقاَل ََل أ ِحب  اَْلَ َفلَمَّ  َفلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الَّْيل  َرَءا َكْوَكب ا َقاَل َهاَذا َربى  »  َفلَمَّا َرَءا اْلَقَمَر بَازِغ 

ونَنَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّال ِينَ  ِدنِى َربى  هْ ا أََفَل َقاَل لَئِن لَّْم يَ َفلَمَّ  ْمَس بَازَِغة  َقالَ  * َْلَك   ر  َهاَذا أَْكبَ  َهاَذا َربى   َفلَمَّا َرَءا الشَّ

َماَواتِ َو اْْلَْرضَ  إِنى   * ك ونَ ء  م ِمَّا ت ْشرِ بَرِى إِنى   َفلَمَّا أََفلَْت َقاَل يََقْومِ  ْهت  َوْجِهَى لِلَِّذى َفطََر السَّ ا َو َما أَنَا َحنِ  َوجَّ يف 

ْشرِ    (19تا  16 – اَلنعام) «كِينَ ِمَن اْلم 

اى ديد. گفت: اين است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو چون شب او را فروگرفت، ستاره ترجمه:

شد،  كند. گفت: اين است پروردگار من. چون فروآن گاه ماه را ديد كه طلوع مى * شوندگان را دوست ندارم

كند، گفت: و چون خورشيد را ديد كه طلوع مى * اگر پروردگار من هدایتم ننمايد، از گمراهان خواهم بود گفت:

شد، گفت: اى قوم من، من از آنچه شريك خدايش  اين است پروردگار من، اين بزرگتر است. و چون فرو

ين را آفريده است، و من از ها و زممن از روى اخالص روى به سوى كسى آوردم كه آسمان * دانيد بيزارممى

 مشركان نيستم. 

ی اعتقاد و دعوت درونی به خداپرستی، خداوند حکيم و رحيم، بدی و خوبی هر کس را به پس از مسئله     

  خودش الهام نمود:

  (3و  1 الشمس) «وَرَها َو تَْقَوئَهاج  َمَها ف  َفأَْلهَ  * َو نَْفسٍ َو َما َسوَّئَها»

هايش را به او الهام كرده یها و پرهيزگاریسپس بد *و سوگند به نفس و آن كه نيكويش بيافريده  ترجمه:

 .است

داند که چه چيز خوب و چه چيز بد است. چنانچه در مسائل زندگی مادی خود، هر کسی به حد  خود می     

کند. همان آدم فرضی در پشت کوه هيماليا نيز حرکت می شدهد و به سوی منافعرا تشخيص می بد و خوب

کاری درست و داند که مثال  کشتن والدینش بد است، محبت خوب است، دروغ و خيانت بد است، صداقتمی

خوب است، دزدی بد است و امانت داری خوب است. چنانچه اگر قصد قتلش را بکنند، یا به او دروغ بگویند یا 

 آید. موالش را به سرقت برند و یا ... خوشش نمیخيانت کنند و یا ا

 نماید: ای نيز به کسی ظلم نمیی ذرهو اما خداوند متعال عادل است. لذا به اندازه –ج      

بِنا  َدٍل أَتَْينا بِها َو َكفىَو نََضع  اْلَموازيَن اْلِقْسطَ لِيَْوِم اْلِقياَمِه َفال ت ْظلَم  نَْفس  َشْيئا  َو إِْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ »

  (41 - )اْلنبياء «حاِسبينَ 

شود. اگر عملى به سنگينى كنيم، و به هيچ كس ستم نمىروز قيامت ترازوهاى عدل را تعبيه مى ترجمه:

 .ايمكردن را بسندهم، كه ما حسابآورييك خردل هم باشد به حسابش مى

لذا با توجه به این که نعمت و امکان همگان )از کماَلت درونی گرفته تا شرایط و امکانات بيرونی( یکسان      

 نيست، فرمود: 

ونَ » ْم َل ي ْظلَم  ِ َو ه    (62 -)المؤمنون  «َو َل  ن َكل ِف  نَْفسا  إَِلَّ و ْسَعها َو لََدْينا كِتاب  يَْنِطق  بِاْلَحق 

گويد. مىكنيم. و نزد ما كتابى است كه به حق سخن توانش تكليف نمىی اندازه بر هيچ كس جز به  ترجمه:

 .رودو بر آنها ستمى نمى

 ی توانش تکليفی نيست و از هيچ کس نيز بيش از تکليفی که بر عهدهآری، بر هيچ کس بيش از اندازه

، وَلیت )ص(پيامبر اکرم شود. لذا ممکن است که آدم فرضی در سؤال، مثال  با رسالتداشته سؤالی نمی

، احکام خمس و زکات یا فضيلت نماز شب آشنا نشده باشد، اما به حد  خودش با (السالمعليه)حضرت امير
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ها آشناست و به همان حد  امکان مکلف است و به همان حد  تکليف مؤاخذه ها و خوبییکتاپرستی و بدیهی

 عدل توأم با رحم است. شود. و این عين گردد و ثواب یا عقاب داده میمی

فرض این که انسان بدون راهنمای بيرونی و درونی و همچنين بدون علم و آگاهی، هيچ گناهی  –د      

که معدن  )ع(های عالم و مؤمن نيز مصون از گناه نيستند و به غير از معصوميننکند، محال است. حتی انسان

وحی و علم هستند، هر کسی ممکن است گناهی کند و به همين دليل باب توبه و بازگشت نيز هميشه باز 

بوده و بدان دعوت شده است. ولی اگر چنين شخصی ]فرضی[ مرتکب گناه نيز شد، پاسخش داده شد که 

ا اگر ندانسته، نفهميده، از روی گردد. لذشود و هيچ ظلمی به او روا نمیی تکليفش از او سؤال میبه اندازه

شود. مگر آن که از روی عقل، فطرت و وجدان خود غير عمد و ... گناهی مرتکب شود نيز بابت آن مؤاخذه نمی

طور است. فرض بفرمایيد مؤمنی بداند که این کار خطا است، ولی انجام دهد. چنانچه برای مؤمن نيز همين

بنوشد، اگرچه آثار منفی فيزیکی بر او مترتب خواهد شد، اما گناهی  مشروب حرامی را به گمان آب یا شربت

 شود. بر او نوشته نمی

با توجه به موارد فوق، ضرورتی ندارد که انسان محروم حتما  رجعت نماید و البته باید دقت شود که  -ه      

آخرت[ نيز وجود دارد که بسياری  گردد، بلکه برزخ ]حياتی ميان دنيا وحيات ما، قبل از آخرت به دنيا ختم نمی

گردد. برای روشنتر شدن مبحث به مطلب ذیل توجه های مظلومين در آنجا جبران و کامل میاز محروميت

های هيماليا، بلکه یک مسلمان مؤمنی )مثل یک کوه بيشتری فرمایيد: فرض نمایيد، نه یک انسان در پشت

ه قرآن، حدیث، کتب علمی، تاریخ، احکام و ... بخواند، بلکه به توانسته کسواد بوده و نمیمادر بزرگ(، بی

ها و انذارها را شنيده، ایمان آورده و به نسبت توان و تکليفش نيز عمل ی عقل و امکان خود، بشارتاندازه

سواد نيست. نموده است. قاعدتا  جزای چنين کسی جنت الهی است. ولی بهشت جای انسان جاهل و بی

شود. پس تکليف چنين کسی چيست؟ بدیهی است که او مراحل تکامل کامل وارد بهشت میبلکه انسان 

خود را در برزخ سپری خواهد نمود. برای فرد مفروض سؤال شما نيز امکان حيات برزخی و رشد و کمال باقی 

 است. 

است و فقط  رجعت برای همگان نيست و برای مؤمنين خاصی که توفيق رجعت دارند نيز اختياری -و      

رجعت برخی از کفار و مشرکين که خداوند رجعت و جزای دنيایی آنها را نيز اراده نموده است به صورت 

 پذیرد.  اجباری صورت می
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فرماید که از درون رحم مادران و مذکر یا مؤنث بودن می (84 –)لقمان در سوره خداوند  )المرد(: 13شبهه 

بينی است؟ فرزند یا زمان بارش باران خبر دارد. امروزه این علوم توسط دانشمندان و متخصصين نيز قابل پيش
  (1839فروردين  16)

  

«x-shobhe:» ای که اشاره فرمودید چنين است:ی مبارکهآیه 

اَعِة َو ي َنز ِل  اْلَغْيَث َو يَْعلَم  ما فِي اْْلَْرحاِم َو ما تَْدري نَْفس  ما ذا تَْكِسب  َغدا  َو ما تَْدري  إِنَّ اللََّه ِعْنَده  ِعْلم  » السَّ

ِ أَْرضٍ تَم وت  إِنَّ اللََّه َعليم  َخبير    (84 -)لقمان « نَْفس  بِأَي 

ها است به درستى که علم رستاخيز نزد خداوند است، و اوست که باران فرود آورد، و آنچه را در رحم ترجمه:

ميرد، اما داند كه در كدام سرزمين مىشود و كسى نمىداند كه فردایش چگونه میداند، كسى نمىمی

 خدا دانا و آگاه است.

تواند باران فرود شود و هيچ دانشمندی نمیمیبر پا  داند که قيامت کیهيچ دانشمندی نمی –الف      

کنند، آن نيز خارج از های کالن باران مصنوعی درست میکنيد که گاهی مثال  با هزینهآورد. اگر مشاهده می

باشد و البته باید ابری وجود چارچوب علم و قوانينی که خداوند متعال بر طبيعت حاکم نموده است نمی

 باردارش کنند. داشته باشد که بتوانند

تواند پس از گذشت چهار ماه با سونوگرافی تشخيص دهد که جنين دقت شود که اگر بشر امروزه می     

هاست )اعم از رحم زمان، زمين، حيوانات و حتی با علم به آنچه در رحم درون رحم مذکر است یا مؤنث؟

باشد. رحم در یا مؤنث بودن جنين نمی گذرد، فقط مذکرانسان( متفاوت است. در رحم مادر نيز آنچه می

کودکی، قبل از ازدواج و نزدیکی، پس از آن و قبل از قبول نطفه، پس از قبول نطفه ... و مراحل بعدی، فعل و 

گردد. آیا علم ی دور و نزدیک نتایج متفاوتی را سبب میانفعاَلت بسياری دارد که هر کدام در آینده

راف یافته است؟! یا خود دانشمندان هنوز انسان را موجود ناشناخته ی موارد اشدانشمندان به همه

افتد؟! اصال  کسی داند که فردا چه اتفاقی برای او میفرماید: هيچ کس نمینامند؟ لذا در ادامه میمی

داند که حياتش در چه زمانی و ماند یا خير؟ و هيچ کس نمیداند که حتی تا یک نفس دیگر زنده مینمی

 رسد؟ ی زمين به پایان میم نقطهدرکدا

صرف سونوگرافی و یا هواشناسی  ]که آن هم از شناخت قوانين الهی حاکم بر طبيعت به دست  پس     

بارد ... نيست. بلکه گذرد، کی و در کجا چقدر باران میها میی علم به حيات، آنچه در رحمآید[، همهمی

یابد. مضاف بر این که بشر با این علم محدودش که علم می ،ياتی کوچکی از قوانين حبشر فقط به محدوده

 1گمان دارد بسيار است، تا چيزی را مورد آزمایش قرار ندهد، علمی از آن ندارد. به عنوان مثال اگر نيمی از 

ميليارد انسان زنده و معاصر روی زمين مؤنث و دارای رحم باشند، علم بشر فقط به برخی از احوال موارد 

ميليارد انسان چيست و در آنها چه  5/8های خبر شود که در رحم تواند بابرد و کجا میمایش شده پی میآز

گذرد؟! کدام قبول نطفه خواهد کرد و کدام نخواهد کرد؟ کدام دارای نطفه هست و کدام نيست؟ کدام می

آید؟ کدام سرطانی یا نمی آید و کدامنطفه در هر حال تکامل است و کدام نيست؟ کدام سالم به دنيا می

گردد ...و در نهایت آن که کدام رحم چگونه بشری را به عالم خلقت تحویل گردد و کدام نمیناکارآمد می

 دهد؟! می

شود ی خود مشاهده نکند، متوجه نمیاساسا  حتی زنی که نزدیکی داشته، تا تحولی در عادات ماهانه     

ای پذیرفته و باردار شده است یا خير؟ چه رسد به متخصصين! اما هگذرد و آیا نطفکه در رحمش چه می

 خداوند متعال به همه چيز عليم و خبير است.

تواند در وجود، علم یا برخی گمان دارند که اگر بشر به علمی )هر چند محدود( دست یافت، می –ب      

کند، بلکه کشف بشر علم را خلق نمی قدرت خدا شک کند و یا خدایی ناکرده انکار کند! در حالی که اوَل  

برد. لذا این علم باید سبب ایمان قویتر او به مبدأ آفرینش گردد کند. یعنی به علمی که وجود دارد پی میمی

شود که جهان به دست قدرت عليمی قادر خلق شده و نه انکارش. چرا که به قدرت علم بر او ثابت می

 است.
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بر این قرار گرفته است که انسان به علم دسترسی یابد، نه این که جاهل بياید و  ی خداوندثانيا  اراده     

ببرد. چنانچه جاهل برود و با قدرت این علم به عظمت خلقت خدا و عظمت غير قابل وصف خودش پی

 فرماید:می

 (81 –)البقره « َو َعلََّم آَدَم اْْلَْسماَء ك لَّها»

  .ها( را آموختيماسما )نشانهی و به )حضرت آدم( همه ترجمه:

ْرَءاَن * َخلََق اَْلنَسَن * َعلََّمه  اْلبَيَانَ » * َعلََّم اْلق   (4تا1 –)الرحمن « الرَّْحَمان 

 ]خداوند[ رحمان * که علم قرآن را تعليم داد * انسان را خلق کرد * به او علم بيان )تبيين( داد. ترجمه:

 (5تا8 –)العلق « الَِّذى َعلََّم بِاْلَقلَِم * َعلََّم اَْلنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ اْقَرْأ َو َرب َك اْْلَْكَرم  * »

قلم تعليم كرد * ی بخوان كه پروردگارت از هر كريمى كريمتر است * كسى است كه به وسيله  ترجمه:

 دانست.تعليم كرد انسان را به آن چه نمى

 فرماید:ق میی آیات فوالبته خالق کریم و عليم خود در ادامه

« َ  (1و 6 –)العلق  «إِنَّ اَْلنَساَن لَيَْطَغى * أَن رََّءاه  اْسَتْغنىَ  كالَّ

اگر خود را بى  *كند شناس باشد[ مسلما  طغيان مىبه هيچ وجه چنين نيست ]كه انسان حق ترجمه:

 ببيند.نياز 

کند که آموزد، گمان میکران علم میبیآری، انسان اگر هدایت نشود، به محض آن که دو کالم از عالم      

« طغيان»رسد. چرا که کند و سپس به انکار میدیگر از همه چيز با خبر است و علمش با خدا برابری می

گوید: اگر خدایی باشد و شود و میکند، یعنی از پوسته و مسير خود که مخلوق و بنده است خارج میمی

م را دارم، پس خدایی وجود ندارد. غافل از آن که اوَل  او هنوز علمی چنين علمی داشته باشد، من هم آن عل

طبيعت  –وحی  –های متفاوت و از جمله انبيای الهی ثانيا  همين علم محدود را نيز خداوند به واسطه –ندارد 

ی يدهقدرت تبيين و ... به او آموخته است و ثالثا  علم و کشف اسرار پيچ –عقل  –هوش  –و قلم صنع خدا 

خلقت، که حاکی از علم، قدرت و نظمی حکيمانه، مقتدرانه، مدبرانه و عليمانه است، باید او را به خدا 

 نزدیکتر گرداند و نه دورتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

انحصار بر وَلیت ...« إِنَّما َولِي ك م  اللَّه  »ی برای من این شبهه پيش آمده که در آیه )تهران(: 14شبهه 

   (1839فروردين  11)توانيم وَلیت دیگر ائمه را ثابت کنيم؟ است، پس چگونه می )ع(ناميرالمؤمني

  

«x-shobhe:» :به نکات ذیل دقت فرمایيد 

ْم راكِ » وَن الصَّالَة َو ي ْؤت وَن الزَّكاَة َو ه  وا الَّذيَن ي قيم  ول ه  َو الَّذيَن آَمن  ونَ إِنَّما َولِي ك م  اللَّه  َو َرس   (55 -)المائده « ع 

اند، همان ايمان آورندگانى كه جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ترجمه:

 كنند در حالى كه در ركوع نمازند.اقامه نماز و اداى زكات مى

اول و منحصر، « ولی»ی مورد بحث، سخن از جمعی از اولياء به ميان رفته است. ی مبارکهدر آیه –الف      

