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 فهرست مطالب

رود، )فردیس(: در یک سایت کامالً الحادی درج شده بود که انسان پس از مرگ به سمت خدا می 1شبهه 

 3 .................................................................. چون انسان پس از مرگ دیگر وجود ندارد. پاسخ چیست؟

، آن قدر که انسان گویند: اسالم دین پیامبر و امام پرستی است و نه خدا پرستی)فردیس(: می 2شبهه 

خوانند ... این برخی را معصوم می سازند ومورد تجلیل است، خدا مورد احترام نیست، برای انسان مقبره می

 4 ................................................................. خواهد! پاسخ چیست؟همان چیزی است که شیطان می
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گویند: پیامبر ما فرستد تا مردم گیج نگردند؟ میپیامبری نمی )کانادا(: چرا خداوند برای هر دورانی 4شبهه 

گویند: امام زمان این کار را ی دین او بودند؟ میخاتم است، چه اشکالی داشت اگر انبیای دیگری بازگو کننده

 7 ..................................................................................... نماید، اما وقت ظهور که معلوم نیست؟می

ی معجزات انبیاء در زمانی اتفاق افتاده که هیچ امکان ثبتی مانند ضبط صدا گویند: همه)تهران(: می 5شبهه 

 9 ............. فرستد.ی جدیدی نمییا تصویر وجود نداشته است، لذا قابل اثبات نیست! پس چرا خداوند معجزه

زده و اند، وجود خداوند را به عصر علمآورده شود با معجزاتی که انبیاء در گذشته)تهران(: چگونه می 6شبهه 

 11 ............................................................................................................ مدعی امروز اثبات کرد؟

و مخالفت  که علم غیب دارند و از سرنوشت افراد در مقابله )ع(و ائمه )ص()خوزستان(: چرا پیامبر اکرم 7شبهه 

دادند؟ لطفاً توضیح مستدل و کامل دهید.با اسالم خبر دارند، با دخترانشان ازدواج کرده و یا به آنها دختر می

 ........................................................................................................................................... 12 

خوانم، چون خدا آدم را به خاطر گناهش به زمین فرستاد، پس گوید: نماز نمی)رشت(: دوستم می 8شبهه 

 14 ................................................................. ما چرا باید تقاصش را پس دهیم، این چه عدالتی است؟

رجعت  )ع()تهران(: رجعت چیست و آیا اقوال مربوطه مستند به اسناد معتبر است؟ آیا حضرت علی 9شبهه 

 16 .................................................... شود و ...؟کشته می )ع(نماید و شیطان به دست حضرت علیمی

)اصفهان(: مبحث جدایی دین از سیاست، هنوز در محافلی، به ویژه در میان برخی از اقشار  11ش 

 18 ............................ ؟ پاسخ مستدل ارائه دهید.«چرا نباید جدا باشند»دانشجویی مطرح است و پرسند: 

: اگر كسی كامالً به اسالم و احکامش پایبند و شیعه دوازده امامی باشد و كامالً به والیت اهل 11شبهه 

و ولی فقیه را قبول نداشته باشد تكلیفش چیست؟ آیا مرتد است؟ اگر هم بیت معتقد باشد ولی والیت فقیه 

 21 ...................................................... مرتد نیست پس جایگاه شعار )مرگ بر ضد والیت فقیه( چیست؟

دهیم به کافران امکانات مادی می»یا « کنیمما هر که را بخواهیم هدایت می»)شیراز(: آیاتی چون  12شبهه 

 21 ................................................................ ، چگونه با عدل الهی قابل جمع است؟«تا گمراهتر شوند

 23 .................................. پیروی کنیم؟« ولی فقیه»چیست و چرا باید از « والیت فقیه»: مفهوم 13شبهه 

 24 ...... اثبات وجود امام زمان وجود دارد؟)اثبات برون دینی(پاسخ چیست؟ )تهران(:آیادلیلی عقلی بر14شبهه
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را به اثبات رساند؟ دالیل متقنی « وحدانیت خدا»شود با دالیل عقلی و مادی )تهران(: آیا می 15شبهه 

 26 .................................................................................................... خواهم که پاسخگو باشم.می

گوییم صفات خدا عین ذات اوست. پس اگر شناخت ذات خداوند محال است، چگونه )همدان(: می 16شبهه 

 28 ........................................................................ شود؟شناخت خدا از راه شناخت صفات میسر می

چه مشکل خاصی دارد که این چنین مورد « ظهور بسیار نزدیکتر»دی )تهران(: مگر محتوای سی 17شبهه 

 29 ........ باشند؟د خراسانی نمینقد قرار گرفته است؟ اصالً چه دلیلی دارید که ظهور نزدیک نیست و آقا سی

فرماید برای هر قومی رسولی ای که میو قرآن و با استناد به آیه )ص(گویند: به امر هللا، محمد: می18شبهه 

 31 .............................. ها باید همگی زرتشتی شویم. پاسخ چیست؟به زبان خودش فرستادیم، ما ایرانی

 33 ............... امر؟و ولی )ص()تهران(: آیا اطاعت از قرآن کریم مقدم است یا اطاعت از حضرت رسول 19شبهه 

گویند: خداوند برای هدایت فقط قرآن را نازل کرده است، پس دیگر رجوع به حدیث، )قم(: می 21شبهه 

 35 ........................................................................روایت، دعا و ... لزومی ندارد و اصالً ضد قرآن است!

شوی! آیا )مشهد(: خدا به انسان اختیار داده و بعد فرموده اگر عبادت و اطاعت نکنی معذب می 21شبهه 

 37 ...................................................................................................................... این جبر نیست؟

وقتی خودمان پیامبر ایرانی )زرتشت( داریم، چرا باید »کنند: : به ویژه در میان دانشجویان شبهه می22شبهه 

 39 ................................................ یان دارید.از یک پیامبر عرب تبعیت کنیم؟ لطفاً پاسخ را با دالیل متقن ب

رسید و از نسل او ادامه یافت و  )ع(به امام حسین )ع()دزفول(: چرا امامت پس از امام حسن مجتبی 23شبهه 

 41 .................................................................. اهل بیت می گویند؟ )ع(چرا فقط به فرزندان امام حسین

می دانید جهان نظمی دارد؟ و ما که موقع خلقت جهان  : ما که کل جهان را تجربه نکردیم، از کجا24شبهه 

 41 ............................................. نبودیم، از کجا بفهمیم خالقی داشته است؟ شاید تصادفی بوده است؟

ی جریان انحرافی و این که )کرج(: ظهور خفی یا ظهور صغری چیست و آیا ارتباطی با وعده 25شبهه 

 43 ...............................................................................افتد، دارد؟مشایی گفته اتفاقی به نفع ما می

هایی برای خدا )برقعی(: اسمای الهی باید از وحی برسد. در مفاتیح )مثل دعای مشلول( اسم 26شبهه 

 45 .......................................................................... آورده شده که در قرآن نیست ...! پاسخ چیست؟

ای وهابیت گفت: حضرت علی هرگز در طول های ماهواره: یک عالم وهابی در یکی از شبکه27شبهه 

 47 .......................................................... ت است و چرا؟خالفتش از ماجرای غدیر صحبت نکرد. آیا درس

کنید؟ شاید علمای مسیحی نیز پاسخی اید که آن را رد میگویند مگر شما انجیل را خوانده: می28شبهه 

 49 ............................................................داشته باشند؟ پاسخ چیست؟ « تثلیث»برای شبهاتی چون 

دهند هایی قسم می)تهران(: یک مبلغ وهابی گفته است که شیعیان ]در مفاتیح[ خدا را به اسم 29شبهه 

 51 .................. داند، پس این چه اسم و چه قسمی است؟که جز خودش کسی تفسیر و تأویل آنها را نمی

 53 ..... گردد؟پرسند:نیازخدا ازخلقت انسان چه بوده و ازبهشت و جهنم رفتن چه عایدخداوندمی:می31شبهه
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رود، در یک سایت کامالً الحادی درج شده بود که انسان پس از مرگ به سمت خدا می )فردیس(: 1 بههش

   (1389بهمن  2)چون انسان پس از مرگ دیگر وجود ندارد. پاسخ چیست؟ 

   

الحادی نیستند، بلکه با قصد و ها، صرفاً گونه سایت قبل از پاسخ دقت شود که این «:شبهه -ایکس »

ی ایجاد تشکیک، شبهه و ... را دنبال به وسیله« اسالم زدایی»هایی در جهت غرض، اهداف و برنامه

 شود.اطالق می« نفاق و مزدوری»کنند، که در اصطالح به کار آنها می

احت منکر خدا، اسالم، قرآن، گونه گفتار یا نوشتاری الحادی است که با صر ی سایت یا هراعتقاد، نظریه     

قیامت و ... شود و بگوید: من هیچ اعتقادی به این اصول ندارم، به نظرم دنیا چیزی جز ماده نیست و فقط 

فنا یا تغییر مادی بر آن حاکم است و سپس دالیل خود را ارائه دهد. نه این که هم  قوانین مادی و از جمله

به سوی او به میان آورد، منتهی با تحریف و دروغ! لذا هر کجا مواجه الحادی باشد، هم سخن از خدا و حرکت 

گوید و فقط زند، اما خالف میشدید که نوشتاری، گفتاری، سایتی یا شخصی دم از خدا و پیامبر می

 اطالق نمود. و اما پاسخ:« منافق»ها و باورها کند، باید آن را خواهد ایجاد اعوجاج در اندیشهمی

اگر خدایی را باور دارند، باید ببینند که او در مورد سیر، مراحل و مقاصد حرکت انسان در حیات  –الف      

ی او تبیین و تفسیر کنند! و اگر خدا و معادی را دنیوی و اخروی چه فرموده است، نه این که خود از ناحیه

 «.رودانسان به سوی خدا می»قبول ندارند، پس نگویند: 

پس از مرگ دیگر انسانی »همه سویش ایراد دارد و باطل است. به عنوان مثال: اگر سخن باطل  -ب      

 نیز معنایی ندارد.چون وجودی ندارد که به سمتی برود یا نرود.«رودانسان به سمت خدا می»،پس«وجودندارد

ناخواسته به وجود خداوند متعال و حیات انسان  ،«رودانسان به سوی خدا می»گوید همین که می –ج      

را نقض نموده است! و « نبودن انسان پس از مرگ»پس از مرگ و حرکت او اذعان کرده و ادعای خود دال بر 

سیر حرکت انسان، چگونه همان طور که در ابتدا بیان گردید، اگر خدایی هست ]که هست[، او باید بگوید که 

ی وجودیش به هنگام رسد و حیات دنیوی او تأثیر در جایگاه و رتبهاست و به چه مراحل و مراتبی از وجود می

 شود؟اش چه میمرگ دارد یا خیر؟ و نتیجه

و  باید»و « خوب و بد»ی این سخنان بیهوده، برای این است که به مسلمان القا کنند که نگران همه –د      

نباشند و هر چه دلشان خواست انجام دهند، چرا که حیاتی پس از مرگ نیست و انسان پس از مرگ « نباید

دانند که مسلمان به خداوند خواهند مسلمان را منحرف کنند و میگردد. منتهی چون میمحو و نابود می

ی خود ن که دست کم در گفتهآورند، بدون ایو رفتن به سوی او به میان می« خدا»اعتقاد دارد، سخن از 

 کمی تأمل کنند. 
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قدر که انسان  ، آنگویند: اسالم دین پیامبر و امام پرستی است و نه خدا پرستیمی )فردیس(: 2 بههش

خوانند ... این سازند و برخی را معصوم میمورد تجلیل است، خدا مورد احترام نیست، برای انسان مقبره می

   (1389بهمن  3)خواهد! پاسخ چیست؟ همان چیزی است که شیطان می

  

چرا  –در بررسی یک شبهه بر علیه اسالم، موضوع باید از دو جنبه بررسی شود: الف «:شبهه -ایکس »

گویند و آیا سخنشان با وحی، عقل و منطق انطباقی چه می –کنند؟ ب گویند و چه مقصودی را دنبال میمی

 دارد یا خیر؟

نیست، بلکه در مکتب اسالم « انسان»از سیاق این کالم مشخص است که نگرانی آنها ارزش      

را در دیدگاه مسلمان تضعیف  )ع(خواهند از این در وارد شده و اعتقاد، عالقه، احترام و جایگاه اهل عصمتمی

 کنند.و موضوع پرستش آن را مطرح می« خدا»کنند، منتهی از باب نفاق وارد شده و در قالب دفاع از 

، بسیار «انسان»ت عالم هستی و سرآمد آنها ی موجوداالبته که در دیدگاه اسالم، ارزش همه –الف      

نامد. لذا خواه انسان مؤمن باشد یا کافر، نزد انسان مسلمان می« خلیفة هللا»واالست، تا آنجا که او را 

محترم است و البته هر چه او با کسب فضائل که سرآمدش دوری از شرک و نفاق است، بیشتر احترام خود 

باالتر رود، محترمتر است. لذا انسان مسلمان و سپس انسان مؤمن و انسان  ی وجودیشرا حفظ کند و مرتبه

کنند، ارزش و جایگاه واالتری دارند و ارزش واالی هایی که علم دارند و به علم خود نیز عمل میمتقی، انسان

 ی وجودی آنها در قرب به خداوند متعال است.نیز به خاطر اوج مرتبه )ع(اهل عصمت

ی فرمایند: اگر کسی خانهمی (السالمعلیه)ش یک مؤمن در اسالم، آنقدر واالست که امام صادقارز –ب      

هایش را به آتش هایش را خرد کند، خردهی روی زمین است[ را خراب کند، خرابهکعبه ]که مقدسترین خانه

گر و به ویژه مکاتب بکشد، گناهش کمتر از کسی است که آبروی مؤمنی را بریزد. بدیهی است اگر مکاتب دی

های نوین و ارزش قائل بودند، در پی استثمار او به روش« انسان»بشری نیز ]نه تا این حد[ بلکه اندکی برای 

 انداختند.کهن نبوده و این همه قتل و جنایت و فساد و ظلم به راه نمی

مسلمین، اعتقاد و رجوع مسلمانان اما چنانچه بیان شد، درد آنها و در واقع معضل آنها برای استثمار  –ج      

« درد خداپرستی»است. حال به این آقایان که ظاهراً مدعی  )ع()به ویژه شیعیان( به پیامبر و اهل بیت

شناسید، چگونه عبادت گوییم: شما پیامبر و امام را کنار بگذارید و بگویید که خدا را چگونه میهستند، می

کنیم: قبل از آن که ما دنبال سؤال می ببینیم اصالً عملی هست یا خیر؟!کنید تا کنید و چگونه اطاعت میمی

ای بگردیم، دنبال این هستیم که بدانیم آیا خداوند متعال بندگانش را هدایت نموده یا رها کرده است؟ واسطه

ر به اگر هدایت نموده، آیا با واسطه بوده و یا این که به هر کسی به صورت مستقیم وحی نموده است؟ اگ

)ها( را بنده و شما و ایشان )همگان( وحی نرسیده، البد پیامبری ارسال نموده است. پس او خود این واسطه

، به دنبال وسیله باشید و «کمال و تقرب به کمال مطلق یسوسیر به »قرار داد و فرمود برای قرب به من 

 رار داده و معرفی کرده باشد.رساند، که خود او که هدف است آن را قای ما را به هدف میوسیله

 (35 -)المائده « َسبیلِِه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو اْبَتُغوا إِلَْیِه اْلَوسیلََة َو جاِهُدوا في»

اى جستجوى وسیلهايد، از خدا پروا داشته باشید، و در مؤمنین درآمدهی هان اى كسانى كه در زمره  ترجمه:

برآئید و در راه او جهاد  -كه همان عبوديت و به دنبالش علم و عمل است  - براى نزديك شدن به ساحتش

 .كنید، باشد كه رستگار گرديد

به بشر ابالغ « نبی و رسول»ی که آن را نیز به واسطه« وحی»ی حال دقت کنیم که خداوند به واسطه     

ست؟ آیا فرموده وقتی وحی را دریافت کردید، دیگر پیامبر و امام را کنار بگذارید، یا نموده، از ما چه خواسته ا

 فرموده جهت عبادت و اطاعت من، مطیع امر آنها باشید؟!

ٍء َفُردُّوُه إِلَى اللَِّه َو يْ شَ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم في»

 (59 -)النساء «  الرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْلیَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْیٌر َو أَْحَسُن تَْأويالً 
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 ،ايد خدا را اطاعت كنید، و رسول و كارداران خود را )كه خدا و رسولهان اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

مت و معیار واليت آنان را معین كرده( فرمان ببريد، و هرگاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و عال

 .رسول مراجعه كنید، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان بهتر، و سرانجامش نیكوتر است

 و فرمود:

 (32 -)آل عمران « إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلكافِرينَ ُقْل أَطیُعوا اللََّه َو الرَُّسوَل َفإِْن تََولَّْوا فَ »

 دارد.بگو خدا و رسول را اطاعت كنید اگر قبول نكردند بدانند كه خدا كافران را دوست نمى ترجمه:

 و فرمود:

 (81-)النساء « َمْن ُيِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطاَع اللََّه َو َمْن تََولَّى َفما أَْرَسْلناَك َعلَْیِهْم َحفیظاً »

كسى كه رسول را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و كسى كه روى بگرداند بايد بداند كه ما تو را به  ترجمه:

 .ايمنگهبانى آنان نفرستاده

« توحید»گونه شبهات، هیچ آشنایی اندکی نیز با مبحث  بسیار روشن است که تولید کنندگان این –د      

« پرستش»گفتن آنها نیز نفاقی بیش نیست. لذا هیچ ادراک و فهمی از معنا و مفهوم « خدا، خدا»ندارند و 

 .می دانندو ... ن« بزرگداشت»، «احترام»، «محبت»ندارند و تفاوت آن را نیز با 

اگر احداث مقبره، برای این که مؤمنین جمع شده و با توسل به عبادت خدا )نه عبادت صاحب قبر( بپردازند      

کند کنند، عمل کسی که برای خدا، جانش را به خاطر نجات جان دیگری فدا میتش انسان قلمداد میرا پرس

 نامند؟! را چه می

در خاتمه دقت شود که نوع انسان از آن جهت که فطرتاً عاشق کمال است، انسان برتر را دوست  –ھ      

و تنها تفاوت در مصداق واقعی دهد رار میورزد که او را الگوی خود قدارد و حتی به او چنان عشق میمی

و به ویژه شیعیان حرص و  است. لذا تمامی کسانی که نسبت به عشق و ارادت مسلمانان« انسان برتر»

هایی که از نظر آنان برتر است دارند و بغض و کینه دارند، خود همین احساس و حتی شدیدترش را به انسان

خواه یک شخصیت سیاسی غربی باشد، یا یک هنرپیشه، خواننده، دهند. آنها را الگوی خود قرار می

سازیم، ای میاو مقبره )ع(فوتبالیست و ... . و بیشتر از ما مطیع آنها هستند. اگر ما برای رسول یا اهل بیت

ی دلشان،بلکه معبودشان همان است که شویم، آنها نه تنها کعبهاما در آن حرم به عبادت خدا مشغول می

 فرماید:شناسندش. چنانچه خداوند متعال خود میمیبرتر 

ِ اللَِّه َو الَّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحب ً »  (165 –)البقره ...«  ا لِلَّهَو ِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنداداً ُيِحبُّونَُهْم َكُحب 

گیرند و آنها را مانند خدا دوست ها میو بعضى از مردم كسانى هستند كه به جاى خدا شريك ترجمه:

اند شدت محبتشان به خداوند است ... . )یعنی از مال و جان و دارند و كسانى كه به خدا ايمان آوردهمی

 دارند، در راستای و ذیل محبت اوست(.بستگان، رسول و اهل بیت و ... هر چه را دوست می

خواهد. یعنی محبوب و الگوی ما، به غیر از کسانی باشد که میو این همان چیزی است که شیطان      

 خداوند آنها را تطهیر نموده و معلم و الگوی بشر قرار داده است:

 (21 -ْلحزاب )ا« َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كاَن يَْرُجوا اللََّه َو اْلیَْوَم اْْلِخَر َو َذَكَر اللََّه َكثیراً  لََقْد كاَن لَُكْم في»

به راستى كه زندگى رسول خدا براى شما سرمشق بسیار نیكى است )اما( براى آن افرادى كه به  ترجمه:

 كنند.رحمت خدا و روز قیامت، امیدوار باشند، و خدا را بسیار ياد كرده و مى
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ها پس سال! آيا حکومت مدت 7گویند چند سال است، می )عج(مدت حکومت حضرت مهدی )قم(: 3 شبهه

   (1389بهمن  6)شود؟ از ظهور است؟ پس از ایشان چه می

  

، در روایات از )عجل هللا تعالی فرجه الشریف(در مورد مدت حکومت حضرت صاحب، حجة بن الحسن «:شبهه –ایکس »

ها به تناسب سؤاالتی است که آنها در پاسخسال یا بیشتر بیان شده است و معلوم است که  71سال تا  7

اختیار ما نیست. اما بدیهی است که این مدت کوتاه نخواهد بود. چرا که بیش از هزار سال دعای منتظران 

 بدون عنایت خداوند و استجابت نخواهد ماند. « و تمتعه فیها طویالً »مبنی بر 

یابد، چرا که اگرچه بسیاری و خونریزی استقرار میاما این حکومت، پس از سالیانی دعوت و حتی جنگ      

های گروند، اما هیچ یک از حکومتهای دیگر به ایشان میاز مردم در همان بدو ظهور و سپس فوج فوج گروه

کنیم، زیر بار نخواهند رفت های سیاسی، نظامی و اقتصادی که از آن به استکبار جهانی یاد میجبار و قدرت

شوند. برای دهند تا این که در نهایت کشته یا تسلیم میبه فتنه و جنگ و مقابله ادامه میتوانند و تا می

توانیم به همین انقالب و برپایی حکومت اسالمی در ایران توجه کنیم که به رغم استقرار و ثبات درک بهتر می

است و آنها نیز از هیچ  «المللاستکبار جهانی و صهیونیسم بین»کافی، هنوز مورد غضب دشمنان، از جمله 

 کنند. در آن زمان نیز چنین خواهد بود.ای برای براندازی این حکومت کوتاهی نمیفتنه و توطئه

ی تروریستی )مانند اجدادشان( به شهادت پس از استقرار و سالیان دراز حکومت، ایشان در یک توطئه     

گردد حیات ایشان رجعت یافته است اداره می رسند و پس از ایشان حکومت توسط معصومی که در زمانمی

  یابند حکومت خواهند کرد.طور در تداوم معصومین دیگری که رجعت میو همین

یابند و همچنین بسیاری از مؤمنین و رجعت می )ع(در زمان ایشان نیز به هنگام قیام، حضرت مسیح     

خواهیم که یابند. چنانچه در دعای عهد از خداوند میشهدای دیگر ]البته اگر خودشان بخواهند[ رجعت می

 «.اگر بین ما و ظهور ایشان، مرگ رخ داد، ما را در زمان ظهور رجعت دهد تا یاریش نماییم»

گردد، پس غسل و کفن و تدفین می )ع(تنها معصوم فقط به دست معصومتذکر این نکته الزم است که نه      

حتماً قبل از شهادت ایشان معصوم دیگری رجعت یافته است، بلکه تا انسانی روی زمین هست، حجت خدا 

هم برای او هست و محال است که حتی یک لحظه کسی بدون امام و حجت در روی زمین باقی بماند. لذا 

است. و نیز تأکید شده است که « معصوم»رود شده است که آخرین کسی که از دنیا می در روایت نیز قید

رود، همان اگر روی زمین فقط دو نفر باشند، حتماً یکی از آنها بر دیگری امام است و آخرین آنها که از دنیا می

با رفتن یک معصوم رجعت و حکومت خواهند نمود و در آخر نیز  )ع(امام معصوم است. پس برخی از معصومین

[ به عنوان آخرین انسان بازمانده روی زمین، حیات دنیوی )ع(و یا یکی دیگر از معصومین )ص(]شاید پیامبر اکرم

 گردد.به پایان رسیده و قیامت برپا می
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گویند: پیامبر ما فرستد تا مردم گیج نگردند؟ میچرا خداوند برای هر دورانی پیامبری نمی )کانادا(: 4 بههش

گویند: امام زمان این کار را ی دین او بودند؟ میخاتم است، چه اشکالی داشت اگر انبیای دیگری بازگو کننده

   (1389بهمن  6)نماید، اما وقت ظهور که معلوم نیست؟ می

  

، پس از توحید مطرح است. لذا چگونگی شناخت و نگاه به توحید «نبوت»ی مقوله «:شبهه –ایکس »

باشد. به عنوان مثال: وقتی کسی قبول کرد که عالم است که پاسخگوی بسیاری از سؤاالت و چراها می

است و او « سبحان»هستی خالق یکتا و حکیمی دارد که از هر گونه نقص، قصور و تقصیری مبرا و منزه 

ن را هدفدار خلق نموده است و سپس به لحاظ تکوین )خلقت( و نیز تشریع )قوانین( او را به سوی انسا

نماید که اگر تداوم ارسال انبیا را ادامه نداده است، پس البد، هیچ نیازی به کند، یقین میکمالش هدایت می

یز دیگری است. به دنبال آن شود که نیاز من چپس، معلوم می»گوید: باشد. لذا به خود میاین امر نمی

رود. اما اگر خدا را درست می –که همان میل به کمال است  –شناسد و درصدد رفع نیاز رفته، آن را می

ی اعتراض به خود جنبه ،های او برای کسب معرفت و شناخت بیشتر نخواهد بود، بلکه همه«چرا»نشناخت، 

نیا و آخرت، خدا را مسبب انحراف خود دانسته و محکوم گیرد و دست آخر نیز )طبق آیات قرآن(، در دمی

 کند. می

دقت شود که تفکر و تدبر و چرایی در اصول دین نه تنها مذموم نیست، بلکه واجب است، اما تحقیق در      

 باشد و نه احساس.« علم و حکمت»ها در فعل خداوند علیم و حکیم نیز باید منطبق با «چرا»یافتن پاسخ 

رسد. بدیهی راجع به توحید، نوبت به نبوت می –هر کس به حد خود  –پس از شناخت نسبی  – الف     

از « خبر»و کار نبی در نبوت نیز دریافت « خبر»باید کار نبوت را انتظار داشت. ]نبأ[ یعنی « نبی»است که از 

ر بود وحی نمودم و دین را ی بشتعالی و ابالغ آن به بشر است. پس اگر خداوند فرمود: آنچه الزمهجانب حق

یابد. یعنی دیگر خاتمه می« نبوت»شود که دیگر نیازی به وحی مجدد نیست. پس کامل کردم، معلوم می

 گردد که برای دریافت و ابالغ آن، وجود یک نبی الزم باشد.از جانب خداوند نازل نمی« یوحی»هیچ 

است. نقش این « عقل»سان هست که نامش درونی همیشه با ان« نبی»اما در عین حال یک  –ب      

ی او بسیار واالست، تا آنجا که حتی شناخت و تصدیق نبی بیرونی )پیامبران( نیز به وسیله« نبی درونی»

روشن فرستادم، یعنی با « آیات و بینات»فرماید که انبیای خود را با پذیرد. وقتی خداوند متعال میانجام می

برای قبول و تثبیت و تصدیق یک موضوع یا یک « دلیل»ی ای فرستادم، و مطالبههدالیل بسیار محکم و قاطعان

ی حضور کنیم نه به واسطهی عقل قبول میاست. لذا ما حتی نبی بیرونی را به واسطه« عقل»ادعا نیز کار 

مئن رجوعی ننمود و یا حکم او را نپذیرفت، مط« عقلش»جسمانیش در مقابل دیدگانمان. پس اگر کسی به 

کرد. چنانچه در زمان حضورشان هم در میان جامعه بود، او را هم قبول نمی« نبی بیرونی»باشد که اگر یک 

همگان به آنها ایمان نیاوردند و نگرویدند. بلکه فقط آنهایی که عقل خود را به کار انداخته و تسلیم حکم 

 عقلشان شدند، آنها را پذیرفتند.

