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 توان دید؟ توان گفت که خدا را با چشم میسوره مبارکه قیامت نمی 22 -22توجه به آیات آیا با :1شبهه 

   (1291تیر  2)

  

 آیات مبارکه به شرح ذیل است: «:شبهه –ایکس »

 (22و  22 –)القیامة « ا نَاِظَرةٌ هَ َربِّ  ُوُجوٌه يَْوَمئٍذ نَّاِضَرٌة * إِلىَ »

 کنند.اى از شادى برافروخته و نورانى است * و به ربشان نظر میآن روز رخسار طايفه ترجمه:

معنای مالقات به « لقاء هللا»کردن به پروردگار عالم یا حتی « نظر»در قرآن کریم آیات بسیاری در خصوص      

 هللا آمده است. به عنوان مثال:

إِلَيَّ أَنَّما إِلُهُكْم إِلٌه واِحٌد َفَمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء َربِِّه َفْلیَْعَمْل َعَمالً صالِحاً َو ال  ُقْل إِنَّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم ُيوحى»

 (111 –)الکهف « ُيْشرِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحداً 

شود، حق اين است كه بگو به درستی که من بشرى هستم همانند شما، كه به من وحى مى ترجمه:

خداى شما يگانه است پس هر كه امید دارد كه به پیشگاه پروردگار خويش رود )به لقاء او برسد( بايد عمل 

 شايسته كند و هیچكس را در عبادت پروردگارش شريك نكند.

میُع اْلَعلیمُ َمْن كاَن يَْرُجوا لِقاَء اللَّ »  (5 -)العنکبوت « ِه َفإِنَّ أََجَل اللَِّه ََلتٍ َو ُهَو السَّ

رسد( و او شنوا و كسى كه امید ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسیدنى است )پایان فراق می ترجمه:

 .داناست

با استناد به  )ره(خمینیروایات و احادیث نیز در این خصوص بسیار است و حتی سخن بزرگان. چنانچه امام      

 «.کند به وجه هللاشهید نظر می»همین آیات و احادیث فرمود: 

بسیار بوده است و اختالف نظرهایی « هللا»کردن به رب و یا لقای « نظر»حرف و سخن و تفسیر در مورد      

 نیز وجود دارد. اما آنچه که مسلم است:

های خاص، برای دیدن برخی از اشیای مادی این عالم است. چشم عنصری مادی و با محدودیت –الف      

ها و ...( به های معلق در هوای پاک گرفته تا اتملکولولذا در همین عالم نیز بسیاری از اشیای مادی )از م

شود، یز دیده نمیشود و حتی اگر شیئی بسیار بزرگ یا بسیار کوچک یا دور باشد نچشم عادی دیده نمی

 چه رسد به آنچه در همین عالم وجود دارد، اما غیر مادی است. مثل عقل، روح، عشق و ... .

پس نباید انتظار داشت که خداوند با این چشم مادی دیده شود، چرا که مستلزم ماده بودن، کوچکتر از      

ای نشسته یک موجودی نیست که در گوشهی دید بودن ... و در نهایت فانی بودن خداوند است. خداوند قوه

باشد و ممکن باشد که چشم بر او بیافتد و براساس تابش و انعکاس نور دیده شود. او هستی محض است. 

 بینیم؟ مگر ما هستی خودمان را که محدود است را با چشم مادی می

معنا صحیح هم هست، اما  اند که مقصود دیدن با چشم قلب و عقل است و البته اینبرخی گفته –ب      

بیند، نه تماماً آنچه ی وسعت وجود و ظرفیت عقل و قلب خود میباید دقت نمود که باز هر کسی به اندازه

هست را مشاهده کرده یا ناظر باشد. چرا که هر آنچه در عقل و قلب بگنجد نیز از ظرفیت وجودی عقل و قلب 

 «.هللا الصمد»شود. گاه محیط بر خالق نمیهیچ درک کننده کوچکتر است و بدیهی است که مخلوق

بینیم، حتی اشیاء مادی را، چه به طور کلی نیز دقت کنیم که ما اساساً ذات هیچ چیزی را نمی –ج      

رسد به این که ذات خداوند متعال را ببینیم! به عنوان مثال: آیا تا به حال کسی ذات خود، ذات یک درخت، 