دیگر در راستای وَلیت للا، فرستاده و « ولی»شناخته شده است. « للا»باشد که با لفظ حق تعالی می

، )ص(و رسول شناخته شده است و سپس در راستای وَلیت خدا« رسوله»رسول اوست که او نيز با لفظ 

 ، نه یک نفر، مورد بحث قرار گرفته است.«کسانی که ایمان آوردند –... وا ن  مَ آ ذینَ والَّ »وَلیت 

هستند؟ اینجاست که « ولی» اند،ی کسانی که ایمان آوردهشود که آیا همهحال سؤال ایجاد می –ب      

یل، مؤمنين نسبت به وَلیت بر یکدیگر به دو ی ذی مبارکهپذیرد. مثال  در آیهها برای معرفی صورت می«حصر»

 شوند:قسمت تقسيم می

ِسِهْم في» وا بِأَْموالِِهْم َو أَْنف  وا َو هاَجر وا َو جاَهد  ْم أَْولِياء   إِنَّ الَّذيَن آَمن  ه  وا أ ولئَِك بَْعض  َسبيِل اللَِّه َو الَّذيَن آَوْوا َو نََصر 

وا َو لَْم  ْم ِمْن َوَليَتِِهْم ِمْن َشيْ بَْعضٍ َو الَّذيَن آَمن  يِن ي هاِجر وا ما لَك  ٍء َحتَّى ي هاِجر وا َو إِِن اْسَتْنَصر وك ْم فِي الد ِ

ْم ميثاق  َو اللَّه  بِما تَْعَمل وَن بَصير   َفَعلَْيك م  النَّْصر  إَِلَّ َعلى ْم َو بَْيَنه   (12 -)اْلنفال  «َقْوٍم بَْيَنك 

هاى خود جهاد كردند و كسانى كسانى كه ايمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جان ترجمه:

شان اولياى بعضى ديگرند )اولياى يكديگرند( و كسانى یكه )مهاجرين را( جاى دادند و يارى كردند آنان بعض

تی( نسبت به آنان ندارید تا آن كه گونه وَلیتی )تعهد و مسئوليكه ايمان آوردند )ولى( مهاجرت نكردند هيچ

مهاجرت كنند )ولى اين مقدار وَليت هست كه( اگر از شما در راه دين نصرت بخواهند شما بايد ياريشان كنيد 

كنيد مگر اين كه بخواهند با قومى بجنگند كه ميان شما و آن قوم پيمانى باشد و خداوند به آنچه مى

 بيناست.

ونَ »يز حصر ی مطروحه نو در آیه      ْم راكِع  وَن الصَّالَة َو ي ْؤت وَن الزَّكاَة َو ه  صورت پذیرفته است که « الَّذيَن ي قيم 

 باشد.می )ع(به سند شيعه و سنی مصداقش وجود مبارک حضرت اميرالمؤمنين

بلکه  باشد،ی مبارکه مطلق ایشان نمیهر چند مصداق و حصر آیه وجود مبارک ایشان است، اما آیه –ج      

شأن نزول آیه وجود مبارک ایشان است. چنانچه آیات بسيار دیگری شأن نزول دارد که شأن آنها مطلق آن 

إِنَّما َولِي ك م  » ی گردند. لذا کسی هم تاکنون )از شيعه و سنی( مدعی نشده است که آیهآیات قلمداد نمی

ل گردیده است. بلکه آیه نسبت به اوليای الهی عموميت منحصرا  در مورد ایشان و مطلق ایشان ناز...«  اللَّه  وَ 

ی یک فعل )کسی که نماز خواند و در حال رکوع زکات داد( معلوم دارد و نفر اول آنها با حصر و مشخصه

 گردیده است.

نه فقط یک نفر  ،دیگر مؤمنين هستند« ولی»پس در همين آیه مشخص گردید که اوَل  جمعی از مؤمنين      

 و ثانيا  اگرچه نام اعضای این جمع بيان نشده، اما نفر اولشان مشخص گردیده است. از آنها

گروهی از مؤمنين نسبت به دیگران از قرآن کریم، « وَلیت»همان طور که اشاره داشتيد، اثبات  –د      

ت و امامت چند نفر ائمه و ... دال بر وَلی –اَلمر اولی –هایی چون: اولياء منحصر به این یک آیه نيست. واژه

 است و نه فقط یک نفر.

 فرماید:وقتی قرآن کریم می

وا ك لَّ أ ناسٍ بِإِماِمِهم»   (11 –)اْلسراء « ]به ياد آوريد[ روزى را كه هر گروهى را با امامانشان بخوانيم... - يَْوَم نَْدع 
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بين ٍء أَْحَصْيناه  فيَو ك لَّ َشيْ » کنيم )یا ل و آثار آنها( را در امامی آشکار احصاء میهمه چيز )از اعما - إِماٍم م 

 (12 –)یس « آوریم(ثبت و به شمار می

وَن بِأَْمرِنا» ْم أَئِمَّة  يَْهد   (18 –)اْلنبياء ...« کنند و آنها را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می –...  َو َجَعْلناه 

 معلوم است باید برای هميشه اولياء و امامانی باشند. ... و سایر آیات مربوط به وَلیت و امامت،

 ی وجود نداشته باشد، مگر آیات ذیل:در قرآن کریم هيچ آیه )ع(اگر در خصوص وَلیت اهل بيت –ه      

ونَ » ْم ت ْرَحم  وَل لََعلَّك  وْا اللََّه َو الرَّس   (182 -)آل عمران « َو أَِطيع 

 و اطاعت کنيد از للا و رسول باشد که مورد رحمت واقع شوید. ترجمه:

وا أَنَّما َعلى» ْم َفاْعلَم  وَل َو اْحَذر وا َفإِْن تََولَّْيت  وا الرَّس  وا اللََّه َو أَطيع  بين   َو أَطيع  ولَِنا اْلباَلغ  اْلم   (92 -)المائده « َرس 

الفت فرمان او( بترسيد، و اگر روى برگردانيد )و مخالفت و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و )از مخ ترجمه:

نماييد مستحق  مجازات خواهيد بود( و بدانيد بر پيامبر ما جز ابالغ آشكار چيزى ديگرى نيست )و اين وظيفه را 

 در برابر شما انجام داده است(.

وَل وَ » وا الرَّس  وا اللََّه َو أَطيع  وا أَطيع  ْم َفإِْن تَناَزْعت ْم في يا أَي َها الَّذيَن آَمن  د وه  إِلَى اللَِّه َو َشيْ  أ ولِي اْْلَْمرِ ِمْنك  ٍء َفر 

ْم ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه َو اْليَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْير  َو أَْحَسن  تَْأويال   ْنت  وِل إِْن ك   (59-)النساء « الرَّس 

را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را و هرگاه در ايد اطاعت كنيد خدا اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريد، اين براى شما بهتر 

 و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

ی ن خود هيچ فرمایشی به جز خطبهنيز در رابطه با معرفی اوليای الهی و جانشينا )ص(و اگر رسول اکرم     

از طریق قرآن کریم کافی  )ع(غدیر خم )به سند شيعه و سنی( نداشته باشند، برای اثبات وَلیت اهل بيت

 است.

اطاعت کنيم و در آیه وَلیت نيز قيد و تأکيد  )ص(چرا که خداوند کریم در قرآن فرموده است که از رسولش     

نيز در  )ص(نموده است که در صورت بروز اختالف به او رجوع کرده و تأویل آیات را نيز از او جویا شویم و ایشان

 اند. را از اول تا به آخر معرفی نموده )ع(ی غدیر خم وَلت امر و ائمه معصومينخطبه
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 )ع(ی ائمه اطهارباَلتر است، مگر همه )ع(از امام حسين )ع(گویند مقام امام حسنچرا می )بابل(: 15شبهه 

   (1839فروردين  11)نور واحد نيستند؟ 

   

«shobhe-x:» (السالمعليه)همه نور واحد هستند و به جز اميرالمؤمنين )ع(ی اطهارچنانچه اشاره نمودید، ائمه 

های منحصر به گردد، برشمردن ویژگیهيچ کدام بر دیگری فضيلتی ندارند، بلکه آنچه در این زمينه بيان می

 وجودهای مبارک و شریف است که آن ویژگی در مابقی وجود ندارد. به عنوان مثال: آنفرد هر یک از 

 هستند. (عليهماالسالم)باشد، امام حسن و امام حسينتنها امامانی که مادرشان نيز از معصومين می -

و امام  )ع(و امام حسن )ع(اند، حضرت علیتنها امامانی که از نزدیک پيامبر اکرم)ص( را درک نموده -

 هستند. )ع(حسين

را بالفعل داشته و بر مسلمين حکومت « حاکم»تنها امامانی که به غير از مقام وَلیت و امامت، مقام  -

 ستند.ه )ع(و امام حسن )ع(اند، حضرت علیکرده

اند، حضرت علی تنها امامانی که به ضرب شمشير خونشان بر زمين ریخته شده و به شهادت رسيده -

 هستند. )ع(و امام حسين

 باشند.می (الشریفللا تعالی فرجهعج)حضرت مهدی رسد،تنها امامی که به حکومت جهانی می -

 و ... . -

« فضيليت»های که گاه از آنها با واژه )ع(نسبت به امام حسين )ع(های منحصر به فرد امام حسناز ویژگی     

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:شود، مینيز یاد می« مقام»یا 

وارث بالفصل حضرت  )ع(در عين حال که هر دو امام در قيد حيات بودند، امام حسن مجتبی -

 بودند. )ع(اميرالمؤمنين

در زمان  )ع(امامت داشتند. لذا امام حسين – )ع(مام حسينبر ا )ع(در همان دوران، امام حسن مجتبی -

اما مطيع امر موَل و امام زمان خویش  –هر چند خود معصوم و امام بالقوه بودند  –امامت ایشان 

 بودند.

 رسيده است. (ع)و از ایشان به امام حسين )ع(به امام حسن )ع(علم امامت، از حضرت علی -

ا انسان کامل، معصوم، امام و نور واحد هستند و هر کدام اگر در زمان و شرایط ی آنهاما در عين حال همه     

 داد که آن امام انجام داده است.دیگری بود، همان کاری را انجام می
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توانيم به دوستانمان که ترین راه اثبات وجود خدا چيست؟ راحتترین راهی که میساده )فارس(: 16شبهه 

   (1839ارديبهشت  4)اند نشان دهيم کدام است؟ با تبليغات سوء دچار شک شده

  

«x-shobhe:»  اهميت بحث، َلزم است به تمامی نکات ذیل با تأمل و تدبر دقت شود:به با توجه 

در وجود خداوند متعال هيچ شکی نيست که اثبات بخواهد. اگر کسی با همين چشم سر و  الف ـ     

نماند. چطور ممکن است ظاهربينی ساده هم به عالم هستی نگاه کند، هيچ جایی برای شک او باقی نمی

، آید و هيچ نظمی، اگرچه به کوچکی نظم یک اتاقداند هيچ چيزی خود به خود به وجود نمیکسی که می

آید، اینک شک کند که آیا نظم عالمانه، یک کالس، یک دستگاه و ... خود به خود و بدون ناظم به وجود نمی

ای ی جهان هستی، خود به خود به وجود آمده است و خالقی و ناظمی عليم، و نگاهدارندهحکيمانه و قادرانه

 ای مدبر نداشته است. لذا فرمود:قادر و هدایت کننده

ماواتِ َو اْْلَْرض  أَ فِي»...  (11 –)ابراهيم ...« اللَِّه َشكٌّ فاِطرِ السَّ

 باشد شکی هست؟ها و زمين میی آسمانکه ایجاد کننده و گستراننده خدایی مگر در  ترجمه:

پرسيد: چگونه خدا را بشناسيم؟ ایشان بدین مضمون فرمودند: شناخت  )ع(شخصی از امام صادق  ب ـ     

ست! سؤال کننده متعجب شد و پرسيد: پس چه؟ فرمود: بر خداوند است که خود را به شما خدا کار شما ني

 بشناساند. پرسيد: پس تکليف ما چيست؟ فرمود: به آن شناسایی ایمان بياورید.

آنچه انسان نسبت به آن معرفت کامل پيدا کند )نفوذ علمی پيدا کند(، معلوم است که کوچکتر  توضیح:     

ی علمی پيدا کند. ما حتی یک موجود یا است بر آن احاطه باشد که شناسنده توانستهک او میاز عقل و در

توانيم بشناسيم و به عالئم و خود را نمی یک فرمول یا یک مفهوم بزرگتر و عميقتر از عقل و سطح علمی

 کنيم، چه رسد به خداوند متعال.های آن اکتفا مینشانه

ویم و خداوند متعال را بشناسيم، بلکه بر اوست که خود را به ما بشناساند و او نيز پس بر ما نيست که بر     

های خالقی عليم، حکيم و قادر را ها و عالمتای که نگاه کند، نشانهاین کار را کرده است. انسان به هر ذره

شناسایی اقرار کرده و  بيند. پس کافی است که چشم خود را نبندد و خود را به جهالت نزند و به آندر آن می

 ایمان بياورد.

« فطرت»اما در عين حال آسانترین راه دسترسی به آن شناختی که خداوند خود عطا فرموده است   ج ـ     

ر از رجوع به غير است و دست کم انسان خود باشد. چرا که رجوع به خود بسيار راحتتر، جامعتر و سریعمی

کند. مضاف بر این که فطرت در همه وجود دارد و وجود خود دارد شک نمیشناسد و به آنچه در را بهتر می

های متفاوت، یکسان است. کافی است انسان باشد و بيان فطرت نيز در انسانقابل تغيير دادن نيز نمی

 حجاب را بردارد. لذا فرمود:

ين  اْلَقي ِم  َو لكِنَّ أَْكَثَر َفطََر النَّ  َفأَقِْم َوْجَهَك لِلد ِيِن َحنيفا  فِْطَرَت اللَِّه الَّتي» اَس َعلَْيها َل تَْبديَل لَِخْلقِ اللَِّه ذلَِك الد ِ

 (81 -)الروم « النَّاسِ َل يَْعلَم ونَ 

پس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت  ترجمه:

 دانند.آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگى نيست، اين است دين مستقيم ولى بيشتر مردم نمى

 بهترین راه خداشناسی، همان خودشناسی است. کسانی که از خود غافل شده و در بيرون به دنبال     

رسند که آنها را به خود باز رسند و یا بسيار دیر به نتایجی میای نمیگردند، یا به نتيجهخدایی می

 فرمودند:می )ع(و اهل بيت )ص(گرداند. لذا پيامبر اکرممی

 . یعنی: هر کس خود را شناخت، خدا را شناخته است.(82, ص 2)بحاراَلنوار, ج « من عرف نفسه فقد عرف ربه»

ای از معلومات و معارفی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است و هر کس ت گنجينهفطر     

 یابد. کافی است به آن رجوع کند.تواند با توجه به فطرت خود به معارف بسيار و متفاوتی دستمی
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ر دارد و است که بدون نياز به کسب از بيرون در وجود همگان قرا« عشق»یکی از این معارف، معرفت      

یابد و را در وجود خود می« عشق»بدون نياز به تعریف و ترجمه، برای همه شناخته شده است. هر انسانی 

 داند که عاشق است.می

یابد، به هایی که در بيرون برای تعلق و ابراز عشق میحال کافی است که انسان صرف نظر از مصداق     

 چيست یا کيست؟ درون خود مراجعه نموده و ببيند که عاشق

هستی، وجود و بودن است. پس عاشق  عاشقاست. انسان « هستی»اولين معشوق هر انسانی،      

 است.« حی َل یموت»

« نقص کمال»چون هستی همان کمال است و نيستی «. عشق به کمال»عشق به هستی، یعنی      

وقتی  –، یعنی نبود زیبایی گویيم: زشتیوقتی می –گویيم: جهل، یعنی نبود علم است. وقتی می

 گویيم: ضعف، یعنی نبودن قوت و قدرت.می

کافی است از هر انسانی بپرسيد که چه چيزی را دوست دارد؟ اگر دقت کنيد هر چه را نام ببرد، کمال      

گوید: من! هستی، زیبایی، علم، حکمت، قدرت، رأفت، مهربانی، خشم، گذشت، انتقام، غنا است. مثال  می

های خداوند متعال است، چرا که او هستی و کمال وانگری، سالمتی و ... را دوست دارم. اینها همه اسمو ت

مطلق است. خداوند حی، جميل، عليم، حکيم، قادر، رئوف، رحمن، رحيم، قاهر، غفور، منتقم، غنی، سليم 