است و « امام»اما کار هدایت آحاد جامعه، با نبی نیست که به حضور دائمیش نیازی باشد، بلکه با  –ج      

نیز برخوردار بودند. « امامت»از مقام « نبوت»آن انبیایی که هدایت جامعه را نیز بر عهده داشتند، ضمن 

به امامت نیز « خلت و نبوت»ن فرماید: حضرت ابراهیم را پس از امتحان در مقاماتی چوچنانچه قرآن کریم می

 برگزیدیم:

قاَل ال يَناُل َعْهِدي  إِْبراهیَم َربُُّه بَِكلِماتٍ َفأَتَمَُّهنَّ قاَل إِن ِي جاِعلَُك لِلنَّاسِ إِماماً قاَل َو ِمْن ُذر ِيَّتي َو إِِذ اْبَتلى»

 (124 -)البقره « الظَّالِمینَ 

ه حد كامل آن امتحانات را انجام بداد، به هايى بیازمود و او بصحنه و چون پروردگار ابراهیم، وى را با ترجمه:

ه امامت برسان فرمود عهد من به ام نیز كسانى را بابراهیم گفت: از ذريه .وى گفت: من تو را امام خواهم كرد

 رسد.ستمگران نمى

است و « امام»، یک پس آن که بشر برای روشنگری و هدایت به حضور دائمی و مستمرش نیازمند است     

 ماند.و امام همیشه در میان مردم هست و زمین یک لحظه هم از حجت خدا خالی نمی«. نبی»نه یک 
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بسیاری هم داریم، امام که غایب های علمیممکن است بگویند: دست کم در دوران ما که پیشرفت –د      

رؤیت شدن در انظار عمومی است و نه است و هنوز ظهور ننموده است؟ دقت شود که این غیبت، غیبت از 

ایشان. یعنی امام به « امامت»ی غیبت در وجود ایشان. و ظهور نیز امری مربوط به حکومت است و نه همه 

نیز  (السالمعلیه)نماید. چنانچه در زمان حضرت امیرشود و هنوز حکومت نمیچشم سر بنده و شما دیده نمی

نمود. اما امام و حجت خدا بود و هر کس زمان سکوت نیز خالفت نمی دید و دری خراسان وی را نمیشیعه

نیز همین طور هستند. در میان مردم  )عجل هللا تعالی(کند. حضرت مهدیکرد و میاهل هدایت بود، از او پیروی می

. را حاکم نموده باشد، از ایشان پیروی می کند« عقل»پردازند و هر کس هستند و به امور امامتشان می

رسند، از عی و ... مردم میبه مشکالت علمی، فقهی، شخصی، اجتما )ع(ایشان نیز مانند سایر ائمه

کنند ... و چنانچه خود ایشان فرمودند: چیزی مانع از دیدار شیعاینشان نیست، مگر ن دستگیری میدامستمن

 عدم وحدت در این محبتی که به ایشان دارند و نیز گناه.

شد؟ خیر. چرا شدند و جهان آباد میزنده بود، همه هدایت می« نبی»حال باید ببینیم که آیا اگر یک  –ھ      

و حاکم کردن او بر مملکت « نفس»ها به جای که در زمان زنده بودنشان نیز چنین نشد. بلکه اگر انسان

براساس همان دالیل عقلی، امام را حاکم کنند و با دالیل عقلی، خدا، نبی و وحی را بپذیرند و « عقل»وجود، 

 نیز در کار نخواهد بود.« غیبتی»رسند. آن وقت دیگر و الگوی برتر را بشناسند و پیروی کنند، به سعادت می

)از زمان آدم تا هم اکنون( چه کرده است که اگر یک « عقل»دقت شود که مگر بشر با نبی درونی خود      

کردند، ای )عاقل( پیروی میکرد؟ باز هم عدهنمود، چه میآمد می نبی بیرونی هم در میان جامعه رفت و

ای اش می نمودند و عدهای مسخره، مسخرهکردند، عدهوار به سویش سنگ پرتاب میای جاهل ابوجهلعده

 نمایند.که در اختیار دارند می «یوحی»جنگیدند. همان کاری که امروز با مستکبر و طاغوت مأب با وی می
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ی معجزات انبیاء در زمانی اتفاق افتاده که هیچ امکان ثبتی مانند ضبط گویند: همهمی )تهران(: 5 بههش

 فرستد. ی جدیدی نمیصدا یا تصویر وجود نداشته است، لذا قابل اثبات نیست! پس چرا خداوند معجزه

   (1389بهمن  13)

  

شود. وگرنه امروزه بشر ی منکران و دشمنان خدا بیان میالبته که این سخن از ناحیه «:شبهه -ایکس »

کند و از آثار و شواهد نیز ی خود را مطالعه میبه تاریخ گذشتگان خود آشنا است و حتی تاریخ پیدایش سیاره

شناسد، حتی خواهد به موضوعی توجه کند، سال و ماه نمیبرد. بشر وقتی میمیبه مسائل دیگری پی
دهد. مگر در زمان حیات دایناسورها ی دایناسورها را نیز مورد بررسی و بازسازی قرار میشکل و تغذیه

وسایل ضبط صوت یا تصویر وجود داشته است؟ در آن زمان حتی یک آدم هم نبوده که وقایع را به اصطالح 
رسد، اما نوبت به مسائل اعتقادی که میهای بعدی منتقل نماید. زبانی نقل کند و سینه به سینه به نسل

 گردد!کند، بلکه واقعیات مقابل چشم خود را نیز منکر میی حقایق شک مینه تنها به همه

 

های تثبیت معجزه، به آن مفهوم و مصادیقی که در ذهن ما ]مردم[ متداول است، فقط یکی از راه –الف      
اشد. خداوند فرمود که انبیای خود را با دالیل محکم فرستادم، در ببعثت و آخرین راه شناخت انبیاء الهی می

به وجود خدا و یا نبی و حقانیت یک پیامبر پی ببرد. « عقل»ضمن معجزه هم دادم. پس انسان باید از راه 
نیز اعتقاد به اصول عقاید تحقیقی است و تقلید در آن جایز نیست. اما اگر « تشیع»چنان چه در اسالم والیی 

ی عملی نیز به ای بودند که از درایت و فهم و ادراک عقلی کافی برای شناخت برخوردار نبودند، معجزهدهع
 ببینند و یا با تجربه لمس کنند و باور بیاورند.« چشم»انبیاء داده شده است که دست کم با 

یط زمانی، مکانی باشد که متناسب با شرای هر پیامبری نیز مخصوص مخاطبین خودش میمعجزه –ب      

ی مخاطب است. پس لزومی ندارد که ثبت شده و به تاریخ نشان داده شود. به عنوان و اوضاع و احوال جامعه
اند و هیچ چیزی جز مادیات را قبول ندارند، معجزه این است مردم دنیاگرا شده )ع(مثال: اگر در زمان حضرت نوح

کشتی بسازد و مردم نیز با چشم خود باران و سیل و طوفان « ی فعلیمسجد کوفه»که وی وسط خشکی 

 سوزاندند، معجزه ایشان این است کهدشمنان خودشان را می )ع(اگر مردمان زمان حضرت ابراهیم -را ببینند 
پرستند، این صحنه را با چشم ببینند. اگر در د و مردمی که عقل ندارند و بت را مییسالم از آتش بیرون بیا

شود تا آنان که گرایی دین مردم شده است، رود نیل شکافته می، فرعونیت و طاغوت)ع(زمان حضرت موسی
که  )ع(ن طور معجزات حضرت عیسیعقل نداشته به فرعون و خرافاتش گرویده بودند، با چشم ببینند. و همی

کردند. ایشان با یک دست کشیدن کور را بینا می کرد و یا پزشکان بابت معالجه دعوی ربوبیت و یا کاهنی می
مرده را زنده می نمود که هیچ پزشکی قادر به آن نبوده و نیست. تا مردمی که عقل و دلیل و استدالل و 

 شعورشان کمتر است، با چشم ببینند.

عصر »، «عصر حکمت»، «عصر علم»نیاز از معجزه نیستند. اما دوران ما مردمان زمان ما نیز بی –ج      
ی علم است که تبیین و اعالم کننده« ی کالمعصر دعوت به وسیله»و « پذیرش براساس استدالل عقلی

مگان قرار دارد و هم است و این معجزه هم خودش در اختیار ه« کتاب»ی این عصر نیز باشد، لذا معجزهمی

 صوت و تصویرش.

انسانی ارائه داده و آن را در اختیار ی است. قرآنی به جامعه « کتاب»اش اسالم مدعی است که معجزه     

ها ها و فرضیه«ایسم»که در قالب « کالم»همگان و مقابل دید همگان قرار داده و مدعی شده که در عصر 

به « معجزه»دهد. بدیهی است که با توجه به معنا و مفهوم را ارائه می« هللاکالم »شود، نظریات ارائه می
آيد که اسالم نیز مدعی شود، دیگران از انجام آن فعلی که دیگران از انجام مشابه آن عاجز باشند، الزم می

د. چون اگر کالم کنید که این کالم هللا است، مثل و مانندش را بیاوریفرماید: اگر باور نمیعاجز هستند. لذا می
تر بعدی، های پشرفتهها و به ویژه در نسلهللا نباشد، البد کالم انسان است و کالم انسان برای سایر انسان

 قابل تکرار و حتی تکمیل است.

َءُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِْن ُكْنُتْم َعْبِدنا َفْأتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َو اْدُعوا ُشَهدا َرْيبٍ ِممَّا نَزَّْلنا َعلى َو إِْن ُكْنُتْم في»
 (23 -)البقره « صاِدقینَ 

ی ای مانند آن بیاورید و از همهی خویش نازل کردیم در شک هستید، سورهو اگر از آنچه ما بر بنده ترجمه:

 گویید.ی امکانات انسانی و ابزاری[ نیز دعوت کنید، اگر راست میشاهدین خود ]همه

تواند قرآن را رد کند و نه چنین ادعایی تاکنون ادعا زیاد بوده است، اما نه کسی توانسته و میاگرچه      
 وجود دارد، بلکه هر چه هست فقط شعار است و ضد تبلیغ.
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زده اند، وجود خداوند را به عصر علمآورده شود با معجزاتی که انبیاء در گذشتهچگونه می )تهران(: 6 بههش

   (1389بهمن  12)و مدعی امروز اثبات کرد؟ 

  

منکرین و معاندین گاهی ]یا بهتر بگوییم اغلب[ سعی دارند شبهه را با خلط مبحث القا «: شبهه -ایکس »

کاری دارد. راه یم. باید دقت نماییم که حصول هر شناختی ابزاری و راهکنند! لذا ما باید بصیر و دقیق باش

اند، یا در واقع معجزاتی که او توسط شناخت خدا، معجزات انبیای او نیست. معجزاتی که انبیای او آورده

 انبیایش به بشر ارائه داده است، برای اطمینان به نبوت آنان است و نه برای اثبات وجود خدا.

مطرح است. پس اگر کسی به خدا ایمان نیاورده، موضوع « توحید»، پس از «نبوت»ی مسئله –ف ال     

نی که با چشم مادی معجزات را اتواند برای او مطرح باشد. لذا حتی کافرنبوت نبی و معجزاتش نمی

اصالً خدایی را  آوردند، چرا کهو باز هم به نبوت ایمان نمی« این یک سحر آشکار است»گفتند: دیدند، میمی

 ی او را باور کنند.باور نداشتند که پیامبر و فرستاده

شود و ی عقلی است. لذا نه با حس و امور و ابزار حسی اثبات مییک مقوله« وجود و عدم»بحث  –ب      

ن و یک معتقد به منحصر بود« ماتریالیسم»گرا گوییم: یک مادهگردد. به همین دلیل است که مینه نفی می

 تواند راجع به بودن خالقی برای عالم سخن بگوید و نه نبودنش.برای شناخت، نه می« تجربه»ابزار 

های عقلی را راجع به امکان پیدایش عالم هستی، بدون وجود است که باید پاسخ« عقل»این  –ج      

ت که باید بین گرویدن یا همان خدا بدهد و نه معجزات انبیای الهی. به عنوان مثال: این عقل اس« هستی»

های اثبات نشده به بدیهیات عقلی مانند قوانین علیت، حدوث، حرکت، نظم ... از یک سو، و خرافات یا فرضیه

ی بدون آن که حتی یک نمونه سبب حتی یک ماده، چه رسد به عالم هستی،)خرافات مدرن( در پیدایش بی

و یقیناً آن چه را منطبق با بدیهیات خودش هست  حتماً « عقل»جزئی داشته باشد، یکی را بپذیرد. و 

پردازان مدرن سازان و نظریهپذیرد. مگر آن که کسی عقل را تعطیل اعالم کند. ]چنانچه بسیاری از فرضیهمی

اند، نیز گذاشته« دانشمند»کوشند[. این گروه که نام خود را اعتباری عقل میامروزی، به اعالم تعطیلی و بی

علمی جلوه دهند و هر سخن « فرضیه و نظریه»خود را تحت عنوان « حدس و گمان و ظن»سعی دارند 

 گیرد.هیچ گاه جای علم را نمی« ظن و گمان»عقالنی را غیر علمی بخوانند! در حالی که 

ِ َشْیئاً ِمَن الْ  َو ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغني»  (28 -)النجم « َحق 

كنند، در حالى كه خود ندارند، و  ]لذا[ جز خیال و گمان را تبعیت نمىی و هیچ دلیلى علمى بر گفته  ترجمه:

کند. )هیچ دردى را دوا ننموده، در تشخیص حق جاى علم را خیال و گمان، به هیچ وجه کفایت از حق نمی

 گیرد.(نمى

آید و دانشمندان لی که تصریح دارد که هیچ چیزی به خودی خود به وجود نمیدر حا« عقل»چرا  –د      

تجربی نیز تاکنون نتوانستند پیدایش خود به خودی حتی یک عنصر )اگرچه نظم موجود در یک اتاق کوچک( را 

ت یا خلق« بیگ بنگ اولیه»ی برای حادث را نپذیرد، اما خرافه« محدث»و « علت غایی»تثبیت کنند، وجود 

 دهد.گاه چنین حکمی نمیتصادفی را بپذیرد؟! عقل هیچ

ی این در عین حال اگر کسی برای اثبات وجود خدا نیاز به معجزه دارد، باید دقت کند که ذره به ذره –ھ      

عالم هستی، معجزه است، چرا که دیگران حتی از به وجود آوردن یک پشه و مگس هم عاجز هستند، چه 

و روابط و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر! چنانچه  ی با این همه اجزا و عناصر مادی و غیر مادیرسد به عالم هست

 فرماید:های همه اعصار میخداوند متعال خود به جمیع انسان

وا ُذباباً َو لَوِ اْجَتَمُعوا لَُه َو إِْن يا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن يَْخلُقُ »

باُب َشْیئاً ال يَْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّالُِب َو اْلَمْطلُوبُ   (73 -)الحج « يَْسلُْبُهُم الذُّ

خوانید، هرگز مگسى اى مردم! مثلى زده شده، به آن گوش کنید: آن كسانى را كه به غیر از خدا مى ترجمه:

توانند از او باز بستانند، )در گرچه در اين باب همكارى كنند و اگر مگسى چیزى از آنها بربايد نمى خلق نكنند و

 توانند و نه اصالً شدنی است.(این امر( طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. )یعنی نه می
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کافر این گونه زدگی نیز دقت شود که حال بشر و نیز علم« علوم تجربی»به تعبیر « علم»در خصوص  –و      

آورد، بلکه انسان فقط علمی که از رسد )کسی علم را به وجود نمیاست که تا به یک اکتشاف علمی می

« بی عقل»خواهد زود خدا را نفی کند؟! این بشر کند(، میسوی علیم تجلی یافته است را کشف می

یابد، به خود غره شده و .. دسترسی میهمین که به چند فرمول راجع به قانون جاذبه یا نسبت یا کوآنتوم یا .

رود! در با فرحناکی شدید از این که چیزی یاد گرفته، زود به جنگ خدا ]که او و همه چیز را خلق کرده[ می

 هایش هیچ است:های او نیز در مقابل ندانستهحالی که دانسته

 (83 -)غافر « ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َو حاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْسَتْهزُِؤنَ َفلَمَّا جاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَی ِناتِ َفرُِحوا بِما »

آمدند، به چیزی از علم که ها ]دالیل روشن[ به سویشان میپس هنگامی که رسوالنشان با بینه ترجمه:

 یبانشان را گرفت.کردند و در نتیجه( اثر استهزایشان، گرنزدشان بود خشنود و فرحناک بودند و )مسخره می

فرماید: با لذا خداوند کریم در مورد این مخلوق خود می زود فرحناک و غره شدن است.مشکل، متأسفانه      

یابد که اوالً چگونه خلق شده و ثانیاً چیزی ای تعقل کند مییعنی اگر لحظه -این که از یک نطفه خلقش کردم 

شناسد، با من که خالق او و ی دست راست و چپش را میاما به محض این که به قول معروف کم -نیست 

 )؟!(کندهمه چیز هستم دشمنی می

ْنساُن أَنَّا َخلَْقناُه ِمْن نُْطَفٍة َفإِذا ُهَو َخصیٌم ُمبینٌ »  (77 -)یس « أَ َو لَْم يََر اْْلِ

 .اى آفريديم؟ چطور با وجود اين دشمنى آشكار شده استبیند كه ما او را از نطفهمگر انسان نمى ترجمه:

ای برای ی عالم هستی نیز معجزهپس معجزات انبیای الهی برای اثبات نبوت خودشان است و ذره به ذره     

 و خالق کریم و متعال است.« بخشهستی»اثبات وجود 
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و  که علم غیب دارند و از سرنوشت افراد در مقابله )ع(و ائمه )ص(چرا پیامبر اکرم )خوزستان(: 7 بههش

دادند؟ لطفاً توضیح مستدل و مخالفت با اسالم خبر دارند، با دخترانشان ازدواج کرده و یا به آنها دختر می

   (1389بهمن  23)کامل دهید. 

  

هدایت انسان و جامعه است، لذا  )ع(و اهل بیت )ص(ابتدا دقت شود که کار پیامبر اکرم «:شبهه -ایکس »

گاه براساس علم غیب خود حکم نداده و قصاص  کنند، اما هیچآنها براساس علم غیب و شهود خود عمل می

ل از عمل صادر شود و افراد جامعه قب« علم غیب»کنند. اگر قرار باشد احکام براساس قبل از جنایت نمی

مکافات شوند، دیگر برای برپایی قیامت، دنیا، اراده و هدایتی الزم نبود، بلکه خداوند متعال که عالم الغیوب 

نمود. اما چنین رفتاری که غیرحکمیانه بوده و در ضمن با عدالت نیز داد و مجازات میاست، خود حکم می

شود، چه رسد به خداوند متعال یا برگزیدگان منافات دارد، از سوی یک شخص معمولی عاقل هم صادر نمی

 او برای هدایت بشر که معادن وحی و مخازن علم الهی هستند.

، فقط به سرنوشت یک نفر، که مثالً آیا بعد از )ع(پیامبر اکرم یا اهل بیت« علم غیب»مضافاً دقت شود که      

ارد که بگوییم: اگر علم غیب داشت، پس چرا ماند یا خیر؟ تعلق ندرحلت، او همچنان صحابه و مؤمن باقی می

به فالنی دختر داد و یا از او دختر گرفت؟! بلکه این علم غیب بر تمامی اسباب و علل و آثار و برکات و نتایج آن 

گیرنده حکیم است. اما در عین حال در طول تاریخ تعلق دارد، لذا تصمیم حتماً حکیمانه است. چرا که تصمیم

 گردد که باید مورد توجه قرار گیرد:ها اشاره میمهم نیز در مورد ازدواجی به دو نکته

دختر  ها و برقراری روابط فامیلی به واسطهاگرچه برخی از افراد مذاهب تالش دارند تا این ازدواج -الف      

و موجهی  گرفتن یا دختر دادن به یک شخص را دلیلی بر تأیید آنها بگیرند، اما به هیچ وجه دلیل منطقی

و  )ع(انطباق اعتقادات و عملکرد افراد با عقل، وحی و سنت رسول اکرم« حقانیت»نیست. چرا که اوالً دلیل 

گردند. چرا که باید مثالً بین باشد و نه چگونگی ازدواج. و ثانیاً دچار تضاد و تناقض میمی )ع(بالتبع اهل بیت

ای در حقشان نازل شد، یا بین امام شان شدند و آیهبا همسرانی که موجب آزار )ص(حقانیت پیامبر اکرم

و دختر مأمون و ...، یکی را محق بدانند. پس  )ع(و همسرش که قاتل وی بود، یا امام جواد )ع(حسن مجتبی

 ی آنان مطلبی فرموده باشد.درباره )ع(ی او نیست. مگر آن که معصومازدواج دلیل بر حقانیت شخص یا خانواده

های گوناگونی دارد، چه رسد به ها ]حتی در میان مردم عادی[ دالیل و حکمتشود که ازدواج باید دقت     

ی افعال و گفتارشان براساس تکلیف الهی و منطبق با عقل و برخوردار از که همه )ع(پیامبر اکرم و اهل عصمت

یا « همسر»توجه باشد. و دقت شود که حکمت یا خیر یک ازدواج الزاماً فقط مهای فراوان میحکمت

باشد و چه بسا جریانی هدایت بخش را در طول تاریخ ایجاد نموده و یا راه انحراف یا ی او نمیخانواده

اعوجاجی را برای همیشه مسدود نماید و یا حجت را بر پژوهشگران و پویندگان تمام کند. مثل این که 

سبب نزدیک شدن  (شخص یا اوالد یک شخصیت ازدواجی )گرفتن دختر برای خود یا اوالد و یا دادن دختر به

های اولیه که نیاز بیشتری به برقراری ارتباطات یا ایجاد وحدت دارد اقوام و قوت گرفتن اسالم آن هم در سال

های فرسایشی گردد و یا ...، و در نهایت ای مانع از بروز جنگگردد و یا ازدواج و وصلت با شخص، قوم و قبیله

قابل شمارش آن تا امروز باقی بماند و اسالم به دست من و شما و آیندگان برسد. در این  رآثار و تبعات غی

با فردی ناباب نیز ازدواج کرده باشد، دلیلی بر موجه بودن آن فرد یا خطای  )ع(صورت اگر دختری از اهل عصمت

های هدایت ینهنیست، بلکه دلیل بر مجاهدت و فدا شدن آن دختر برای مساعد شدن زم )ع(اهل عصمت

 مانند شهداء. ،ها در طول تاریخ استانسان

ی ظریف دیگری نیز وجود دارد که تأمل در کٌم و کیف آن در موارد متفاوت، ابواب دیگری را اما نکته -ب      

 گشاید.برای محقق می

گذارد. ای باقی نمیکند. یعنی هیچ راه بهانهخداوند متعال برای هدایت خلق، حجت را بر آنها تمام می     

های قویتر و نزدیکتری نیاز دارند. به عنوان مثال: شوند، به حجتبدیهی است افرادی که سختتر هدایت می

های زمان طلب شوند، ابوجهلی زیادی از مردم با شنیدن دالیل عقلی و تأمل در بینات هدایت میاگر عده

شود تا حجت برای خودشان و دیگران در رآورده هم میکنند و خواست آنها بمی« شق القمر»معجزاتی چون 

 ی قرابت فامیلی یا قرابت ارتباطی است. به واسطه« نزدیکی»ها طول تاریخ تمام شود. و یکی از این حجت
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ی او بود، اما به خدا و او ایمان نیاورد و پیامبری چون ، تربیت کننده)ع(به عنوان مثال: آذر عموی ابراهیم     

ی وافری به او داشت، ی او بزرگ شد و فرعون عالقهی فرعون و به اصطالح بر سر سفرهدر خانه ()عموسی

گردد تا همسر فرعون و انحراف بیشتر شخص فرعون می« آسیه»اما همین قرابت موجب هدایت بیشتر 

ر تاریخ ماندگار بودن، به عنوان یک الگو، یک درس، یک عبرت و یک خط د« فرعون»بودن و یا « آسیه»جایی که 

ها و آیات الهی وجود دارد. چنانچه خداوند متعال ی حجتر، برای همهثیشود. این مشخصه یا صفت یا تأمی

فرماید همین قرآن کریمی که برای هدایت همگان آمده، موجب هدایت برخی و خسران بیشتر برخی می

 شود: دیگر می

  (82 -)اْلسراء « َو َرْحَمٌة لِْلُمْؤِمنیَن َو ال يَزيُد الظَّالِمیَن إاِلَّ َخساراً  َو نَُنز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ »

و ما آنچه از قرآن فرستیم شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ايمان است، لیكن كافران را به جز زيان  ترجمه:

 چیزى نخواهد افزود.

عایشه از یک سو دختر ابوبکر )خلیفه اول( و از یک شود. اینک به چند نمونه در تاریخ اسالم اشاره می     

بود. پس هم حجت بر خودش تمام است و هم بر پدرش و هم بر تاریخ. اینک سؤال  )ص(سو همسر پیامبر اکرم

، با دین همسرش (السالمعلیه)وقت حضرت علی« خلیفة المسلمین»علیه  کنیم که مخالفت و قیام او برمی

ی مذاهب، جستجوکنندگان و پیروان هر و مذهب پدرش؟! پس حجت بر او و همه مطابقت دارد و یا با سنت

 دو طرف تمام است.