ک سنگ را دیده است؟! محال است. چرا که ذات دیده شدنی نیست. بلکه هر ذاتی با ذات یک پشه یا ذات ی

گویند. می« اسماء»یا جمع آن « اسم»شود که در فرهنگ دینی به آن هایش دیده و شناخته میآثار و نشانه
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و نه « رحیم»و « رحمن»، «هللا»های یعنی به اسم و نشانه« بسم هللا الرحمن الرحیم»فرماید: وقتی می

 باشد.گونه حدگذاری نمیذات مقدسش که قابل شناخت، اشاره، روئت ... و هیچ

، یعنی معرفت و رؤیت تجلیات «لقاء هللا»یا « نظر به رب»شود که با توجه به موارد فوق، معلوم می –د      

رأفت و محبت الهی آور او. و هر کس مقربتر باشد، تجلیات بیشتری از جمال، کمال، رحمت، گوناگون و شگفت

هللا جل جالله. چنانچه وقتی از حضرت کند به وجهکند. و مؤمن حتی در دنیا هم نظر میرا نظاره و رؤیت می

پرستی؟ پاسخ ای که قبول کردی و میپرسند: تو مرد عاقلی هستی، آیا خدا را دیدهمی (السالمعلیه)علی

 پرستیدم.فرمایند: وهللا اگر ندیده بودم نمیمی

شهادت با علم فرق «. اشهد ان ال اله اال هللا»گوییم: دهیم و میما خود در اذان یا نماز یا ... شهادت می     

بینم که هیچ اله و معبود . یعنی میمن به حد عین الیقین رسیده است شهادت یعنی علم الیقینِ دارد. 

شود که این دیدن کار این چشم مادی ن میتواند داشته باشد. پس روشدیگری به جز هللا وجود ندارد و نمی

بینیم و محدود و محصور نیست. بلکه مانند بسیاری از چیزهای دیگری است که با چشم عقل و قلب می

بینیم )و چه بسا شوند، اما وجودشان برای ما حتی از آنچه با چشم میاگرچه به چشم مادی دیده نمی

 تر و بدون خطا است. نییچشم خطا کند( یق
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کند و نه هیچ از صفات خداوند را، پس برهان کارآمدی برای برهان نظم در نهایت اثبات نظم می :2شبهه 

   (1291تیر  2)اثبات وجود خدا نیست. 

  

و « شناسیهستی»برهان نظم، پاسخگوی بسیاری از سؤاالت عقل به ویژه در مبحث  «:شبهه –ایکس »

های مادی بسیار سعی کردند که مدعی شوند باشد و به همین دلیل اندیشهاثبات وجود خداوند متعال می

و حجت ی عینی و یا دلیل نظمی و آشوب هم وجود دارد. اما پس از این که نتوانستند هیچ نمونهدر دنیا بی

برخوردار باشد، با این برهان « نظم»عقلی برای آن بیاورند، سعی دارند چنین القاء کنند که به فرض عالم از 

 شود و نه هیچ مطلب دیگری. در حالی که چنین نیست. ثابت می« نظم»فقط همان وجود 

ماند که کسی بگوید: ما اگر با چشم خود ببینیم که غذایی روی میز قرار این ادعا مثل این می –الف      

در صورتی که او نخواسته « غذایی روی میز قرار دارد نه هیچ چیز دیگری!»شود که دارد، فقط به ما اثبات می

رد، معلوم است که آن غذا تهیه است در این مورد فکر خود را تعمیم دهد. باالخره وقتی غذا روی میز قرار دا

 ای برای پختن نیز وجود داشته و ... .کننده هم داشته و مواد آن نیز حاضر بوده و وسیله

« ناظم»رساند، وجود برهان نظم نیز همین قاعده است. اولین مطلبی که برهان نظم به اثبات می –ب      

عالم، به صورت خود به خودی، اتفاقی و  دهد هیچ نظمی در هیچ کجایاست. چرا که عقل گواهی می

ی ثابتی وجود نداشت و هیچ علمی هم آید که اگر چنین بود، هیچ قانون و قاعدهتصادفی به وجود نمی