پس انسان فقط عاشق اوست باشد و هيچ کمالی وجود ندارد، مگر آن که تجلی او )اسم او( باشد. و ... می

بيند. مثال  زیبایی را در یک شخص شود، چون تجلی معشوق را در او میو هر چه را در بيرون نيز عاشق می

 کند که این همان معشوق است!بيند و گمان مییا گل و یا قدرت را در ميز و پست یا غنا را در پول می

زیبایی، آخر غنا ... و نهایت هستی کجاست؟ پاسخی ندارد جز آن اگر از عاشق بپرسيد که آخر علم، آخر      

که بگوید: آخری ندارد، چون آخر داشتن یعنی محدود شدن و محدود شدن یعنی ورود نقص و نيستی. اگر 

دهد که چون معشوق بپرسيد: آخر عشق تو به این کماَلت کجاست و حد آن چقدر است؟ باز پاسخ می

حد، یابد که به صورت مطلق و بیحد است. پس انسان در فطرت خود میبیحد است، عشق من نيز بی

یابد، همه حد است. و آنچه بيرون از مصادیق زیبایی، علم ... و سایر کماَلت میعاشق کمال مطلق و بی

حد، آن هستی مطلق، آن کمال مطلقی که این عاشق تجلی و محدود هستند، پس باید آن معشوق بی

های دیگر در یا سایر اسامی در لسان قرآن و نام« للا»شته باشد. و آن همان خداست که به اوست، وجود دا

 شود.ها ناميده میسایر زبان

در نتيجه بهترین راه اثبات خدا، فطرت، یعنی رجوع به خود و خود شناسی است. هر کسی در خود      

ون خودش مخلوق است او را آفریده است، یابد که: نه خودش خودش را آفریده است و نه دیگری که چمی

 ای دارد که به غير از عناصر جهان است.پس او و جهان هستی آفریننده

یابد که خالق باید به غير از این عناصر باشد، هر کسی با نگاه به جهان هستی و عناصر محدود آن می     

 نتيجه مخلوق است.چون اگر از اینها باشد خود نيز مانند اینها محدود، ناقص و در 

کند برای فهمد که هر چه مییابد و میو هر کسی در درون خود عشق به هستی و کمال مطلق را می     

رسيدن به کمال است. پس باید کمالی وجود داشته باشد. و چون حد و حصر نقص است، آن کمال باید بی 

شود و در عين جودش همه جا دیده میآید و چون وحد و حصر و نقص باشد و چون چنين است به وصف نمی

یعنی « للا»افتد و لذا او را می« حيرت –وله »حال قابل وصف نيست، انسان از دیدن او و در شناخت او به 

 نامد.معبودی که همه در او در حيرتند می

 (159 –)الصافات « کنندخدا منزه از آن چيزی است که وصفش می –سبحان للا عما یصفون »
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گویند خداوند غضب و انتقام ندارد. چون غضب نبود مهربانی است و خدا مهربان و می )محالت(: 17هه شب

   (1839ارديبهشت  3)بخشنده است. آیا هيچ دليل قرآنی دال بر غضب خدا وجود دارد؟ 

  

«x-shobhe:» است تا خيال و جسور کردن مسلمانان نسبت به ارتکاب گناه این نظریات بيشتر به قصد بی

خواهند از باب رحمت و مهربانی ی بندگی، اطاعت و تقوا دور کنند. میوسيله بتوانند او را از دایره بدین

خواهيد بکنيد، نه تنها خداوند کریمتر و رحيمتر از آن خداوند وارد شوند و به بندگان او القا کنند که هر چه می

شود و اصال  غضب، انتقام، تعذیب و ... خشش صادر نمیاست که شما را نبخشد، بلکه اساسا  از او به جز ب

 به او راه ندارد.

ه غير از حق الناس که باید باگرچه خداوند متعال کریم و رحيم است و هر کس با هر مقدار گناه ]البته      

نيست  گيرد، ولی این کرم و لطف و گذشت بدان معناجبران نماید[ که به او رجوع کند، مورد بخشش قرار می

گيرد و اصال  غضب، انتقام، که حتی اگر کسی به سوی او بازنگشت نيز مورد بخشش، لطف و کرم قرار می

 عذاب و جهنمی در کار نيست.

کسانی که سعی در القای این گونه باورهای انحرافی در اذهان مسلمين دارند، نه تنها هيچ با معارف      

های شيطانی وارد شده و التقاطی از ایی ندارند، بلکه از راهاسالمی و حتی ظاهر آیات قرآن کریم آشن

 کنند.زرتشی و مسيحيت تحریف شده را ترویج می –های بودایی اندیشه

 فرماید:آری، خداوند متعال در مورد کرم، بخشش و رحمت خود می     

ِسِهْم َل تَْقَنط وا مِ  ق ْل يا ِعباِدَي الَّذيَن أَْسَرف وا َعلى» ور  أَْنف  َو اْلَغف  ن وَب َجميعا  إِنَّه  ه  ْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْغِفر  الذ 

 (58 -)الزمر « الرَّحيم  

بگو اى بندگانم كه بر نفس خود ستم و اسراف كرديد از رحمت خدا نوميد مشويد كه خدا تمامى  ترجمه:

 .ی رحيم استآمرزد، زيرا او آمرزندهگناهان را مى

اما معنای نااميد نشدن از رحمت خدا این است که یک موقع شيطان شما را اغفال و یأس را بر شما      

ایم که دیگر راهی برای توبه و بازگشت باقی نمانده غالب نکند و چنين نياندیشيد که ما آنقدر گناه کرده

بخشد. البته ی آنها را میهمه خير، چنين نيست. بلکه با هر ميزان گناه که به خدا رجوع کنيد، خداونداست! 

اگر تائب شده و رجوع کنيد، اما اگر کسی نه تنها رجوع نکرد، بلکه عناد و لجاجت و گستاخی نيز کرد که دیگر 

ی فوق را بشارت داده، مکرر از غضب، عذاب و گيرد. همان خدایی که آیهمورد این رحمت واسعه قرار نمی

 یات متعدد در این زمينه دال بر مدعای بحث است.آتش جهنم نيز انذار داده است که آ

نماز نکرده و براساس تعليم خداوند )قرائت سوره حمد( در هر نوبت ی مگر مسلمان روزی پنج نوبت اقامه      

هدایت « صراط مستقيم»خواهد که او را به دو مرتبه از خالق کریم و رب جليل، رحمان و رحيم خود نمی

ِصراطَ الَّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغض وبِ َعلَْيِهْم َو َلَ )که بر آنها غضب کرده است  نماید، نه صراط کسانی

 شوند که خداوند غضب و انتقام ندارد؟!؟ پس چگونه مدعی می((1 -)الفاتحه  الضَّال ِينَ 

در ذیل فقط به چند نمونه خداوند متعال در آیات متعددی بر غضب و انتقام خود تأکيد نموده است که      

 گردد:اشاره می

 :غضب الهی 

ْنيا َو َكذلَِك نَْجزِي » ْم َغَضب  ِمْن َرب ِِهْم َو ِذلَّة  فِي اْلَحياِة الد  وا اْلِعْجَل َسيَنال ه  ْفَترينَ إِنَّ الَّذيَن اتََّخذ   (152 -)اَلعراف « اْلم 

شوند و نيز با ذلتى ب( پروردگارشان مواجه میكسانى كه گوساله پرستيدند به زودى با خشم )غض ترجمه:

 .دهيمسازان را چنين سزا مىدر زندگى اين دنيا، و دروغ

ْطَمئِنٌّ بِاْْليماِن َو لكِْن َمْن َشَرَح بِالْ » ْفرِ َصْدرا  َفَعلَْيِهْم َغضَ َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَْعِد إيمانِِه إَِلَّ َمْن أ ْكرَِه َو َقْلب ه  م  ب  ك 

ْم َعذاب  َعظيم    (116 -)النحل « ِمَن اللَِّه َو لَه 
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و هر كه از پس ايمان آوردنش منكر خدا شود، نه آن كه مجبور شده و دلش به ايمان قرار دارد، بل آن  ترجمه:

 كه سينه به كفر گشايد، غضب خدا بر آنها باد و عذابى بزرگ دارند.

ْم َعذاب  َو الَّذيَن ي َحاج وَن فِي اللَِّه » ْم داِحَضة  ِعْنَد َرب ِِهْم َو َعلَْيِهْم َغَضب  َو لَه  ت ه  جَّ ِمْن بَْعِد ما اْست جيَب لَه  ح 

 (16 -)الشوری « َشديد  

كنند بعد از آن كه مردم آن را پذيرفتند، حجتشان نزد و كسانى كه عليه ربوبيت خدا احتجاج مى ترجمه:

 پروردگارشان باطل است، و غضبى شامل حال آنان است و عذابى شديد دارند.

 :انتقام الهی 

لَه  إِنَّ اللََّه َعزيز  ذ و انتِقامٍ » ْخلَِف َوْعِدِه ر س   (41 -)ابراهيم « َفال تَْحَسبَنَّ اللََّه م 

 گير است.خويش با پيغمبران تخلف كند، زيرا خدا نيرومند و انتقامی مپندار كه خدا از وعده  ترجمه:

ْم َعذاب  َشديد  َو اللَّه  عَ » ْرقاَن إِنَّ الَّذيَن َكَفر وا بِآياتِ اللَِّه لَه  دى  لِلنَّاسِ َو أَْنَزَل اْلف  )آل عمران « زيز  ذ و اْنتِقامٍ ِمْن َقْبل  ه 

- 4) 

 محققا  كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، عذابى شديد دارند و خدا مقتدرى است داراى انتقام. ترجمه:

ِضل ٍ أَ لَْيَس اللَّه  بَِعزيزٍ ِذي اْنتِقامٍ »  (81 -)الزمر « َو َمْن يَْهِد اللَّه  َفما لَه  ِمْن م 

تواند او را گمراه كند. آيا خدا قدرتمند و صاحب نمى و كسى را كه خدا هدايت نمايد هيچ كسى  ترجمه:

 انتقام نيست؟
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( خلقت آیات در ویژه به) دیگر برخی در و «من» را خود آیات، از بعضی در خداوند چرا )تهران(: 18شبهه 

 است نيازبی و شریک بدون او دانيممی که درحالی بودند؟ شریک باخدا ایمجموعه آیا. نمایدمی خطاب «ما»

   (1839ارديبهشت  3)ردد؟نميگ قلمداد شرک باوری وچنين نيست مشارکت این آیا اند،کرده همراهی اگرفرشتگان و

 

«x-shobhe:» ی ذیل باید توجه نمود:به دو نکته 

 ادبی: –الف      

در ادبيات صحيح است که فعل را به فاعل مباشر نسبت دهند. در مثل صحيح است گفته شود فتح      

« ما»الجيش که فاعل مباشر هستند و نيز صحيح است اگر گفته شود فتح اَلمير. آنجا که خداوند می فرماید 

لبته همگی بنده و چنين کردیم خبر از واسطه بودن مالئکه و ماموران الهی برای رسيدن فيض می دهد که ا

 شریک او باشند. که در ید قدرت و تحت امر خداوند هستند و نه این 

ماواتِ َو اْْلَْرضِ َو إِلَى اللَِّه اْلَمصير  » ْلك  السَّ  (42 -)النور « َو لِلَِّه م 

ها و زمين به ذات مقدس خدا اختصاص دارد و بازگشت همه به سوى او حكومت و مالكيت آسمان ترجمه:

 هد بود.خوا

ماواتِ َو اْْلَْرضِ َو كاَن اللَّه  َعزيزا  َحكيما  » ن ود  السَّ  (1 –)الفتح « َو لِلَِّه ج 

مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى فرزانه  خداها و زمين است و و خداى را لشكريانى در آسمان ترجمه:

 .است

 معرفتی )شناختی(:  –ب      

کند، از شود، از گياه و حيوان تغذیه میچنانچه انسان از خاک خلق میعالم خلقت، عالم اسباب است.      

انبياء و مالئک  تابد ... و به واسطهی خورشيد مینماید، نور به واسطهب شده و رفع تشنگی میاآب سير

کيد نماید. و در حدیث نيز تأی دیگر اوامر و نواهی خداوند را دریافت میها واسطهوحی و اوليای الهی و ده

ی یعنی خداوند هيچ امری را به جز به وسيله« ابا للا ان یجری اَلمور اَل باسبابها»شده است به این که 

 نماید.اسبابش جاری نمی

بدیهی است که قرار دادن اسباب برای اجرای امور، به خاطر نياز حق تعالی نيست، چرا که اسباب را هم      

هد و تأثير و تأثر اسباب را نيز خودش آفریده است، بلکه نياز مخلوق است دآفریند و در جایش قرار میخود می

توان بدون حتی یک جرعه آب را نمی چهتواند هيچ فيضی را بدون واسطه دریافت نماید. چنانکه نمی

ها یا صدها واسطه نوشيد. لذا خداوند در برخی از آیات کل آفرینش را به خود نسبت اندرکاری دهدست

نماید که ها نيز میتا همگان بدانند که احدی مدخليت ندارد و گاه انسان را متوجه اسباب و واسطهدهد می

نماید که برای رسيدن به مراحل کمال و همگی در مخلوق و در اختيار او هستند. و متقابال  به انسان تأکيد می

 فرماید:قرب باید اسباب مناسب را به کار بندد. چنانچه می

وا فييا أَي  » وا إِلَْيِه اْلَوسيلََة َو جاِهد  وا اللََّه َو اْبَتغ  وا اتَّق  ونَ  َها الَّذيَن آَمن  ْم ت ْفلِح   (85 -)المائده « َسبيلِِه لََعلَّك 

ی براى تقرب به خدا به دست آوريد و در راه خدا ايد از خدا بترسيد و وسيلهاى افرادى كه ايمان آورده ترجمه:

 د رستگار شويد.جهاد نمایيد، شاي

لذا همه چيز از اجزای طبيعت گرفته تا مالئک، وحی، انبيا، اولياء، نماز و سایر عبادات، کتاب، مربی و ...      

به وسایلی که در  «ما»همه وسایل قرب به خداوند متعال هستند. پس اگر حق تعالی در به کار بردن لفظ 

باشد. آیا ما که به اشاره نمود، دليلی بر شراکت آنها نمیاختيار خودش و به امر خودش به کار رفته است 

کنيم، نماز با ما شریک شده است؟ یعنی او موجودی است و من موجود ی نماز خداوند را عبادت میواسطه

ی ایم؟ یا من موجودی هستم که به امر او به ارادهدیگری و دو تایی با هم شراکتی خداوند را عبادت کرده

 ام؟ادت پروردگار نماز را وسيله قرار دادهخود برای عب
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 ذوقی:  –ب      

یابيم که هرگاه به کار رفته شده دقت کنيم، درمی« من»به معنای « انا»اگر به آیاتی که در آن واژه ی      

 دارد. مانند:را بيان می« من»ی فرماید، اغلب واژهخداوند راجع به خود )یا همان ذات مقدس( سخنی می

 (14 -)طه « َو أَقِِم الصَّالَة لِِذْكري أَنَا اللَّه  َل إِلَه إَِلَّ أَنَا َفاْعب ْدني إِنَّني»

حتما  و قطعا  من آن خدایى هستم كه جز من خدایى وجود ندارد. پس مرا پرستش كن و نماز را براى ترجمه: 

 يادآورى من به پاى دار.

« ما»دارد، چرا که را بيان می« ما»ی گوید، واژهبه خلق سخن میو اما هرگاه در رابطه با فعلی نسبت      

گفتند( و خداوند متعال می« ما»بيان از حکومت و سلطنت دارد )به همين دليل پادشاهان و بزرگان به خود 

های حاکميت خود به مخلوق، فيض یا عذاب و واسطه« ما»ی حاکم مطلق عالم هستی است و با همين واژه

 دارد. مانند:ن بيان میانزال آ

ِ بَشيرا  َو نَذيرا  َو َل ت ْسَئل  َعْن أَْصحابِ اْلَجحيمِ » - (1 -الکوثر ) «إِنَّا أَْعطَْيناَك اْلَكْوثَر»  (119 -)البقره « إِنَّا أَْرَسْلناَك بِاْلَحق 

را  َو َو بِالْ » -( 111 -)اْلنبياء « َو ما أَْرَسْلناَك إَِلَّ َرْحَمة  لِْلعالَمينَ » - ِ بَش  ِ نََزَل َو ما أَْرَسْلناَك إَِلَّ م  ِ أَْنَزْلناه  َو بِاْلَحق  َحق 

 و ... (115 -)اْلسراء « نَذيرا  

ی اسباب به کار رفته است، حتما  امر یا اعطای الهی به واسطه« ما»ی که البته در تمامی آیاتی که واژه     

 به مخلوق رسيده است.
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ْل إِنَّما أَنَا بََشر  ِمْثل ك مْ »ی خداوند در آیه آباد(:)خرم 19شبهه  نيز بشری مانند  )ص(می فرماید پيامبر اکرم« ق 

ایم که گناه کنيم و دانيم و چرا ما اهل عصمت نشدهماست. پس چرا آنان را از نور واحد و اهل عصمت می

   (1839خرداد  5)سپس مجازات شویم؟ 

  

«x-shobhe:» :به نکات ذیل با تدبر کامل توجه گردد 

هایی که وحدت موضوعی دارند را )مانند: آدم، بشر و انسان( به یک معنا اگرچه افراد بسياری واژه –الف      

های قابل توجهی در معانی آنها وجود دارد. و بدیهی است که کنند، اما شکی نيست که تفاوتبرداشت می

ای را به تناسب معنایش بيان نموده باشد، هر واژهمی ها و معجزهه کاملترین کالمخداوند متعال در کالمش ک

 است. 