 سال 25ی به ویژه در دروه )ع(پیامبر، مخالفین سرسخت اصحاب سقیفه و از یاران علیی زبیر از صحابه      

مشیر کشید. آیا این ی وقت شسکوت بود، اما مخالف شد و در نهایت در جنگ جمل به روی امام و خلیفه

بود و یا سنت خلفای پیشین که خود مخالف آنها بود. پس چرا امروزه  )ص(عمل او منطبق با دین رسول خدا

این نگرش با کدام  - ی صدیق قلمداد نمایندای سعی دارند که او را از مقدسین و محترمین و صحابهعده

خود را  ()ع(امام حسن)سربازان او بود، جعده همسر از  )ع(مذهب سازگاری دارد؟! ابن ملجم قاتل حضرت علی

و از جانبازان  )ع(شمر از سربازان بنام حضرت علی –های دروغین معاویه فروخت و امام را شهید کرد به وعده

ها که بر خود آنها تمام شد و چه ی اینها نزدیکتر از دیگران بودند، پس چه حجتجنگ صفین بود ... و همه

 های بسیار واضح و روشنگری که برای تاریخ به جای ماند.ها و عبرتها، درسهدایت
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خوانم، چون خدا آدم را به خاطر گناهش به زمین فرستاد، گوید: نماز نمیدوستم می )رشت(: 8 بههش

   (1389اسفند  7)پس ما چرا باید تقاصش را پس دهیم، این چه عدالتی است؟ 

  

مسائل بر او روشن که کند، اما از باب این البته که دوستتان به خاطر تنبلی توجیه می «:شبهه –ایکس »

و آن هم « انگار و گمان»ی مسائل از روی اند و با همهشود، به ایشان بفرمایید که به طور کلی خطا رفته

 اند. لذا نکات ذیل را به عنوان سرفصل متذکر گردید:گمان غلط برخورد نموده

ازی که فقط به مؤمنین و متقین و اهل علم و عمل تیاوالً که نماز یک امتیاز است و نه یک تنبیه. ام –ف ال     

شود. نماز راز و نیاز بین عاشق و معشوق است و نه مکافات عمل غلط خود و دیگران. نماز معراج داده می

 است و به خطاکار جایزه نمی دهند.ی الهی ی او از هر خطا و لغزش. نماز یک جایزهمؤمن است و نگهدارنده

خطا کرد و به زمین رانده  )ع(های دینی نیامده است که چون حضرت آدمدر هیچ کجای قرآن کریم و آموزه     

آگاهی نداریم، دست کم از جانب خود برای و شد، پس شما نماز بخوانید. بهتر است اگر به مباحثی علم 

ی ذهن خود، خدا را محکوم ی بافته شدهبا محکوم کردن فلسفهنبافیم تا سپس  »فلسفه»احکام الهی 

 نماز بخوانید. فرمود: من خدای شما هستم،« یاد من»فرماید که برای کنیم. بلکه خداوند کریم در کالمش می

 هم  حرف بزنیم: پس بیایید با

 (14 -)طه « الَة لِِذْكريَو أَقِِم الصَّ  أَنَا اللَُّه ال إِلَه إاِلَّ أَنَا َفاْعُبْدني إِنَّني»

 .پا كنه من خداى يكتايم، معبودى جز من نیست، عبادت من كن و براى ياد كردن من نماز ب ترجمه:

ثانیاً وجود خداوند متعال، از را تعقل و تفکر )عقل و دانش( در آیات خلقت و آیات قرآن کریم شناخته  –ب      

ل او. پس اگر کسی فهمید که البد جهان هستی به خودی خود پدید شود و نه از راه داوری ما راجع به فعمی

که خلقت، نظم، حرکت « هستی و کمال مطلق»کند که باید خالقی که نگردیده است و عقل حکم می

هدفدار و ... را به وجود آورده باشد، دیگر وقتی در ذهنش سؤال، شبهه یا مطلب گنگی پیدا شد، سریعاً خود 

حق تعالی ندانسته و ی داند و سریع خود را قاضی افعال حکیمانه حکیمتر و حتی عادلتر نمی را از او عالمتر،

که احکام و آداب « نماز»نبرد، بدیهی است برای او نماید. و اگر کسی به وجود خدا پیاو را محکوم نمی

 عبادی انسان در مقابل چنان خالقی است، معنایی ندارد.

شک دارید و یا به عدالت او؟ اگر به وجود او شک دارید، پس « خدا»آیا به خود  از دوست خود بپرسید که     

عدالتی یا ... نکنید، چون اصالً قبول ندارید که خدایی هست یا نیست؟ و اگر اصل وجود را او را محکوم به بی

« سبحان» کند که خدا، یا همان هستی و کمال مطلق، از هر عیب و نقصی منزهقبول کردید، عقل حکم می

کند. نه این که خدایی باشد که دوست شما یا هر کس دیگری از او است، پس حتماً عادل است و ظلم نمی

 عدالتی سرپیچی کند!عالمتر و عادلتر باشد و از عبادت او به خاطر محکوم کردن او به ]العیاذباهلل[ بی

نیز به خاطر گناهش به زمین فرستاده نشد، بلکه خداوند از همان ابتدای خلقت او  )ع(حضرت آدم –ج      

ی خود را روی زمین قرار دهم و همین امر موجب حیرت و سؤال فرمود به مالئکه فرمود: قصد دارم خلیفه

م که شما دانمالئک شد و خداوند متعال نیز در پاسخ آنان فرمود: من چیزهایی ]از کماالت این مخلوقم[ می

 دانید:نمی

ُك الد ِماَء َو نَْحُن َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِن ِي جاِعٌل فِي اْْلَْرضِ َخلیَفًة قالُوا أَ تَْجَعُل فیها َمْن ُيْفِسُد فیها َو يَْسفِ »

 (31 -)البقره « نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َو نَُقد ُِس لََك قاَل إِن ِي أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ 

خواهم در زمین جانشینى بیافرينم گفتند: در آنجا  فرشتگان گفت: من ميه و چون پروردگارت ب ترجمه:

ستائیم و تقديس پاكى مىه كه ما تو را ب آورى كه تباهى كنند و خونها بريزند؟ با اينمخلوقى پديد مى

 دانید.دانم كه شما نمی گويیم؟ گفت من چیزها ميمى

نبود،  –یعنی همان بهشت موعود  -کنند، در آن بهشتی که برخی گمان می )ع(ن حضرت آدمای رمضاف ب     

د و کسی نیز از آن اخراج نن نیز به آن راه نداریپذیرد، شیاطچون ورود به آن بهشت فقط در آخرت صورت می
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عیان شود. های آنها «بدی»نمی شود. بلکه بهشت برزخی یا دنیوی بود. و این اخراج فقط سبب شد که 

 :فرمایدچنانچه می

 (121 -طه ) «َفأََكال ِمْنها َفبََدْت لَُهما َسْوآتُُهما»

 هايشان به ايشان نمودار شد.  سرانجام هر دو از آن درخت خوردند و عورت ترجمه:

دهیم، در این دنیا نیز هر کس فریب شیطان را نخورد، در بهشت دنیوی زندگی ما تقاص آنها را نمی –د      

هایش آشکار گردد و هر کس فریب بخورد، بدیکند و سپس به بهشت برزخی و بهشت قیامت منتقل میمی

ه هر انسانی فرمود کند. لذا خداوند کریم باش فعال شده و از رفتارش تجلی میشود، یعنی نفس امارهمی

 که مواظب باشید، شما نیز مانند آنها فریب نخورید:

ْیطاُن َكما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يَْنزُِع َعْنُهما لِباَسُهما لُِیرِيَُهما َسوْ  يا بَني» آتِِهما إِنَُّه يَراُكْم آَدَم ال يَْفتَِننَُّكُم الشَّ

یاطیَن أَْولِیاَء لِلَّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ُهَو َو َقبیلُُه ِمْن َحْیُث   (27 -)اْلعراف « ال تََرْونَُهْم إِنَّا َجَعْلَنا الشَّ

اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفريبد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون كرد، لباس ايشان  ترجمه:

بینند وى شما را از آنجايى مىی و دسته  هاشان را به ايشان بنماياند، شیطانكند تا عورترا از تنشان مى

 آورند.بینید، ما شیطانها را سرپرست كسانى قرار داديم كه ايمان نمىكه شما نمى
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رجعت  )ع(رجعت چیست و آیا اقوال مربوطه مستند به اسناد معتبر است؟ آیا حضرت علی )تهران(: 9 بههش

   (1389اسفند  13)شود و ...؟ کشته می )ع(نماید و شیطان به دست حضرت علیمی

  

ای پس از مرگشان به دنیا، یکی از اصول حتمی در رجعت به معنای بازگشت عده «:شبهه –ایکس »

ی عقلی است که ذیالً به اعتقادات شیعه است که مستند به آیات قرآن کریم، روایات معتبر و متواتر و نیز ادله

 گردد.صورت خالصه اشاره می

رجعت برخی از اقوام در گذشته، به تکرار این خداوند متعال در قرآن کریم، به غیر از اشاره به  –الف      

 نماید:رجعت در آینده و حتی رجعت اهل کفر و تکذیب نیز تصریح و تأکید می

ُب بِآیاتِنا َفُهْم یوَزُعونَ »  (83 -)النمل « َو یْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكل ِ ُأمٍَّة َفْوجاً ِممَّْن یَكذ ِ

اند محشور هاى ما را دروغ شمردهاى از آنها را كه آیهمتى دسته)به خاطر بیاور( روزى را كه از هر ا ترجمه:

 كنیم و ردیف شوند. 

ها محشور ی انسانباشد. چرا که در آن حشر، همهمعلوم است که این آیه مربوط به حشر قیامت نمی     

 گردند و نه از هر امتی، گروهی.می

السالم نیز رت امام علی و حضرت امام حسین علیهماروایات نیز در باب رجعت و به ویژه رجعت حض –ب      

 بسیار است. به عنوان نمونه:

اول من یکر فی رجعته الحسین بن علی یمکث فی االرض ... حتی یسقط »فرمود:  (علیه السالم)امام صادق     

است ایشان آنقدر در  (علیه السالم)اولین شخصی که به دنیا رجعت خواهد کرد، امام حسین «حاجباه علی عینیه

 (54، روایت 64-63، ص 53)بحاراالنوار، ج  .که از فرط پیری دو ابروی او بر چشمانش بیفتد زمین زندگی خواهد نمود تا آن

خداوند هیچ پیامبری را از آدم تا سایر انبیاء مبعوث نکرد جز آن که به دنیا بازگشته و »و نیز فرمودند:      

 (62، ص 53)همان، ج «. را یاری خواهند کرد )ع(منینو امیرالمو )ص(رسول خدا

در زیارت جامعه، دعای عهد، زیارت وارث، زیارت عسکریین و ... که همه از ادعیه و زیارات معتبر و به نقل      

 تصریح شده است.« رجعت»ی باشد نیز به مقولهاز معصوم می

، شیخ حر عاملی و ... نیز تصریح دارند که راویان صدیق و علمای بزرگ اسالم چون عالمه مجلسی     

 تواتر وجود ندارد.« رجعت»ای از روایات مانند اساساً در هیچ دسته

ی عقلی این است که مؤمنی سالیان درازی در قید حیات بود و در کسب معرفت و اما یکی از ادله –ج      

شهادت نیز نرسید، اما جوان دیگری در عبادت کوشید، اما شرایط برای جهاد میدانی او فراهم نشد و به 

زمانی به دنیا آمد )مثل زمان ما( که کفر به صورت مستقیم به جنگ اسالم آمده است و او به فوز شهادت 

پرسد: تقصیر من چیست که در زمان من جنگی بین رسد. حال آیا آن فرد مؤمن با عمر دراز از خدا نمیمی

پرسد: اگر بجنگم تا به فیض جهاد و احیاناً شهادت برسم. و شهید نمی کفر و اسالم واقع نشد که در راه تو

کردم؟ یا ممکن است مؤمنی به دست ظالمی کشته شود. من نیز عمر درازی داشتم، تو را بسیار عبادت می

دهند یافتم؟ لذا بسیاری را رجعت میپرسد که اگر من کشته نشده بودم، توفیق عبادت بیشتری میآیا نمی

کند و به مرگ تواند برنگردد. آن که شهید شده بود، زندگی میعت مؤمن به میل خودش است و میو رج

 رسد.طبیعی می میرد و آن که زندگی کرده بود به توفیق جهاد و شهادت می

طور است در مورد برخی از کفار )به ویژه سرانشان(. درست است که در قیامت آنها به خاطر کفر و همین     

ی الهی این است که در دنیا نیز معذب شوند. به عنوان مثال چه ن معذب خواهند شد، اما وعدهظلمشا

اند. پس عذاب دنیوی بسیارند مستکبران گردنکشی که زندگی راحتی داشته و به مرگ طبیعی از دنیا رفته

 فرمود: (السالمعلیه)شود؟ لذا امام صادقآنها چه می
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د بن الحسین بن أبی الخطاب، و محمد بن عیسى بن عبید، عن إبراهیم بن عنه: عن یعقوب بن یزید، و محم

، فی قول )علیه السالم(محمد، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، قال: حدثنا محمد بن الطیار، عن أبی عبد هللا

قتل إال سیرجع حتى یموت، و ال لیس أحد من المؤمنین »هللا عز و جل: َو یْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكل ِ ُأمٍَّة َفْوجاً، فقال: 

 «.أحد من المؤمنین مات إال سیرجع حتى یقتل

ماند، مگر آن که رجعت یافته و به مرگ طبیعی از دنیا برود و ترجمه: احدی از مؤمنان کشته شده باقی نمی

 ماند، مگر آن که رجعت یافته و کشته شوند. اند باقی نمیاحدی از مؤمنینی که به مرگ طبیعی رفته

 (231، ص: 4البرهان فی تفسیر القرآن، ج - 25)مختصر بصائر الدرجات: 

روند. بنابر روایات محکم، به مرگ شهادت از دنیا می )ع(ی ائمهدانیم همهدلیل روشن دیگر آن که: می - د     

دانیم که امام معصوم را به جز امام معصوم بعدی، رسند. از سوی دیگر مینیز به شهادت می )ع(امام زمان

اند. ، معصوم دیگری رجعت یافته)عج(تنماید، پس به طور یقین قبل از شهادت حضرغسل و کفن )تدفین( نمی

ای بدون امام نخواهد ماند و بر طبق روایات و نیز حجت مضاف بر این که هیچ بشری در دنیا حتی لحظه

عقلی، اگر دو نفر روی زمین باشند، حتماً یکی از آنها بر دیگری امام است و نیز آخرین کسی که از دنیا 

رسند، برای مردم امام به شهادت می )عج(یقین، وقتی حضرت مهدی رود، امام است. پس به طور قطع ومی

 دیگری وجود دارد، نه این که مردم تا برپایی قیامت بدون امام و حجت الهی زندگی می کنند.

ابلیس، نیز موجودی ]از گروه جنیان[ است و مانند هر موجود دیگری خواهد مرد و اساساً تا مرگی  –ھ      

« قتل»پذیرد. اما بدیهی است که مرگ او نیز از نوع عالم دیگر )برزخ و قیامت( صورت نمی نباشد، انتقال به

 است. یعنی کشته خواهد شد.

خواهد، اما خداوند به او در قرآن کریم تصریح شده است که شیطان از خداوند مهلتی تا برپایی قیامت می     

 دهد:تا یک وقت معلومی مهلت می

 (38تا  36 –)الحجر « يَْوِم اْلَوْقتِ اْلَمْعلُومِ  يَْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفإِنََّك ِمَن اْلُمنظَرِيَن * إِلىَ  َفأَنِظْرنِى إِلىَ  َقاَل َرب  »

شوند مهلت بده * پروردگارت گفت تو از مهلت گفت: پروردگارا پس مرا تا روزى كه خاليق مبعوث مى ترجمه:

 .معلومداده شدگانى * تا روز وقت 

کشته  )ع(و علی )ص(لذا وقت او که سر آمد، کشته خواهد شد و در روایات آمده است به دست پیامبر     

 خواهد شد.
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مبحث جدایی دین از سیاست، هنوز در محافلی، به ویژه در میان برخی از اقشار  )اصفهان(: 11ش 

   (1389اسفند  14)؟ پاسخ مستدل ارائه دهید. «چرا نباید جدا باشند»دانشجویی مطرح است و پرسند: 

  

« دین»ی چنین تصوراتی از یک سو تالش دنیاطلبان برای کنار زدن سدی به نام ریشه «:شبهه –ایکس »

اطالع داران بیدینان و حتی دیندر میان بی« دین»ای به نام بوده است و از سوی دیگر عدم شناخت مقوله

 باشد. اینک به نکات ذیل با دقت تمام توجه نمایید.می

بینی خودش است. لذا احدی در منطبق با جهان« دینی»ش زندگی و هر یعنی آیین و رو« دین» –الف       

دنیا وجود ندارد که دین نداشته باشد، منتهی ادیان آنان به تناسب نگاهی که به اول و آخر و سیر جهان دارند 

و به  روند، اما آنان که اعتقادی ندارندمتفاوت است. آنان که به خداوند ایمان دارند، به سوی دین الهی می

بینی و گرا یا ماتریالیسم هستند نیز بدون هیچ آیین، روش و قوانینی که منطبق با جهاناصطالح ماده

« ایسم»دین( نیستند. مارکسیسم، لیبرالیسم، نهیلیسم، فمینیسم، صهیونیسم و هر اهدافشان باشد )بی

 دیگری نوعی دین است.

ست، بلکه تعریف عالم هستی )جهان بینی( و نیز دین به معنای یک سری عبادات و عادات نی –ب      

آن شرع  ی متناسب است که به«بایدها و نبایدها»العمل متناسب با آن تعریف )ایدئولوژی( یا همان دستور

 شود. نیز گفته می

بدیهی است که دین وقتی کامل است که در هیچ کجا انسان را بی قانون رها نکرده باشد. این چه دینی      

است که مثالً برای طهارت دستور داشته باشد، اما برای مسائل اجتماعی، حکومت، جنگ، صلح، اقتصاد، 

صورت مفصل در این قضا و حقوق و ...، هیچ دستوری نداشته باشد؟ به همین دلیل حتی ادیان بشری، به 

، یک دروغ بزرگی است «دین از سیاست»اند. لذا جدایی نموده« قانون»و سپس « تعریف»ی ها ارائه مقوله

آنان اعمال « جدایی دین از سیاست»کنند. در واقع منظور از که به پیروان ادیان الهی ]و البته اسالم[ القاء می

سیاست تو نه، ولی  –یند: دین تو نه، ولی دین من آری گویک نوع دیکتاتوری است. چرا که در اصل می

 سیاست من آری.

بندی دروس، گیری است و به همین دلیل پیش از این در دستهسیاست نیز به معنای موضع –ج      

گیری انسان در مقابل هر چیزی نیز همان موضع« اخالق»گرفت، چرا که سیاست جزو اخالقیات قرار می

گیری خاصی دارد که همان سیاست او در مقابل آن چیز است. در مقابل هر چیزی، موضعاست. هر انسانی 

گیری در مقابل پدر، مادر، اوالد، شهر، وطن، حکومت، حالل، حرام و ...، همه اخالق یا به عنوان مثال: موضع

 سیاست انسان است. 

، یک عمومیت «ا عین دیانت ماستسیاست م»فرمودند:  )ره(و سپس امام خمینی )ره(مرحوم مدرس –د      

 بود، عین دیانت او )ع(جامعی دارد، چرا که سیاست هر کسی عین دیانت اوست. سیاست امام حسین

سیاست یزید هم عین دیانت او بود. سیاست صدام، اوباما، نتانیاهو و ... عین دیانتشان است و سیاست 

 دیانت آنهاست. امام، مقام معظم رهبری، شهداء و سایر مؤمنین نیز عین

گردند و نه با شعار و میل افراد از هم قابل نه با شعار در هم ادغام می« دیانت و سیاست»پس  –ھ      

ای( و دیانت نیز چیزی جز تفکیک هستند. بلکه سیاست چیزی جز دیانت )برنامه و روش زندگی در هر زمینه

 سیاست نیست.

ی نیست. به عنوان مثال در یک مقوله« سیاست»از  دقت شود که برای هیچ کسی، هیچ گریزی     

کنند که این خود نوعی سیاست ای طرفداری میتوان گرفت: عدهسیاسی و یا کل سیاست، چند موضع می

گویند ما کشند و میای هم کنار میکنند که این هم نوعی سیاست است. عدهای مخالفت میاست. عده

گیری( است. پس همگان در سیاست دخیل ین هم نوعی سیاست )موضعکاری به این کارها نداریم، خوب ا

 کنند و سیاست هر کس نیز مانند دیانت اوست.بوده و نقش ایفاد می

کافی است که محقق )به ویژه مسلمان( در چند موضوع بیاندیشد: آیا خداوند که با وضع، تدوین و  –و      

ئیترین مسائل شخصی انسان، مثل طهارت یا غذا خوردن، ارسال دین توسط انبیای خودش، حتی در مورد جز
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احکامی منطبق با هدف و حکمت خلقت بیان نموده است، در مورد اصلیترین مسائل زندگی انسان، مثل: 

داری و الملل، جنگ، صلح، اقتصاد، حقوق و قضا، کشور و کشورحکومت، عدالت، روابط اجتماعی، روابط بین

 را رها کرده است و آیا اساساً چنین دین ناقصی دین است؟...، هیچ نگفته و انسان 

اگر انسان در مواضع اجتماعی و سیاسی خود پیرو احکام خدا نباشد، پیرو کدام احکام خواهد بود؟ آیا      

ها و باید و نبایدها را پذیرند؟ این دستورالعملهایی را میشوند و یا باالخره دستورالعملهمه آنارشیسم می

سی وضع کرده است؟ به غیر از مکاتب بشری؟ ضمانت اجرای آنها چیست؟ به غیر از قدرت؟ و آیا این چه ک

 همان دیکتاتوری نیست؟!

آیا جدا کردن دین الهی )اسالم به عنوان آخرین دین و دین تحریف نشده( از سیاست و سیاست از دیانت،      

شود، چنانچه ی جز با فریب و زور مستولی مینیست؟ آیا چنین حکومت« حکومت بشر بر بشر»به مثابه 

امروز شده است؟ و آیا این همان دیکتاتوری ظالمانه قدرتمندان بر مستضعفان نیست؟! اینها طبیعیترین 

 عواقب جدا کردن سیاست از دین الهی است که بشر امروز بیش از هر زمان گرفتارش شده است.

را « جدایی دین از سیاست»پرسیم: آیا آنان که فوق، از خود میی نکات پس از دقت و تأمل در همه –ز      

دین هستند؟! آیا سران استکبار همگی فراماسون، صهیونیسم و کنند، خود بیبه ما دیکته می

دهند و پرست )رسمی( نیستند؟ چرا آنها که مثالً اجازه ورود به محل تحصیل یک دختر محجبه را نمیشیطان

دانیم، خودشان مظاهر و است و ما دین را از سیاست جدا می« دین»ن لباس تبلیغ یک کنند که ایتوجیه می

ها ... ها، شرکتها، بانکپرستی، فراماسونی و صهیونیستی خود را در همه جا و حتی آرم کاالعالئم شیطان

 کنند؟!درج نموده و تبلیغ می« دالر»و حتی روی 

ست و سیاست هیچ کسی هم متفاوت یا مغایر با دینش دین نیعلت این است که هیچ کسی بی     

به خاطر آن است که مسلمانان را فریب دهند تا ضمن « جدایی دین از سیاست»نیست و این شعار دروغ 

 گمان دینداری، مطیع دین و سیاست آنها باشند.
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اگر كسی كامالً به اسالم و احکامش پایبند و شیعه دوازده امامی باشد و كامالً به والیت اهل  :11 بههش

بیت معتقد باشد ولی والیت فقیه و ولی فقیه را قبول نداشته باشد تكلیفش چیست؟ آیا مرتد است؟ اگر هم 

   (1389اسفند  19)مرتد نیست پس جایگاه شعار )مرگ بر ضد والیت فقیه( چیست؟ 

  

مرتد کسی است که اسالم را شناخته است و بدان اعتقاد آورده و به اعتقاد خود نیز  «:شبهه –ایکس »

 شود.گردد، بلکه کافر میشهادت داده است و پس از آن نه تنها از اسالم خارج می

، یعنی مرتد کسی است «هو الذى يكفر بعد االسالم»در تعریف ارتداد فرمودند:  )ره(ی حلیمرحوم عالمه     

المرتد هو من خرج عن االسالم واختار »نیز فرمودند:  )ره(شود و امام خمینیکه پس از اسالم آوردن کافر می

  مرتد کسی است که از اسالم خارج شود و کفر را برگزیند. -« الكفر

 (11 ، كتاب المواریث، مسئله329، ص 2تا، ج سه النشر االسالمی، بی)تحریر الوسیله، قم، مؤس

 قلمداد نمود. به قول مرحوم عالمه« مرتد»توان هر کس را که نظر متفاوتی دارد، پس به راحتی نمی     

یک وقت خانمی نزد من آمد و گفت: باید از شوهرم جدا شوم، چرا که مرتد شده است! ... عالمه »جعفری: 

از صحبت با شوهر او، به آن خانم گفت: شما اصالً نگران نباش، چرا که شوهر شما اصالً به اسالم پس 

 «نیامده بود که از آن خارج شود.

نیز اعتقاد دارد، ولی والیت فقیه را قبول ندارد،  )ع(اما کسی که اسالم آورده و به والیت اهل بیت –الف      

ی همان والیت اهل بیتی که قبول کرده است، تکمیلتر نماید. چرا که ارهباید اطالعات و معلومات خود را درب

« ولی»ای به نام ای و قبول والیت آنها فقط قبول یک واژهفقط شناخت شناسنامه )ع(شناخت اهل بیت

چه  )ع(ی اطهارچیست که او قبول کرده است؟ و بعد دقت کند که ائمه« والیت»نیست. بلکه باید بداند که 

هایی که تکلیفی برای دوران )ع(اند؟ آیا ائمههایی را برای او در باب والیت صادر نمودهدها و دستورالعملرهنمو

اند: الزم اند و گفتهرها کردهرا اند، یا همگان صادر نمودههستند خود در حکومت نیستند و یا در دوران غیبت 

 رخودقبول کنیدومنتظر باشیدتا روزی ظهور برسد؟! نیست کاری بکنید،بروید بنشینید،حکومت کفار وظالمین را ب

اصالً دلیل و سند « والیت فقیه»برد که پذیرش بدیهی است اگر کمی مطالعات را افزایش دهد، پی می     

ای است که والیت فقیه مقوله» ،)ره(شود. به قول امام خمینیخواهد، بلکه به حکم عقل اثبات میهم نمی

 «.خواهدکند و دلیل هم نمیور تصدیق میعقل آن را به محض تص

به طور کلی دقت فرمایید؛ آیا چنین نیست که وقتی شیعه مرجعیت و ضرورت تقلید از مجتهد در  –ب      

را پذیرفته است؟ مگر فقه فقط احکام طهارت و « والیت فقیه»احکام )و نه اصول( را پذیرفته است، در واقع 

 نجاست و غسل و شکیات است؟! 

دیگر معنایی ندارد. « ولی فقیه»را قبول کرد، قبول نداشتن شخص « والیت فقیه»اما اگر کسی اصل  –ج      

چرا که تعریف چگونگی انتخاب آن به صورت مستقیم و یا به صورت تعاریف قوانین منطبق با شرع تبیین شده 

 است و مسئله ذوقی یا هوسی نیست.

، استناد به تعریف مقام «مرگ بر ضد والیت فقیه»و جایگاه شعار « فقیهضد والیت »در مورد موضوع  - د     

یکی از آنها در به و در پاسخ  (17/7/1386)معظم رهبری، از همه گویاتر است. ایشان در دیدار با دانشجویان نخبه 

 فرمودند:« ضد والیت فقیه»تعریف 

معلوم است معنايش چیست؛ « ضد». خوب، را معرفى كنید« ضد واليت فقیه»گويد یاين برادر عزيزمان م»

 ضديت، يعنى پنجه در افكندن، دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن. 

اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نیستم؛ ممكن است كسى معتقد به كسى نیست. البته اين ضد 

كلمه را درست معین  ى ُمنزل از آسمان نیست كه بگوئیم بايد حدود اينواليت فقیه كه در كلمات هست، آيه

، ضديت با واليت فقیه نیست؛ اعتراض به 44هاى اصل كرد؛ به هر حال يك عرفى است. اعتراض به سیاست

 «.نظرات خاص رهبرى، ضديت با رهبرى نیست. دشمنى، نبايد كرد

خواهد، لذا بدیهی است که دشمنی است که پنجه درافکنده و نیستی و نابودی شما را می ،پس ضد     

 طرف مقابل نیز نیستی و نابودی دشمن را بخواهد.