 گشت(.نظمی حاکم میشد )و اساساً بیکشف نمی

ء برای منطقی بین اجزای رابطه »هر نظمی معرفی هدف نظام خود نیز هست. چرا که نظم یعنی  :1ب/     

های معینی با هم یدروژن در نظم و اندازههاکسیژن و  ،پس مثالً برای پیدایش آب«. تحقق هدفی معین

بدون این که ناظم را دیده و با او  –گردند و ... . لذا اگر شما نظم یک خودرو را مشاهده کنید ترکیب می

شوید که برید و متوجه میمیاء( نیز پیبه هدف او از ایجاد این نظم )ارتباط منطقی بین اجز –صحبت کنید 

برای نقل و انتقال  –برای سرعت در نقل و انتقال است  –ی منظم برای نقل و انتقال است این مجموعه

برای نقل و انتقال بیمار  –برای بلند کردن اشیای سنگین )جرثقیل( است  –انسان و یا اشیای کوچک است 

 )آمبوالنس( است و ... .

دهد که ناظمی دارد، بلکه عدم سکون و حرکت عالم نیز نشان ظم عالم هستی، نه فقط نشان میپس ن     

بوده، چرا که از مبدأ نیستی « هستی»مبدأ حتماً «. روداز مبدئی آمده و به سوی هدفی می»دهد که می

ت. هستی است که آن نیز همان هستی اس« شدن»آید، و حرکت نیز به سوی چیز یا حرکتی به وجود نمی

دارد. هستی، هستی است و محض و کمال مطلق است. پس همه از همان مبدأ هم نقص یا دوئیت برنمی

 «.انا هلل و انا الیه راجعون»اند و به سویش برمی گردند. هستی آمده

ن های( ناظم است. به عنوان مثال با دیدنظم معرف بسیاری از صفات یا بهتر بگوییم اسماء )نشانه :2ب/     

بریم که او از علم مکانیک و هم چنین طراحی همان نظم خودرو، بدون این که ناظم را بشناسیم، پی می

است. از قدرت ساخت « حکیم»است. از ایجاد این نظم هدف داشته، پس « عالم»برخوردار بوده است، پس 

 است و ... .« قادر»آنچه در نظر داشته برخوردار بوده، پس 

ابیم که یقیناً ناظمی که خلقت را به نظم در آورده ینظم عالم هستی نیز نه تنها درمیی با مشاهده     

فهمیم که ناظم بوده و هست )حی است(. یقیناً وجود داشته است، بلکه نظر به استمرار خلقت و نظم می

است. نظم  قبل از ایجاد این نظم، خودش بوده که توانسته این نظم را ایجاد کند، پس حادث نیست و ازلی

است. « علیم»مطلق است. سرتاسر خلقت تجلی علم است، پس او « حکیم»عالم هدفدار است، پس او 

خواهد، است. رحمت می« قادر»خواهد، پس او است. خلق عالم قدرت می« جمیل»خلقت زیباست، پس او 

، «کریم»، «وادج»است. در این عالم نظم، جود و کرم و لطف و قهر وجود دارد، پس او « رحمان»پس 

های آن ناظم و خالق کل جهان است، که ما به آن و ... است. و اینها همه اسما و نشانه« قاهر»، «لطیف»

 و ...  Got، دیگری Godگوییم، دیگری خدا، دیگری می« هللا»

 از دالیل محکم توحیدی است.« برهان نظم»یابیم که لذا در می
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خوانند؟ آیا معتقدند خدا تکامل یافته و یا چرا مسلمانان دین خود را کامل و ادیان دیگر را ناقص می :3شبهه 

   (1291تیر  4)دهند که دین خدا را ناقص بخوانند؟ به خود جرأت می

  

«iranpn.com:» ی بشری دین برای هدایت بشر است. پس اگر دینی کامل شود، دلیل بر تکامل جامعه

 و نه تکامل خداوند متعال. مخاطب است

یا در دین مسیحی به پیامبری حضرت  )ع(فرض بفرمایید در دین یهودی به پیامبری حضرت موسی -الف      

ی دین را یک جا به مردم عرضه ، آیا این پیامبران همه)ص(یا در دین اسالم به پیامبری حضرت محمد )ع(مسیح