مو است که به نوعی از مخلوقات خداوند به معنای بدن بی« بشره»ی اند: بشر از مادهبعضی گفته     

 باشد. البشر میگردد. لذا انسان به لحاظ خلقت خاکی خود، بشر و از نسل آدم ابواطالق می

اوت برخوردار های عوالم و نشئات متفاند: بشر یعنی موجودی که از تمامی قابليتو برخی دیگر گفته     

باشد. مضافا  بر این که چون دارای عقل و اختيار است، توسط انبيای الهی هدایت شده و مورد بشارت می

 )به بهشت و جهنم( قرار گرفته است.

 )ص(توان اذعان نمود که هر دو معنا درست است. و خداوند متعال در آیات متفاوتی به پيامبر اکرممی     

 «. مثل شما هستم بگو من بشری»فرمود: 

را خدایی در قالب بشر،  )ص(ای پيامبر اکرماین بخش از آیه بدین معنا و مقصود اشاره دارد که اوَل  عده     

ای به صورت آدم و ... نپندارند و ثانيا  در قبال دعوت و ابالغ فرامين الهی معترض نشوند که فرزند خدا، فرشته

نيز در  )ص(کنيد! خير. پيامبر اکرمرایط، نيازها و مشکالت ما را درک نمیشما غير از ما هستی و حال و هوا، ش

گرسنگی یا دیگر ، شودبيمار می، خوردغذا می، آیدخلقت، بشر و از نسل آدم ابوالبشر است. به دنيا می

 نماید.... و در نهایت رحلت میو شود ازدواج کرده و صاحب اوَلد می ،کندنيازها را درک می

های تواند آنقدر قابليتاما بشر در مقام آدميت و انسانيت دارای مراتب متفاوت و مختلف است و می – ب     

قرار گيرد و یا حتی در سير نزولی « خليفة اللهی»ی ظهور رسانده و رشد کرده که در مقام خود را به عرصه

 فرماید:حيوان و از آن نيز پستتر گردد. چنانچه می

 (81 –)البقره ...«  َخليَفة  َو إِْذ قاَل َرب َك لِْلَمالئَِكِة إِن ِي جاِعل  فِي اْْلَْرضِ »

 خواهم در زمين جانشينى قرار دهم ... .ی و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من م ترجمه:

ْم ق ل وب  » ْنسِ لَه  ْم آذان  َل  َو لََقْد َذَرْأنا لَِجَهنََّم َكثيرا  ِمَن اْلجِن ِ َو اْْلِ ْم أَْعي ن  َل ي ْبِصر وَن بِها َو لَه  وَن بِها َو لَه  َل يَْفَقه 

وَن بِها أ ولئَِك  ْم أََضل  يَْسَمع  م  اْلغافِل ونَ  َكاْْلَْنعاِم بَْل ه   (119 -)اْلعراف « أ ولئَِك ه 

ها دارند كه با كنند چشمنمىها دارند كه با آن فهم ايم دلبسيارى از جن و انس را براى جهنم آفريده ترجمه:

شنوند ايشان چون چارپايانند بلكه آنان گمراهترند ايشان همانانند ها دارند كه با آن نمىبينند گوشآن نمى

 .زدگانغفلت

اشاره دارد و  )ص(ای دارد که به همين تفاوت جایگاه و مقام انسانی پيامبر اکرمی مذکور ادامهاما آیه –ج      

 فرماید:می

ْل إِنَّما أَنَا بََشر  ِمْثل ك ْم » وا لِقاَء َرب ِِه َفْليَْعَمْل َعَمال  صالِحا  َو َل إِلَيَّ  ي وحىق  ك ْم إِله  واِحد  َفَمْن كاَن يَْرج  أَنَّما إِله 

 (111 -)الکهف « ي ْشرِْك بِِعباَدِة َرب ِِه أََحدا  
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شود، حق اين است كه بشرى هستم همانند شما، كه به من وحى مى بگو به درستی که من ترجمه:

 خداى شما يگانه است پس هر كه اميد دارد كه به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته كند و هيچ

 كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند.

به »فضيلت من آن است که  و« من بشری هستم مثل شما»فوق اشاره دارد که ی دقت شود که در آیه      

گيرد. او خود فرق جهت به کسی تعلق نمیلذا بدیهی است که این تفضل الهی بی«. شودمن وحی می

داند و خود آگاه است که بار رسالت را به جایگاه، رتبه و مقام تکاملی مخلوقات خود و به ویژه انسان را می

 دوش کدام یک از آنها قرار دهد:

ْم آيَة  قال وا لَْن ن ْؤِمَن َحتَّى ن ْؤتىَو إِذا جاَءتْ » ل  اللَِّه اللَّه  أَْعلَم  َحْيث  يَْجَعل  رِسالََته   ه   –)اْلنعام ...« ِمْثَل ما أ وتَِي ر س 

124) 

اند به آوريم مگر آن كه نظير آنچه پيغمبران را دادهاى به سويشان آيد گويند هرگز ايمان نمىو چون آيه ترجمه:

 بدهند، خدا بهتر داند كه پيغمبرى خويش را كجا قرار دهد ... .ما نيز 

، توجه شود که عصمت فقط مصونيت از گناه نيست. بلکه عصمت از خطا، «عصمت»ی اما درباره –د      

ی نبوت، رسالت و امامت است. لذا رسيدن گردد، که همگی َلزمهاشتباه، فراموشی و ... را نيز شامل می

يچ گاه امر به برای همگان ممکن است، چرا که خداوند متعال که حکيم و کریم است، ه« عصمت از گناه»به 

 نماید:ناممکن و غير قابل تحمل نمی

 (236 –)البقره ...« َل ي َكل ِف  اللَّه  نَْفسا  إَِلَّ و ْسَعها لَها ما َكَسبَْت َو َعلَْيها َما اْكَتَسبَت»

هاى هر شخصى به سود خود او خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايى او )و روز جزا( نيكى ترجمه:

 بديهايش نيز به زيان خود او است. و

شود که پرهيز از گناه برای همگان ممکن است. لذا چنين نيست پس اگر امر نموده گناه نکنيد، معلوم می     

 ای از آن نداریم!که ما گمان نمایيم چون معصوم نيستيم، پس مجبور هستيم که گناه کنيم و چاره
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 ،یکی در وبالگ نوشته بود: شما شرم نمی کنيد وقتی خدای حيو قيوم اون باَلست )تهران(: 21شبهه 

مقابل او از یکی دیگه درخواست کمک کنی؟ من که شرم دارم شما رو  صالح کار رو بهتر از همه ميدونه در

بندهام کمک بخواید چرا کمی به قول قرآن کریم تعقل نمی کنيد؟ ایاک  نمی دونم. کجای قرآن نوشته برید از

   (1839 خرداد 5)نعبدوایاک نستعين. 

 

«x-shobhe:» های مبسوطی راجع به مباحثی چون: دعا، توسل، زیارت، شفاعت و ... در پيشتر پاسخ

 اما به آن یکی بفرمایيد: توانيد به آرشيو مربوطه مراجعه و مطالعه فرمایيد.سایت درج شده بود که می

 و قيوم. ]بهتر است بيشتر قرآن بخوانيم[. حی و قيوم درست است  نه حی اوَل :   

باشد. ]بهتر است بيشتر تدبر خدا آن باَل نيست و همه جا هست و اکبر و سبحان از جا و مکان می ثانيا :   

 کنيم[.

 ند، فرموده است:داهمان خدایی که کار را بهتر از بقيه می ثالثا :   

وا في» وا إِلَْيِه اْلَوسيلََة َو جاِهد  وا اللََّه َو اْبَتغ  وا اتَّق  ونَ  يا أَي َها الَّذيَن آَمن  ْم ت ْفلِح   (85 -)المائده « َسبيلِِه لََعلَّك 

براى اى ايد، از خدا پروا داشته باشيد، و در جستجوى وسيلهی مؤمنين درآمدهاى كسانى كه در زمره ترجمه:

 نزديك شدن به ساحتش برآئيد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار گرديد.

 و نيز فرموده است:

وا بِالصَّْبرِ َو الصَّالِة َو إِنَّها لََكبيَرة  إَِلَّ َعلَى اْلخاِشعينَ »  (45 -)البقره « َو اْسَتعين 

بسى سنگين است مگر براى خشوع  از صبر و نماز كمك )استعانت( بجوئيد و آن )حقيقت نماز( ترجمه:

 .پيشگان

 و نيز فرموده است:

ْم جاؤ َك َفاْسَتْغفَ » َسه  وا أَْنف  ْم إِْذ ظَلَم  وٍل إَِلَّ لِي طاَع بِإِْذِن اللَِّه َو لَْو أَنَّه  م  َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرس  ر وا اللََّه َو اْسَتْغَفَر لَه 

وا اللََّه تَوَّابا   ول  لََوَجد   (64 -)النساء « َرحيما   الرَّس 

و ما هيچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اين كه مردم او را اطاعت كنند، و اگر نامبردگان بعد از آن  ترجمه:

از در توبه نزد تو آمده بودند، و  -يعنى تحاكم نزد طاغوت و اعراض از رسول و سوگند دروغ و ... - هایكارخالف

ديدند كه خدا توبه پذير و مهربان و رسول برايشان طلب مغفرت كرده بود مىاز خدا طلب آمرزش كرده بودند، 

 است.

 و نيز به پيامبرش فرمود:

ْؤِمناتِ َو اللَّه  يَْعلَم  م  » ْؤِمنيَن َو اْلم   (19 -مد )مح« َتَقلَّبَك ْم َو َمْثواك مْ َفاْعلَْم أَنَّه  َل إِلَه إَِلَّ اللَّه  َو اْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َو لِْلم 

پس بدان كه هيچ معبودى جز او نيست و براى گناه خود و مؤمنين و مؤمنات استغفار كن كه خدا به  ترجمه:

 سكونت و انتقال شما آگاه است.

 و نيز فرمود:

فاَعة  إَِلَّ َمْن أَِذَن لَه  الرَّْحمن  َو َرِضَي لَه  َقْوَل  »  (119 -)طه « يَْوَمئٍِذ َل تَْنَفع  الشَّ

شفاعتش داده باشد و سخن ی در آن روز شفاعت سودى ندارد مگر از كسى كه خداى رحمان اجازه  مه:ترج

 پذیرد(.ی او صورت میاو را در شفاعت بپسندد. )یعنی شفاعت با اجازه
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شناسد، پس دعا و توسل و هيچ انسان مسلمان و مؤمنی به جز خداوند را مؤثر در وجود نمی رابعا :     

 . جایگزینی نيست.زیارت و ..

هستيد، چگونه بدون وسيله قرار دادن اسالم، قرآن، « ایاک نعبد و ایاک نستعين»شما که اهل  خامسا :     

ی بندگی و رشد شما شود، عبادت خداوند را پيامبر، نماز، روزه، ذکر ... و آنچه خدا به آن امر فرموده تا وسيله

شيطانی نباشد که نام بی حيایی در مقابل « من»شما همان « نم»آورید؟! مواظب باشيد که این به جا می

ی توحيد شما را به شرک و پرستش نفس بگذارد و به بهانه« حيا»خداوند متعال و دعوت بر خالف دعوت او را 

 خودتان دعوت نماید!

ا و شما را به ی قرآن کریم )که آن هم وسيله است(، مبه امر خدا و به وسيله )ص(پيامبر اکرم سادسا :     

کنند که مراحل ایمانی آنها چنان باَل رفته ایمان به خدا دعوت کرده است، حال چگونه بندگانی گمان می

است که دیگر هيچ نيازی به قرآن، رسول و سایر وسایل قرب الهی ندارند و مستقيما  )امر محال( با خدا 

 شوند؟!مرتبط می
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به  ،مقام و اختيارات ائمه را از روایت صحيح بيان کنيد و آیا اختياراتی از قبيل دادن رزق )تبریز(: 21شبهه 

   (1839خرداد  11)داده شده است؟  )ع(بيتاهل 

  

«shobhe-x:» حجم آن  در روایات صحيح اشاره کنيم، )ع(اگر قرار باشد فقط به بخشی از مقامات اهل بيت

و « اصول کافی، فصل دوم جلد یک و جلد دو»چندین کتب خواهد شد. لذا ضمن ارجاع شما به کتبی چون: 

 جویيم:هایی از یک روایت جامع تبرک میتأليف شده است، به بخش )ع(سایر کتبی که در مناقب اهل عصمت

 :)ع(الف: در مقامات ائمه اطهار     

 :(السالمعلیه)امام رضا     

... همانا خداوند عزوجل  پيغمبر خویش را قبض روح نفرمود تا دین را برایش کامل کرد و قرآن را بر او نازل      

فرمود که بيان هر چيز در اوست. حالل و حرام و حدود و احکام و تمام احتياجات مردم را در قرآن کریم بيان 

 کرده و فرمود: 

 (83 –)اْلنعام « ءْطنا فِي اْلكِتابِ ِمْن َشيْ ما َفرَّ »

 .ما هيچ چيز را در اين كتاب، فرو گذار نكرديم ترجمه:

 بود این آیه را نازل فرمود: )ص(و در حجة الوداع که سال آخر عمر پيغمبر     

ْم نِْعَمتي» ْم َو أَْتَمْمت  َعلَْيك  ْم ديَنك  ْسالَم ديناَو َرضيت   اْليَْوَم أَْكَمْلت  لَك   (8 –)المائده « لَك م  اْْلِ

امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آيين )جاودان(  ترجمه:

 شما پذيرفتم.

های دین را برای امتش بيان از دنيا نرفت تا آن که نشانه )ص(و موضوع امامت از کمال دین است. و پيامبر     

را به عنوان پيشوا و امام منصوب  )ع(حق واداشت و علی رد و راه ایشان را روشن ساخت و آنها را بر شاهراهک

ی احتياجات امت را بيان کرد. پس هر کس گمان کند خدای عزوجل  دینش را کامل نکرده، قرآن را کرد و همه

 رد کرده و هر که قرآن را رد کند، بدان کافر است.

دانند تا روا باشد که به اختيار و انتخاب ایشان واگذار مقام و منزلت امامت را در ميان امت میمگر مردم      

شود. همانا امامت قدرش واَلتر و شأنش بزرگتر و منزلتش عاليتر و مکانش منيعتر و عمقش ژرفتر از آن است 

ود امامی منصوب کنند. همانا امامت که مردم به عقل خود به آن برسند یا با آرایشان دریابند و یا به انتخاب خ

اختصاص داده و  )ع(ی نبوت و خلت، در مرتبه سوم به ابراهيم خليلمقامی است که خدای عزوجل  بعد از رتبه

 . به آن فضيلت مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار نموده است...

ی و عزت مؤمنين است. همانا امامت ریشهدنيا صالح ی نظام مسلمين و ... همانا امامت زمام دین و مایه     

ی بلند آن است. کامل شدن نماز و زکات و حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صدقات با نمو اسالم و شاخه

 ی امام است.و اجرای حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف به وسيله

حدود خدا را به پا دارد و از دین خدا دفاع کند و با امام است که حالل خدا را حالل و حرام او را حرام کند و      

 حکمت و اندرز و حجت رسال مردم را به طریق پروردگارش دعوت نماید.

ها و امام مانند خورشيد طالع است که نورش عالم را فرا گيرد و خودش در افق است. به نحوی که دست     

 ها ...ایست راهنما در شدت تاریکینور درخشان و ستارهدیدگان به آن نرسد. امام ماه تابان، چراغ فروزان، 

ابریست بارنده، بارانيست شتابنده، خورشيدیست فروزنده، سقفی است سایه دهنده، زمينی  ،امام     

 ایست جوشنده و برکه و گلستان است.است گسترده، چشمه
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های سخت همدم و رفيق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به کودک، پناه بندگان خدا در گرفتاری ،امام     

 است.