 مطالعه نمایید. (1)در این خصوص قبالً توضیحات مبسوطی ارائه شده که حتماً با کلیک روی شماره      
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به کافران امکانات مادی »یا « کنیمما هر که را بخواهیم هدایت می»آیاتی چون  )شیراز(: 12 بههش

   (1389اسفند  25)، چگونه با عدل الهی قابل جمع است؟ «دهیم تا گمراهتر شوندمی

   

فرماید طور که در سؤال اشاره شد، آیات فراوانی وجود دارد که خداوند متعال میهمان «:شبهه –ایکس »

شدن مفهوم و رسیدن  لذا برای روشن«. نمایدخداوند هر کس را بخواهد هدایت می -يَْهدي َمْن يَشاُء اللََّه »

 به پاسخ، باید به نکات ذیل دقت نمود:

است و انسان را « کمال مطلق»انسان فقیر و در ذات خود عاشق کمال است، چرا که خداوند  –الف      

گردد که انسان به دنبال سعادت و خوشبختی در عاشق خود آفریده است. همین عشق به کمال سبب می

د موجب توانکنند که آن وسیله میگیرند، گمان میرا هدف می« وسیله»دنیا و آخرت باشد. اما برخی که 

هدایت و سعادت آنها شود. لذا خداوند در این دسته از آیات تأکید دارد که هیچ کس و هیچ چیز به جز خداوند 

شما باشد و شما را به سوی کمال، سعادت، خوشبختی و رفاه دنیا و آخرت هدایت « هادی»تواند نمی

، که نه تنها آخرین انبیای اوست، بلکه (لهصلوات هللا علیه و آ)نماید. حتی خداوند متعال به حضرت محمد مصطفی

فرماید که تو هیچ امکان و قدرتی جهت هدایت است، به صراحت می« لعالمینلرحمة »اشرف مخلوقات و 

 کند:مردم نداری و این خداوند است که هدایت می

 (272 –)البقره ...« لَْیَس َعلَْیَك ُهداُهْم َو لكِنَّ اللََّه يَْهدي َمْن يَشاُء »

 كند ...هدايت كردن با تو نیست، بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مى ترجمه:

ََّما أَنَت ُمَذك ٌِر * لَّْسَت َعلَْیِهم بُِمَصْیِطرٍ »  (22و 21 –)الغاشیه « َفَذك ِْر إِن

ر آنان تسلطى تو تنها همین تذكر است * و گرنه تو بی پس تو اى پیامبر ايشان را تذكر بده كه وظیفه  ترجمه:

 ندارى.

سبب اختصاص امر هدایت به حق تعالی نیز روشن است، چرا که با توجه به هدف خلقت، چگونگی  –ب      

تواند موجود، نیازهای هر موجودی به کمال، چگونگی ارتباط و تأثیر و تأثر با اجزای عالم و ...، فقط کسی می

باشد. پس بندگان و مخلوقاتی که خود تحت تملک « رهاعم از انسان و غی»هدایتگر باشد که مالک وجود 

باشند. لذا خداوند  «هادی»ای بر یکدیگر و عالم خلقت ندارند که بتوانند دیگری هستند، به هیچ وجه سلطه

هاست، مال خداست، پس فقط ها و آسمانمتعال در آیات گوناگونی قید و تأکید دارد که هر چه در زمین

 یت کند. مانند:تواند هدااوست که می

 (143 –)البقره « ِصراٍط ُمْسَتقیمٍ  ُقْل لِلَِّه اْلَمْشرُِق َو اْلَمْغرُِب يَْهدي َمْن يَشاُء إِلى»... 

 كند.صراط مستقیم هدايت مىه ... بگو: مشرق و مغرب از آن خداست هر كه را بخواهد ب ترجمه:

ماواتِ َو ما فِي اْْلَْرضِ َو » أَْنُفِسُكْم أَْو تُْخُفوُه ُيحاِسْبُكْم بِِه اللَُّه َفیَْغِفُر لَِمْن يَشاُء  إِْن تُْبُدوا ما فيلِلَِّه ما فِي السَّ

 (284 -)البقره « ٍء َقديرٌ ُكل ِ َشيْ  َو ُيَعذ ُِب َمْن يَشاُء َو اللَُّه َعلى

د چه آشكار كنید و چه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، ملك خدا است، و شما آنچه در دل داري ترجمه:

آمرزد، و هر كس را بخواهد عذاب كند، پس هر كه را بخواهد مىپنهان بداريد خدا شما را با آن محاسبه مى

 .كند، و خدا به هر چیز توانا استمى

، به «کندهر که را بخواهد هدایت و یا هر که را بخواهد گمراه می»همین آیات مبین آن است که  –ج      

ی قوانین خلقت است و نه جبر در هدایت و یا گمراهی. که اگر جبری در کار بود، دیگر سؤال و سیطرهمعنای 

جواب و بهشت و جهنم و اساساً قیامت معنایی نداشت. بلکه تصریح دارد که شما مختار به انجام برخی 

قب ندارید، چرا که همه چیز در ها، تأثیر و تأثرها و نتیجه و عوااعمال هستید، اما راه گریزی از علت و معلول

ی آفرینش نیز تحت حکومت من است و هیچ راه گریزی از ی قوانین خلقت است که من آفریدم و همهسیطره

 «.(دعای کمیلفرازی از )ال یمکن الفرار من حکومتک »حکومت من نیست 
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گردد نیز بیشترشان می اما راجع به اعطای نعمت دنیوی بیشتر به کفار که موجب طغیان و سقوط –د      

 حاکمیت همین قانون است.

شود که اگر انسانی بیشتر نصیبش شد، دهد، اما دلیل نمیخداوند کریم به انسان هر چه بخواهد می     

گونه است که متاع دنیا اگر نصیب مؤمن شود،  حتماً سعادتمندتر باشد. بلکه قوانین خلقت و عدل الهی این

گردد. چنانچه شاهدیم گردد و اگر نصیب کافر شود، موجب سقوط بیشترش میمیموجب رشد بیشترش 

پول و ثروت زیاد برای مؤمن خیر است و برای کافر شر. علم در دست مؤمن موجبات خیر بیشتر خود او و 

دهد و در گردد و در درست کافر موجب فساد. چاقو در دست پزشک جانی را نجات میجامعه و جهانیان می

 است.« عدل»گیرد. و این عین ت جاهل بدمست دیوانه، جانی را میدس

دهد، اما خواهند، دنیا را میدنیا را می دهد، به کسانی که فقطخداوند کریم به انسان آنچه را بخواهد می

طلبند و هم آخرت را. بدیهی گردد. لذا فرمود: مؤمنین هم دنیا را میاین نعمت سبب گمراهی بیشترشان می

شود، بلکه با در نظر و هدف گرفتن آخرتی ت که در چنین حالتی، نه تنها نعمات دنیوی سبب انحراف نمیاس

 گردد:ای برای رشد و کمال بیشتر میکند، وسیلهکه مؤمن طلب می

ْنیا َحَسَنًة َو فِي اْْلِخَرِة َحَسَنًة َو قِنا َعذابَ »  (211 -)البقره « النَّارِ  َو ِمْنُهْم َمْن يَُقوُل َربَّنا آتِنا فِي الدُّ

گويند پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب و بعضى از آنان مى ترجمه:

 .آتش حفظ كن
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   (1391فروردين  8)پیروی کنیم؟ « ولی فقیه»چیست و چرا باید از « والیت فقیه»مفهوم  :13 بههش

  

والیت »اگرچه پیشتر از این مباحث بسیاری در این موضوع ایفاد شده است که با درج  «:شبهه -ایکس »

 گردد:باشد، اما نکات ذیل نیز ایفاد میدر بخش جستجو قابل دسترسی و مطالعه می« فقیه

 دارولی فقیه، یک شخصی است که به مدارج مطلوبی از علم و تقوا دست یافته است و عهده –الف      

یعنی « والیت فقه» فرع بر آن است.« والیت فقیه»است و « والیت فقه»مسئولیتی شده است، پس موضوع 

های زندگی فردی و اجتماعی، که نظام سیاسی و حکومتی از اهم پذیرش احکام اسالمی در تمامی عرصه

طهارت، غسل، آن است. همیشه دقت کنیم که اسالم و احکام اسالمی، محدود به احکام شخصی مانند: 

وضو و ... نیست. و اساساً دینی که در بخشی از مسائل مبتالبه شخص و جامعه دستوراتی داشته باشد و 

 تواند هدایتگر باشد.های دیگر نداشته باشد، دین نیست و نمیدر بخش

ه مسلمان در انتخاب و استقرار نظام سیاسی و حکومتی خویش نیز تابع احکام الهی است و ن –ب      

های دیگر. پس هنگامی که براساس امر خدا، حکومت اسالمی مستقر گردید، الزم احکام اشخاص یا قدرت

ی مسائل مبتالبه اجتماعی، های متفاوت سیاسی، قضا، اقتصاد، فرهنگ و کلیهاست احکام الهی در عرصه

 د.گرداطالق می« والیت فقه»جنگ، صلح و ...، تدوین شده و تحقق یابد، که به آن 

بدیهی است که هر حکومتی، نظام سیاسی و حاکمی دارد و در حکومت اسالمی، حاکم و رهبر  –ج      

باشد، تا بتواند احکام اسالمی را بشناسد و با ساز و کارهایی که دارد « فقیه»سیاسی یک ملت، باید حتماً 

«. ولی فقیه»گویند: است، می« فقیه» )مجلس، دولت، نهادها و ...(، آنها را به اجرا درآورد. به این رهبری که

ضرورت برقراری حکومت اسالمی و بالتبع  لذا ضرورت و وجوب اطاعت از احکام و اوامر الهی )فقه اسالمی(،

و فقیه برای اطاعت در  )ع(، امام)ص(کند و روشن است که والیت هللا، رسولرا ایجاب می« ولی فقیه»رهبری 

 های نظری. چنانچه فرمود:ی بحثی عمل است و نه فقط براعرصه

 (64 –)النساء ...« َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِیطاَع بِإِْذِن هللا »

كه از طرف ما است اطاعت  و ما هیچ رسولى نفرستاديم، مگر براى اين كه مردم او را به خاطر اين ترجمه:

 . كنند )با اجازه و دستور خداوند از او اطاعت کنند( ...

 و نیز فرمود: 

ٍء َفُردُّوُه إِلَى اللَِّه َو َشيْ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم في»

 (59 -)النساء « َو أَْحَسُن تَْأويالً  الرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْلیَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْیرٌ 

ايد خدا را اطاعت كنید، و رسول و كارداران خود )والیان امر( را فرمان هان اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

ببريد، و هر گاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنید، اگر به خدا و روز جزا ايمان 

 يتان بهتر، و سرانجامش نیكوتر است.داريد اين برا

را قبول ندارد و در جمهوری اسالمی ایران زندگی  )ع(، قرآن و امام)ص(اما اگر کسی خدا، رسول –د      

 کند، باز باید به رأی اکثریت قاطع مردم احترام گذاشته و مطیع امر باشد.می

خواهد ماند. پس اگر به والیت هللا که مستلزم والیت نیست و ندر خاتمه دقت کنیم که هیچ کس بی –ھ      

و بالتبع والیت فقیه، گردن ننهد، به والیت و رهبری طواغیت زمان  )ع(ی معصومینهللا و ائمهاطاعت از رسول

 نهد.خود و یا هوای نفس گردن می

الَّذيَن َكَفُروا أَْولِیاُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى اللَُّه َولِيُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ َو »

 (257 -)البقره « الظُّلُماتِ ُأولئَِك أَْصحاُب النَّارِ ُهْم فیها خالُِدونَ 

ها به سوى نور خدا سرپرست و كارساز كسانى است كه ايمان آورده باشند، ايشان را از ظلمت ترجمه:

اند، سرپرستشان طاغوت است كه از نور به سوى ظلمت ند و كسانى كه )به خدا( كافر شدهكهدايت مى

 دهد، آنان دوزخیانند و خود در آن بطور ابد خواهند بود.سوقشان مى
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آیا دلیلی عقلی بر اثبات وجود امام زمان وجود دارد؟ )اثبات برون دینی( پاسخ چیست؟  )تهران(: 14 بههش
   (1391فروردين  12)

   

، یک (هللا تعالی فرجه الشریف لعج)و وجود شخص امام زمان« امامت»اگرچه در نگاه اول مبحث  «:شبهه -ایکس »

ی کامالً اعتقادی و دینی است و دلیلی ندارد که به دنبال اثبات برون دینی بگردیم، اما از آنجا که دین مقوله

مستقل وجود دارد. منتهی قبل از طرح آن باید به اسالم منطبق با خلقت و فطرت آدمی است، دالیل عقلی 

 گردد:ی مهم نیز توجه کامل گردد که در ذیل ایفاد میچند نکته

ی دالیل دینی، حتماً نیست. لذا کلیه« عقل»چیزی جدای از  ی مباحث اعتقادی اسالم عزیز،کلیه –الف      

عین دین هستند و اساساً حق و باطل و  ی دالیل عقلی اگر صحیح باشند، حتماً عقلی هم هست و کلیه

شوند. پس بدیهی است وقتی اسالم براساس هستی و نیستی و ضعف و کمال و ... با عقل شناخته می

، یعنی باید برای آدمی با «اصول دین تحقیقی است و در اصول تقلید جایز نیست»فرماید: فرامین الهی می

 استدالل عقلی به اثبات رسد.

ممتد است و انقطاع ندارد، بلکه هر نمودی از آن مظهر نمود « صراط»ل اعتقادی نه تنها یک خط اصو –ب      

گردد. پس دهد، پس از نبوت و توحید مطرح میبا تعریفی که تشیع از آن می« امامت»قبل است. لذا مبحث 

 ، معنا و مفهوم و جایگاهی ندارد. «هللا»طرح و اثبات آن بدون باور به 

ماند که کسی خدا را قبول نداشته باشد و دلیل برای وحی بخواهد و یا خدا و وحی را قبول این میمثل      

نداشته باشد و دلیل بر اثبات نبوت بخواهد و یا هیچ کدام را قبول نداشته باشد و دلیل برای اثبات امامت و 

اشد، اما دلیل برای گردش یا ماند که کسی وجود خورشید را قبول نداشته بمعاد بخواهد! یا مثل این می

 ثبات آن بخواهد!

ی اصول اعتقادی اسالم، براساس خلقت و فطرت اما در عین حال، همان طور که بیان شد، کلیه –ج      

است و همه قابل اثبات عقلی است، وگرنه اعتقاد بدون دلیل عقلی، چیزی جز تقلید کور، خرافه یا عادت و 

 ای نیز نخواهد داشت.فایده سنت بومی نخواهد بود و قطعاً 

 نیز باید به مبحث ذیل دقت نمود:« امام زمان»راجع به مبحث      

(: (ره)ای وجود دارد تحت عنوان )به قول حضرت امام خمینیدر فلسفه )کار عقل( قانون تثبیت شده :1ج/     

یتغیر و اثبات شده این یک اصل ال«. عشق واقعی و عاشق واقعی، دلیل بر وجود معشوق واقعی است»

 است. 

، «یک انسان واقعی که عشقی دارد، نه یک انسان یا موجود خیالی»بدین معنا که اگر عاشق واقعی      

داشته باشد، معلوم است که معشوق واقعی نیز حتماً « نه یک هوس یا خیال، بلکه عشق»عشقی واقعی 

اشق علم، زیبایی، قدرت، حیات، سالمت ... و وجود دارد. به عنوان مثال اگر انسان هست و این انسان ع

 شود که این کماالت وجود دارند که او عاشق آنها شده است.سایر کماالت هست، معلوم می

 –چه انسان خوب و چه انسان بد و چه تالش مفید و چه تالش مضر  –های آدمیان ی تالشهمه :2ج/     

کند نیز اهد انسان کاملی باشد و اگر انسانی خطا میخوبرای این است که انسان عاشق کمال است و می

 به این دلیل است که مصداق کمال را خطا یافته است.

این عشق همگانی و واقعی انسان به کمال، همان عشق به انسان کامل است. پس شکی نیست که      

نتخاب مصداق انسان انسان کامل وجود دارد که بشر عاشق اوست. اگرچه مصداق آن را نشناسد و یا در ا

 کامل خطا کند. اما اصل تغییر ندارد.

داند و از او است. هر کسی، شخصی را انسان کامل می« امام»این انسان کامل برای انسان  :3ج/     

ای همگانی است و اختصاص به مسلمانان یا شیعیان ندارد. بلکه همگان مسئله« امامت»کند. لذا پیروی می

ی چون: الگو قرار دادن، پیروی کردن، تبعیت نمودن، مد و ... نیز از همین گرایش فطری امام دارند. مباحث

امام نیست و همین گزیند و هیچ کس در دنیا بیگیرد. پس هر کسی برای خود امامی برمیسرچشمه می
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 خود بهترین دلیل بر وجود امامی واقعی و حقیقی است که برخی مصداق بیرونی و واقعی آن را درست

خداوند متعال نیز در رو گذارند. از این کنند و برخی دیگر امام باطل را به جای او میشناسند و تبعیت میمی

 کند.ها را با امامشان محشور میی انسانفرماید: در آخرت همهکالم وحی می

 (71 –)اْلسراء ... «  يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناسٍ بِإِماِمِهمْ »

 ... . [ روزی که هر گروهى را با پیشواى آنها بخوانیم]آن ترجمه:

و گرایشش به او و اطاعت و تبعیت و تقلید از او، خود « انسان کامل»پس عشق واقعی انسان به  :4ج/     

است، هر « امام زمان»در هر عصری وجود دارد. این انسان کامل همان « انسان کامل»بهترین دلیل است که 

ی گزینند و برخی نیز مانند فراعنهدانند و آنان را امام خود برمیبرخی دیگران را انسان کامل میچند که 

 کنند.خوانند و بقیه را به اطاعت و تبعیت خود دعوت میخود را انسان کامل می ،زمان
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به اثبات رساند؟ دالیل متقنی را « وحدانیت خدا»شود با دالیل عقلی و مادی آیا می )تهران(: 15 بههش

   (1391فروردين  14)خواهم که پاسخگو باشم. می

  

با توجه به اهمیت موضوع و ناچاری از ایفاد پاسخ کوتاه، به مطالب ذیل دقت بیشتری «:شبهه –ایکس »

 فرمایید:

است، پس چیزی به عنوان دلیل مادی نداریم. به عنوان مثال اگر « عقل»دلیل برای اثبات، کار  –الف      

بینیم، اما ، اگرچه حرارت، آب و جوش آمدن را به چشم می«حرارت علت جوش آمدن آب است»بگوییم: 

 کنیم.بینیم، بلکه استنتاج عقلی میرا نمی« دلیل یا علت»

گردد که بدون طرح ابتدایی در عالم ماده و علم تجربی نیز چراهای بسیاری برای انسان مطرح می –ب      

و « چرا»یابد، اما طرح رود و به هیچ علمی دست نمیآنها در ذهن، انسان به سراغ هیچ کشفی نمی

ا دیدن مادی شود، همه کار عقل است و نه ماده. پس بگفته می« علت»جستجو برای یافتن پاسخ که بدان 

 نیست.« دلیل»گیری عقلی بر وحدانیت کرد، اما خود ماده به تنهایی توان نتیجهجهان ماده، می

که « چشم»با « گل»نیز کار عقل است. حتی اگر یک شاخه « وجود»تمامی دالیل در اثبات یا نفی  –ج      

جی دارد یا نه، کار عقل است و نه هر دو مادی هستند، دیده شود، باز اثبات وجودش و این که واقعیت خار

 کار گل، چشم یا مغز مادی.

ی توحید و سایر دالیل در مقولهی پس اثبات وجود حق تعالی و شناخت او نیز کار عقل است. و همه      

شود. به هستند و حتی صحت وحی نیز با عقل شناخته و اثبات می« عقلی»اصول عقاید در اسالم نیز 

داند. یعنی فرد باید در وجود، وحدانیت و ... تحقیق زیز اعتقاد به اصول را تحقیقی میهمین دلیل اسالم ع

 کند و با دالیل عقلی بپذیرد.

دقت شود که اول باید کسی وجود خداوند متعال را با « وحدانیت خداوند متعال»اما راجع به اثبات  –د      

او تحقیق، سؤال یا بحث نماید. پس اگر کسی « وحدانیت»دالیل عقلی قبول داشته باشد و سپس راجع به 

یا دیگر صفات سلبیه یا « وحدانیت»دالیل با او راجع ی در اصل وجود خدا دچار تردید بود، سخن گفتن و ارائه 

مورد است. مثل این است که کسی اصل وجود یک شخص را قبول نداشته باشد، اما راجع به ثبوتیه، بی

کند! پس در این بحث فرض بر این است که مخاطب اصل وجود خداوند را قبول علم، اخالق یا عمل او بحث 

 کرده است و اینک در مورد وحدانیت او سؤال دارد.

« هستی و کمال مطلق»خداوند متعال شیء نیست که دوئیت یا تکثیر به او راه داشته باشد. او  :1د/     

 است و وجود دو هستی مطلق معنا ندارد.

یت یا تکثر خود دال بر نقص در وجود است، چرا که هر موجود متکثری حتماً محدود که مجالی دوئ :2د/     

حتماً در اصل هستی خود ناقص است و هستی مطلق « محدود»ماند و وجود برای وجود دیگری باقی می

گونه دوئیت، نیست و موجود ناقص نیز نیازمند است و اولین نیاز او، همان نیاز در پیدایش خود است. پس هر 

تکثیر، حد، نقص، نیاز و ... از صفات مخلوق است. لذا موجودی که از این صفات برخوردار باشد، حتماً و یقیناً 

 دیگر خدا نیست.

وجود خدایی دیگر )هستی دیگر( مستلزم تجلی دیگری در عالم آفرینش است. یعنی عالمی دیگر  :3د/     

باشد، عالمی با سنخ و قوانین دیگر که قطعاً با این عالم یک دستی باید باشد که آن خدای دیگر خلق کرده 

آید. لذا خداوند ضمن آن که توجه انسان را به یک دستی خلقت جلب ندارد، پس تزاحم و حتی تضاد پیش می

فرماید: فرماید با بصیرت به این نظام خلقت نگاه کن، آیا هیچ جدایی یا پراکندگی می بینی؟ میکند و میمی

 آمد:اگر خدای دیگری هم بود، یقیناً فساد و تباهی پیش می

 ِمن ُفطُورٍ * ثمُ  فِى َخْلقِ الرَّْحَماِن ِمن تََفاُوتٍ  َفاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى الَِّذى َخلََق َسْبَع َسَماَواتٍ ِطبَاًقا  مَّا تََرى»

 (4و 3  –)الملک « بََصُر َخاِسًئا َو ُهَو َحِسیرٌ يَنَقلِْب إِلَْیَك الْ  اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّتَینْ 
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بینى به دقت نظر كن آن خدايى كه هفت طبقه آسمان را آفريد تو در خلق رحمان هیچ تفاوتى نمى ترجمه:

خورد؟ * نه، مسلماً اگر دوباره هم نظر بیندازى پلك آيا هیچ فطور و اختاللى در نظام عالم به چشمت مى

 .افتد و اختاللى نخواهى يافتچشمت از خستگى مى

ِ اْلَعْرشِ َعمَّا يَِصُفونَ لَْو كاَن فیِهما آلَِهٌة إِ »  (22 -)اْلنبیاء « الَّ اللَُّه لََفَسَدتا َفُسْبحاَن اللَِّه َرب 

كنند شدند، پروردگار عرش از آنچه وصف مىاگر در آسمان و زمین خدايانى جز خداى يكتا بود تباه مى ترجمه:

 .منزه است

رند، به اصل وجود خدا شک دارند و در حالی در خاتمه دقت کنید کسانی که به وحدانیت خدا شک دا     

کنند که همین خدای مشهود که وجودش را در عالم راجع به احتمال وجود خدایی دیگر ایجاد شبهه می

کنند و اند و بدیهی است چنانچه بیان شد، اگر بپذیرند، دیگر شکی نمیخلقت تجلی داده است، نپذیرفته

بدون مثل و »و « بالشریک»و « احد»، «واحد»و معنایی ندارد. پس او فهمند که وجود دو خدا محال است می

و هستی « هستی مطلق»است، چرا که اینها همه از صفات مخلوق محدود است و نه خالقی که « مانند

 بخش به عوالم وجود است.
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گوییم صفات خدا عین ذات اوست. پس اگر شناخت ذات خداوند محال است، می )ھمدان(: 16شبهه 

   (1391فروردين  23)شود؟ چگونه شناخت خدا از راه شناخت صفات میسر می

  

با توجی به اهمیت موضوع و ضرورت ایفاد پاسخ کوتاه به این سؤال مهم، الزم است به  «:ههشب –ایکس »

 نکات ذیل کامالً دقت نمایید:

تواند فوق ظرفیت خود را بشناسد. چرا که هر چه را بشناسد، محیط به طور کلی هیچ عقلی نمی –الف      

نماید که ظرفیت وجودی معروف )شناخته شده(، کوچکتر از عارف بر آن است و این احاطه ثابت می

 )شناسنده( بوده است. پس خدایی که شناختش در عقل مخلوقش بگنجد، اصالً خدا نیست، چون بسیار

 شود.اش میمحدودتر از بنده

توان توان شناخت،بلکه ذات هیچ موجودی )حتی خود را( نمینه فقط ذات خداوند متعال را نمی –ب      

 شود. هایش شناخته میشود.خداوند نیز با نشانههایش(شناخته میاسماء)نشانه شناخت وذات هرچیزی با

ی ریز ... یا خودت را تعریف )معرفی( کن، ما فقط رخت، یک حشرهبه عنوان مثال اگر به ما بگویند: یک د     

و  دهیم و از ذات خبری نداریم. لذا اگر بگوییم: من یک مرد یا زن هستم، ایرانیها را ارائه میتعدادی از نشانه

کیلو است،  71سانت است، وزن من  171یا دانشجو هستم، قد من  هاهل تهران یا همدان هستم، طلب

باشد، اینها همگی سیاه است، نام من این و نام خانوادگیم آن و نام والدینم چنین و ... می موهایم

 های ما هستند و نه خود ما. نشانه

، به خاطر به کارگیری واژگان و مفاهیم آشنا به ذهن ماست، «صفات خدا»گوییم اما این که می –ج      

لق به موجود مرکب است و نه واحد و احد. چنانچه حضرت وگرنه خداوند متعال اصالً صفت ندارد. صفت متع

 فرمایند:می (السالمعلیه)امیرالمؤمنین

دهد که غیر از دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی نشان میهر صفتی به خودی خود نشان می»

ل شود، او صفت است، پس هر کس برای او صفتی قائل شود، برای او قرینی قائل شده و هر کس قرینی قای

 (اولی خطبه )...« را مرکب دیده و هر کس او را مرکب ببیند، برای او حدی فرض نموده و 

لذا برای این که این دیدگاه در ذهن به وجود نیاید، گفتند: صفات عین ذات است. یعنی چنین نیست که      

 دیگری باشد.خداوند چیزی باشد و علم، یا رحمت او، یا قدرت او و ... )مانند ما( چیز 

نامیم، در واقع تعریفی از او است و این آنچه از رحمت، قدرت، علم، حیات و ... را صفات خدا می –د      

هایی هستند که او برای درک معنا و معرفت بیشتر بشر خلق کرده است. در واقع نیز خود اسمها واژه

همه مخلوق او  خارجی )مخلوقات( داشته باشد،های( خدا چه در غالب لفظ باشد و چه تعین ها )نشانهاسم

ندس، وکیل، وزیر، ههای ما )مثل احمد یا مریم، دانشجو، طلبی، پزشک، مهستند و نه خود او. چنانچه اسم

 نماید و نه خود ما(.هایی هستند که مخاطب را به شناخت ما نزدیکتر میکارگر، امام و ...،همه اسم و نشانه

، باید دقت کنیم که انسان با «برای تقریب ذهن –صفت »بنامیم و چه « اسم»اریف را چه حال این تع –ھ      

ها را نیز هر کسی شناسد و نه ذات را، و نشانهها را میها یا به اصطالح صفات، همان نشانهشناخت نشانه