 نمودند یا طی مدت زمان و با گذر از مراحل متعدد تکاملی؟ 

ی پایانی ی آغاز داشته است ]که آن هم دعوت به توحید بوده است[ و یک نقطهابالغ هر دینی یک نقطه     

یا  )ع(نی بوده است. مثل شام آخر حضرت مسیحخود و تعیین جانشیاز ]که قاعدتاً تعیین و تکلیف امت پس 

ی آخر که دین آن پیامبر کامل شده است، ی اول و نقطه[، حال آیا در حد فاصل نقطه)ص(غدیر خم پیامبر اکرم

ی مخاطب است و نه تکامل ی مخاطب؟ پس اکمال دین به تناسب تکامل جامعهخدا تکامل یافته و یا جامعه

 خداوند متعال.

ی مخاطب داند، بلکه به لحاظ جامعهاسالم، یهودیت یا مسیحیت را به لحاظ دین بودن ناقص نمی –ب      

بنی »داند. چرا که در تورات و انجیل و قرآن آمده است که هر دو پیامبر قبلی فقط برای قوم محدود می

 اند و نه جهانیان. پس محدود هستند.آمده« اسرائیل

 اسرائیل آمده است:به بنی )ع(در تورات راجع به اختصاص حضرت موسی :1ب/     

و  (6)بنابراین بنی اسرائیل را بگو من یهوه هستم و شما را از زیر مشقت های مصریان بیرون خواهم آورد و...»

زمینی شما را خواهم رسانید به  و (7)شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید و شما را خدا خواهم بود...

 )سفر خروج، باب ششم(« آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم....ی که درباره 

 اسرائیل آمده است:فقط برای قوم  بنی )ع(در انجیل نیز تصریح شده است که حضرت عیسی :1-1ب/     

پس عیسی از آنجا بیرون شده به دیار صور و صیدون رفت. ناگاه زن کنعانیه )غیراسرائیلی( از آن حدود »     

بیرون آمده فریاد کنان وی را گفت: خداوندا، پسر داودا، بر من رحم کن، زیرا دختر من سخت دیوانه است. 

رخص فرمای زیرا در عقب ما لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده خواهش نمودند که او را م

« ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیلکند او در جواب گفت فرستاده نشدهشورش می

 (27تا  21، آیات 15)انجیل متی، باب اسرائیلی را شفا نداد( )یعنی حتی یک غیر بنی

 ئیل آیات متعددی دارد، از جمله:اسرابه قوم بنی )ع(قرآن کریم نیز راجع به اختصاص حضرت موسی :2ب/     

 (52 -)غافر « إِْسرائیَل اْلكِتابَ  َو أَْوَرْثنا بَني َو لََقْد آتَْینا ُموَسى اْلُهدى»

 اسرائیل كتاب را میراث داديم.[ داديم، و به بنیو به يقین موسى را هدايت ]پیامبرى ترجمه:

 اسرائیل نیز آیاتی وجود دارد، از جمله:بنیبه قوم  )ع(و راجع به اختصاص حضرت عیسی :2-2ب/     

ُِّمُه اْلكَِتاَب َو اْلِحْكَمَة َو التَّْوَرئَة َو ااْلنجِیَل * َو َرُسوالً إِلىَ »  (49و  48 - )آل عمران« ... بَنِى إِْسَر ائِیل َو ُيَعل

 كه حالى دردهد * خداى تعالى[ به عیسى كتاب و حكمت و تورات و انجیل تعلیم مى ،]و اى مريم ترجمه:

 ... اسرائیل بنى سوى به است اىفرستاده

کنند، پس بپذیرند که در همان قرآنی اما اگر راجع به حقانیت یهودیت و مسیحیت به قرآن استناد می –ج      

 اسالم جهانی بوده و برای همگان آمده است. که آن ادیان را الهی خوانده، آمده است که دین
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 (28 -)سبأ « َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َكافًَّة لِلنَّاسِ بَشیراً َو نَذيراً َو لكِنَّ أَْكَثَر النَّاسِ ال يَْعلَُمونَ »

نیك( مردم جهان، تا آنان را )به پاداش كار ی نفرستاديم مگر براى همه  - )ص(يا محمد -و ما تو را  ترجمه:

 دانند.نمى بشارت دهى )و از عذاب كار بد( بترسانى. ولى مردم اكثراً 

ی ادیان الهی را خداوند متعال وضع اسالم هیچ گاه ادیان دیگر را ناقص ندانسته است. چرا که همه –د      

ی اً همهنموده و او هیچ گاه کار خود را ناقص نخوانده است. بلکه در قرآن کریم تصریح شده است که اساس

فرستد. همچنین است و خداوند هیچ گاه چند دین متفاوت نمی« اسالم»ادیان نزد خداوند متعال همان 

آمده ها و ...( پیشنماید که تمامی اختالفات، پس از آمدن کتاب و اتمام حجت )به خاطر تحریفتصریح می

 فرماید:عدد میی انبیای الهی در آیات متاست. چنانچه ضمن تأکید بر حق بودن همه

ْسالُم َو َما اْخَتلََف الَّذيَن ُأوتُوا اْلكِتاَب إاِلَّ ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلمُ » يَن ِعْنَد اللَِّه اْْلِ یاً بَْیَنُهْم َو َمْن يَْكُفْر إِنَّ الّدِ ْْ  بَ

 (19 -)آل عمران « بِآياتِ اللَِّه َفإِنَّ اللََّه َسريُع اْلِحسابِ 

دين بر حق نزد خدا دين اسالم است. و آن افرادى كه كتاب به آنان داده شد اختالف نكردند مگر  قطعاً  ترجمه:

علت ستمى بود كه در بین آنان بود. و اگر كسى به آيات ه بعد از آنكه علم براى ايشان آمد )اختالفشان( ب

 .خدا كافر شود حتماً حساب خدا سريع است

ای یک قوم خاص و در زمانی خاص تبیین گردد، بسیار محدودتر از اما بدیهی است اسالمی که بر     

نیز  )ص(گردد. چنانچه در اسالم پیامبر اکرمی اعصار مطرح میی اقوام در همهاسالمی است که برای همه

گردد، بسیار محدودتر از آن چیزی است که برای یک جامعه یا آنچه برای یک شخص و یا یک خانواده مطرح می

 گردد.کل جهان مطرح می

ی مهم آخر این که اساساً هیچ کتاب آسمانی به جز قرآن کریم از تحریف مصون نمانده اما نکته –ھ      

در دست کسی نیست و وجود  )ع(و یا انجیل حضرت مسیح )ع(یاست و امروزه اصالً کتاب تورات حضرت موس

پذیرفتند و هیچ تعدد و اختالفی خارجی ندارد که کسی بتواند از آن پیروی کند. و اگر بود، همه اسالم را می

و نیز پیامبر آخرالزمان شده است و هم در  )ع(میان ادیان نبود. چنانچه هم در تورات اشاره به حضرت عیسی

تصریح شده است. و قرار نیست که افراد عادی هر چه را به نام « احمد»ه آمدن پیامبر جهانی به نام انجیل ب

 پیامبران دادند بپذیریم.
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کتب آسمانی و مکاتب بشری را ی شود همه تحقیقی است و نه تقلیدی. مگر می« اصول دین» :4شبهه 

   (1291تیر  4)با تفاسیر متفاوتشان مطالعه کرد و یکی را برگزید؟ 

   

اگر چه هیچ کتاب آسمانی به جز قرآن کریم وجود ندارد که کسی بخواهد بدان بگرود یا  «:شبهه –ایکس »

یار متفاوت است با این بس« یا تحقیقی هست –اصول دین تقلیدی نیست »باید توجه شود که  نخواهد، اما

ی ای است. یعنی اعتقاد به اصول دین مستلزم آن است که انسان همهکه گمان نماییم: اصول دین مقایسه

کتب آسمانی و زمینی را مطالعه کند و سپس آنها را مقایسه کند و یکی را بپذیرد. این امر برای همگان محال 

. در حالی که دعوت به دین همگانی است. پس یک  سواد و ...است، چه رسد به مردم عوام، یا بی

سواد نیز باید اصول را فهم کند و نه تقلید. دانشمند فیزیک نیز باید اصول را فهم کند و نه تقلید و یک عوام بی

 پس این کار باید برای همگان شدنی باشد، وگرنه دعوت باطلی خواهد بود.