ی او در بالدش و دعوت کننده به امام، امين خداست در ميان خلقش و حجت او بر بندگانش و خليفه     

 سوی او و دفاع کننده از حقوق اوست.  

دار است. داری نشانهها برکنار است. به دانش مخصوص و به خویشتنعيب امام از گناهان پاک و از     

 . ... ی زمان خود استموجب نظام دین و عزت مسلمين و خشم منافقين و هالکت کافرین است. امام یگانه

کيست که امام تواند شناخت؟ یا انتخاب امام برای او ممکن باشد؟ هيهات، در اینجا خردها گمگشته،      

نور، بزرگان کوچک شده و حکيمان متحير و  ها بیها سرگردان، دیدهها به بيراهه رفته و عقلدارییشتنخو

اند دانان درماندهخردمندان کوتاه فکر و خطيبان درمانده و خردمندان نادان و شعرا وامانده و ادبا ناتوان و سخن

گی به عجز و ناتوانی معرفتند، ]پس[ چگونه که بتوانند یکی از شئون و فضایل امام را توصيف کنند و هم

، کتاب 1)اصول کافی، جممکن است تمام اوصاف و حقيقت امام را بيان کرد و یا مطلبی از امر امام را فهميد...؟! 

 (238الحجة، ص 

 :)ع(ب: در اختیارات ائمه اطهار     

مله اذن اعطای رزق یا فيض است، دقت شود که که از آن ج (السالمعليهم)ی اطهاری اختيارات ائمهاما درباره     

ی فيوضات آنان صاحبان وَلیت تکوینی )وَلیت بر عالم خلقت و تکوین( و خلفای خدا در زمين هستند و همه

 گردد.ی مخلوقاتش توزیع میی آنان در ميان کليهالهی )حتی فيض وجود، چه رسد به رزق موجود( به وسيله

، اوست که رزاق است و به همه )ع(فرستد، اما توسط حضرت جبرئيلیخداوند است که وحی م     

گيرد، اما توسط حضرت ها را می(، اوست که جان)عدهد، اما توسط حضرت ميکائيلمخلوقاتش رزق می

. پس خداوند برای هر امری )ع(نماید، اما توسط صور حضرت اسرافيلو اوست که قيامت را بر پا می )ع(عزرائيل

ی وسایل به ی همهی امور هستند و سلسلهامر خداوند در همهولی )ع(قرار داده است و معصومينای وسيله

های های ما ظرفکنند. چنانچه فرمودند: دلرسد. اما کاری به جز امر، اراده و مشيت الهی نمیآنها می

 خواهيم.مشيت الهی است، چون او بخواهد، ما می

، کتاب الحجة، 1)اصول کافی، جی علم خدا و صندوق وحی خدا هستيم. خدا و گنجينه: ما ولی امر )ع(امام صادق     

 (238ص 

دار علم خدایيم، فرمود: ما خزانه ؟عرض کردم: قربانت، شما چه سمتی دارید )ع(سدیر گوید: به امام باقر     

 (214)همان مدرک، ص و روی زمين است.  ما مترجم وحی خدایيم، ما حجت رسایيم بر هر که در زیر آسمان
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توان به حق یا گيرد و راه تقویت آن کدام است و از کجا میایمان از چه سرچشمه می )تهران(: 22 شبهه

در  )ع(برد؟ و نهایت آن که برای خود چه کنيم که بتوانيم از ایمان به اسالم و اهل عصمتناحق بودن اعتقاد پی

   (1839خرداد  11) ها کمک بگيریم؟کوران فتنه

  

«x-shobhe:»  است و هر کس به او مؤمن « امن»است، چرا که او « مؤمن»یکی از اسامی خداوند متعال

 گيرد.باشد، در امنيت کامل او قرار می

ی پس از اسالم است. تا کسی تسليم نگردد و اسالم نياورد، مؤمن نخواهد شد. چنانچه ایمان، مرحله     

گویند: ما ایمان آوردیم، بگو: شما فرماید، به این اعرابی که میمی )ص(به پيامبر اکرم شاهدیم خداوند متعال

 اسالم آوردید. یعنی هنوز تا رسيدن به یقين قلبی و ایمان راه بسيار است:

ِل اْْليمان  » وا َو لكِْن ق ول وا أَْسلَْمنا َو لَمَّا يَْدخ  ْل لَْم ت ْؤِمن  ل وبِك ْم  في قالَتِ اْْلَْعراب  آَمنَّا ق   (14 –)الحجرات ...« ق 

ايم، ايد، ولى بگوييد اسالم آوردهشما ايمان نياورده»بگو: « ايمايمان آورده»نشين[ گفتند: اعراب ]باديه ترجمه:

 !«ام ا هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است... 

گردد. گاه انسان به طور کلی ]اگر نخواهيم وارد ریز مباحث شویم[، تسليم شدن به دو صورت حاصل می     

گردد و گاه با اختيار و انتخاب و از روی عقل و به جبر تسليم شخص، موضوع، حادثه یا هر چيز دیگری می

 ساز است. د و انسانگویند و بسيار ارزشمنپذیرد، که به این پذیرش تسليم میعلم، حقيقتی را می

تعالی کمتر و  مختاری مقابل حق ی اول ایمان است و هر چه خود رأیی و خودچنين تسليمی، مرحله     

که دو عامل اصلی « ترس و حزن»گردد و در واقع تسليم کاملتر و تمامتر باشد، ایمان بيشتر و قویتر می

 شود.ناامنی هستند، از او دور می

ْم يَْحَزن ونَ َمْن أَسْ  بَلى» ه  ِعْنَد َرب ِِه َو َل َخْوف  َعلَْيِهْم َو َل ه  ْحِسن  َفلَه  أَْجر  َو م   (112 -)البقره « لََم َوْجَهه  لِلَِّه َو ه 

آرى، كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است نه  ترجمه:

 شوند. ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

است. آدمی تا چيزی را نشناسد، « شناخت»ی تسليم از روی اختيار و انتخاب، بدیهی است که مقدمه     

که باب علم  (السالمعليه)نماید. لذا اميرالمؤمنين علی بن ابيطالبکند و نه آن را نفی مینه آن را قبول می

 فرماید:است می )ص(نبوی

 (ی اولنهج البالغه، خطبه)« دای دین، شناخت و معرفت اوستآغاز و ابت –اول الدین معرفته »

 )ع(البته در باب شناخت و معرفت به خداوند متعال مطالب و لطایف بسيار است. شخصی از امام صادق     

توانيد او را بشناسيد! پرسيد: پس سؤال کرد: چگونه خداوند متعال را بشناسيم؟ ایشان فرمودند: شما نمی

کند. سؤال کرد: پس تکليف ما چيست؟ فرمود: اوست که خود، خودش را به شما معرفی میچه؟ فرمود: 

 کتاب التوحيد( – 1)اصول کافی، جبدان شناسایی ایمان بياورید. 

توانيم شناخته و درک کنيم، چه آری، ما هيچ چيزی که وجودش بزرگتر از ظرفيت وجودی ما باشد را نمی     

 رسد به وجود و هستی مطلق و سبحان. 

َو اللَّطيف  اْلَخبير  » َو ي ْدرِك  اْْلَْبصاَر َو ه   (118 -)اْلنعام « َل ت ْدرِك ه  اْْلَْبصار  َو ه 

بيند و او ها را مىچشمی کنند(، ولى او همه ها او را درک نمی)بصيرتبينند چشمها او را نمى ترجمه:

 است. (ها، و با خبر از دقايق موجودات( و آگاه )از همه چيزبخشنده )انواع نعمت
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ی مخلوقاتش به ما معرفی کرده است و کافی است که ما لذا او خودش را در همه جا و توسط همه     

ی او را از دست ندهيم و نگهداریم تا به ایی ایمان آوریم و کافيست که دادهکتمان نکرده و به آن شناس

 خودش مسترد نمایيم.

شناخت و با او گفتگو هم کرد. بلعم و باعور و حتی اما شناخت تنها کافی نيست. ابليس هم خدا را می     

 شناسند:کنند( او را میای درنگ و تأمل ی کفار نيز )اگر لحظهشناختند و همهفرعون هم خدا را می

ْمَع َو اْْلَْبصاَر َو َمْن ي ْخرِج  اْلَحيَّ ِمَن ا» ماِء َو اْْلَْرضِ أَمَّْن يَْملِك  السَّ ْم ِمَن السَّ ك  ق  ْلَمي ِتِ َو ي ْخرِج  اْلَمي َِت ق ْل َمْن يَْرز 

ْل أَ  ول وَن اللَّه  َفق  ِ َو َمْن ي َدب ِر  اْْلَْمَر َفَسيَق  ونَ  ِمَن اْلَحي   (81 -)یونس « َفال تَتَّق 

دهد؟ يا چه كسى مالك )و خالق( گوش و چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى»بگو:  ترجمه:

آورد؟ و چه كسى امور )جهان( را تدبير هاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مىچشم

)و از خدا « كنيدپس چرا تقوا پيشه نمى»، بگو: «خدا»گويند: به زودى )در پاسخ( مى« كند؟مى

 ترسيد(؟!نمى

 ،شود. ریشهآورند. چرا که محبتی بين آنها و معبود حاصل نمیشناسند، اما ایمان نمیپس همه می     

 گردد.محبت است. این محبت است که عامل حرکت، ارتباط، پذیرش و ... می

ی که بالقوه خليفه –سان کرد و یا دست کم انخداوند کریم، عاشق ماست که اگر نبود، ما را خلق نمی     

 آفرید، اما بر ماست که اجازه دهيم و تالش کنيم که این عشق الهی در قلبمان متجلی گردد.نمی –خداست 

تجلی عشق الهی، مستلزم عشق و محبت متقابل است. عشق، دوست داشتن متعارف ظاهری      

حرکت کند، برود « معشوق»ف نيست. بلکه معشوق هميشه هدف است و انسان سعی دارد به سوی هد

 تا به دیدار او نایل گردد.

؟ یا همان چه باید کردها و چه «چه کنيم»شود: در این مرحله است که پاسخ بخش دوم سؤال مطرح می     

 نباید کردها.

 ام و مترصدم تا به سویت حرکت کنمخداوندا! من تو را دوست دارم، محب تو هستم، تو را هدف قرار داده     

خواهم. در اینجا ندا دانم چه باید بکنم؟ دستور العمل، همراه با بلد راه میو به لقای تو رسم. اما من که نمی

 رسد:می

وني» ْم ت ِحب وَن اللََّه َفاتَّبِع  ْنت  ْل إِْن ك  ور  َرحيم   ق  ْم َو اللَّه  َغف  ن وبَك  ْم ذ   (81-)آل عمران « ي ْحبِْبك م  اللَّه  َو يَْغِفْر لَك 

داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا )نيز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را اگر خدا را دوست مى»بگو:  ترجمه:

 «مهربان است.ی ببخشد و خدا آمرزنده 

ی اوامر و نواهی است. چرا که او در همه )ص(پس تنها راه تقویت اسالم و ایمان، اطاعت از رسول گرامی     

 شود:بيان می« من و ما»ی خداست و سخن او، همان سخن خداوند متعال است که برای هدایت فرستاده

َو إَِلَّ َوْحى  ي وَحىَو َما يَنِطق  َعِن اْلهَ »    (4و8 –)النجم « َوى * إِْن ه 

كه بر او نازل شده  يیگويد چيزى جز وحچه مىگويد * آنو هرگز از روى هواى نفس سخن نمى ترجمه:

 نيست!

گردد. و این معرفت و ی معرفت و اطاعت تقویت و مستحکم میبه واسطه« ایمان»محبت و عشق      

های َلزم )یا همان اطاعت محقق نخواهد شد مگر آن که خود او، خود را به ما بشناساند و دستورالعمل

گردد. اطالق می« هدایت»زدیکی را به ما بيان داشته و بياموزد که به آن خوشایندهای محبوب( جهت قرب و ن

به انجام رسانده و مکرر تأکيد به اطاعت از آنها  )ع(ی اطهارو ائمه )ص(اکرمو او نيز امر هدایت را توسط نبی

 نموده است:
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وَل َو أ  » وا الرَّس  وا اللََّه َو أَطيع  وا أَطيع  ْم َفإِْن تَناَزْعت ْم فييا أَي َها الَّذيَن آَمن  د وه  إِلَى اللَِّه َو َشيْ  ولِي اْْلَْمرِ ِمْنك  ٍء َفر 

ْم ت ْؤِمن وَن بِاللَِّه َو اْليَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْير  َو أَْحَسن  تَْأويال   ْنت  وِل إِْن ك   (59 -)النساء « الرَّس 

اْلمر ]اوصياى  ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولواى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

پيامبر[ را! و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد )و از آنها داورى بطلبيد(، اگر به خدا 

 ، و عاقبت و پايانش نيكوتر است.و روز رستاخيز ايمان داريد! اين )كار( براى شما بهتر

اوست. و  )ع(پس شاخص حق و ناحق بودن نيز معلوم شد که تطبيق به قرآن و سنت رسول و اهل بيت     

گردد و معشوق با عاشق خود سر و کار دارد و نه با خالصه می« عشق و محبت»نتيجه آن که همه چيز در 

دنيا و مظاهرش( هستند. لذا در کالم وحی حتی به های دیگری )دیگران که عاشق و به دنبال معشوق

ای وارد شود، خداوند به سرعت فرماید که مواظب خود باشيد، اگر در محبت شما خدشهمؤمنين می

 کند.محبوبين خود را جایگزین شما می

وا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنك ْم َعْن دينِِه َفَسْوَف يَْأتِي اللَّه  » ْؤِمنيَن أَِعزٍَّة  يا أَي َها الَّذيَن آَمن  ْم َو ي ِحب ونَه  أَِذلٍَّة َعلَى اْلم  بَِقْوٍم ي ِحب ه 

وَن في َسبيِل اللَِّه َو َل يَخاف وَن لَْوَمَة َلئٍِم ذلَِك َفْضل  اللَِّه ي ْؤتيِه َمْن يَشاء  َو اللَّه  واِسع   َعلَى اْلكافِريَن ي جاِهد 

 (54 -)المائده « َعليم  

رساند، ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، )به خدا زيانى نمىى كه ايمان آوردهاى كسان ترجمه:

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان )نيز( او را دوست دارند، در برابر ]بلکه[ خداوند به زودی جمعي تى را مى

كنند، و از سرزنش هيچ مى مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد

دهد و )فضل( مالمتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد )و شايسته ببيند( مى

 خدا وسيع، و خداوند داناست.

ی پس شرط باقی ماندن در محبت و عشق )ایمان(، دینداری است که واَلترین نمود و بارزترین مشخصه     

منين و سرسختی در مقابل دشمنان خداوند کریم است و سپس یاد مستمر معشوق آن، تواضع در مقابل مؤ

 یابد:که در ارتباط، راز و نياز و عبادات که سرآمد آنها نماز و سجده است تجلی می

ْم ر كَّع» ْم تَراه  فَّارِ ر َحماء  بَْيَنه  اء  َعلَى اْلك  ول  اللَِّه َو الَّذيَن َمَعه  أَِشدَّ َحمَّد  َرس  وَن َفْضال  ِمَن اللَِّه َو م  دا  يَْبَتغ  جَّ ا  س 

ْم في ْنجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشطْأَه   رِْضوانا  سيماه  ْم فِي اْْلِ ْم فِي التَّْوراِة َو َمَثل ه  وِد ذلَِك َمَثل ه  ج  وِهِهْم ِمْن أَثَرِ الس  و ج 

وقِِه ي ْعجِب  ال َعلى َفآَزَره  َفاْسَتْغلَظَ َفاْسَتوى وا َو َعِمل وا الصَّالِحاتِ س  اَر َوَعَد اللَّه  الَّذيَن آَمن  فَّ ز رَّاَع لِيَغيظَ بِِهم  اْلك 

ْم َمْغِفَرة  َو أَْجرا  َعظيما       (29 -)الفتح « ِمْنه 

محم د ترجمه:
فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كف ار سرسخت و شديد، و در ميان خود  )ص(

بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى مهربانند،

ی آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است. اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در طلبند. نشانهمى

اخته تا محكم شده و هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پردانجيل است، همانند زراعتى كه جوانه

دارد! اين براى آن است بر پاى خود ايستاده است و به قدرى نمو  و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

اند، خداوند كه كافران را به خشم آورد )ولى( كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

 وعده آمرزش و اجر عظيم داده است.