از  خورشید همین بین  - شناسد. مثالً یک انسان سطحیی علم و عقل و درایت و بصیرت خود میبه اندازه

بیند. اما یک فیزیکدان، شناخت بسیار بیشتری ها را میشناسد، چون فقط همین نشانهنور یا گرمایش را می

ها، معرفت انسان را به صاحب در مورد نور، انعکاس، جرم، جاذبه و ... دارد. ولی در هر حال شناخت نشانه

 بشناسد.ی ذات او را کند، نه این که همهنشانه بیشتر می

شناسیم ی عقل خود میها را به اندازهابتدا همان نشانه های او(،پس با شناختن اسمای الهی )نشانه     

کنیم، نه این که او را کامالً و تماماً بشناسیم. لذا در کالم ی صاحب نشانه پیدا میو از آن معرفتی درباره

 کنند:عقول از شناخت و معرفت کنه تو عاجزند.ض میخوانیم که خطاب به حق تعالی عرمکرر می)ع(معصومین

فرمایند: می )ع(ها نیز چنین بیان شده است. چنانچه امام صادقها و نشانهو حتی در مورد شناخت اسم     

های حسنای الهی )که در قرآن آمده است( ما هستیم. ]دلیل عقلی آن که مخلوق اسم یا وهللا که اسم

اکمل و اشرف  ،)ع(ی کاملتری است و اهل عصمتچه مخلوق کاملتر باشد، نشانه ی خالق است و هرنشانه

عقول و دانشمندان ی فرمایند: همه می (السالمعلیه)مخلوقات هستند، پس اسمای حسنی هستند[ و امام رضا

 او. های امام عاجز هستند، چه رسد به شناخت کامل و غواصان فهم و ادراک، حتی از شناخت یکی از ویژگی
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چه مشکل خاصی دارد که این چنین مورد « ظهور بسیار نزدیکتر»دی مگر محتوای سی )تهران(: 17شبهه 

 باشند؟ نقد قرار گرفته است؟ اصالً چه دلیلی دارید که ظهور نزدیک نیست و آقا سید خراسانی نمی

   (1391فروردين  28)

  

  «:شبهه –ایکس »

کارانه، القا کنند فرافکنی مغالطه بادی و سیاستگذاران تبلیغاتی آن، سعی دارند طراحان این سی –الف      

دی و اهداف آشکار یا نهان آن است، البد مخالف نزدیک بودن ظهور که هر کس مخالف محتوای این سی

 ک نیست؟کنند که چه دلیلی دارید که ظهور نزدیاست! و این سؤال را در ذهن مخاطبین طرح می

پندارد، بلکه چنانچه در آن نقد نیز ای ظهور را دور نمیدر مقام پاسخ دقت فرمایید که نه تنها هیچ شیعه     

ای که اندک مطالعه و توجهی داشته باشد بر این است که بیان گردید، اعتقاد نقلی و عقلی هر شیعه

برخالف دشمنان، ما ظهور را نزدیک »که کنیم چنانچه در دعای عهد نیز اذعان می«. ظهور نزدیک است»

و آماده باشد و اگر ظهور را نزدیک نبیند، این انتظار « منتظر»چرا که شیعه موظف است همیشه «. بینیممی

ی مخالفت با احتمال نزدیک بودن دی به هیچ وجه به مثابهمعنایی ندارد. پس مخالفت با محتوای این سی

است، دالیل متقن،  باشد، منتهی برای اثبات این که ظهور نزدیکمیظهور که دعای هر شیعه ای است ن

آور نیز هستند و های جهان امروز وجود دارد که همگی مسئولیتمستدل و مشهود بسیاری حتی در واقعیت

 ها و احتماالت را مالک بینش قرار گیرد.ها، گمانهیچ لزومی ندارد که حدس

و « عالئم»، در احادیث )عج(ه طور کلی در مورد عصر ظهور و ظهور آن حضرتگرامیان دقت نمایند که ب –ب      

خاصی بیان گردیده است که اغلب از آنها مطلع هستیم. مهم این است که بدانیم ما در ظهور و « شرایط»

ای نیز در مقابل آن عالئم به ما تکلیف نشده بروز عالئم، هیچ نقشی نداریم و به همین دلیل هیچ وظیفه

بروز « عالئم»ی های محکم و متواتر آمده است: ضرورتی ندارد که حتماً همهت. مضافاً بر این که در حدیثاس

، همگی )عج(ظهور و قیام حضرت« شرایط»چه بسا بدائی حاصل گردد. اما در مقابل  ،و ظهور داشته باشند

ی به عنوان یکی از عالئم نقش داریم و و موظف و مکلف هستیم. به عنوان مثال: در مقابل سید خراسان

ها و ...، تکلیفی نداریم، اما در مقابل ایمان، ها، خسوف و کسوفها، سونامینزدیکی ظهور یا وقوع زلزله

بینی و پرهیز از گرایش به شایدها و عمل و ترویج اسالم ناب، دور ساختن ذهن خود و دیگران از خرافات، واقع

ی شرایط ظهور است، همه مکلف و موظف ظالمین و ... که فراهم کنندهاحتماالت، جهاد و مقابله با کفار و 

 هستیم.

در مورد سید خراسانی بودن یا نبودن مقام معظم رهبری، عزیزان دقت فرمایند که موضوع تأیید یا  –ج      

 ی مهم ذیل مد نظر است:تکذیب این نسبت به ایشان نیست. بلکه توجه به دو نکته

بودن « سید خراسانی»که بسیار واالتر از مقام « والیت»اول آن که ذهن ما را از مقام ی نکته :1ج/     

پذیری به صورت غیرمستقیم است، به سمت دیگری معطوف ندارند که این خود نوعی تضیعف والیت و والیت

است. وگرنه اصل مسئله مطروحه، مطلب خاص و مهم و بدیعی نیست. از همان موقعی که حضرت امام 

ی اسالمی را برعهده ای رهبری نظام و جامعهرحلت نمودند و حضرت آیت هللا العظمی خامنه )ره(مینیخ

 کردند. خطاب می« سید خراسانی»ایشان را  ،گرفتند، شیعیان لبنان و بسیاری دیگر

قبال افتد؟ ما چه تکلیفی در گیریم که ایشان همان سید خراسانی باشند، چه اتفاقی میحال فرض می     

سازی شرایط ظهور، طرفدار سید خراسانی داریم؟ هیچ. اما موظف هستیم برای تقویت اسالم و زمینه

به جای فقه و قوانین غرب و شرق بوده و بالتبع مطیع والیت فقیه باشیم. پس « والیت فقه و قوانین اسالم»

روایات، استقرار جمهوری اسالمی توانیم به اذهان عمومی بگوییم که با توجه به تطبیق شرایط فعلی با می

ایران، حکومت اسالمی، رهبری فقیه، پیروی مردم از والیت و والیت فقیه، محور قرار گرفتن ایران اسالمی در 

ی و قیام مسلمانان جهان و ...، که رجهان اسالم، تقسیم جهان به دو بلوک کفر و اسالم، بیداری، هوشیا

شاهللا نزدیک است و با باید با ایمان، تقوا، علم و بصیرت بیشتر تابع ناظهور است، ظهور « شرایط»همگی از 

رود احتمال می»باشیم. حال چه لزومی دارد که این مهمات را رها کنیم و بگوییم که « والیت فقیه»و حامی 
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؟ خوب باشند. سید خراسانی بودن یا نبودن ایشان چه «ها، ایشان سید خراسانی باشندبه خاطر شباهت

 شی دارد؟ نقش در والیت ایشان و اطاعت ما از والیت است.نق

نباشیم تا دیگران برای مطامع خود، نسب به « عوام»ی دوم حایز اهمیت این است که ما باید نکته :2ج/     

نداشته باشند و قصد نکنند تا از احساسات دینی ما سوءاستفاده کنند. اگر « فریبی عوام»ما هوس و طمع 

 دی را به صورت خالصه بیان کنیم، به شرح ذیل است:محتوای این سی سرتاسر این

نژاد ظهور بسیار نزدیک است، چون به احتمال قوی مقام معظم رهبری همان سید خراسانی، احمدی»     

دلیل قاطع و «. همان شعیب فرمانده ارتش سید خراسانی، ملک عبدهللا و ملک ... همان سفیانی هستند

گفتند و ایشان « سید خراسانی»ه نیز این است که در چند مورد خطاب به مقام معظم رهبری موجه این نظری

 رد نکرد! و سپس گفتند: هر کس مخالف است دلیل بیاورد!

گرایی نیست؟  ها تسخیف فرهنگ غنی تشیع و انتظار و ترویج عوامآخر این هم شد حرف؟! آیا این سخن     

باید دلیل بیاورد، نه این که هر کس هر ادعایی دلش خواست بکند و سپس مضافاً بر این که  اوالً مدعی 

های آسمان به این بگوید هر کس قبول ندارد دلیل بیاورد! این همان مثل مالنصرالدین است که گفت: ستاره

ن ها را بشمارد و دلیل بیاورد. ایگویم و هر کس نظر من را قبول ندارد، برود ستارهتعداد است که من می

گویند هر کس قبول ندارد دلیل بیاورد! خیر. دهند و میدلیل میی بیهمان فرهنگ غرب است که یک نظریه

 شما باید دلیل متقن برای ادعایتان بیاورید. 

 پس دقت شود اصالً مسئله این نیست که ایشان سید خراسانی هستند یا خیر؟ بلکه مسئله عوام     

فریبانه است.  ثانیاً اگر ایشان رد نکردند، تأیید هم نکردند،  های هدفدار و عوامانداختن جنجالفریبی و به راه

دارند را به دلیل عدم تأیید یا تکذیب، روا بدانیم؟! آیا این یک توانیم هر نسبتی که به ایشان روا میحال آیا می

نژاد نیز این است که حمدیانحراف در چگونگی تفکر، بینش و قضاوت نیست؟ البد دلیل بر شعیب بودن آقای ا

تاکنون این شایعه را تکذیب نکردند؟ آخر این دیگر چه منطقی است؟! آن هم در مقابل تفکرات و اندیشه و 

 اعتقادات متکی به عقل و وحی در تشیع؟!

دی اصالً این نیست که ی مهمتر از همه این است که منظور تولید و نشرکنندگان این سیاما نکته - د     

ام معظم رهبری سید خراسانی هستند یا خیر؟ بلکه با استفاده از این مطلب که به ذهن نزدیکتر است، مق

 سعی دارند سایر ادعاها را بدون دلیل القا کرده و به آنها تقدس بخشند.
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فرماید برای هر قومی رسولی ای که میو قرآن و با استناد به آیه )ص(گویند: به امر هللا، محمدمی :18شبهه 

   (1391ارديبهشت  7)ها باید همگی زرتشتی شویم. پاسخ چیست؟ به زبان خودش فرستادیم، ما ایرانی

  

ها و حتی ها، مکتبادیان، مذاهب، فرقهی  پس از دستور مستقیم آمریکا به همه «:شبهه –ایکس »

ها نیز از الک خود بیرون بر تشدید تبلیغات بر علیه اسالم و تشیع و نیز حمایت کالن، زرتشتیها مبنی گروه

کنند و البته کسانی که نه مسلمان هستند و نه زرتشتی و نه هیچ دین دیگری، بلکه آمده و شدیداً تبلیغ می

به  –ها به ویژه در سایت – ی تبلیغاتی هستند نیز به عنوان کارگزاران بی جیر و مواجبفقط موظف به هجمه

کنند و مهم آن که برای تحقق اهداف خود، از هیچ تفسیر به رأی آیات قرآن و یا بیان حرف و آنها خدمت می

گری با ی عزیزان تقاضا داریم با توجه به وسعت تبلیغات زرتشتیمنطق نیز ابایی ندارند. حال از همهسخن بی

ها، به نکات رانی، برای روشنتر شدن سست بودن اینگونه استداللسوءاستفاده از حس ناسیونالیستی ای

 ذیل کامالً دقت نمایند:

 مبارکه به شرح ذیل است:ی آیه  –الف      

« اْلَعزيُز اْلَحكیمُ  َو ُهوَ  َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِلِساِن َقْوِمِه لُِیبَی َِن لَُهْم َفُیِضلُّ اللَُّه َمْن يَشاُء َو يَْهدي َمْن يَشاءُ »
 (4 -)ابراهیم 

هیچ پیغمبرى را جز به زبان مردمش نفرستاديم، تا )احكام را( براى آنان بیان كند، و خدا هر كه را  ترجمه:

 .نمايد، و او عزيز و حكیم استبخواهد گمراه، و هر كه را بخواهد هدايت مى

ن را از آسمان نفرستادیم. بلکه از میان مردم و اقوام معنا و مفهوم آیه این است که هیچ یک از پیامبرا     

برانگیختیم و با هیچ یک نیز به زبان جن، یا ملک، یا موجود ناشناخته یا زبان خارجی و ... سخن نگفتیم، بلکه 

به همان زبان خودش و قومش که از میان آنان برانگیخته شده است سخن گفتیم. حال کجای این آیه نشان 

گویند؟ به راستی ای است که با آن زبان سخن میی رسالت هر نبی فقط همان محدودهحدودهدهد که ممی

ی آنها المقدس و از آنجا به دیار دیگر سفر نمود، زبان همهاز مصر به فلسطین و بیت )ع(وقتی حضرت موسی

 کردند؟های دیگر تکلم مییک چیز بود، یا گروهی ابری، گروهی عربی و گروهی به زبان

و قرآن کریم استناد  )ص(گری ایرانیان به امر هللا، رسول هللاخواهند در اثبات ضرورت زرتشتیاگر می –ب      

کنند، پس باید ابتدا به آنها ایمان آورند. یعنی اول اسالم آورند و سپس به آیاتش استناد کنند. حال کدام دینی 

 کند که لطفاً از این دین خارج شوید؟!امر می

توانند یک آیه را قبول کنند و آیات دیگر را و قرآن اعتقاد و باور دارند، نمی )ص(هللااگر به هللا، رسول – ج     

شود، فرمود: نادیده گرفته یا رد کنند. همان قرآنی که فرمود با هر رسولی به زبان خودش و قومش تکلم می

 بشریت فرستادم:ی را برای همه  )ص(محمداسرائیل فرستادم،اما حضرت را برای قوم بنی )ع(موسی و عیسی

 (68 -)سبأ « َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َكافًَّة لِلنَّاسِ بَشیراً َو نَذيراً َو لكِنَّ أَْكَثَر النَّاسِ ال يَْعلَُمونَ »

مردم جهان، تا آنان را )به پاداش كار نیك( ی نفرستاديم مگر براى همه  - )ص(يا محمد -و ما تو را  ترجمه:

 دانند.بشارت دهى )و از عذاب كار بد( بترسانى. ولى مردم اكثراً نمى

خواهند بر ملیت زرتشت استناد کنند و دین زرتشت و ایرانیت. اگر میی حال برگردیم به مسئله  –د      

والد ملیت را اولی بر دیانت بشمارند، در ایران انبیای دیگری نیز )مانند دانیال نبی و انبیایی که در تخت ف

ها حتماً اصفهان مدفون هستند و ...( نیز وجود داشتند، چه ضرورتی دارد که بین این همه نبی، ایرانی

 زرتشتی شوند؟

شود، چرا که زرتشت و کتابش اصالً فارسی ی زبان استناد کنند، وضع بدتر میخواهند به مقولهاگر می     

ی هخامنشیان و در میان قوم زبان فارسی نیز از دورهمشهور است. « اوستایی»نبوده است. بلکه به زبان 

داشت. و ایرانی و زبان فارسی نیز از همان آریایی رواج داشت که به سنسکریت و زبان اوستایی نیز نزدیکی

 ها شکل گرفت.ل آریایییدوران تشک
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ی نشده در کدام منطقه زبان اوستایی نیز زبانی بود که فقط در میان قومی در شرق ایران که دقیقاً ثبت     

 رایج بوده است.  ،آن

بنابراین اگر زبان یک پیامبر مالک باشد، اوالً در همان موقع نیز فقط اهالی یک منطقه از شرق ایران  –ھ      

ها و ثانیاً بنابر ی ایران و ایرانیکردند و نه همهباستان مخاطب زرتشت بودند و به زبان اوستایی تکلم می

ها و ... چه ها، بلوچ زبانها، کرد زبانزباند و استدالل، تکلیف فارسی زبانان آن عصر، یا آذریهمین استنا

شود؟ آیا باید برای آنان نیز پیامبری با زبان خودشان بیاید؟ اگر پاسخشان مثبت است، پس زرتشت می

است که به آن زبان  گویند که هر پیامبری مخصوص قومیها نبوده است. مگر نمیمتعلق به همه ایرانی

گویند. لذا نه در گذشته ]حتی زمان حیات شخص زرتشت[ و نه در طول تاریخ و نه اکنون، زرتشت سخن می

 توانسته باشد و نیست.ها نبوده و نمیی ایرانیدین همه

، تاریخ پیدایش زرتشت اصالً مشخص نیست، چه رسد به زبان او و به رغم تحقیقات گسترده  –و      

اند. اغلب ایران شناسان ده تا یازده قرن قبل ابش. برخی قدمت او را حتی شش هزار سال پیش بیان کردهکت

اند که زرتشت پنج هزار سال پیش از اند. ارسطو و اودوکسوس و هرمی پوس نوشتهاز مسیح را بیان کرده

قبل از اسکندر مقدونی بیان  زیسته است. منابع دوران رواج زبان پهلوی، زایش او را سه قرنجنگ تروا می

نموده و با اند. در هر حال اصالً معلوم نیست که چه زمانی و در کجا به دنیا آمده و به چه زبانی تکلم میکرده

 نوشته است؟ چه خطی می

رسند بهانه گری ایرانیان و نیز اسالم ستیزان، به اسالم که میجالب است که مدعیان ضرورت زرتشتی     

خواهند که به یک دین سال پیش است، زبان کتابش عربی است و ...، اما از ما می 1411که دین  کنندمی

 مربوط به شش هزار سال پیش یا بیشر، که اصالً زبانش هم معلوم نیست برگردیم!

ی آخر آن که اصالً کتاب زرتشت چیست و کدام است که دست کم مطالعه کنیم. در اذهان نکته  –ز      

کنند، در حالی که اوستا کتاب زرتشت نیست، بلکه در را به عنوان کتاب او معرفی می« اوستا»کتاب عمومی 

طی چند قرن توسط موبدان زرتشتی نوشته است. همین موبدان در جشنی کتاب زرتشت را سوزاندند و خود 

برادر و ازدواج با محارم شد. دینی که ازدواج خواهر و « مجوس»کتابی به نام او دادند که منشاء پیدایش دین 

در آن اجباری بود. و اوستایی که اْلن در اختیار است که الحمدهلل با آن اوستای موبدان قرون بعد از زرتشت 

 نیز متفاوت است.

است. که البته آن نیز به زبان فارسی نبود. « گاتها»ها مدعی هستند که نام کتاب اصلی خود زرتشتی     

اقوام شرق ایران که معلوم نیست کجاست بوده است. اما مهمتر این است که این کتاب  بلکه به زبان یکی از

 اصالً وجود خارجی ندارد که کسی بخواهد به آن رجوع کند. 

ی ایرانی بودن، دعوت به حماقت و گری به بهانهانصافاً باید اذعان داشت که دعوت به زرتشتی  –ح      

که اصالً چنین دینی وجود خارجی ندارد که کسی بخواهد به آن رجوع کند دینی است. چرا سوق دادن به بی

های یا نکند. و اگر مردم امروز بخواهند به نظریات اشخاص عادی به نام موبدان رجوع کنند، به همان فرضیه

« ماتریالیسم»ی گرانهفرویدیسم، داروینیسم، مارکسیسم، فمینیسم ... که همه نشأت گرفته از نگاه مادی

کنند که دست کم چهار پنج جمله مفهوم یا احیاناً چند فراز قابل تأمل داشته باشد. چرا هست رجوع می

 زرتشتی شوند که نه زبانش فارسی بوده و نه اصالً کتاب معینی دارد؟

م ... و آیا واقعاً انتظار دارند که یک انسان عاقل ایرانی، قرآن را با آن همه علوم در فلسفه، عرفان، احکا     

های عقلی و وحی را رها کند و به جرم ایرانی بودن به خرافات برگردد؟! آیا این اهانت به متکی بر استدالل

 ها نیست؟شعور و فهم ایرانی
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 امر؟ و ولی )ص(آیا اطاعت از قرآن کریم مقدم است یا اطاعت از حضرت رسول )تهران(: 19شبهه 

   (1391ارديبهشت  12)

  

 )ع(و اهل بیت عصمت )ص(اگر منظور روح قرآن کریم است، هیچ فرقی با حضرت رسول «:شبهه -ایکس »

 )ص(ندارد. قرآن کریم تجلی و تعریف انسان کامل در قالب کالم است. دقت شود که قرآن کریم و حضرت رسول

ن دو یکی را گیرند که انسان مجبور شود بین آگاه در عرض هم یا مقابل هم قرار نمیهیچ )ع(و اهل بیت

 انتخاب کند و یا مقدم بدارد.

آید و همین قرآنی است که در دست داشته و اما اگر منظور همین معنایی است که از ظاهر سؤال برمی     

امر، اولی و مقدم بر اطاعت از قرآن کریم و ولی )ص(بدیهی است که اطاعت از رسول اکرم کنیم،تالوت می

شود که این دو جدای از هم یا دو چیز جداگانه نیستند(. حال به نکات ذیل است )هر چند که مجدد تأکید می

 دقت نمایید:

انسان نیازمند به علم و هدایت است و دین برای هدایت و تکامل انسان نازل شده است. کتاب و   –الف      

تواند تعلیم دهنده و هدایتگر انسان باشد. هادی انسان باید از نوع و سنخ خودش ار به تنهایی نمینوشت

باشد. لذا خداوند حکیم، پیامبران و امامان را که از جنس بشر هستند برای هدایت فرستاد و به همراه او 

 و میزان کند[ نازل نمود. ]یعنی امام و الگویی که بشر خود را با او تنظیم« میزان»و همچنین « کتاب»

 (25 –)الحدید ...« لََقْد أَْرَسْلنا ُرُسلَنا بِاْلبَی ِناتِ َو أَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َو اْلمیزاَن لِیَُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط »

به راستى و ما پیامبران خود را با معجزات فرستاديم و با ايشان كتاب و میزان را فرود آورديم تا مردم  ترجمه:

 داد برخیزند ... .

شود. پس تا ابتدا آورنده و معلم مورد اطاعت قرار کتاب )هر چه که باشد(، از آورنده و معلم اخذ می –ب      

ماند که کسی کالس گردد. مثل این میآید و نه محتوای آن تعلیم و فهم مینگیرد، نه کتابی به دست می

غیره را برای سواد آموزی جمع کند و سپس تعدادی کتاب به آنها داده و  ای کودک یادرسی دایر نماید، عده

آموزند. بلکه این معلم رهایشان نماید. بدیهی است که شاگردان در این کالس حتی یک حرف را نیز نمی

دهد ... و در آخر یک کند، تمرین میدهد، تشریح میدهد، تعلیم میدهد، توضیح میاست که درس می

گذارد. پس آنچه مورد توجه، رجوع، اطاعت و تبعیت که شامل علوم مورد نظر است، در اختیار می کتابی را

گیرد، معلم است و نه کتاب. مضاف بر این که کار دین صرفاً آموزش نیست، بلکه آموزش و پرورش قرار می

کیه کند. بلکه این کار مربی تواند انسان را تزرا توأمان در نظر دارد و کتاب نمی« تزکیه»و « علم»است. لذا 

امر است. پس اول باید یک فرد کتاب را بیاورد، سپس آن را برای انسان تالوت کند، و ولی )ص(است. کار پیامبر

سپس راهنمای انسان برای تزکیه گردد و پس از آن مفاد و مندرجات کتاب را تعلیم دهد و باب حکمت را به 

 عت و تبعیت او از جهل و گمراهی نجات یابد.روی انسان بگشاید، تا انسان با اطا

ی ِیَن َرُسوالً ِمْنُهْم يَْتلُوا َعلَْیِهْم آياتِِه َو ُيَزك ِیِهْم َو ُيَعل ُِمُهُم اْلكِتابَ »  َو اْلِحْكَمَة َو إِْن كانُوا ِمْن ُهَو الَّذي بََعَث فِي اْْلُم ِ

  (2 –)الجمعه « َضالٍل ُمبین َقْبُل لَفي

هاى او را بر آنها ت آن كه در میان مردمان درس نخوانده، پیامبرى از خودشان برانگیخت، كه آيتاوس ترجمه:

آموزد، و اگرچه از پیش در گمراهى آشكار كند، و ايشان را كتاب و حكمت مىخواند، و آنان را پاك مىمى

 بودند.

ی اطاعت و خواهند به بهانهخی میبه همین دلیل شاهدیم که خداوند متعال در همین کتاب )که بر –ج      

دهد که از خدا و رسول و تبعیت از آن، اطاعت و تبعیت از رسول و اولی امر را کنار بگذارند( مکرر دستور می

االمر اطاعت کنید، از آنها تبعیت کنید، آنها را الگو و اسوه بگیرید. اما هیچ کجا نیامده که از کتاب اولی

ده به این کتاب ]قرآن[ ایمان بیاورید. آن را کالم خدا بدانید، سخن فرد یا شعرش کنید. بلکه فرمو« اطاعت»

ی این کتاب است. پس ابتدا او و آورنده )ص(ی این امور مستلزم باور و ایمان به رسولنخوانید و ...، که همه

ی عهده باید مورد باور و اطاعت و تبعیت قرار گیرد و قرآن از او اخذ شود و تعلیم قرآن و هدایت بشر همیشه بر

 امر، مقدم است. لذا فرمود:ولی امر است. لذا اطاعت و تبعیت از ولی
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ٍء َفُردُّوُه إِلَى اللَِّه َو َشيْ  طیُعوا الرَُّسوَل َو ُأولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم فييا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه َو أَ »

 (59 -)النساء  «الرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْلیَْوِم اْْلِخرِ ذلَِك َخْیٌر َو أَْحَسُن تَْأويالً 

ايد از خدا فرمان بريد و از پیامبر و از خداوندان فرمان خويش اطاعت كنید و هاى كسانى كه ايمان آورد ترجمه:

اگر در چیزى اختالف كرديد آن را به خدا و فرستاده ]او[ باز بريد، چنان كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته 

 [ نیكوتر است.باشید. آن بهتر است و سرانجام ]آن

اوالً همان کتاب  که برگردید، چرا« کتاب»رماید که اگر اختالف کردید به فی فوق نمیدقت شود که در آیه     

االمر فراگرفت و ثانیاً ممکن است اختالف در مورد خود همین کتاب باشد. چنانچه هر را باید از رسول و اولی

 ای از آن را به میل خود تفسیر و تأویل نماید. کسی ممکن است سعی کند آیه

، مقدم و اوالی بر هر «ولی امر»دال بر آن است که اطاعت از  ل عقلی، منطقی و قرآنی،پس تمامی دالی     

 اطاعت و عبادتی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

گویند: خداوند برای هدایت فقط قرآن را نازل کرده است، پس دیگر رجوع به حدیث، می )قم(: 21شبهه 

   (1391ارديبهشت  16)روایت، دعا و ... لزومی ندارد و اصالً ضد قرآن است! 