 وفقنا بحق محمد و آل محمد صلوات للا عليهم اجمعين. اللهم
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برای اثبات آسان امامت، به غير از دليل نقلی حدیث غدیر خم، چه دليل عقلی  )هامبورگ(: 23شبهه 

   (1839خرداد  29)محکم و قابل طرحی در سطح عموم وجود دارد؟ 

  

«shobhe-x:» در  )ص(للاو رسول جل جالله همان تداوم وَلیت للایا « امامت»ی ابتدا دقت شود که مسئله

قالب امامت، که امری خطير و ضروری بوده و مقامی است که خداوند پس از امتحان نبی خود حضرت 

باشد و امر انتصاب نيز به ت به وی عطا نمود، امری انتصابی از جانب حق تعالی میبه نبوت و خل   )ع(ابراهيم

شود. لذا در مبحث اثبات ضرورت امامت و یا مصدایق آن، رسانی میان ابالغ و اطالعبه دیگر« نقل»ی وسيله

اگرچه دَلیل عقلی نيز وجود دارد، اما این اصرار را نپذیرید که حتما  از طریق غير نقلی به اثبات رسد. چرا که 

در تبيين پویایی و رنگ کردن نقش حدیث غدیرخم ]که مستند اهل تشيع و تسنن است[ این ترفندی برای کم

 جاودانگی اسالم است. و اما پاسخ حلی یا عقلی:

مبحث تداوم وَلیت )امامت(، پس از اعتقاد به خداوند متعال، نبوت و نيز خاتميت حضرت محمد      

گردد. لذا اگر برای کسی دو اصل فوق به صورت عقلی حل نشده باشد ]که مطرح می (للا عليه و آلهصلی)مصطفی

نتيجه مورد و بیبی )ع(، ورود به بحث وَلیت و امامت اهل بيتین تحقيقی و یقينی است و نه تقليدی[اصول د

 خواهد بود.

اما برای کسی که دو اصل فوق را قبول کرده است، در موضوع هدایت و وَلیت مردم پس از رحلت آخرین      

 تواند مفروض باشد:بيش از سه طریق نمی )ص(انبيای الهی

ی شود، لذا باید همهپيامبری که آخرین انبيای الهی است و پس از او دیگر وحی منقطع می –الف      

کارهای بشر برای سعادت و فالح دنيا و آخرت را از جزئيات گرفته تا کليات بيان نماید و ها و راهدستورالعمل

کالن اقتصادی، سياسی، فردی  ی غذا خوردن و خندیدن تا قوانينرسولی که از نحوه .چنين هم نموده است

 و اجتماعی را بيان نموده است، برای پس از خود، هيچ حرفی نزده باشد و مردم را سر خود رها نموده باشد!

، بلکه اساسا  با حکمت و هدایت الهی سازگاری )ص(بدیهی است که چنين امری نه تنها با رسالت نبی     

اهل تشيع یا تسنن چنين ادعایی ندارند، بلکه هيچ عقل سليمی نيز ندارد. لذا نه تنها هيچ یک از مسلمانان 

پذیرد. )مگر وهابيت که اساسا  مذهب نيست، بلکه یک سازمان جاسوسی انگليس برای نابودی آن را نمی

هر چند که آنها نيز مجبور شدند با تفسير به رأی هم که شده، مردم را رها شده قلمداد )باشد اسالم می

 ی یهودیت تحریفی است که گفتند: ی کنار کشيدن خداوند و واگذاری امور به خود مردم، نظریهنظریهننمایند(. 

لَّ ه  َو َقالَتِ اْليَ » وْا بِ ود  يَد  اللَِّه َمْغل ولَة   غ   (64 –)المائده ... «  ا َقال واْ مَ ْت أَْيِديِهْم َو ل ِعن 

باد و لعنت بر آنان به خاطر این سخن هایشان بستهو یهودیان گفتند دست خدا بسته است، دست ترجمه:

. ... 

، امر هدایت مردم را به شورا واگذار )ص(راه حل دوم آن است که خداوند متعال توسط آخرین پيامبرش –ب      

معتقدند که امر هدایت به انتخاب اکثریت ی ذیل بر این باورند و کرده باشد. چنانچه اهل سنت با استناد به آیه

 واگذار شده است:

مْ » ْنَت َفظ  ا َغليظَ اْلَقْلبِ َلَْنَفض وا ِمْن َحْولَِك َفاْعف  َعْنه  ْم َو لَْو ك  ْم َو  َفبِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَه  َو اْسَتْغِفْر لَه 

ْم فِي اْْلَْمرِ َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ  َتَوك ِلينَ شاوِْره   (159 -)آل عمران « ْل َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ي ِحب  اْلم 

[ نرم )و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از به )بركت( رحمت الهى، در برابر آنان ]مردم ترجمه:

ن مشورت كن! اما شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنااطراف تو، پراكنده مى

 هنگامى كه تصميم گرفتى، )قاطع باش! و( بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد.

بدیهی است که سقيفه به استناد این آیه تشکيل نگردید و خلفای راشدین نيز برای حکومت به آن      

نافرمانی شد، به این آیه استناد  )ص(رماستناد ننمودند، بلکه بعدها در توجيه این که چرا سفارش پيامبر اک

 شد.
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ی خداوند است و خداوند عليم و حکيم اما در خصوص همين آیه نيز باید توجه شود که امر وَلیت بر عهده     

باشد. مثل ی فوق، در امور دنيوی مردم مینماید و امر به شورا در آیهدر هيچ امر خود با کسی مشورت نمی

فرماید: هنگامی که تصميم گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکل کن. ه آن هم در نهایت میجنگ، تاکتيک ...، ک

 )ص(یعنی تصميمت را به اجرا بگذار. لذا اگر به فرض محال هم امر به شورا واگذار شده باشد، پيامبر اکرم

با کسی مشورت  تصميم نهایی خود را در غدیر بيان نمود. اما واقعيت این است که خداوند متعال در امورش

می فرماید: در امور با آنان مشورت کن، معلوم است که منظور امور  )ص(نماید. و همين که به پيامبر اکرمنمی

باشد. آیا این اهانت به خداوند متعال نيست که گمان نمایيم، به پيامبرش فرموده که تو در امر الهی نمی

 ی من است با مردم مشورت کن تا ببينم چه باید کرد؟!هدایت که بر عهده

فرمایند: مردم حتی یکی از می )ع(باشد. چنانچه امام رضااز سوی مردم نمیامر وَلیت و امامت انتخابی      

توانند درک کنند، چه رسد همه شئون آن را و مردم را چه به انتخاب امام! امام باید افضل شئون امامت را نمی

ب و اکثریت ها گردد و مگر با انتخاباشد تا بتواند جلودار و هادی همه انسانها )معصوم( و اکمل انسان

توان این فضيلت را به کسی ارزانی داشت؟ مگر با انتخاب و اکثریت، گناهکار معصوم، ترسو شجاع، جاهل می

 شود؟!عالم و ضعيف قوی می

ها را در سردرگمی و چه کنيم )؟!( راه حل و فرض سوم این است که خداوند هادی و حکيم، انسان –ج      

یش تکليف آنان را معلوم و ابالغ نموده باشد. که چنين هم نموده است و رها ننموده و توسط آخرین انبيا

داند کدام اساسا  به غير از این نيز راهی متصور نيست. چرا که نه معقول است و نه منقول. اوست که می

ا داند رسالت پيشوایی رتواند دیگران را به حق هدایت نماید و اوست که مییک از بندگانش اکمل است و می

 ی چه کسی قرار دهد:بر عهده

ْم آيَة  قال وا لَْن ن ْؤِمَن َحتَّى ن ْؤتى» ل  اللَِّه اللَّه  أَْعلَم  َحْيث  يَْجَعل  رِسالََته  َسي صيب   َو إِذا جاَءْته  ِمْثَل ما أ وتَِي ر س 

وا َصغار  ِعْنَد اللَِّه َو َعذاب  َشديد  بِما كان وا يَْمك ر    (124 -)اْلنعام « ونَ الَّذيَن أَْجَرم 

آوريم، مگر اين كه همانند چيزى ما هرگز ايمان نمى»گويند: اى براى آنها بيايد، مىو هنگامى كه آيه ترجمه:

خداوند آگاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد! « كه به پيامبران خدا داده شده، به ما هم داده شود!

و مردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مكر )و فريب و به زودى كسانى كه مرتكب گناه شدند، )

 كردند، گرفتار حقارت در پيشگاه خدا، و عذاب شديد خواهند شد.نيرنگى( كه مى

ی خداوند متعال امامان بعد از آخرین حال اگر سؤال شد که چه کسی گفته که چنين است؟ و کجا از ناحيه

نمایيم. چون اینجا دیگر شده است و ...؟ به حدیث غدیر خم استناد میانبيای الهی تا آخر الزمان معرفی 

سند نقلی َلزم است. و اگر گفتند که این ادعای شيعيان است، به اسناد اهل سنت در مورد غدیر خم و 

 کنيم.، که شاید بيش از اسناد اهل تشيع باشد، استناد می)ص(معرفی امامان بعد از پيامبر اکرم

ذکر است که فرض رها نمودن مردم در بالتکليفی و یا فرض واگذار نمودن امر هدایت به مردمی که َلزم به      

اند(، به نوعی خود محتاج هدایت هستند )که با فرض اول فرقی ندارد و در واقع رها و به خود واگذار شده

 ی الهی است.تکفير علم، حکمت و اراده

ْم َمْن يَهْ » َركائِك  ِ أََحق  أَْن ي تَّبََع أَمَّْن َل ق ْل َهْل ِمْن ش  ِ أَ َفَمْن يَْهدي إِلَى اْلَحق  ِل اللَّه  يَْهدي لِْلَحق  ِ ق  دي إِلَى اْلَحق 

ونَ  يَِهد ِي إَِلَّ أَْن ي ْهدى ْم َكْيَف تَْحك م   (85 -)یونس « َفما لَك 

تنها خدا به حق هدايت »و: كند؟! بگآيا هيچ يك از معبودهاى شما، به سوى حق هدايت مى»بگو:  ترجمه:

تر است، يا آن كس كه خود هدايت كند براى پيروى شايستهكند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مىمى

 «كنيد؟!شود، چگونه داورى مىشود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مىنمى
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به عبادت شدن و شناخته شدن و ... ندارد، پس چرا باید عبادت کرد؟ و  یخدا كه نياز )تهران(: 24شبهه 

   (1839خرداد  81)آيا تفكر در اين موضوعات مجاز است؟ 

  

«x-shobhe:»  در فرهنگ و مکتب اسالمی )برعکس اغلب مکاتب الهی تحریف شده و مکاتب بشری قدیم

تمایز انسان با سایر موجودات همين فضيلت و و معاصر( تفکر نه تنها جایز است، بلکه واجب است. وجه 

کند و حق و « فهم»بشر است که باید با تفکر « عقل»امکان تعقل و تفکر اوست و مخاطب کالم الهی نيز 

 باطل را از یکدیگر تميز دهد.

ید که فرمانماید و حتی میچه بسيارند آیاتی که خداوند متعال در آن انسان را به تعقل و تفکر دعوت می     

 ام:ها و هر آنچه در آن هست را برای تعقل و تفکر انسان آفریدهتمامی زمين و آسمان

َسم  ى َو إِنَّ َكثيرا   أََولَْم يََتَفكَّر وا في» ِ َو أََجٍل م  ما إَِلَّ بِاْلَحق  ماواتِ َو اْْلَْرَض َو ما بَْيَنه  ِسِهْم ما َخلََق اللَّه  السَّ  ِمَن أَْنف 

 (3 -)الروم « لِقاِء َرب ِِهْم لَكافِر ونَ النَّاسِ بِ 

ها و زمين و آنچه ميان آن دو است را جز بحق و براى آيا آنان با خود نينديشيدند كه خداوند، آسمان ترجمه:

 زمان معي نى نيافريده است؟! ولى بسيارى از مردم )رستاخيز و( لقاى پروردگارشان را منكرند!

ر وَن اللَّهَ » ودا  َو َعلى الَّذيَن يَْذك  وبِِهْم َو يََتَفكَّر وَن في قِياما  َو ق ع  ن  ماواتِ َو اْْلَْرضِ َربَّنا ما َخلَْقَت هذا  ج  َخْلقِ السَّ

ْبحانََك َفِقنا َعذاَب النَّار  (191 -)آل عمران  «باِطال  س 

كنند و اند، ياد مىخوابيده ها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو)مؤمنين( همان ترجمه:

اى! منزهى تو! الها! اينها را بيهوده نيافريده گويند:( بارانديشند )و مىها و زمين مىدر اسرار آفرينش آسمان

 ما را از عذاب آتش، نگاه دار!

که در احادیث و روایات اسالمی نيز مباحث بسياری در ضرورت و جایگاه تفکر مطرح شده است، تا آنجا      

 فرمایند:می

يک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.  -« تفکـر ساعة خير من عبادة سبعين سنه»     
 (115/ص2)مستدرك الوسائل/ج

منتهی تفکر باید در موضوع قابل فکری که موجب دستيابی به پاسخ منطقی، حل مشکل و در نهایت      

رسيد لذا بسيار تأکيد شده است که در مباحثی که به نتيجه نمیرشد و تعالی انسان باشد صورت پذیرد. 

)مثل تفکر در ذات حق تعالی، که اگر قرار باشد در فکر و عقل شما بگنجد، َلبد محدودتر از آن است، پس 

 ای برای شما ندارد،ی آن فایدهرسد و یا نتيجهدیگر خالق و للا نيست( و یا تفکر در مباحثی که به نتيجه نمی

 بيهوده تفکر ننمایيد.

شناخت، انسان جاهل و گردد و انسان بیبدیهی است که بدون تفکر، هيچ شناختی حاصل نمی     

 کاری به جز ارضای غرایز حيوانی نخواهد داشت.هدفی خواهد بود که طبعا  هدف و راهبی

نمودید، پروردگار عالم، غنی و نيازی حق تعالی و چرایی عبادت؟ همان گونه که اشاره اما راجع به بی     

باشد و خداوند متعال منزه )سبحان( از نقص، نيستی و نياز نياز است. نياز از نقص و از صفات مخلوق میبی

 باشد. اما مخلوقات )بندگان( همه در اصل وجود و تداوم بقای خود نيازمند و فقير درگاه غنی هستند:می

َو اْلَغنِي  اْلَحميد  يا أَي َها النَّاس  أَْنت م  الْ » َقراء  إِلَى اللَِّه َو اللَّه  ه   (15 -)فاطر « ف 

هر گونه حمد و ی نياز و شايسته اى مردم شما )همگى( نيازمند به خدایيد، تنها خداوند است كه بى ترجمه:

 ستايش است! 

است که هست، « غنی» بدیهی است که با چنين باوری، ممکن است ابتدا این سؤال پيش آید که اگر او     

 پس چرا امر به اطاعت و عبادت خود نموده است؟
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ی این سؤال بيشتر به خاطر قياس غلط خداوند به خودمان ]مخلوق[ است، چرا که ما همه چيز را ریشه     

او دیگر خالق و حال آن که اگر قرار باشد صفت یا حالتی از مخلوق در خالق باشد، شناسيم. در خودمان می

« نياز»ت. و ما وقتی از کسی انتظار یا طلب یا درخواستی داریم، به این دليل است که به آن خواسته نيس

از آن جهت که غنی است، هيچ نياز و احتياجی ندارد، امر، فعل و رهنمود او، به جز حکمت « غنی»داریم. اما 

 و کرم به مخلوق نيست.

لی برای خالق پيدا و بيان نمود، اما ]با لحاظ نمودن در مثل شود در ميان مخلوقات مثگاه نمیاگرچه هيچ     

زنيم. آیا خورشيد مندی همه موجودات زنده و ... میای نيست[ مثال به نورافشانی خورشيد و بهرهمناقشه

امر ]تکوینی و تشریعی[  پس ی او محتاجند؟ به پرتو افکنی نيازمند است؟! یا دیگران به نور، انرژی و جاذبه

 ق حکيم به عبادت بندگان نيز به خاطر نياز بندگان است و نه نياز خداوند غنی کریم. خال

نيازی خداوند متعال به بندگان و مخلوقات خود، اینک جای دارد در این موضوع تفکر کنيم که: آیا غنا و بی     

س. بلکه از خالق عليم، ا بر عکیعلت و سبب موجهی است برای آن که آنها را رها نموده و هدایت ننماید و 

 رود که بندگان را به سوی کمال آنها هدایت ]تکوینی و تشریعی[ نماید؟حکيم، قادر و غنی، این انتظار می

است که از آن به معبود، معشوق « شهدف»ی به کمال انسان به هدف اوست. انسان عاشق و وابسته     

کند. علق پيدا کرده، وابسته شده و به سوی او حرکت میکنيم. لذا انسان به هدف خود تو مقصود نيز یاد می

خواه هدفش هوای نفس باشد یا کمال و هستی مطلق ]للا جل جالله[ و هر چيزی که هدف غایی انسان 

 ی معبود خویش است.و بنده« عبد»گردد و آدمی باشد، اله و معبود او می

َل إله اَل »نگيرید. إله و معبودی جز من وجود ندارد. فرماید که جز من هدف و معبودی لذا حق تعالی می     

و هر چيز دیگری که جز من إله و معبود فرض کنيد و به سوی او بروید، موجودی چون خودتان مخلوق و « للا

 نيازمند است:

ْم َضر  ا َو َل نَْفعا  َو اللَّه  » وَن ِمْن د وِن اللَِّه ما َل يَْملِك  لَك  ْل أَ تَْعب د  ميع  اْلَعليم  ق  َو السَّ   (16 -)المائده « ه 

پرستيد كه مالك سود و زيان شما نيست؟! و خداوند، شنوا و آيا جز خدا چيزى را مى»بگو:  ترجمه:

 « داناست.