   

این شبهه را شخصی به نام سید ابوالفضل برقعی قمی که از بزرگترین مبلغان وهابیت  «:شبهه –ایکس »

 ی ذیل نیز استناد کرده است:  درج نموده و به آیه« مفاتیح»در یکی از نوشتارهای خود علیه در ایران است 

 (2 -)البقره  «ذلَِك اْلكِتاُب ال َرْيَب فیِه ُهدًى لِْلُمتَّقین»

 [ است كه در آن شك نیست، راهنماى پرهیزگاران است.اين كتاب ]كتابى ترجمه:

« کافیستما یعنی کتاب خدا برای  - حسبنا کتاب هللا»نگاه وهابیت به اسالم و قرآن، همان نگاه      

و وقتی ایشان  )ص(گرایی را اولین بار عمر در محضر پیامبر اکرمشناسی و اسالمباشد. این نوع از اسالممی

گویند: خداوند متعال شت. آنها میفرمودند: دوات و کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم که گمراه نشوید، بیان دا

را نازل کرده و این قرآن در دست ما هست و دیگر نیازی به هیچ کس دیگری نداریم. « قرآن»برای هدایت بشر 

 لذا رجوع به هر شخص یا موضوع دیگری خالف و حتی به تعبیر او، ضد قرآن است!

آن و دور کردن انسان از هادیان الهی بشر ها برای فرار از فهم قری این سفسطهبدیهی است که همه     

است. اما اینک با صرف نظر از نویسنده، اغراض و اهداف او در ترویج وهابیت، به تحلیل شبهه و پاسخ آن 

 پردازیم.می

نماید ی فوق نفرموده که هیچ هدایتگر دیگری به جز کتاب وجود ندارد، بلکه حتی تأکید میدر آیه –الف      

ی نماید. و در آیهرا هدایت می« اهل تقوا»گردد، بلکه فقط آن نیز سبب هدایت همگان نمیکه همین قر

ای فرماید که این قرآن فقط برای مؤمنین شفا و رحمت است و اتقافاً برای ظالم جماعت، نتیجهدیگری نیز می

 به جز خسران بیشتر ندارد.

  (82 -)اْلسراء « ْحَمٌة لِْلُمْؤِمنیَن َو ال يَزيُد الظَّالِمیَن إاِلَّ َخساراً َو نَُنز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو رَ »

و ما آنچه از قرآن فرستاديم شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ايمان است، لیكن ظالمان را به جز زيان  ترجمه:

 چیزى نخواهد افزود.

ها، ظالمانه، با اغراض سوء و هابیمنظور این است که اگر کسی بخواهد مانند برقعی یا سایر و     

 گردد.داوری به قرآن رجوع، تفسیر به رأی و استناد نماید، فقط گمراهی بیشتر نصیبش میپیش

ی ایشان فقط قرآن برای هدایت نازل شده باشد، حال این قرآن ی بعد: به فرض که به گفتهاما نکته –ب      

چیست و چه فرموده؟ آیا همین چند صفحه کاغذ بین دو جلد قرآن بوده و هدایتگر است، یا آیات آن؟ و آیا لفظ 

برای رجوع، « قرآن کریم»به جز  کند یا فهم، ایمان و عمل به آنها؟ به فرض که هیچ مرجعیآیات هدایت می

علم و هدایت را نشناسند. مگر در همین قرآن کریم نفرموده است که از رسول او اطاعت کنید؟ مگر نفرموده 

است که برای هدایت، رسول را با بینه و معجزه فرستاده است و به همراه او کتاب و میزان را نیز نازل نموده 

ن الگو و مرجع شما رسول است؟ مگر نفرمود که این قرآن محکم و است که بهتری است؟ مگر نفرموده

شناسند؟ مگر آن که آنها را می« العلمراسخون فی»متشابه، تفسیر و تأویل، ظاهر و باطن و ... دارد و فقط 

قرآن را به شما ابالغ نمود، نفرمود که این راسخون در علم، اهل عصمت هستند؟ مگر نفرمود فقط منافقین و 

کنند و تفسیر و تأویل به رأی خود ان که در قلبشان غرض و مرض گمراهی است، به متشابهات رجوع میآن

 کنند؟می

خوانند، بفرمایند در کجای قرآن کریم آمده است که نماز صبح دو رکعت اگر آقای برقعی و امثالهم نماز می     

دهند و فقط همین ظاهر قرآن را هادی و می« حسبنا کتاب هللا»و ظهر چهار رکعت است؟ آیا آنان که شعار 

همین قرآن خداوند تأکید نموده است کنند؟ چقدر در دانند، حتی به همین ظاهر آیات نیز رجوع نمیکافی می

خوانند و بدون هیچ تعقلی و که تعقل کنید، تدبر کنید، تفکر کنید. پس چرا همین طور یک سطری را می

دارند؟ چطور شد رجوع به پیامبر و امام برای فهم قرآن ضد تفکری هر چه به ذهن کوتاه خودشان آمد بیان می
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عین  -به ویژه در مسلک وهابیت  –اندیشان او برقعی و سایر هم قرآن است، اما رجوع به نظرات شخصی 

کنند؟ آیا ادعایشان جز این روند یا تبلیغ مینویسند و یا منبر میقرآن است؟! امثال برقعی برای چه کتاب می

هم مرجع هدایت می شود، اما « برقعی»خواهند هدایتگر مردم باشند؟ چطور به غیر از قرآن است که می

 را باید کنار گذاشت؟! )ع(و اهل بیت رسول

ی حال بفرمایند که آیا این قرآنی که آن را به جای هدایت، ابزار دور کردن اذهان عمومی جامعه –ج      

اند، آیا به خودشان نازل شده است، یا از بشری و از جمله مسلمانان از معلم کتاب و هادیان بشریت کرده

نیست؟  )ص(کنند؟ مگر همین قرآن روایت پیامبرطور هر روایت دیگری را رد میاند؟ پس چگرفته )ص(همان رسول

وحی شد، و توسط او برای  )ص(قرآن که به عمر یا برقعی یا هیچ کس دیگری نازل نشده است، بلکه به پیامبر

، اما توانند بگویند که ما فالن جمله را از تو قبول داریمدیگران حدیث و روایت شده است. حال چطور می

ی دیگر را قبول نداریم. همان کسی که آیات قرآن را به ما ابالغ فرمود و بیان داشت که خداوند فرموده جمله

نماز بخوانید، همان نیز بیان فرموده که چگونه نماز بخوانید. در واقع بیان، تعریف، تشریح، تفسیر و تأویل ... و 

نیز ابالغ نماید، اما  )ص(خداوند بفرماید، حضرت رسولی اوست، نه این که هدایت بشر نیز همه به عهده

ی دیگرانی چون برقعی باشد. چه کسی ما را هدایت کرد که قرآن را کتاب آسمانی و وحی مابقی برعهده

بدانیم؟ آیا ایمان و رجوع به قرآن نیز مستلزم هدایت هست یا خیر؟ آیا قرآن ما را هدایت کرد که به قرآن رجوع 

 ری؟کنیم، یا دیگ

توانند انسان را هدایت کنند. بلکه دقت فرمایید که قلم، کاغذ، نوشتار، صفحات و جلد، هیچ گاه نمی –د      

هدایت انسان مستلزم برخورداری از معلم و مربی است. اگر قرار باشد به صرف رجوع به کتاب کسی عالم و 

ها و علوم متفاوت ایجاد ه و ... در رشتهعامل شود، دیگر این همه دبستان، دبیرستان، دانشگاه، آموزشگا

دان، دادند تا خودشان بروند و بخوانند و فیلسوف، طبیب، شیمیشد. یک مقدار کتاب به همه مینمی

خواهد و با نگاه کردن به کتاب، کسی خواندن و دان و ... شوند. فراگیری الفبای کالس اول نیز معلم میفیزیک

فرستیم که هم آیات را برای اند همان کتاب را بخواند. لذا فرمود رسول میآموزد که حتی بتونوشتن نمی

ی انسان را شما بخواند، هم شما را تعلیم دهد و هم تزکیه کند. کتاب و کاغذ و قلم که قدرت تعلیم و تزکیه

 ندارند، بلکه این کار معلم و مربی است. 

َعَث فیِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنُفِسِهْم يَْتلُوا َعلَْیِهْم آياتِِه َو ُيَزك ِیِهْم َو ُيَعل ُِمُهُم اْلكِتاَب َو لََقْد َمنَّ اللَُّه َعلَى اْلُمْؤِمنیَن إِْذ بَ »

 (164 -)آل عمران « َضالٍل ُمبینٍ  اْلِحْكَمَة َو إِْن كانُوا ِمْن َقْبُل لَفي

خدا بر اهل ايمان منت گذاشت كه رسولى از خودشان در میان آنان برانگیخت كه بر آنها آيات خدا را  ترجمه:

تالوت كند و نفوسشان را از هر نقص و آاليش پاك گرداند و به آنها احكام شريعت و حقايق حكمت بیاموزد هر 

 چند قبال گمراهى آنان آشكار بود.

ی دکترا در علوم متفاوت را جمع کنیم و به ی[ باسواد و مثالً دارای درجهای ]حتآیا ممکن است که ما عده     

ها همگی ی بازی فوتبال دهیم و سپس انتظار داشته باشیم که آنان با خواندن این کتابهایی دربارهآنها کتاب

رین ای شوند؟ چطور شد حتی یک امر ساده مثل بازی فوتبال، بدون معلم و مربی و تمفوتبالیست حرفه

ها و وسعت وجودیش معلم و مربی و تالش تحت نظر آنها را نمی شود، اما هدایت بشر با تمام پیچیدگینمی

 خواهد؟ 

کافیست و هیچ « کتاب»گوییم: اگر واقعاً بر این باورید که در خاتمه به تمامی مبلغین وهابیت می -ھ      

ود دیگر هیچ تبلیغی نکنید و اصالً هیچ وقت هیچ شما خاست خواهد، الزم معلم و مربی و مفسر و ... نمی

کنند و هر طور دلشان حرفی از اسالم نزنید، چرا که کتاب خدا در اختیار همگان هست، خودشان رجوع می

کنند. اگر شما به این ادعای خود باور دارید، الزم است دیگر برای همیشه سکوت کنید، خواست برداشت می

 آخرت شما مفید است و هم برای دنیا و آخرت مردم. این طوری هم برای دنیا و
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شوی! آیا خدا به انسان اختیار داده و بعد فرموده اگر عبادت و اطاعت نکنی معذب می )مشهد(: 21شبهه 

   (1391ارديبهشت  21)این جبر نیست؟ 

   

ی امور نیست. نه این که در دقت بفرمایید که اوالً اختیار جامع، کامل، مطلق و در همه «:شبهه –ایکس »

شرع و فرامین اسالم چنین باشد، بلکه در کل نظام خلقت چنین است. اختیارات انسان و هر موجود زنده و 

نه زمین تواند به میل خودش از مغرب به مشرق حرکت کند و مخلوق دیگری چنین است. نه خورشید می

تواند به اختیار خودش آب ننوشد. بلکه نظام خلقت اش را تعطیل کند و نه انسان میای جاذبهتواند لحظهمی

 گردد.چون حکیمانه و عالمانه و هدفدار است، قوانینی دارد و این قوانین به هیچ وجهی متغیر نمی

تواند ال خود دارد، بدین معنا نیست که میمعنای اختیار محدودی هم که انسان در برخی از اعم ثانیاً:     

را به هم بریزد. به عنوان مثال: شما مختار هستید که از این آب بنوشید یا ننوشید، اما « علیت»تمام قوانین 

شود و بدن شوید که اگر نوشیدید، آثار و تبعات آن نیز به دلخواه شما انجام گیرد.  بلکه وارد بدن میدلیل نمی

 رایدهد. پس اگر آب زالل بود و بتیار شما فعل و انفعاالت خود را در تجزیه و تحلیل آن انجام مینیز بدون اخ

رسد. اگر در آب میکروبی بود، منتقل ی آن میشما نیز ضرر نداشت و بدن نیز بدان نیاز داشت، فایده

توانیم ارد. حال آیا میگذضر بود )مثل کسی که خونریزی دارد(، تأثیر سوء را میمشود، اگر آب زالل می

 بگوییم: پس اختیار ما چه شد و این دیگر چگونه اختیاری است.

ی این قوانین الهی را ]چه اعتقاد به خدا و اسالم داشته باشد و چه نداشته باشد[ در انسان همه     

جامعه یا حکومتی کند. به عنوان مثال: در یک ی فردی و اجتماعی خود پیاده کرده و تجربه میزندگی روزمره

های خود گویند: شما آزاد و مختار هستید. اما هر نظامی حدود این آزادی را به تناسب اهداف و برنامهمی

تواند چاقو را به  تعریف کرده است و تخطی از آن حدود موجب عقوبت است. انسان مختار و آزاد است و می

اختیار و آزادی از خونریزی و احتماالً مرگ بگریزد و نه ی  تواند به بهانهاما نه مضروب می، شکم دیگری فرو کند

 تواند بگوید کسی مرا دستگیر، محاکمه، زندان یا اعدام نکند، چون من آزاد و مختار هستم.ضارب می

قوانین الهی خلقت نیز همین طور است. خداوندی که جهان را خلق نموده و نه تنها به تمامی تأثیر و      

اجزای خلقت علم دارد، بلکه خودش این قوانین را وضع نموده است، به ی و منفی رابطه تأثرهای مثبت 

ام. راه رسیدن خلق نموده« هستی محض»فرماید: که تو را برای رشد در مسیر کمال و تقرب به انسان می

کنم. فی میشود را نیز معردهم. راه دیگر که موجب سقوط تو میبه این کمال را نیز خودم به تو نشان می

کنی. ای است که به آن سقوط میرسی و اگر از آن راه رفتی درهاگر از این راه رفتی به دشتی آباد و زیبا می

خواهد بروی. ی عاقله و اختیار خود استفاده کنی و به هر راهی که دلت میدهم که از قوهحال اختیار می

زادی و اختیاری است؟ چرا قطب مثبت و منفی وجود تواند معترض شود که این دیگر چگونه آحال انسان می

ی صفر و صد وجود دارد؟ چرا صعود و سقوط وجود دارد؟ چرا طلوع و غروب و افول خلق شده دارد؟ چرا نقطه

برم ولی اگر خودم را در آتش کنم و لذت میاست؟ چرا اگر به دشت خوش آب و هوایی برسم، رشد می

خواهد در آتش بروم، ولی نسوزم، بلکه لذت هم اد و مختار هستم، دلم میسوزم؟! اگر من آزبیاندازم می

ی ثواب و عقاب هم همین است. و خداوند کریم ما را برای عذاب خلق نکرده است. بلکه برای ببرم؟! مسئله

رشد و کمال خلق نموده است. اما این رشد، مسلتزم رشد عقلی، فکری و قلبی هم هست. فرق انسان با 

ین است. رشد او فقط به بدن و جسدش تعلق دارد، اما انسان عقل و بالتبع اختیار هم دارد و آنها نیز گاو هم

 گردد.باید رشد کنند. راه رشد نیز به او نشان داده شده است و کمال او در همین انتخاب صحیح حاصل می

ت و غلط را نشان دادم و هم لذا فرمود چون هم عقل، منطق، فکر، علم و اختیار دادم و هم راه درس     

امور )مانند حیات جامدات یا حیوانات(، جبر را ی ی هر دو را بیان داشتم، دیگر لزومی ندارد که در همه نتیجه

خواهی برو، اما بدان که هر کاری در نظام خلقت، بر شما حاکم کنم. اکراه و اجباری نیست. هر راهی را می

یا این جبر نظام خلقت، سبب سلب اختیار و آزادی عمل انسان در اموری که آثار و تبعات خود را دارد. حال آ

مانی. او مجبور است که سواد میگردد؟ مثالً اگر به کسی بگویند: تو اگر درس نخوانی بیمختار است می

پرت شوی. او مجبور است که خود را درس بخواند؟ یا اگر بگویند: تو اگر خود را از بلندی پرت کنی کشته می

گیرد که پس باید درس بخوانم و نباید خود را از بلندی ی منطقی و عقلی میکند یا نکند؟ خیر. بلکه نتیجه

 پرت کنم، تا رشد کنم، نه این که هالک شوم.
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نیست و فقیر و نیازمند است، حتماً به « کمال و هستی مطلق»دقت کنیم که انسان از آن جهت که خود      

او رفع نیاز کرده و به کمال برسد. پس از این تعلق )بندگی( گریزی نیست. لذا  لبَ از قِ بد تا یاغیر خود تعلق می

شود. شود و اگر مطیع او نگردید، حتماً مطیع غیر او میی غیر خدا میی خدا نشد، حتماً بندهانسان اگر بنده

 :حال حکم عقل چیست؟ بندگی خدا یا بندگی بنده؟ تمامی مباحث فوق در یک آیه بیان شده است

ِ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّاُغوتِ َو ُيْؤِمْن بِاللَِّه فقد اسَتمْ » يِن َقْد تَبَیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغي   َسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقىال إِْكراَه فِي الد ِ

 (256 -)البقره  «الَ اْنِفصاَم لَها َو اللَُّه َسمیٌع َعلیمٌ 

انا كمال از ضالل متمايز شد، پس هر كس به طغیانگران كافر هیچ اكراهى در اين دين نیست، هم ترجمه:

شود و به خدا ايمان آورد، بر دستاويزى محكم چنگ زده است، دستاويزى كه ناگسستنى است و خدا شنوا 

 .و دانا است
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وقتی خودمان پیامبر ایرانی )زرتشت( داریم، چرا »کنند: به ویژه در میان دانشجویان شبهه می :22شبهه 

   (1391ارديبهشت  27)باید از یک پیامبر عرب تبعیت کنیم؟ لطفاً پاسخ را با دالیل متقن بیان دارید. 

   

م را قبول دارند و نه کنند، نه اسالبدون تردید کسانی که این شایعه را فرافکنی می «:شبهه -ایکس »

خواهند در اعتقادات اسالمی ایجاد تشکیک کنند، اما کسانی که این شبهات گری را، بلکه فقط میزرتشتی

های متعددی در این سایت شنوند، حق دارند که پاسخ آن را مطالبه کنند. لذا اگرچه پیش از این پاسخرا می

توانند یکی از آنها را مطالعه نمایند، اما نظر می (1)ی ارهدرج شده است که از باب نمونه با کلیک روی شم

 گردد:مخاطبان محترم به نکات ذیل جلب می

اطاعت و پیروی از یک پیامبر، به خاطر و در راستای اطاعت از خداوند متعال است. پس اگر خدا را  –الف      

گویند: تبعیت کنید، می )ع(نهد. لذا اگر فرمود: حال از ابراهیمشناخت و به او ایمان آورد، بندگی او را گردن می

گویند چشم. اینجا دیگر چون و ز هم میتبعیت کنید. با )ع(یا عیسی )ع(چشم. و اگر فرمود: اکنون از موسی

ی الهی که خودرو، لباس یا دیگر لوازم چرا و من اهل فالن سرزمین هستم و یا ... ندارد. پیامبر و فرستاده

نیست که ما بگوییم: ایرانیش را داریم چرا خارجی مصرف کنیم؟ و یک چینی یا ژاپنی یا آلمانی نیز به دنبال 

 محصول کشور خود بگردد.

تر و اگر مالک تبعیت از یک پیامبر الهی ملیت باشد ]که نیست[، در ایران پیامبران شناخته شده –ب      

پیامبری که در قبرستان تخت فوالد  5مستندتر و متأخرتری از زرتشت نیز وجود دارند. مانند: دانیال نبی، 

ی امروز ایران مدفون هستند و احتماالً در نبی. و تازه این تعداد در جغرافیا 13اصفهان مدفون هستند و جمعاً 

پیش و یا حتی سه هزار سال قبل از میالد )عهد زرتشت( انبیای سال جغرافیای هزار یا دو هزار یا سه هزار 

 ؟!«زرتشت»دیگری نیز در سرزمین ایران وجود داشتند. حال چرا باید بین این همه، فقط بگوییم 

حتی تا  –شته نبوده است مگر این که تکلیف مردم را برای پس از خود هیچ پیامبری از انبیای گذ –ج      

معلوم کرده. انتظار منجی در یهودیت و مسیحیت نیز به خاطر همین قاعده است. مثالً حضرت  –آخرالزمان 

فرمود که پس  )ع(خواهد آمد، حضرت عیسی )ص(فرمود که پس از او عیسی و در آخر حضرت محمد )ع(موسی

خواهد آمد و پیامبر اسالم فرمود: بنا به حکمت و امر الهی من آخرین نبی هستم و دیگر باب « (ص)داحم»از او 

امام به اسامی و مشخصات ذکر شده با بیان اصل و نسب و ... خواهند  12شود و پس از من وحی بسته می

است که پس از کدام نبی آمد. حال زرتشت چه گفته است؟ آیا مردم را بالتکلیف رها کرده؟ آیا بیان داشته 

 آيد؟ آیا مدعی شده که آخرین نبی الهی است؟ یا اصالً هیچ اطالعی از او در دست نیست؟می

به فرض که در میان مردم کسانی باشند که بخواهند از زرتشت پیروی کنند، از کدام کتاب پیروی  –د      

را نیز آنان به وجود « مجوس»است که آیین  کنند و چه از او باقی مانده است؟ آنچه هست گفتار موبدانمی

آوردند. حتی از تورات و انجیل هم چیزی باقی نمانده است، چه رسد به کتاب زرتشت. و تنها کتاب آسمانی 

 است.« قرآن کریم»که در میان مردم وجود دارد و تا آخر نیز وجود خواهد داشت، همین 

یامبر اعراب است، اصالً پیامبری او را قبول ندارند، حتی پ )ص(گویند: حضرت محمدکسانی که می –ھ      

گوید. پس اگر کالم وحی دانستند که پیامبر هیچ گاه دروغ نمیداشتند، میبرای اعراب. چرا که اگر قبول می

 است، دیگر ایرانی و عرب و ژاپنی ندارد.« (ص)خاتم االنبیاء»الهی بر این بود که او پیامبر جهانیان و 

، بلکه زرتشت و هیچ پیامبر و دین دیگری را قبول ندارند و اصالً در )ص(تردید آنان نه تنها پیامبر اسالمبی     

موحد بودن آنها تردید است، چنانچه تا به حال حتی یک نفر از آنان زرتشتی نشده است، بلکه فقط همت به 

 اند.ضد تبلیغ بر علیه اسالم گمارده

این خرافه گرایی و پیروی از دینی که اگر »گری و موبدان خود بگویند که آیا یحال معتقدان به زرتشت     

است و انبیای عظام دیگری پس از او  )ع(صحت داشته باشد متعلق به هزاران سال پیش از میالد مسیح

به دعوت »و آیا « ای نیز از او باقی نمانده است، پندار نیک است؟اند و هیچ سندیت، کتاب و برنامهآمده

ها آنچه در آتشکده»و یا « ؟گری که در واقع دعوت به موهومات غیرمعقول است، گفتار نیک استزرتشتی

 «اندازد،کردار نیک است؟خدای اهورا مزدا و خدای اهریمن را هرصبح و شب به جان هم می انجام می دهندو
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رسید و از نسل او ادامه  )ع(به امام حسین )ع(چرا امامت پس از امام حسن مجتبی )دزفول(: 23شبهه 

   (1391ارديبهشت  27)اهل بیت می گویند؟  )ع(یافت و چرا فقط به فرزندان امام حسین

   

، هادیان الهی بشر، معادن وحی، «امامان»امامت، یک منصب دنیوی نیست، بلکه  «:شبهه -ایکس »

ای او در زمین و صاحبان والیت ها و خلفمخازن علم الهی، ارکان خلقت، گواهان خدای عزوجل بر خلق، حجت

 باشند. از سوی حق تعالی می

نامیده « صاحب عصمت»چنین اشخاصی، افضل، اکمل و اشرف مخلوقات هستند و به همین جهت      

های شوند و بدیهی است که خداوند حکیم به جز انسان کامل و اشرف مخلوقات را به عنوان حجتمی

 ارد. گمخودش و هدایتگران دیگران نمی

نه تنها شناخت اشرف و افضل مخلوقات و انسان کامل برای انسان میسر نیست، بلکه اساساً محال      

است که خداوند بشر و سایر مخلوقات را خلق نماید و سپس آنها را هدایت ننموده و یا هدایتشان را 

وند متعال انتخاب و معرفی از جانب خدا« نبی و رسول»نیز مانند « امام»ی خودشان بگذارد. لذا برعهده

داند چه اش انسان کامل است و اشرف کیست؟ و اوست که میداند کدام بندهشود. و اوست که میمی

 ی چه کسانی قرار دهد:ها انتخاب کند و این رسالت عظیم را بر عهدهکسی را برای هدایت انسان

َسُیصیُب اللَُّه أَْعلَُم َحْیُث يَْجَعُل رِسالََتُه ِمْثَل ما أُوتَِي ُرُسُل اللَِّه  ْؤتىَو إِذا جاَءْتُهْم آيٌَة قالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّى نُ »

 (124 -)اْلنعام « الَّذيَن أَْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد اللَِّه َو َعذاٌب َشديٌد بِما كانُوا يَْمُكُرونَ 

اى براى آنها آيد گويند: ما، هرگز ايمان نیاوريم، مگر اين كه مثل آنچه بر پیامبران خدا نازل و چون، آيه ترجمه:

زودى خداوند مجرمان را ه ، بداند كه رسالت خود را در كجا قرار دهدخدا بهتر مى .شده، بر ما نیز نازل شود

 فرستد. برند، بر آنها فرومى مكرى كه به كاری واسطه ه خوار و حقیر سازد، و كیفرى سخت ب

 )ع(و ائمه )ص(پس انتخاب و انتصاب امامان مخصوص خداوند متعال و حکیم است و اوست که انبیاء، رسول     

ی پدر گزیند، خواه رابطهنماید. و او انسان کامل را برای این امر مهم برمیگزیند و به مردم معرفی میرا برمی

، کافر و معذب )ع(ه باشند و خواه نداشته باشند. فرزند یک نبی مانند حضرت نوحو پسری، برادری و ... داشت

رسد و یک نبی دیگر می (ع()، به نبوت )حضرت اسماعیل)ع(شود، فرزند یک نبی دیگر مانند حضرت ابراهیممی

که  ص()شود و فرزندان ذکور یک نبی دیگر مانند حضرت محمداصالً صاحب فرزند نمی )ع(مانند حضرت عیسی

 یابد.یابند و نسل او از دخترش ادامه میاالنبیاء نیز هست، قبل از بعثت وفات میخاتم

برای آن « چون وراثت»ای در نتیجه انتخاب امام و معصوم در اختیار بشر نیست که از سوی خود قاعده     

های روی زمین، به سانتدوین نماید. اگرچه کمال و طهارت اصل و نسب نیز شرط است و در میان تمامی ان

به دنیا آمدند )امام حسن، امام حسین و  (السالمعلیها)و حضرت فاطمه (السالمعلیه)جز فرزندانی که از امیرالمؤمنین

هیچ احدی وجود ندارد که هم خودش معصوم باشد و هم پدرش و هم مادرش.  حضرت زینب علیهم السالم(،

 بدین لحاظ نیز بر سایرین ارجحیت دارد. (السالمعلیه)لذا امام حسین

بیان « امام»در مقام و منزلت  (السالمعلیه)در خاتمه فقط به بخش کوتاهی از فرمایشات حضرت امام رضا     

و یا تدوین چارچوب و ضوابط برای « امام»گردد تا بیشتر تبیین شود که بشر هیچ اختیاری در انتخاب می

 اند داشته باشد:توانتصاب او نداشته و نمی

دانند تا روا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان مگر مردم مقام و منزلت امامت را در میان امت می»...      

واگذار شود؟! همانا امامت قدرتش واالتر و شأنش بزرگتر و منزلتش عالیتر و مکانش منیعتر و عمقش ژرفتر از 

ا با آرایشان آن را دریابند و یا به انتخاب خود امامی منصوب آن است که مردم با عقل خود به آن برسند ی

 (283، کتاب الحجة، ص 1)اصول کافی، ج« کنند...

ی دقت شود که اگر منظور فقط معنای ظاهری کلمه باشد، همه« اهل بیت»ی ی اختصاص واژهاما درباره     

 )ع(ی آنها متداول است و ائمهو درباره )ع(ی ائمهاهل بیت او هستند، اما این واژه برای معرف )ص(اوالد رسول خدا

 خوانند.می )ع(هستند. لذا ایشان و امامان از اوالدشان را اهل بیت )ع(همه از اوالد حضرت فاطمه
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ما که کل جهان را تجربه نکردیم، از کجا می دانید جهان نظمی دارد؟ و ما که موقع خلقت جهان  :24شبهه 

   (1391ارديبهشت  32)نبودیم، از کجا بفهمیم خالقی داشته است؟ شاید تصادفی بوده است؟ 

  

تمامی های فکری و عملی حاکم بوده و در ی عرصهبر همه« نظم عالم»ی اگرچه مقوله «:شبهه -ایکس »

بیشتر بدین جهت است « شناسیهستی»در « برهان نظم»های علم محور حرکت است، اما اهمیت زمینه

تثبیت خواهد بود، بلکه هر نظمی نیز به حد ظرفیت وجودی خود « ناظم»که با اثبات وجود نظم، نه تنها وجود 

 باشد. اینک به نکات ذیل توجه نمایید:می« ناظم»معرف 

است، اما شاید نیز « یقین»ها، اگرچه نوعی شک هستند و شک نیز دلیل بر نداشتن «دشای» –الف      

گردد. چرا که تشکیک مبدل می« بیماری»باید بر اصول منطقی خود منطبق و استوار باشد، وگرنه به نوعی 

یان شد که آب توان اطالق نمود و هیچ دلیلی را نیز نپذیرفت. مثالً اگر بشاید بی منطق را به هر موضوعی می

توان گفت: با جامد فرق دارد، می عیا اگر بیان شد شیء مای«. شاید نیست»توان گفت: سیال است، می

شود؟ یا شاید ...؟ پس باید دقت شود که به بدیهیات و یا شاید با طلوع خورشید روز نمی«. شاید فرق ندارد»

 و سفسطه کند. تراه ندارد. مگر این که انسان بخواهد لجاج« شایدی»واقعیات عالم هستی، هیچ 

چیست؟ سپس جستجو نماییم که آیا نظمی در جهان وجود دارد یا « نظم»اما ابتدا باید بدانیم که  –ب      

خیر؟ یا کل جهان براساس نظم استوار است یا خیر؟ ضرورتی هم ندارد که حتماً عالم هستی دیگری باشد تا 

 تنها راه شناخت و استدالل نیست. « قیاس»این عالم را با آن قیاس کنیم؟ چرا که 

ین چند جزء برای رسیدن به هدفی معین. به عنوان مثال: اگر نوع رابطه و ی معقول بنظم یعنی: رابطه     

و یا ارتباط و ترکیب اجزایی مانند مغز، قلب، نخاع، گوشت، استخوان، « خون»یا « آب»های لکولوترکیب م

ی معقول و منطقیی داشته باشند، نظم برقرار است. و پوست و سپس دستگاه تنفسی، گوارش و ...، رابطه

 ی معقول و منطقی و هدفدار دیگر اجزای عالم با یکدیگر.ین طور است رابطههم

« نظمیبی»در این عالم وجود ندارد. و آنچه ما آن را « نظمیبی»شود که با توجه به معنای فوق، معلوم می

زد، هر سوخوانیم، نامتناسب بودن نوع ارتباط با هدف است. به عنوان مثال: اگر بدن انسان در آتش میمی

احتیاطی کرد و مثالً موجبات انفجار چند ناخوشایند باشد، اما خود یک نظم منطقی است. حال اگر کسی بی

ی نظمی کرده است، اما رابطهگوییم بیمی« هدف سالم ماندن»گاز یا بروز حریق را ایجاد کرد، به تناسب 

 منظم بوده است. اجزا برای وقوع انفجار یا بروز حریق و سوختن یک انسان، کامالً 

بردن به آن نیز مستلزم بودن از دلیل و اثبات ندارد و پیی در عالم، هیچ نیازی به ارائه « نظم»وجود  -ج      

ابتدای خلقت نیست، چرا که حتی با یک نگاه ظاهری به هر یک از اجزای عالم ]از اتم ذرات گرفته تا 

برد. در این عالم هستی، حتی یک مورد ه وجود ناظم( پیتوان به وجود نظم )و در نتیجه بها[ میکهکشان

شود[ وجود ندارد که نظم خوانده می]به جز در رفتار انسان که آن هم به تناسب هدف بی« بی نظمی»

 ی آن شک کند!  انسان به بقیه

و آسمان و هر کند که به صورت مکرر به خلقت زمین خداوند متعال نیز در قرآن کریم به انسان توصیه می     

الل، خالء و ... در آنها تنظمی، اخای یا اندکی بیچه در آنها وجود دارد نگاه )با بصیرت( بیاندازد و ببیند آیا ذره

 کند؟مشاهده می

 ِمن ُفطُورٍ * ثمُ  تََرى فِى َخْلقِ الرَّْحَماِن ِمن تََفاُوتٍ  َفاْرِجعِ اْلبََصَر َهلْ  الَِّذى َخلََق َسْبَع َسَماَواتٍ ِطبَاًقا  مَّا تََرى»

 (4و3 –)الملک « يَنَقلِْب إِلَْیَك اْلبََصُر َخاِسًئا َو ُهَو َحِسیرٌ  اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّتَینْ 

همان )خدايى( كه هفت آسمان را بر روى يكديگر آفريد، در آفرينش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبى  ترجمه:

 كنى؟بینى، بار ديگر نگاه كن، آيا هیچ شكاف و خللى مشاهده مىنمى

شاید عالم »بینیم، ممکن است بتوانیم سؤال کنیم و وقتی در هیچ کجای عالم هستی بی نظمی نمی     

ما عالم دیگری را ندیدیم که قیاس کنیم »، اما معقول نیست که بیان کنیم: «وجود داشته باشدنظمی نیز بی

 بینیم.؟ چرا که می«و بفهمیم که این عالم براساس نظم هست یا خیر
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بدیهی است که اگر نظمی بر عالم هستی حاکم نبود، نه تنها حتی یک کشف علمی برای بشر  –د      

ی )علت و معلول( نیز باقی ی عل  ید. چرا که دیگر هیچ رابطهشپاعالم از هم میگردید، بلکه میسر نمی

 ماند. نمی

در مورد محال بودن پیدایش عالم هستی بر اثر یک تصادف، پیش از این مفصل بحث شد ]که با درج  –ھ      

ای مانند تصادفی در بخش جستجو در سایت، سمت چپ باالی صفحه اصلی[ در دسترس قرار کلمه

ه است( در شود که اصالً تصادفی )بدان معنا که منظور ما از این کلمگیرد، اما در این مختصر اشاره میمی

ای، هر پیدایشی و ...، بر اصول و اسباب خود استوار است که کامالً عالم وجود ندارد. هر اتفاقی، هر حادثه

 علمی، قابل مطالعه و شناخت است. 

چه چیزی با چه چیزی تصادف کرد که عالم پدید آمد؟ آیا نیستی با نیستی یا با خودش تصادف کرد و      

ستی چرا تا به حال هیچ چیزی به صورت تصادفی پدید نیامده است که بتوان بدان هستی پدید آمد؟ به را

شعور )به ظن وجود ندارد و چرا هستی بی« نظمیبی»استدالل یا دست کم اشاره نمود؟ و چرا هیچ 

 ها( خلقت را براساس علم، حکمت، نظم و هدفدار به وجود آورد؟ماتریالیسم

والً جهان تصادفی به وجود نیامده است و ثانیاً تک به تک اجزاء و کل جهان بر شود که اپس معلوم می –و      

آيد و حتماً ناظمی نظم استوار است و ثالثاً هیچ نظمی )حتی در یک اتاق( به صورت تصادفی به وجود نمی

 دارد که آن را براساس اهداف معین به نظم درآورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

ی جریان انحرافی و این که خفی یا ظهور صغری چیست و آیا ارتباطی با وعده ظهور )کرج(: 25شبهه 

   (1391خرداد  4)افتد، دارد؟ مشایی گفته اتفاقی به نفع ما می

   

ظهور »در این سؤال دو بخش کامالً مستقل و مجزای از هم وجود دارد. یکی مبحث  «:شبهه –ایکس »

 «.نفع ما»ای به است و دیگری ادعاهای مدعیان و همچنین سخن مشایی مبنی بر وقوع حادثه« خفی

، الزم است ابتدا دانش و بینشی واقعی و به دور از «ظهور خفی»ی برای شناخت بیشتر از مقوله –الف      

 داشته باشیم. (هللا تعالی فرجه الشریف لعج)های سنتی و مدرن نسبت به ظهور حضرت مهدیخرافه

نیز غیبت وجودشان نیست. چرا که ایشان در سال  )عج(قرار دارد و غیبت آن حضرت« غیبت»ظهور، در مقابل 

در زمان حیاتشان به امور امامت و والیت و  )ع(هجری قمری به دنیا آمدند و هستند و همچون سایر ائمه 255

امری کامالً سیاسی و مربوط به « ظهور»رسیدگی به حال مردمان و به ویژه شیعیانشان هستند. بلکه 

 باشد.حکومت الهی و جهانی ایشان می

ریان است که ای مانند زلزله یا رعد و برق نیست که به ناگاه اتفاق بیافتد. بلکه یک جاما این ظهور حادثه     

شود. لذا هر لحظه و هر گام، لحظه و گوییم نزدیکتر میمی« ظهور»ی اوج خود که به آن هر لحظه به نقطه

 گامی از ظهور است.

هایشان نیست، بلکه کشورها و یا امتی دقت شود که از انحرافات تحمیل شده بر مسلمین، فقط تجزیه      

سی نتواند درست فکر کند و راهی را برای رسیدن به یک هدف درست اند تا کاعتقادات را نیز تجزیه کرده

ارتباط با مایی و بی اند که حوادثی چون: مرگ، قیامت یا ظهور، اتفاقات جداگانهبپیماید. به ما القا کرده

حیات و تحقق ی هستند که زمانی حادث خواهند شد، در حالی که هر کدام از آنها یک زنجیره و کالً زنجیره 

پذیرد، ای از مرگ صورت میگذرد، مرحلهای که میدهند. هر لحظهاهداف الهی در آفرینش را تشکیل می

ی آخر ی پیش ما مرده است و این حرکت زمانی به قدم و لحظهچنانچه یک سال، یا یک دقیقه یا یک لحظه

ای، ت. هر گامی، هر لحظهطور است. و ظهور نیز از این قاعده مستثنی نیسرسد. قیامت نیز همینخود می

ی آخر یا گام آخر که قیام علنی ایشان از است و زمانی به حلقه« ظهور»های ای از حلقهای، حلقههر حادثه

 رسیم.کعبه است می

های نزدیک به ظهور است. ظهور خفی، همین بیداری ملت مسلمان و به همین گام« ظهور خفی»لذا      

و استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسالمی در این کشور، پذیرش و حمایت از  ویژه شیعیان ایران، انقالب

های مسلمان جهان و قیام آنها بر علیه حکام جور و والیت و رهبری فقه و فقیه توسط مردم، بیداری ملت

های حکومتی کفر و ظلم و ... ها و سیستمخواهی، بیداری سایر ملل جهان و اعتراض به دستگاه اسالم

طلبی مسلمانان جهان است. ظهور خفی باشد. ظهور خفی همین تقویت فرهنگ مجاهدت و شهادتمی

علم، تکنولوژی، ایسم، »های رنگارنگ به نام ی شیطانی کفر از پشت نقاببیرون افتادن چهره

 باشد.می...« کراسی و ودوستی، حقوق بشر، دمانسان

در فالن تاریخ یا تا فالن تاریخ اتفاق بیافتد، عوامی « خفی ظهور»اما این که کسی بگوید قرار است  –ب      

 گرایی است. شیطنت و اغفال اذهان عمومی مردمان است.پرستی و خرافهو عوامفریبی است. خرافه

، باید ابتدا از «افتد!به زودی اتفاقی به نفع ما می»اما این که مشایی بدین مضمون گفته است که  –ج      

همین کشور و ملت شریف و مسلمان « ما»ود که منظور از ]ما[ کیانند؟ اگر منظور وی از ایشان سؤال نم

ر از غیب دیگران نیست، چرا که بایران و انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران است، نیازی به بشارت و خ

قول حضرت  است. به« ما»دهد به نفع ی الهی است و هر اتفاقی که در جهان رخ داده و رخ میاین وعده

اگر به ظاهر پیروز شویم، « برای دو طرف سکه یک نقش را دارد»فرمود: که در زمان جنگ می )ره(امام خمینی

ها را شهید کنند، کودکان غزه را پیروزیم، و اگر شهید شویم نیز پیروزیم. این سنت الهی است. اگر مطهری

شود و اگر ما را ان عمومی جهانیان بیدار میبکشند، بر ایران اسالمی جنگ نرم و سخت تحمیل کنند، اذه

 شود.رها کنند، انقالب با سرعت بیشتری صادر شده و جهانگیر می
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، گروه یا قشری جدای از مردم است، اول باید تعریف کنند که آنها کیستند؟ بر «ما»اما اگر منظورشان از      

کنند؟ و سپس بیان دارند که اصالً دنبال می چه باورهایی هستند؟ به کجا وابستگی دارند و چه اهدافی را

ی آنها «ما» رایاند؟ و در آخر نیز بدانند که هیچ اتفاقی بیی دیگر تشکیل داده«ما»چرا از مردم جدا شده و 

 ای از سیل خروشان این ملت باشند و پشت سر مردم به ولی فقیه اقتدا کنند.نیست، مگر آن که قطره

جوانان و جوانان دقت نمایند که انقالب و جمهوری اسالمی ایران و مردم مجاهد، عزیزان و به ویژه نو     

ی  ها، جبههاند. که بازرگانسال زیاد دیده 33ها در این «من و ما»سخت کوش و مؤمن این کشور، از این 

هر کدام در  های شاخص آنها هستند.ها و ... نمونهها، منتظریصدرها، رجویها، بنیها، پان ایرانیسمملی

ای جوی به راه انداختند و فضایی را آلوده کردند و در توهمی بزرگ فرو رفتند و سپس به راحتی و به دوره

های جدید نیز بزرگتر و قویتر از آنان نیستند. «ما»ها و «من»آسانی فرو ریختند. چنانچه گویا هیچ وقت نبودند. 

 رود.و سر این مردم کاله نمی
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هایی برای خدا اسمای الهی باید از وحی برسد. در مفاتیح )مثل دعای مشلول( اسم )برقعی(: 26شبهه 

   (1391خرداد  5)آورده شده که در قرآن نیست ...! پاسخ چیست؟ 

  

طور که پیشتر بیان شد، برقعی یکی از مبلغین سرسخت وهابیت در ایران است. همان «:شبهه –ایکس »

ها معتقدند که همین ظاهر قرآن به تنهایی برای آنها کافیست و هر چه خود از ظاهر قرآن فهمیدند وهابی

آنها این است که اوالً همان ظاهر قرآن کریم را نیز درست  همان درست است. البته مشکل اصلی

 کنند.خوانند نیز فهم نمیخوانند و ثانیاً آنچه را که مینمی

رسد امثال برقعی به وقت نماز باید سردرگم شوند. چرا که در ظاهر قرآن کریم فرموده است به نظر می     

، اما نفرموده است که چگونه؟ یا فرموده است که طواف کنید، اما نفرموده است که «نماز به پا دارید»که 

اطاعت کنید و تفسیر و تأویل قرآن کریم و چگونگی « االمررسول و اولی»چگونه؟ ولی فرموده است که از 

 احکام را از آنان بیاموزید.

تواند قرآن را تالوت کرده و کنند که هر کس کمی عربی بلد باشد، میها )امثال برقعی( گمان میوهابی     

فرمود که رسول را برای تعلیم کتاب فرستادم. چرا که هر وند نمیبفهمد. و حال آن که اگر چنین بود، خدا

 برای تعلیم کتاب نبود. )ص(توانست این کار را انجام دهد و دیگر نیازی به رسولمعلم ادبیات زبان عربی می

بلد  و در زمان ایشان و پس از رحلتشان، بسیاری عربی )ص(آنها این فهم را ندارند که قبل از پیامبر اکرم     

نگرفتند. و از جمله ایشان. مگر ابوسفیان یا معاویه یا یزید  بودند و هستند. اما هیچ از قرآن فهم نکرده و بهره

عربی بلد نبودند و مگر زبان عربی ملک فیصل، ملک عبدهللا، ملک حسین، انورسادات، صدام و ... بهتر از آنان 

 را هیچ نفهمیدند؟! کردند؟ پس چنبود؟ و مگر همه ادعای مسلمانی نمی

 اما پاسخ:     

است و  )ع(تمامی اسمای الهی که در دعاها و زیارات مفتاتیح بیان شده است، نقل از معصوم –الف      

 کامالً منطبق با قرآن کریم است. و لو کره المشرکون.

م گذاری خداوند بر یعنی چه؟ و گمان دارند که اس« اسم»دانند که اساساً ها و ایشان نمیوهابی –ب      

 خودش، مانند اسم گذاری آنان بر کودکانشان است!

ی مخلوقات عالم خدا باشد، اسم خداست. لذا کلیه ی«نشانه»پس هر چیزی که «. نشانه»اسم یعنی      

 خالق است. « ینشانه»هستند. چرا که هر مخلوقی « اسماء هللا»هستی 

 این که خداوند متعال فرمود: –ج      

 (181 -)اْلعراف « أَْسمائِِه َسُیْجَزْوَن ما كانُوا يَْعَملُونَ  َفاْدُعوُه بِها َو َذُروا الَّذيَن ُيْلِحُدوَن في لِلَِّه اْْلَْسماُء اْلُحْسنى وَ »

هاى خدا نامی ها بخوانید، و آن افرادى را كه درباره های نیکو. پس او را به آن نامو برای خداست نام ترجمه:

جزاى اعمال ه زودى به ید. زيرا بیكنند( رها نمای كنند )و آنها را براى خدايان ديگر انتخاب می روى م كج

 زشت خود خواهند رسید.

ی خداوند متعال است. چرا که شناسید، اسم و نشانهبینید یا میمی« حسن و کمال»یعنی: آنچه که از      

است. و « نقص»و نیستی « کمال»ته است و هستی هر آنچه شناخته شود، البد خلق شده و هستی یاف

 است.« هستی محض و کمال مطلق»ی خداوند خالق است که ی هستی اسم و نشانههمه

 شما هر کمالی را که بشمارید، مانند: علم، قدرت، غنا، سالمت، رأفت، رحمت، جود، کرم و ... همه     

 لیم، رئوف، رحمان و رحیم، جواد، کریم و ... اوست.های خداوند هستند. چرا که علیم، قادر، غنی، ساسم

ها نیستند. چرا که کلمات بدون تعین خارجی هیچ مفهومی های خداوند متعال، کلمات و واژهاسم –د      

شوند. به همین دلیل امام ندارند. بلکه مخلوقات خدا یا همان تجلی او هستند. لذا اسم و نشانه خوانده می
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قسم به هللا که آن اسمای حسنی ما  -« و هلل نحن اسماء الحسنی»همین آیه فرمود: در ذیل  )ع(صادق

 هستیم. 

« حسنای»است و اسم  ی مخلوقات اسم خدا هستند، پس هر مخلوقی کاملتر باشد، احسنیعنی همه     

 های الهی هستند.، انسان کامل و بزرگترین اسما و نشانه)ع(الهی است. و معصومین

مانند این است که  اند که اگر بگوییم: این شیء متحرک است،نیز دقت نکرده« واژه»به لحاظ  –ھ      

ها به شیء ی این اسمبگوییم: رونده است، جابجا شونده است، ثابت نیست و متغیر است و ... . پس همه

 گردد.متحرک اطالق می

توانیم فکر کنید، تعقل کنید، تدبر کنید و ...، نمیپس اگر خداوند متعال در قرآن کریم به انسان فرمود که ت     

نیست، چون این اسم در قرآن نیامده است! « ناطق»بگوییم که انسان فکور، عاقل، مدبر و ... هست، اما 

پذیرد. لذاست دارد و بدون منطق هیچ تعقل و تفکر و تدبری صورت نمی« منطق»بدیهی است که هر عاقلی 

 منطق است.ا قرآن کریم، روشی بدون تعقل، تفکر، تدبر و در واقع بیکه روش برخورد وهابیت ب

نیز هست. یا اگر بیان « عادل»پس اگر بیان شد که خداوند متعال علیم و حکیم است، معلوم است که      

است و ...، لذا « رفیق»شود که شد او از رگ گردن نزدیکتر است و هر کجا باشید او با شماست، معلوم می

برای خدا گفتید و حال آن که این « عادل یا رفیق»هایی چون تواند بگوید که شما اسمکسی نمی دیگر

 ها در قرآن نیست. اسم

های حق تعالی هستند و هر مخلوقی که کاملتر باشد، بیشتر ها و نشانهی مخلوقات عالم اسمهمه     

 خداست. چرا که تجلی هستی گردیده است.« یاسم و نشانه»های الهی است. و هر کمالی تجلی اسم
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ای وهابیت گفت: حضرت علی هرگز در طول های ماهوارهیک عالم وهابی در یکی از شبکه :27شبهه 

   (1391خرداد  9)خالفتش از ماجرای غدیر صحبت نکرد. آیا درست است و چرا؟ 

   

ی نغز این آقا از جوانب متفاوت مورد توجه، با توجه به اهمیت موضوع، الزم است جمله «:شبهه –ایکس »

 گردد:ی آن در ذیل ایفاد مینقد و پاسخ قرار گیرد که چند جنبه

اند، یا از مردم عوام وجود ندارد. تمامی کسانی که وهابی شده« عالم»در وهابیت شخصی به نام  اول:     

شوند، دشمنان عمدی اسالم هستند و نه عالم. دلیل واضح گر در لباس عالم ظاهر میو جاهل هستند و یا ا

نیز این است که هیچ انسان عاقل و عالمی، به نام اسالم، به سراغ مذهبی که آن را انگلیس در صد و پنجاه 

 رود.سال پیش برای نابودی اسالم تأسیس کرد و مملو از تحریف و خرافه است نمی

کند؟ آیا به فرض که چنین باشد، چه چیزی را ثابت می« حاال منظور؟»ز این آقا باید سؤال کرد که ا دوم:     

ای از جهان یک حکومت اسالمی تأسیس شده است، دیگر مسلمانان منظور این است که چون در یک گوشه

 روشن شود؟! به میان نیاورند تا مبادا حقایق بر مسلمانی « غدیر خم»و عالمان دینی هیچ سخنی از 

ی غدیر است. لذا باید به او گفت: اگر مسلمان ی نغز، خود اعتراف و اقراری به واقعهاین جمله سوم:     

پس از خالفت به آن اشاره کرده یا نکرده مباش، بلکه برو و به آنچه  )ع(هستی، نگران این که حضرت علی

 نموده، ایمان بیاور و عمل کن.خداوند متعال آورده و ابالغ ی از ناحیه  )ص(رسول اعظم

کتب و اسناد ی ی مطالعه طور که بیان شد، وهابیت عالم ندارد. چرا که حتی حوصلههمان چهارم:     

که « انگلیس»معتبر خود و اهل سنت را ندارند، چه رسد به منابع شیعی. لذا طبق دستور ماسون بزرگ 

کنند. به سند شیعه و سنی، حضرت زی میساپیامبرشان است، فقط سعی در شبهه پراکنی و جو

ی غدیر خم اشاره نمودند. چرا که چه در دوران سکوت و چه در دوران خالفت، مکرر به واقعه (السالمعلیه)علی

ی آن روز و در مقابل اسالم معاویه )ص(ی اسالم ناب محمدیاوالً ابالغ امر الهی است و ثانیاً اساس و شالوده

نبوده است، بلکه  (السالمعلیه)یر منحصر به معرفی حضرت علیدی غوز است و ثالثاً خطبهاسالم آمریکایی امر

هللا تعالی فرجه  لعج)ی والیت را با معرفی تک به تک امامان تا حضرت مهدیی قرآن و همهی اسالم، همههمه

 ند:شامل گردیده است. لذا ایشان در معرفی و تبلیغ این امر نیز کوتاهی ننمود (الشریف

ی مفصلی که در یکی از روزهای دوران خالفت که سالروز غدیر مصادف با جمعه بود، ایشان در خطبه   -     

اكنون »ی غدیر اشاره نموده و افزودند: در نماز جمعه ایراد فرمودند، به صورت کامالً مفصل و تحلیلی به واقعه

و هیچ اعتقادى و عملى قبول  )ص(به نبوت محمد بدانید كه اعتقاد به توحید پذیرفته نیست مگر با اعتراف

نیست مگر با قبول والیت و سرپرستى آن كس كه خداوند خود او را ولى و سرپرست قرار داده است. و آیین 

زنید به توفیق و نگهداشت خدایی, و نگهداشت آنان كه اهل  طاعت خدا بهنجار نخواهد بود مگر چنگ در

خویش را در حق بندگان ی آنان آیت فرستاد و اراده ی ر روز دور )غدیر( درباره والیت اویند. یعنى كسانى كه د

خاص و گزیدگان خود اظهار داشت. و پیامبر را فرمود تا ابالغ كند و گمراهان و منافقان را به چیزى نشمرد. و 

 (461-464)اقبال االعمال، سید بن طاووس، ص خود ضمانت كرد كه او را از بد ایشان نگاه دارد. 

به او  منتخب خود اراده کرد بر پیامبرش فرو فرستاد.ی سپس فرمود: خداوند در روز غدیر آنچه درباره    -     

والیت و وصایت را ابالغ کند، مجال را از کافران و منافقان بگیرد و نگران گزند دشمنان نباشد. روز  فرمان داد تا

های الهی فرا رسیده و حجتش بر همه تمام شده است.  گشایشغدیر، قدر و منزلت بسیار دارد، در آن روز 

امروز روز روشنگری و اظهار عقیده از جایگاه بلند و روشن است، امروز روز تکامل دین و روز وفای به عهد 

 است. 

 و مشهود من ) علی ابن ابیطالب( است. روز ذلت و خواری شیطان، روز )صلوات هللا علیه(غدیر روز رسول هللا   

استدالل و برهان است. روز جدا شدن صفوف کسانی است که آن را تکذیب می کردند. امروز بزرگترین روزی 

است که عده ای از شما از آن اعراض کردید. روز هدایت و امتحان بندگان خداست. روز آشکار شدن کینه 

بر افراد مومن و دلباخته  نصوص )سخنان بدون ابهام پیامبر(ی های نهفته در دلها و سینه ها، روز عرضه 

 )همان مدرک(است. غدیر روز شیث پیغمبر است، روز ادریس و یوشع و شمعون و ... . 
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غدیر را بازگفت و به آن ی در جنگ جمل، هنگام مناظره با طلحه، واقعه  )ع(همچنین حضرت علی   -     

 از مشهورترین و معتبرترین کتب اهل سنت( – 364، ص 2; مروج الذهب، مسعودی، ج 182)مناقب، خوارزمی، ص استناد کرد. 