وا » وَن ِمْن د وِن اللَِّه لَْن يَْخل ق  وا لَه  إِنَّ الَّذيَن تَْدع  وا لَه  َو إِْن يا أَي َها النَّاس  ض رَِب َمَثل  َفاْسَتِمع  بابا  َو لَوِ اْجَتَمع  ذ 

َف الطَّالِب  َو اْلَمْطل وب   وه  ِمْنه  َضع  باب  َشْيئا  َل يَْسَتْنِقذ  م  الذ   (18 -)الحج « يَْسل ْبه 

خوانيد، هرگز اى مردم! مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى ترجمه:

افرينند، هر چند براى اين كار دست به دست هم دهند! و هر گاه مگس چيزى از آنها توانند مگسى بينمى

كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان )هم اين عابدان، و هم توانند آن را باز پس گيرند! هم اين طلببربايد، نمى

 آن معبودان(!

ردن خلق و هدایت ننمودن او منافات با پس غنای الهی نه تنها مانع از هدایت او نيست ]و اساسا  رها ک     

 علم و حکمت الهی دارد[، بلکه دليل روشنی برای فهم دليل بندگی و اطاعت است.

پس بندگی حق تعالی نياز و مفيد به مخلوق است و نه خالق. انسان باید او را معبود بداند، به او وابسته      

چگونه؟ چگونگی رشد و تقرب به کمال و هستی مطلق را نيز باشد و با اطاعت، بندگی او را به جای آورد. اما 

 دارد.کارهای بندگی را نيز خود بيان میخودش باید نشان دهد. لذا امر به بندگی خودش نموده و راه
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   (1839تير  3)توان چرایی عصمت را به لحاظ عقلی و نقلی به اثبات رساند؟ چگونه می: 25شبهه 

  

«x-shobhe:»  این سؤال کوتاه، مستلزم پاسخ مبسوط است. پيشتر مباحث مبسوطی در خصوص عصمت

حتما  مورد مطالعه  (8) –( 2) –( 1)های گردد با مراجعه به فایلدر این سایت درج شده است که پيشنهاد می

 «نقلی»و « عقلی»قرار گيرد. اما سؤال فوق یک تفاوت اساسی دارد، چرا که در آن، پرسش پيرامون چرایی 

عصمت واقع شده است. لذا در ذیل مباحث عقلی مرحله به مرحله مطرح شده و آیات مربوطه به عنوان دَلیل 

 گردد:نقلی نيز بيان می

گردد. لذا از جانب پروردگار عالم برمی« هدایت»ی ضرورت ی عصمت به مسئلهمسئله -ی اول مرحله     

دليل و موضوع، بی، بی«عصمت»حل نشده باشد، سخن گفتن از « توحيد»ی اگر برای ذهنی مسئله

نتيجه است. اما برای کسی که به لحاظ عقلی ثابت شده که عالم هستی به صورت دفعی، اتفاقی، بی

وجود نيامده است و َلبد خالقی دارد که از خلقتش معلوم است، حی، قيوم، حکيم، عليم، تصادفی و ... به 

هدف؟ به طور قطع آید که آیا او جهان را هدفدار آفریده است یا بیقادر و ... است، ابتدا این سؤال پيش می

ا هدفدار خلق کرده گردد. پس او جهان رکند که کار عبث و بيهوده از حکيم و عليم صادر نمیعقل حکم می

 ی مخلوقات )عالم هستی( باید به سوی هدف در حرکت باشند.است. لذا همه

ونَ » ْم إِلَْينا َل ت ْرَجع  ْم َعبَثا  َو أَنَّك  ْم أَنَّما َخلَْقناك   (115 -)المؤمنون « أَ َفَحِسْبت 

 ؟گرديدايم، و بسوى ما باز نمىآيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده ترجمه:

پس از آن که مشخص شد عالم هستی هدفدار خلق شده است و هدف نيز بازگشت  –ی دوم مرحله     

به سوی او )سير تکاملی هر شیء تا سر حد ممکن خودش( تبيين شده است، این سؤال در ذهن پيش 

د و یا سر نمایآید که آیا آن خالق حکيم و کریم، موجودات را به سوی هدف و حکمت خلقشتان هدایت میمی

خالق حکيم هدایت »دهد که: سازد؟! بدیهی است که عقل سليم در اینجا نيز گواهی میخود رها می

آید که چگونه؟ پاسخ عقل این است که هدایت باید مناسب با شرایط و لذا سؤال بعدی پيش می«. نمایدمی

اند، آفریده شده« صاحب اختيار»و « مجبور»ی نيازهای هدایت شونده باشد. لذا چون مخلوقات به دو دسته

 گردد:صورت پذیرد که ذیال  توضيح مختصری ایفاد می« تکوینی و تشریعی»ی هدایت نيز باید به دو گونه

« هستی و بودن»و هدایت تکوینی یعنی هدایت در « بودن»تکوین یعنی  هدایت تکوینی: –الف      

 مخلوقات. 

دهد که هر چيزی مخلوقی و در نهایت کل عالم هستی گواهی میبدیهی است که عقل با دیدن هر      

ای براساس علم، حکمت و عدل )قرار گرفتن در جای اصلی خود( خلق شده است و بدون آن که از خود اراده

کند. در همين جهان طبيعت، از برای دخل و تصرف داشته باشد، سير منطقی خود به سوی کمال را طی می

« هدایت تکوینی»باشند. پس معلوم است که ا یک ذره یا بذر، از این قاعده مستثنی نمیها گرفته تکهکشان

 پذیرد.توسط خالق صورت می

 أَ إِله  َمَع اللَِّه بَلْ أَمَّْن َجَعَل اْْلَْرَض َقرارا  َو َجَعَل ِخاللَها أَْنهارا  َو َجَعَل لَها َرواِسَي َو َجَعَل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن حاِجزا  »

ونَ  ْم َل يَْعلَم   (61 -)النمل « أَْكَثر ه 

يا )کيست( كسى كه زمين را مستقر  و آرام قرار داد، و ميان آن نهرهايى روان ساخت، و براى آن  ترجمه:

هاى ثابت و پابرجا ايجاد كرد، و ميان دو دريا مانعى قرار داد )تا با هم مخلوط نشوند با اين حال( آيا كوه

 دانند )و جاهلند(! نه، بلكه بيشتر آنان نمى معبودى با خداست؟!

ْم أَنَزلْ » ْزِن أَْم نَ أَ َفَرَءْيت م  اْلَماَء الَِّذى تَْشَرب وَن * َء أَنت  وه  ِمَن اْلم  نزِل ونَ حْ ت م   (69 -)الواقعه « ن  اْلم 

 كنيم؟!يا ما نازل مى ايدايد؟! * آيا شما آن را از ابر نازل كردهنوشيد انديشيدهآيا به آبى كه مى ترجمه:
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« انسان»اما در ميان مخلوقات که همگی مجبور هستند، مخلوقی هم به نام  هدایت تشریعی: –ب      

« هدف»تواند برای خود داده است. یعنی می« اختيار»ی خلق شده است که خالق حکيم به او در اموری قوه

 به آن را انتخاب نماید. « راه رسيدن»و 

کند؟ شود مبنی بر این که خالق حکيم، او را چگونه هدایت میذهن سؤال دیگری مطرح می حال برای     

دارد که باید منطبق با « هاها و نبایدباید»چون او نياز به اطالعات جامع نسبت به عالم هستی و نيز قوانين 

رسد، بلکه و به هدف نمی گاه رشد نکرده، به کمال نزدیک نشدهقوانين عالم خلقت باشد، وگرنه نه تنها هيچ

عالم « تبيين»شود. پس هدایت او باید در قالب ای هولناک سقوط کرده و هالک میبسيار سریع به دره

شود. لذا اگر بشر از گفته می« هدایت تشریعی»صورت پذیرد که به آن « یا همان قانون –شرع »هستی و 

انين )طبعا  قانونپذیر( است، باید قوانين پروردگار سویی صاحب عقل و اختيار و از سویی دیگر محتاج به قو

من »های حکيم نيز برای او بيان شود و به سوی حق هدایت گردد، که در غير این صورت حتما  به سوی قانون

گردد. لذا انزال کتاب هستی و گسيل رود و از مسير عدل و قسط خارج میخود و دیگران می« درآوردی

 گردد:رسوَلن و ائمه ضروری می ،عناوینی چون: انبياء معلمان و هادیان، تحت

وَم النَّاس  بِاْلِقْسط» م  اْلكِتاَب َو اْلميزاَن لِيَق  لَنا بِاْلبَي ِناتِ َو أَْنَزْلنا َمَعه   (25 –)الحدید ...« لََقْد أَْرَسْلنا ر س 

نى( و ميزان )انسان کامل( نازل ما رسوَلن خود را با دَليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب )آسما ترجمه:

 كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند... .

تواند و نباید که هادی )امام، پيشوا و کند که هر کسی نمیعقل حکم می ضرورت عصمت: –ج      

های گوناگون باشد. ها و ظرفيتها، سليقهالگوی( بشر صاحب عقل، منطق و اختيار، آن هم با عالیق، ذوق

اوَل  خالق حکيمی که جهان را هدفدار خلق کرده است، خود باید هدف را تبيين و راه رسيدن را بيان و  چرا که

هادی و امامی برای پيروی خلق تعيين نماید و ثانيا  هر کسی لياقت پيشوایی بر دیگران را ندارد. چرا که افراد 

خلقت، راه رسيدن و قوانين مترتبه بر  نوع بشر مثل هم هستند و همگی در ابتدا نسبت به اول و آخر جهان

توانند این باشند. پس تنها کسانی میباشند. و همگی نيازمند به هدایت الهی میعالم هستی جاهل می

 های َلزم برخوردار باشند.ها ویژگیرسالت را بر عهده بگيرند که از ظرفيت

مضاف بر این که اکتساب هر فضليت و  توانند اکتسابی باشند،ها نمیی ویژگیبدیهی است که همه     

نماید، قبال  نسبت به آن کمالی مسبوق به ضعف آن است. به عنوان مثال: کسی که علمی را کسب می

 جاهل بوده است.

پس نه تنها حکيمانه و عاقالنه نيست که خداوند جهان را هدفدار خلق نماید، اما مخلوق را رها کرده یا      

اگذار نماید، بلکه باید کسانی را بر این رسالت برگزیند که خود هدایت یافته باشند تا هدایتش را به خودش و

 بتوانند دیگران را هدایت کنند.

ِ أََحق  » ِ أَ َفَمْن يَْهدي إِلَى اْلَحق  ِل اللَّه  يَْهدي لِْلَحق  ِ ق  ْم َمْن يَْهدي إِلَى اْلَحق  َركائِك  ْن َل أَْن ي تَّبََع أَمَّ ق ْل َهْل ِمْن ش 

ونَ  يَِهد ِي إَِلَّ أَْن ي ْهدى ْم َكْيَف تَْحك م   (85 -)یونس « َفما لَك 

تنها خدا به حق هدايت »كند؟! بگو: آيا هيچ يك از معبودهاى شما، به سوى حق هدايت مى»بگو:  ترجمه:

هدايت  تر است، يا آن كس كه خودكند براى پيروى شايستهكند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مىمى

 «كنيد؟!شود، چگونه داورى مىشود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مىنمى

كِب  ا َعلىَ »  (22 -)الملک « ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ  َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّن يَْمشِى َسوِي  ا َعلىَ  أَ َفَمن يَْمشِى م 

قامت در صراط  كسى كه راست كند به هدايت نزديكتر است ياآيا كسى كه به رو افتاده حركت مى ترجمه:

 دارد؟! مستقيم گام برمى

و بدیهی است که شناخت، گزینش و انتصاب انسان کامل و ارسال او به سوی خلق برای هدایت، فقط      

ها دست گيری یا سایر عوامل قدرت، کسی به این فضيلتی خالق حکيم اوست و با رأیدر توان و عهده

 شود: نيافته و مأمور او نمی
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 (124 –)اَلنعام  «... اللَّه  أَْعلَم  َحْيث  يَْجَعل  رِسالََته»... 

 خداوند آگاهترین است که رسالتش را کجا قرار دهد. ترجمه:

گردد، خود هدایت شده باشد و انسان هدایت پس َلزم است کسی که برای هدایت خلق گسيل می     

ها و استعدادهای انسانی او در حد است. یعنی کسی که قوه« انسان کامل»شده، همان انسان معتدل یا 

کند )که گناه نکردن در امکان هر شخص دیگری فعليت رسيده است. چنين انسانی نه تنها گناه نمی کمال به

ها گردد،  که به این ویژگیکند و دچار فراموشی و ... نيز نمینيز هست(، بلکه خطا و اشتباه نيز نمی

 گردد. اطالق می« معصوم»و به چنين شخصی « عصمت»

ی شرایط آنان القی که به مخلوقاتش از از رگ گردن نزدیکتر است و  آگاه به همهآید خپس عقال  َلزم می     

که  –های کامل آفریده باشد و کاملترین آنها را که ظرفيت تحمل بار رسالت و امامت است، انسانی با ظرفيت

برای هدایت  دارد را برگزیند و -باشد مستلزم تحمل علم، کنترل اراده، صيانت نفس و انجام مأموردیت می

 خلق گسيل نماید.

ْم تَْطهيرا   .».. َرك   ( 88 -)اْلحزاب « إِنَّما ي ريد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعْنك م  الر ِْجَس أَْهَل اْلبَْيتِ َو ي طَه ِ

همانا خداوند اراده کرده است که پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و شما را کامال  پاك سازد.  ترجمه:

 )عصمت(
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اشاره نموده است؟ در ضمن  )ص(القمر و معراج چه آیاتی به معجزات پيامبر اکرمبه غير از شق :26شبهه 

   (1839تير  3)معرفی نمایيد.  باره را های معتبر تاریخی در اینکتاب

  

«x-shobhe:» دیگران از انجام آن  کاری است که« معجزه»دانيد و از مفهوم واژه نيز پيداست، چنانچه می

 باشد.عاجز باشند و یکی از دَلیل نبوت انبيای الهی می

هر کدام دارای معجزات متعددی بودند که بزرگترین آنها )مثل: کشتی نوح، سالم بيرون  )ع(انبيای الهی     

مردگان به  عصای موسی و زنده کردن های پرنده توسط ایشان،آمدن ابراهيم از آتش یا جان دادن به مجسمه

گردید و البته هيچ لزومی ی اصلی آنها تلقی میدست حضرت عيسی عليهم السالم و ...(، به عنوان معجزه

 نداشت که معجزات آنها در کتاب آسمانی خودشان قيد شود.

مثال: اند. به عنوان نيز دارای معجزات بسياری بودند که همگان دیده و در تاریخ ثبت نموده )ص(پيامبر اکرم     

فرمودند تا شير، نان و غذایی تهيه  )ع(آغاز دعوت پنهانی ایشان با معجزه بوده است. چنانچه به اميرالمؤمنين

ی اقربا را دعوت نمودند و همه )آن هم به رسم اعراب جاهليت( خوردند و نوشيدند و آن مقدار کم کند و همه

 های ذیل اشاره نمود:ن نمونهتوان به معجزات دیگری چوغذا هنوز باقی بود. و نيز می

و تظليل الغمام و نزول باران و نازل  مـعـجـزاتـى مـتـعل ق به اجرام آسمانی مانند شق  القمر و رد  الشمس      

 ها براى آن حضرت از آسمان ...ها و ميوهشدن مائده و طعام

ـت بـر آن حـضـرت و حـركـت كـردن معجزاتى متعلق به جمادات و نباتات مانند سالم كردن سـنـگ و درخ     

ریـزه در دسـت ایشان و حـنـيـن جذع و نيز شـمـشـيـر شـدن درخـت بـه امـر آن حـضـرت و تـسـبـيـح سـنـگ

چـوب بـراى عـ كـ اشـه در بـَْدر و براى عـبـدالل ه بـن جـَحـْش در ا حـ د و شـمـشـيـر شـدن بـرگ نـخـل بـراى 

هاى اسب سـ راقـه بـر زمـيـن در وقـتـى كـه بـه دنـبـال آن حـضـرت رفـت در او ل فتن دستابـود جـانـه و فرو ر

 هجرت و ...