حدیث غدیر ی پیامبر درباره ی بارها در مسجد کوفه سخنرانی فرمود و از صحابه  )ع(حضرت امیر   -     

; شرح نهج 41، ص 1)ینابیع الموده، قندوزی، ج تفسیری صحیح و غیرقابل انکار از این واقعه ارائه دهد.  شهادت گرفت تا

 (352، ص 1; ارشاد، مفید، ج 288، ص 2ابن ابی الحدید، ج البالغه، 

می پراکند، آن حضرت; در نامه ای به  )ع(حقانیت حضرت علیی در پاسخ به شبهاتی که معاویه درباره    -     

غدیر تمسک جست و به عبدهللا بن ابی رافع دستور داد آن را هر جمعه برای مردم بخواند. آن ی واقعه 

 مضمون نامه پاسخ گویند. ی بزرگوار همچنین ده نفر را معین کرد تا به پرسش های مردم درباره 

 (269 و 235)کشف المحجه، سید بن طاووس، ص 

ختام به یک نقل از مشهورترین کتب اهل سنت اکتفا باره فراوان است که برای حسن  سخن و سند در این

 شود:می

  (19823، ح  371، ص  4مسند احمد ، ج )   -     

الم)حضرت على      دهم هر مرد مسلمانى كه غدیر خم مردم را در رحبه گرد آورد و فرمود: سوگند مى (علیه الس 

شنیده است، از جا برخیزد. سى تن از  (الل ه علیه و آله صل ى)را به خاطر دارد و سخنى را كه در آن روز از رسول خدا

شهادت دادند ـ و اعالم كردند  شهادت بپا خاستند  ـ ابو نعیم گفته است كه افراد بسیارىی مردم براى اقامه 

الم)دست امیر المؤمنین على (صل ى الل ه علیه و آله)آن هنگام كه رسول خدا فت را به دست مبارك خود گر (علیه الس 

 خطاب به مردم فرمود: 

 (صل ى الل ه علیه و آله)باشم؟ همگى فرمایش رسول خداتر به مؤمنان از خود آنها مىدانید كه من شایستهآیا می     

 فرمود: (صل ى الل ه علیه و آله)را تصدیق كردند. رسول خدا

، و ت على را دوست بداراین ]علی[ موالی او است، پروردگارا! دوس هر كس من موالی او هستم،     

 دشمن على را دشمن بدار. 

كردم، و در بازگشت ابو طفیل گفت: از میان جمع در حالى بیرون رفتم كه در خودم احساس ناراحتى مى     

رفتم و به او گفتم: از على چنین و چنان شنیدم و ناراحت شدم! « زید بن ارقم»از اجتماع مردم، به دیدار 

اى من خود از رسول را كه شنیدى انكار مكن! به دلیل آن كه، آنچه را كه استماع كردهگفت: آنچه « زید»

 ام!شنیده (صل ى الل ه علیه و آله)خدا

 (مصر. –، ناشر: مؤسسة قرطبة 951، ح118، ص 1هـ( ج  241مسند اْلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی )متوفای)   -     

الم)اسحاق ازسعید بن وهب و از زید بن یثیع روایت كرده است كه هر دو تن گفتند:حضرت علىأبی        (علیه الس 

 (صل ى الل ه علیه و آله)در رحبه، حاضران را سوگند داد كه هر كس در روز غدیر خم سخنى در حق من از رسول خدا

و شش تن از كنار زید بن یسع  شنیده است از جا برخیزد.در این هنگام شش تن از كنار سعید بن وهب

خطاب به مردم  محل غدیر شنیدند، در (صل ى الل ه علیه و آله)رسول خدا از آن روز كه آنان در گواهى دادند و برخاستند

 فرمود:

 آیا خداوند از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیست؟

 حاضران گفتند: آرى! خدا بر همگى آنان اولویت دارد. 

 فرمود: (ل ه علیه و آلهصل ى ال)رسول خدا

كه من موالی او هستم، این علی موالی اوست، بارخدایا دوست بدار كسانی كه او را دوست  بارخدایا هر

 دارند و دشمن باش با كسی كه با او دشمنی ورزد.

 وخدمتگزاری به اربابان خودهستند. تنداریم.بلکه همگی درلجاج« عالم وهابی»چنانچه در ابتدا بیان شد،     
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کنید؟ شاید علمای مسیحی نیز پاسخی اید که آن را رد میگویند مگر شما انجیل را خواندهمی :28شبهه 

   (1391خرداد  15)داشته باشند؟ پاسخ چیست؟ « تثلیث»برای شبهاتی چون 

   

البته که نه تنها غالب علمای ما، بلکه مردم عادی اهل تحقیق نیز »به ایشان بفرمایید:  «:شبهه –ایکس »

ایم. چرا که اسالم برخالف و شاید بیشتر از بسیاری از مسیحیان. و با تأمل و تدبر هم خوانده« اندخوانده

دهند، اوالً م نمیی خواندن کتاب دیگران و گاه حتی کتاب خودشان را هسایر ادیان و مکاتب که اجازه

شنوند و از دهد به بندگانی که اقوال مختلف را میفرماید که اصول دین تحقیقی است و ثانیاً بشارت میمی

 فرماید:کنند. چنانچه میبهترین آنها تبعیت می

ْر ِعبَاِد * الَِّذيَن يَْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفیَتَّبُِعوَن أَْحَسَنُه  ُأْولَئكَ »...  ِ « الَِّذيَن َهَدئُهُم اللَُّه  َو ُأْولَئَك ُهْم ُأْولُوْا اْْلَْلبَاب َفبَش 
 (17 –)الزمر 

دهند و از نیكوترين پس بشارت بده )به این گروه از بندگان من( * ايشانند كه به سخنان گوش مى ترجمه:

 نمايند. ايشانند كه خدا آنها را هدايت كرده، و ايشانند كه خردمندانند.آنها پیروى مى

را از دین و به ایشان بفرمایید که اگر علمای مسیحیت پاسخی دهند، خوب ارائه دهند و این خرافات      

العزم و صاحب کتاب خدا وارد گردد. مسیحیت بزدایند و اجازه ندهند که این همه تهمت و افترا به پیامبر اولی

شود که انسان از یک سری موهومات تبعیت کند و بگوید، شاید گردد و نمیمشکلی حل نمی« شاید»با 

نبرد، آن را به اصل و اصول ت فروعی پیپاسخی دارد؟ ممکن است انسان وقتی به اصولی پی برد و به حکم

دانم. اما وقتی اصل شبهه در همان اصول است، دیگر برگرداند و بگوید: البد این نیز حکمتی دارد که من نمی

 ناک اعتقادی آورد. توان به اصول شبههجای تجاهل نیست و نمی

رن اخیر که از سویی عقل و علم رشد به ویژه در نیم ق« تثلیث»ی البته مسیحیان برای توجیه مسئله     

کرده است و از سوی دیگر خروج از مسیحیت و گرایش به اسالم روندی صعودی و با شتاب دارد، توجیهاتی 

 اند، اما با بیان آنها نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه مشکالت دیگر نیز مطرح شد.ارائه داده

 :گردداشاره می اینک برای روشنتر شدن به موضوع به نکات ذیل     

اشکال اولی که بر مسیحیت و گرویدن به این دین وارد است، این است که اگرچه حضرت مسیح  –الف      

العزم خداوند متعال بوده است، اما هیچ کتابی از او باقی نیست که کسی پیامبر اولی (السالمعلیه)بن مریم

انجیلی است  5ر واقع اناجیل متفاوت در دست مردم است، تبعیت بکند یا نکند. آنچه امروز به عنوان انجیل و د

های نفوذی ها و توسط حکام جور، یهودیاند و سپس طی دورانهای متفاوت نوشتهکه طرفداران او در دوران

های ناصواب و غیرعقالنی ها، کامالً مورد تحریف قرار گرفته است. و به همین سخنپرستو نیز خرافه

 شود.در آنها یافت می -توحید ی درباره به ویژه  -بسیاری 

پدر و پسر و  –اب و ابن و روح القدس »یعنی اعتقاد به خدایی که «. سه گانه پرستی»تثلیث یعنی  -ب      

 است. و این اعتقاد مسیحیت به خدا و تعریف آنها از خداوند متعال است.« روح القدس

القدس ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روحی ی معروف: "پس برويد و همه جمله     

ی عهد جدید است. این که دیگر شبهه نیست. و همچنین از آیات شناخته شده (٩١: ٨٢)متی تعمید دهید،" 

« شما باد آمین.ی القدس، با همه فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح»ی معروف: جمله

خواند که قابل انکار نیست. و در انجیل متی آمده است که وقتی را خدا می )ع(که مسیح – (٩١: ٩١ان )دوم قرنتی

کرد، روح القدس )خدا( مثل کبوتری نزول نمود و مقابل او قرار گرفت و در رود اردن غسل می )ع(عیسی مسیح

 وشنودم.صدای خدای پدر از آسمان شنیده شد که فرمود: این است پسر من که از او خ

تواند اصل را انکار کند و نباید مسیحیت امروز سعی دارد تا این موهومات را توجیه کند، اما چون نمی –ج      

 اند.هیچ تغییری در آن ایجاد نماید، موهومات بیشتری بافته

را شود مسیحیان سه گانه پرست هستند، تهمت است. ما نیز خدای یکتا گویند: این که گفته میمی     

 از سه شخص است.« مرکب»پرستیم، اما این خدا می
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شود، بلکه بیان کننده ذات و طبیعت خدای گویند: در مسیحیت، تثلیث مربوط به تعداد خدايان نمیمی     

افزایند: خدا را با دلیل کنند که ذات خدا قابل درک نیست، میيکتا است)؟!( سپس ضمن آن که تصریح می

گیرد و کتاب مقدس که تماماً از الهام خدا است، بلکه فقط با هدایت روح خدا انجام میشود شناخت، نمی

سازد که خدا واحد و يکتا است و هیچ شريکی ندارد. اما خدا در عین وحدانیت، در ذات برای ما روشن می

اند. به اين دهالقدس نامیده شباشد که پدر و پسر و روحخود از سه شخص الهی يا سه اقنوم برخوردار می

 باشد.گانه میصورت، وحدت خدا وحدتی مرکب است و ذات و طبیعت او تثلیثی يا سه

کنند که خدای واحد آنها مرکب اقرار و تصریح می فهمند که با هر توجیهی،خوب همین قدر هم نمی     

 است. مرکبی که دارای سه جزء است. 

رسد، اما سخن از ذات خدا، و وحدانیت حق تعالی با دلیل به اثبات میر چند وجود هدقت فرمایید که اوالً      

شناسد و خدایی که شود میرا محیط بر آن میه هر چه که باشد باطل است. چرا که عقل فقط آنچ

چگونگی کنه ذاتش به عقل درآید، البد محدودتر و کوچکتر از عقل است. ثانیاً هر مرکبی، تشکیل شده از چند 

لذا قابل تجزیه نیز هست. و خدایی که تجزیه و ترکیب شود، اصالً خدا نیست. چرا که تجزیه و جزء است، 

گویند: وحدت خدا ترکیب از صفات ماده است و ماده نیز مخلوق، محدود و نیازمند و فانی است. ثالثاً می

ن محال است. باالخره دانند که جمع نقیضیگانه است! هنوز نمیمرکب است و ذات و طبیعت او تثلیثی یا سه

اند. و وحدت مرکب معنا ندارد. ضمن آن که برای خدا طبیعت هم قائل شده«. واحد»است و یا « مرکب»یا 

 ای جز این ندارند.البته چاره

های یهودی و اسرائیلی، این خدای واحد و مرکب، سه ای از مخلوقات به نام انساندر خاتمه هم که عده     

کشند و و این خدایی که هم خدا است، هم پدر خدا و هم پسر خدا را به صلیب میلیثی ثشخصیتی و ت

کشند تا دیگر از این کارها نکند و در ماهیت یک انسان در میان بندگانش حضور نیابد و او نیز مقهور و می

استقبال شود)؟!( حاال اگر علمای مسیحی مایلند که پاسخ دهند و رفع شبهه کنند، در خدمتیم و کشته می

 کنیم.می
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هایی قسم یک مبلغ وهابی گفته است که شیعیان ]در مفاتیح[ خدا را به اسم )تهران(: 29شبهه 

  داند، پس این چه اسم و چه قسمی است؟دهند که جز خودش کسی تفسیر و تأویل آنها را نمیمی

   (1391خرداد  21) 

  

مطرح « دعای سمات»و « مفاتیح الجنان»این شبهه را نیز برقعی در نوشتارش علیه  «:شبهه -ایکس »

 کرده است. فراز مورد نظر وی در دعای سمات به شرح ذیل است:

ِ هِذِه االْْسماَِّء الَّتى الیَْعلَُم تَْفسیَرها َو ال تَأویلَها َو ال باِطَنها» ِ هَذا الدُّعاَِّء َو بَِحق  َو ال ظاِهَرها َغْیُرَک  اَلل ُهمَّ بَِحق 

 «اَْن تَُصل َِى َعلى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد.

هایى که ]در دعا آورده شده[ و جز تو کسی تفسیر، تأویل، حق این دعا و به حق این نامه ترجمه: خدایا ب

 خواهم( که صلواتت را شامل محمد و آل محمد بنمایی.باطن و ظاهرش را نداند، )از تو می

فهمد، چرا باید خواند، پس لغو و باطل دعایی که کسی معنی آن را نمی»برقعی سپس مدعی شده      

 و سپس نتیجه گرفته که مفاتیح ضد قرآن است )؟!(« است!

« الناس اعداء ما جهلوا»فرمایند: فی دارند که میوی معرجمله (السالمعلیه)امیرالمؤمنین امام علی –الف      

دانند. یا به تعبیر دیگر: مردم براساس جهلشان دشمنی چیزی هستند که نمی یعنی مردم دشمن آن

 کنند.می

طور که پیشتر نیز بیان گردید، انسان بسیار جاهلی است و به خاطر همین جهلش رو به برقعی، همان     

ع ضدتبلیغ کند. لذا تواند علیه تشیوهابیت آورده که به نوایی برسد و به خاطر آن نوا، مأموریت دارد که تا می

طوری دهد و همینای تأمل و تفکر را هم به خود نمیگوید و حتی زحمت لحظهاصالً کاری ندارد که چه می

 گردد.گیرد. اینک برای روشن شدن موضوع مطالب ذیل ایفاد میبافد و مزدش را میمی

لکه فرموده کسی تفسیر و تأویل و فهمد، بدر هیچ کجای این دعا نیامده که کسی معنی آن را نمی –ب      

 داند. پس معانی این جمالت نامفهوم نیست که بگوییم کار لغو و باطلی است.ظاهر و باطن آن اسما را نمی

ی آن کلمات، اراده و مشیت خود را در این دعا خداوند را به کلماتی قسم داده که خداوند به وسیله –ج      

ای قرار داده است. کند. چرا که خداوند متعال برای تحقق هر امری وسیلهیدر عالم امر و عالم خلق محقق م

 نماید:دهد. مثل این که در همان فراز اول دعا عرض میچنانچه نور را با خورشید می

ماَِّء  اَلل ُهمَّ اِن ى اَْسَئلَُک بِاْسِمَک اْلَعظیِم االْْعظَِم االَْعز ِ االَْجل ِ االْْکَرِم، الَّذى اِذا ُدعیتَ » بِِه َعلى َمغالِقِ اَْبوابِ السَّ

عیَت بِِه َعلَى الُعْسرِ لِْلَفْتحِ بِالرَّْحَمِه اْنَفَتَحْت َو اِذا ُدعیَت بِِه َعلى َمضاَّئِقِ اَْبوابِ االْْرضِ لِْلَفَرجِ اْنَفَرَجْت، َو اِذا دُ 

َرْت َو اِذا ُدعیَت بِِه َعلَى االْْمواتِ لِلنُّ   .«ُشورِ اْنَتَشَرْت و ... لِْلُیْسرِ تَیَسَّ

خواهم به حق اسم بزرگ و بزرگترین اسمت، عزیزترین، جلیلترین و کریمترین ترجمه: خداوندا از تو می

اسمت، همان اسمی که هرگاه تو را برای باز شدن درهای آسمان به آن اسم بخوانند، به رحمتت باز 

یابد، و هر گاه تو را با آن ی زمینی بخوانند، گشایش میشود، و هر گاه تو را با آن برای گشایش تنگناهامی

شود و هر گاه تو را با آن برای زنده شدن و نشر اموات بخوانند، برای آسان شدن مشکالت بخوانند، آسان می

 گردند و ...اموات زنده شده و منتشر می

کند هر مطلبی آن که گمان می برقعی در فهم این فراز دعا با چند مشکل اساسی روبرو شده است: اول     

را که خودش با این علم و سواد کم از یک سو و عنادش که حجابش شده از سوی دیگر نفهمد، پس باطل 

ی علوم الهی باید برای او قابل دسترسی باشد و بسیار ناراحت است کند همهاست! دوم این که گمان می

داند، چه رسد به تفسیر و تأویلش را؟! سوم این هم نمیکه چرا اسمایی وجود دارد که او ظاهر و باطنش را 

اش، یک لفظ تشکیل ی الهی یا اسم الهی، مانند اسم خودش یا عمه و خالهکه گمان نموده است که کلمه

 شده از چند حرف و دارای صداهای مشخص است! و ...
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هایش[ را به حضرت ی ]نشانهی اسامفرماید علم به همهدر حالی که اصالً چنین نیست. وقتی خداوند می

آدم آموخت و سپس آن اسامی را به مالئکه عرضه کرد و نشان داد ]البد فقط لفظ نبودند[ و فرمود اگر راست 

گویید به من راجع به اینها خبر دهید؟ و مالئک عرض کردند که ما به آنها علم نداریم )چه رسد به برقعی(، می

فرماید حضرت ی او را قبول کرد، یا میضرت آدم آموخت و سپس توبهفرماید کلماتی را به حیا وقتی می

را پس از مقام خلت و نبوت به کلماتی امتحان کرد و سپس به امامتش منصوب نمود و ...، معلوم  )ع(ابراهیم

« اسم»صدا نیست. بلکه ی متشکل از چند حرف صدادار و بیچند واژه« اسم یا کلمه»شود که منظور از می

های اعظم های خدا هستند و در میان آنها مخلوقات کاملتر، اسمنشانه است، و مخلوقات همه نشان یعنی

 گردد.ی آنها محقق میی امور الهی به وسیلههستند و همه

فهمد تا برسد به را آنچنان که هست می« اسم الهی»حال بفرمایند که انسان ظاهر و باطن کدام  –د      

است و دیگر « علیم»های الهی ببرد؟ به عنوان مثال: یکی از اسمر و تأویلش پیاین که به کنه تفسی

طور اسامی دیگری چون: الصمد، السبوح، القدوس و ... . حاال و همین« حکیم»و دیگری « رحمان و رحیم»

علمی پیدا ی انسان چقدر علم دارد که بتواند ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل علم خدا را بفهمد و بر آن سلطه

« صمد»کند؟ اگر چنین بود که دیگر هللا، کند؟ یا چقدر از رحمت و حکمت و سبوحیت و قدوسیت را فهم می

 ی علمی.نبود. صمد یعنی غیر قابل نفوذ و احاطه. حتی احاطه

 های خداوند متعالاست. یعنی از نشانه« رزاق»به عنوان مثالی روشنتر: یکی از اسمای خداوند متعال      

رزاقیت اوست به مخلوقات. حال ایشان بفرمایند که چقدر از ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل آن باخبر هستند؟ 

کنند، فقط نام ی عوامل و اسبابی را که شرایط فراهم شدن یک لقمه نان برای وی مهیا میتوانند کلیهآیا می

ها و و مشیت او، همه اسباب و وسایل و اسم ی خالق متعالببرد؟ از زمین تا عرش الهی و از بنده تا اراده

 های رزاقیت در همین یک لقمه نان هستند.نشانه

های الهی و قرآن و اسالم را که فهمی از آن ها و نشانهبه ایشان بفرمایید که اصالً شما اسم  -ھ      

؟ آیا انسان در تعریف یک درخت )یا هر چیز دیگری( به «درخت چیست»ننمودی رها کن و فقط تعریف کن که 

ت یکی از انواع گیاهان است گوید: درختواند بکند. میجز این که چند اسم و نشانه ارائه دهد، کار دیگری می

ریشه، تنه از چوب، شاخه، برگ و »گوید: خواهد. بعد میخودش باز یک اسم است که تعریف می« گیاه»و 

ای که خدا خواهد به اسم یا نشانهها نیز همه اسم و نشانه هستند، نه خودش. پس چطور میدارد، این...« 

 های را گشود و ... درک کند.ها و گرهت را خلق کرد، یا عقدهها را گشود، یا مخلوقای آن آسمانبه وسیله

داند، چرا که ها را لغو و باطل میخواند و ]العیاذ باهلل[ آنالبد ایشان بسیاری از آیات قرآن کریم را نمی –و      

 کنید:فرماید که شما بسیاری از مسائل را درک نمیخود خداوند می

ثُمَّ » -« َو ما أَْدراَك ما يَْوُم الد ِينِ » -« َو ما أَْدراَك ما يَْوُم اْلَفْصلِ » -« َو ما أَْدراَك ما َسَقرُ » -« قَّةُ َو ما أَْدراَك َما اْلَحا»

 و ... .« َو ما أَْدراَك ما لَْیلَُة اْلَقْدرِ » -« َو ما أَْدراَك ما ِسج ِینٌ » -« ما أَْدراَك ما يَْوُم الد ِينِ 

 فرماید:ی کریمه قرآن است، چرا که خداوند متعال میآیهمتن دعای سمات نیز عین 

 (69 –)اْلنعام ...« َو ِعْنَدُه َمفاتُِح اْلَغْیبِ ال يَْعلَُمها إاِلَّ ُهو »

 های )خزائن غیب( نزد خداوند است و کسی به آنها جز خودش علم ندارد.و کلید ترجمه:

ها و به حق همان کلیدهای خزائن غیبت، به حق همان اسم حال آیا ایرادی دارد که در دعا بگوییم: خدایا     

 ها که موجودات عینی هستند، و کسی جز تو به آنها علم ندارد، دعای ما را مستجاب بفرما؟! نشانه

سواد و لجوج و عنود هستند؟! و البته از یک مذهب انگلیسی و خدمتکاران ها بیواقعاً چقدر این وهابی     

 ظاری نیست.آنها جز این انت
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گردد؟ پرسند: نیاز خدا از خلقت انسان چه بوده و از بهشت و جهنم رفتن چه عاید خداوند میمی :31شبهه 
   (1391خرداد  22)

  

اگر به فرازهای این سؤال دقت شود، همه حاکی بر عدم شناخت خداوند است. همین  «:شبهه –ایکس »

« نیازمند»، قبل از هر پاسخی حاکی از این است که چنین خدایی «نیاز خداوند چه بوده»گردد که بیان می

 است. حال به هر چه! و بدیهی است که نیاز از نقص است و نقص نوعی نیستی و خدایی که به او نقص،

، چرا که «شودچه عاید او می»گردد که نیستی و نیاز راه یابد، اصالً خدا نیست. یا همین طور وقتی بیان می

نوعی افزودگی است و افزودگی فقط به چیزی راه دارد که از کمی، کاهش یا همان نقص و نیاز « عاید شدن»

 رد و ...، اصالً خدا نیست.توان به او اضافه کاست و می« کم»برخوردار است و چنین خدایی که 

یا به تعبیر دیگری که البته کامل نیست و بیانگر مقصود است، « هستی محض»بلکه خداوند متعال  -الف      

یا همان کمال مطلق نیستی و نقص راه ندارد، لذا او نیازمند و « هستی محض»کمال مطلق است. و به 

 گردد.ها کاملتر نمیها یا عایدیمحتاج نخواهد بود و براساس افزوده

رفع یک نیاز یا مرتفع نمودن یک نقص در خالق نیست. « هدف از خلقت»شود که نا معلوم میاز همین مع     

ماواتِ َو اْْلَْرض»فرماید: بلکه خداوند متعال در کالم وحی می ها و خداوند نور آسمان»یعنی « اللَُّه نُوُر السَّ

ایی بخش است، یعنی است. نور تجلی دارد و روشن« وجود و هستی»معنی نور همان «. زمین است

بخشد. این را در ماهیات متفاوت تجلی می« هستی»کند، یعنی نماید و روشن میهستی محض تجلی می

 ماهیات متفاوت همان مخلوقات هستند.

و یکی  یکی پشهی ظرفیت وجودی خودش، تجلی آن هستی است. یکی سنگ، هر مخلوقی به اندازه     

ی الهی تجلی کاملتری است، چرا که قدرت اختیار و اراده« انسان»یان ملک و یکی هم انسان. و در این م

و تا حدود کمتری جن( متجلی گردیده است و سایر موجودات همه مجبور هستند. حتی )فقط در انسان 

 مالئک نیز فاقد اختیار و انتخاب هستند. یعنی فاقد اراده هستند.

دانیم است. به عنوان مثال در همین عالم مادی می« قانون خلقت»ی بهشت و جهنم نیز مسئله –ب      

گوشت آدمی یا حیوان یا چوپ و ... نیز سوزنده هستند. پس اگر کسی وکه آتش سوزاننده است و پوست 

های ناشی از آن جان باخت، دست را روی آتش گرفت و سوخت و شاید بر اثر همین سوختگی یا عفونت

ت سوزانندگی خورشید یا سوزنده بودن دست یا چوب، چه چیزی عاید مگر از این خاصی»پرسیم: دیگر نمی

 باشد. چرا که هرموجودی دراین عالم هستی یا عالم خلقت،از ماهیات و صفاتی برخوردارمی«گردد؟خالق می

شود همین قوانین برای خلقت انسان نیز هست. در سیر تکاملی خود اگر رشد مثبت داشت، نور می     

رود و اگر رشد منفی داشت، پیش می« نور علی نور»و حیات ابدی او در تکامل است و )یعنی هستی( 

 شود. چنانچه فرمود:گردد و این آتش جهنم از قلب )وجود( او بلند میشود و خود حریق میمی« نار»

ْت لِْلكافِرين َفاتَُّقوا النَّاَر الَّتي»...   (26 –)البقره « َوُقوُدَها النَّاُس َو اْلِحجاَرُة أُِعدَّ

 اش( مردم و سنگ است و براى كافران مهیا شده بترسید.گیرانهپس از آتشى كه هیزمش )آتش ترجمه:

ریزی، ظلم گردی. وقتی گفتند: مال تیم را نخور که آتش به شکم مییعنی در این دنیا به آتش مبدل می     

گردی و در آن جا خودت جهنم میگردد و همینش میآت خوری و ...، یعنی ذات و درونتنکن که گویا زقوم می

گردد. چنانچه ممکن است انسان دنیا ذات این جهنم که در دنیای مادی قابل رؤیت نبود، برایت مکشوف می

در دنیا غذای لذیذ زهرآلود یا فاسدی را بخورد و ناگاه این زهر و آلودگی در درون او کار کند، تأثیر گذارد و آثار و 

 را ظاهر کند و انسان را هالک گرداند.  تبعاتش

به انسان نیز بیان شده که تو را بالقوه دارای کماالتی آفریدم، یعنی هستی تجلی یافته در تو کاملتر از      

است که مستلزم برخورداری از عقل، علم، حکمت، منطق، « اراده»دیگران است و از جمله وجوه تمایز تو 

نها را نیز در تو متجلی کردم و البته هدایت هم کردم. حال دوست داری نور شوی یا اختیار و ... است، لذا ای

 ی خودت است.نار، همان تجلی اراده

 پس بهشت و جهنم رفتن، همان ظهور چگونگی تکامل و رشد مثبت یا منفی انسان است.     