ها مانند زنده كردن مردگان و شفاى بيماران و شفای درد چشم معجزاتی متعلق به انسان     

ی مرد انصارى و زنده كردن بزغالهو زنده كردن آهویى كه گوشت آن را ميل کرده بودند  (عليه السـ الم)منيناميرالمؤ

با آن حضرت در قبر و زنده كـردن آن  (رضى الل ه عنهما )كه آن حضرت را ميهمان كرده بـود و تـكـل م فـاطـمـه بـنت اََسد

ی بن اَلكوع كه در خيبر و ملتئم و خوب جوان انصارى كه مادری كور و پير داشت و شفا یافتن زخم سلمه

ذ بن عفرا و پاى محم د بن مسلمه و پاى عبدالل ه عتيك و چشم قتاده كه از حدقه بيرون شدن دست بریده معا

ی خرما و سيراب كردن جماعتى را با اسبان آمده بود و نيز سير كردن آن حضرت چندین هزار نفر را از چند دانه

 جوشيد و ... .و شترانشان از آبى كه از بين انگشتان مباركشان می

القمر و معراج نيز در کالم اند و معجزات بزرگی چون شقعنوان کرده )ص(معجزه از پيامبر اکرم 4144اگرچه      

ی اصلی هر پيامبری، منطبق با شرایط و نيازهای زمان وحی بيان شده است، اما باید دقت نمود که معجزه

صلی للا )ت محمد مصطفیالشأن اسالم، حضری پيامبر عظيمباشد و چون اسالم آخرین دین است و معجزهمی

، باید برای هميشه پایدار و معجزه باقی بماند، خداوند حکيم معجزه او را همان کتاب ]قرآن کریم[ قرار (عليه و آله

داد و به همه جهانيان در تمامی اعصار اعالم نمود، اگر قرآن وحی و معجزه نباشد، َلبد دیگران نيز قادر به 

ی امکانات و دانشمندان خود را بسيج کنيد و ده سوره توانيد همها اگر میآوردن مثل آن خواهند بود، لذ

 بياورید و یا حتی یک سوره بياورید:

ْم ِمْن د وِن اللَّهِ » وا َمِن اْسَتطَْعت  ْفَتَرياتٍ َو اْدع  َورٍ ِمْثلِِه م  ْل َفْأت وا بَِعْشرِ س  ول وَن اْفَتراه  ق  ْنت ْم صاِدقينَ أَْم يَق  )هود «  إِْن ك 

- 18) 

اگر راست »بگو: « او به دروغ اين )قرآن( را )به خدا( نسبت داده )و ساختگى است(!»گويند: آنها مى ترجمه:

 -غير از خدا -توانيدگوييد، شما هم ده سوره ساختگى همانند اين قرآن بياوريد و تمام كسانى را كه مىمى

 «)براى اين كار( دعوت كنيد!
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ْنت ْم في» ْنت ْم  َرْيبٍ ِممَّا نَزَّْلنا َعلى َو إِْن ك  ْم ِمْن د وِن اللَِّه إِْن ك  َهداَءك  وا ش  وَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َو اْدع  َعْبِدنا َفْأت وا بِس 

 (28 -)البقره « صاِدقينَ 

ايم شك و ترديد داريد، )دست كم( يك سوره همانند و اگر درباره آنچه بر بنده خود ]پيامبر[ نازل كرده ترجمه:

 گوييد!براى اين كار، فراخوانيد اگر راست مى -غير خدا -آن بياوريد و گواهان خود را

به غير از آیات فوق که مستقيما  به معجزه بودن  –پس با توجه به این که کل قرآن مجيد معجزه است      

يان معجزه است. ، تک به تک سور، آیات، کلمات و حروف قرآن کریم همان معجزه و ب-نماید قرآن تصریح می

در قرآن کریم آمده است؟ مانند این است که  )ص(ی دیگری از پيامبر اکرملذا سؤال از این که کدام معجزه

 ای دال بر معجزه آمده است؟!بپرسيم چه معجزه

 توانيد کتب ذیل را نيز مورد مطالعه قرار دهيد:اما در مورد معرفی کتب معتبر ]که البته بسيار است[ می     

 فروغ ابدیت: آیت للا جعفر سبحانی

 منتهی اَلمال: مرحوم حاج شيخ عباس قمی

 : رسولى محالتى8هایى از تاریخ تحليلى اسالم جلد درس

از اول کتاب  13تا آخر کتاب و جلد  159، از صفحه 11و براي آگاهي دقيقتر، از معجزات، به بحار اَلنوار جلد      

 مراجعه فرمائيد. 146تا صفحه 
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بوده است؟ اگر نبی کسی است که خبر غيب  قبل از بعثت هم نبی )ص(آیا پيامبر اکرم )زاهدان(: 27شبهه 

و خبر از غيب به ایشان چگونه با خاتميت توجيه  (س)ی نزول جبرئيل بر حضرت فاطمهرسد، مسئلهبر او می

   (1839تير  24))تلخيص( شود؟ می

  

«shobhe-x:»  صلوات للا عليه و آله(یعنی برانگيخته شدن به نبوت )پيامبری(  و بدیهی است که پيامبر اکرمبعثت( 

 اند. قبل از برانگيخته شدن، نبی نبوده

، مأمور شدن «رسالت»باشد، اما ی آن دریافت وحی نبوی مینبوت به معنای پيامبر شدن است که َلزمه     

باشد، اما « نبی»باشد. پس ممکن است پيامبری ا جهانی( میبه سوی یک قوم )اعم از کوچک، بزرگ ی

 رسول نباشد، یا رسالتش محدود به خود و خانواده، اهالی قصبه، شهر یا یک قوم معين باشد.

جانب خداوند متعال به او اخبار غيبی از نبی کسی است که »اگرچه همان گونه که بيان فرمودید:      

 يد:، اما توجه داشته باش«رسدمی

ی باشد. چه آن که به همههر کسی که به او خبری از غيب می رسد، نبی به معنای پيامبر نمی –الف      

رسد. بلکه اگر خبر از غيب حامل پيام و مأموریت ی الهام یا رؤیای صادقه، خبر از غيب میها به واسطهانسان

 ت.ی وحی و نبوت اسمبعوث شدن به نبوت و رسالت باشد، به منزله

گاهی در خواب، مثل وحی به ، گردیدنه تنها وحی به تمامی انبيای الهی توسط جبریئل نازل نمی –ب      

پذیرفت، گاهی شنيدن صدای وحی، مثل تکلم با حضرت موسی و ... صورت می )ع(حضرات ابراهيم یا یوسف

ی وحی و نبوت کسی که جبرئيل بر او نازل و گفتگویی نيز به منزله (السالمعليه)بلکه هر نزول حضرت جبرئيل

 باشد.شده است نمی

نازل شده است، از جمله  )ص(اکرمچنانچه آن دسته از احادیث قدسی که توسط حضرت جبرئيل بر پيامبر     

و  (السالمعليها)هباشد و همچنين سخنان ایشان با حضرت فاطمنمی )ص(آیات قرآنی وحی شده برای پيامبر اکرم

 باشد.بيان اخبار غيب نيز به منزله وحی نبوی و نبوت ایشان نمی

پيامبر  يیی وحهر گونه خبر و بيان غيبی از جانب خداوند متعال وحی است، اما هر دریافت کننده –ج      

ای چون حشره نيست. چنانچه خداوند حتی خطاب و قول تکوینی خود به سایر موجودات از مالئک گرفته تا

 فرماید:نامد. چنانچه میزنبور را وحی می

وا َسأ ْلقي ي وحيإِْذ » وا الَّذيَن آَمن  ل وبِ الَّذيَن َكَفر وا الر ْعَب َفاْضرِب وا َفْوَق  في َرب َك إِلَى اْلَمالئَِكِة أَن ِي َمَعك ْم َفَثب ِت  ق 

ْم ك لَّ بَنانٍ   (12 -)اْلنفال  «اْْلَْعناقِ َو اْضرِب وا ِمْنه 

من با شما هستم، كسانى را كه ايمان »كرد:  وحىو )به ياد آر( موقعى را كه پروردگارت به فرشتگان  ترجمه:

ها را بر باَلتر از گردن )بر افكنم ضربههاى كافران ترس و وحشت مىاند، ثابت قدم داريد! به زودى در دلآورده

 سرهاى دشمنان( فرود آريد! و همه انگشتانشان را قطع كنيد!

ونَ َرب َك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخذي ِمَن  أَْوحىَو » َجرِ َو ِممَّا يَْعرِش   (63 -)النحل « اْلجِباِل ب ي وتا  َو ِمَن الشَّ

ها و درختان و داربستهايى كه از كوه»)و الهام غريزى( نمود كه:  وحىو پروردگار تو به زنبور عسل  ترجمه:

 هايى برگزين!سازند، خانهمردم مى

ایی و سری شياطين و دشمنان بين خود را نيز از جالب آن که خداوند متعال حتی گفتگوی الهامی، الق     

 نماید:گردد، قلمداد میکه بين سایر موجودات رد و بدل می يیاقسام وح

و  ا َشيَاِطيَن اَْلنسِ َو اْلجِن   نَبىِ  َو َكَذالَِك َجَعْلَنا لِكل  » ْم إِلىَ  ي وِحى َعد  ه  ور ا  وَ  بَْعض  ر  َف اْلَقْوِل غ  ْخر  لَْو َشاَء  بَْعضٍ ز 

ْم َو َما يَْفتَ َرب َك َما َفَعل   (112 -)اْلنعام  «ونَ ر  وه   َفَذْره 
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اين چنين در برابر هر پيامبرى، دشمنى از شياطين انس و جن  قرار داديم آنها بطور سرى )و  ترجمه:

خواست، گفتند و اگر پروردگارت مىاساس )براى اغفال مردم( به يكديگر مىدرگوشى( سخنان فريبنده و بى

ن، آنها و تهمتهايشان را به توانست جلو آنها را بگيرد ولى اجبار سودى ندارد.( بنابرايكردند )و مىچنين نمى

 حال خود واگذار!

  نتیجه:     

از همان آغاز خلقت، اعظم و اشرف مخلوقات بوده است، اما در  )ص(اگرچه وجود مقدس پيامبر اکرم -1

 اند.نبوده« نبی»این دنيا تا قبل از بعثت 

له انسان[ وحی اگرچه هر غيبی از جانب حق تعالی ]چه به مالئک باشد یا سایر موجودات و از جم -2

نيز نبی به  يیی وحباشد، لذا هر گيرندهبه معنای وحی نبوت نمی يیشود، اما هر وحگفته می

 باشد.معنای پيامبر نمی

العزم نازل شده است و بسياری از آنان وحی را از طرق فقط به انبيای اولی (السالمعليه)حضرت جبرئيل -8

 نمودند.دیگر دریافت می

از طرف خداوند نازل نموده است، وحی الهی است، اما  )ع(انی که حضرت جبرئيلی اخبار و سخنهمه -4

 باشد.ی خداوند به پيامبرش برای کتاب )اوامر دینی و شرع( نمیی آیات نازلهی آنان از دستههمه

، دليلی برای نبوت ایشان (عليهاالسالم)خدمت حضرت فاطمه )ع(با توجه به نکات فوق، نزول حضرت جبرئيل -5

 ندارد. (صلوات للا عليه و آله)پيامبر اکرم« ختم نبوت»باشد و منافاتی با نمی

تعالی نازل از جانب حق« دین»به عنوان  يیلذا هيچ وحختم نزول دین جدید. ختم نبوت، یعنی  -6

 گردد.معناست که دیگر هيچ کس به نبوت مبعوث نمی نخواهد شد و این بدین
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شود، چرا؟ و اگر را دید؟ اگر نمی)عج( شود تا قبل از ظهور امام زمانآیا به هيچ وجه نمی )تهران(: 28شبهه 

   (1839تير  29)شود چگونه؟ می

  

«x-shobhe:» :َلزم است به نکات ذیل با اخالص، تعمق و درایت کامل توجه کنيم 

و  )ص(للااصل، دیدار نيست. بلکه اتصال است. مهم چگونه دیدن است. چه بسيار افرادی که رسول –الف      

ای منقطع نگردید و چه بسيار بودند افرادی که به را ندیدند، اما اتصال مدامشان حتی برای لحظه )ع(اهل بيت

ا این دیدار و گفتگو جز بر کفر و کردند، امدیدند و حتی با آنان گفتگو میصورت مستمر آن بزرگواران را می

را و کوفيان امام حسين و حضرت عباس و حضرت  (السالمعليه)علیحضرت عنادشان نيافزود! چنانچه خوارج، 

 دیدند. اما)!(السالم را میاکبر و ... عليهمعلی

د و نندبهایشان را میمشکل اصلی ما در دیدار یا اتصال، خودمان هستيم. امثال ما چشم –ب      

شود آن را دید؟ به غار و سياه چال بينيم؟ یا چگونه میپرسند: پس نور کجاست و چرا ما آن را نمیمی

گویند جهان را روشن و پرسيم: پس این خورشيد که میرویم و میهواهای نفسانی و حوایج دنيایی فرو می

پرسند: اگر صدایی هست، يرند و میگهایشان را میشود آن را دید؟ گوشکند کجاست و چگونه میگرم می

 شنویم؟!پس چرا ما نمی

نشنيم و بدون این که هيچ حرکتی به خود دهيم و قدمی به سوی نور گام برداریم، به ما در ظلمت می     

ی امثال ما، دعا از سر آمادگی «مهدی بيا –مهدی بيا »حقيقت معنای شعار زیبای «.  تو بيا»گویيم: نور می

مایت نيست، بلکه از عدم شناخت و تنبلی در حرکت به سوی ایشان است. امثال ما چنان دفاع و ح

 اند! و گویا ایشان هستند که باید به سوی ما بيایند!که گویا ایشان رفته« مهدی بيا –مهدی بيا »گویيم می

ارک شخص حضرت اینک به پاسخ سؤالتان که معلوم است از دلتنگی فراغ محبوب است، از زبان مب –ج      

دقت فرمایيد و نوش و گوارایتان باد و اگر اثری بخشيد، دیگران را نيز از دعای خير  (الشریفعج للا تعالی فرجه)مهدی

 فرمایند:فراموش نفرمایيد. ایشان می

در راه ایفای پيمانی که بر دوش دارند  –که خداوند توفيق طاعتشان دهد  –اگر چنانچه شيعيان ما »     

افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصيب آنان شدند، ميمنت مالقات ما از ایشان به تأخير نمیل میهمد

 ، اصفهانی(851 –)صحيفة المهدی گشت. دیداری بر مبنای شناختی راستين و صداقتی از آنان نسبت به ما. می

 در فرازهای جمالت مبارک ایشان به نکات ذیل دقت ویژه شود: –د      

شود، آنقدر به شيعيان خود محبت و عالقه دارند که تا نامشان آورده می )عج(حضرت امام زمان :1د/     

 کنند.دعایشان می

فرمایند که شيعيان به پيمان خود عمل کنند، چرا که اساسا  شيعه کسی ایشان در این بيان نمی :2د/     

«. شدندپيمانی که بر دوش دارند، همدل می اگر در راه ایفای»فرمایند: کند، بلکه میاست که عمل می

شناسی و پرهيز از تفرقه و گرد آمدن به دور وَلیت است، از یعنی وحدت شيعيان که مستلزم بصيرت در فتنه

باشد. پس اگر شيعه واقعا  مشتاق مهمترین ملزومات مساعد نمودن زمينه و سرعت بخشيدن  به ظهور می

 د.کوشدیدار باشد، در این راه می

پسندند و نه هر دیدار بر مبنای شناخت راستين )معرفت( و نيز صداقت را می )عج(حضرت امام :3د/     

 دیداری را.

پس ما اگر محب و شيعه و خواهان مالقات هستيم، کسی جلوی ما را نگرفته است و باید با جدیت      

 محبت امت به امام است.تالش کنيم. شکی نيست که محبت امام به امت، به مراتب بيشتر از 

 گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عيان است                        گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است