اید خودتان فهم کنید، نه این که بگویید من معتقدم که عالم ، یعنی ب«تقلیدی نیست»منظور از  -الف      

اند، یا معلمی گفته، یا مجتهدی گفته است و یا حتی چون هستی خالقی دارد، چون پدر و مادرم گفته

 کار عقل و قلب است و نه کار مطالعه و مقایسه.« فهم»اند. و این گفته )ع(و اهل بیت )ص(پیامبر

نداشت، « علم»نور و چراغ را عقل است، اما چنین نیست که اگر کسی « علم»اگرچه دقت کنیم که      

شود، یعنی بسیاری هستند که علم دارند، هم خواهد نداشت. اتفاقاً گاهی برعکس هم می« عقل»یقیناً 

 کنیم:ولی عقل ندارند. برای روشنتر شدن مبحث به یک حکایت از تاریخ معاصر خودمان اشاره می

و « علم»صدر رقابت و حسادت و عناد عجیبی با شهید رجایی داشت و برای تخریب وی مرتب شعار بنی     

داد، چرا که او مدرک دکترایش را گرفته بود و ظاهراً شهید رجایی بیش از کارشناسی )یا کار علمی می

د صحنه شدند و در یک ارشد( نداشت. مسئله باال گرفت و در مملکت جوی به وجود آمد، تا این که امام وار

چه بسا کسانی عقل دارند ولی علم ندارند و چه بسا کسانی علم دارند ولی عقل »سخنرانی فرمودند: 

 «.آقای رجایی مرد عاقلی است –ندارد 

حتی از « تحقیقی بودن و تقلیدی نبودن اصول اعتقادی»در موضوع  )ص(در تاریخ شاهدیم که پیامبر اکرم     

پرسند: از کجا فهمیدی خدایی هست؟ یعنی باید فهم کرده باشی. گذرند و از او میم نمییک پیرزن عوام ه

چرخاند و اگر دستش را رها کند، کند که خود او را میپیرزن هم به چرخ ریسندگی خود استدالل و استناد می

در واقع این همان اصل ای دارد. گیرد که پس زمین و آسمان نیز چرخانندهایستد و نتیجه میاز چرخش باز می

است که از زمان حتی قبل از ارسطو به صورت علمی مطرح « حرکت و محرک»فلسفی و قانون فیزیکی 

 نظریات و فرضیات و مباحث علمی متفاوت نیز بدان حکم می کند.ی شده است. اما عقل بدون مطالعه 

ما جاری است. ما یک سری اصولی  یابیم که این اصل در تمامی امور زندگیاگر توجه کنیم می –ب      

ایم و در فهم و قبول آنها نیز نه تنها ایم و با جان و فطرت قبول کردهداریم که آن را با عقل و دل خود فهم کرده

دانیم، اگرچه هیچ مطالعه یا پذیریم، بلکه هر گونه تقلید در آن را مضحک و غیرعقالنی میهیچ تقلیدی را نمی

ها با قلب و عقل خود ی انسانزمینه انجام نداده باشیم. به عنوان مثال: همه ای هم در آنمقایسه

دانند که اگر سالمتی به اند. همه میبردهفظ این سالمتی نیز پیحاند و به ضرورت را شناخته« سالمتی»

در سالمتی، اند که به مجرد احساس بروز خلل افتد و نیز فهم کردهخطر بیافتد، حتی جانشان نیز به خطر می

مراجعه و در این امر از او تقلید کنند. این معنا یعنی فهم « پزشک»یا خود باید عالم باشند و یا به عالمی 

است و همگان باید آن را فهم کنند، اما ضرورتی ندارد که « اصول»اهمیت و جایگاه و ضرورت سالمتی، از 

 همگان پزشک شوند.

که محصول مطالعه « علم»است. اصول، کار عقل و قلب است و البته طور اصول و فروع دین نیز همین     

تواند چراغ راه و بسیار روشنگر باشد. و فروع همان کار تخصصی در اجرائیات است که انسان است می

 تواند خودش در این زمینه تحصیل کند و عالم شود و یا به یک عالم رجوع کرده و تقلید نماید.می

ن که عالم به خودی خود به وجود نیامده است و البد خالق و خدایی دارد و این خدا پس فهم ای –د      

تواند محدود و ناقص و مشابه و چندتا باشد و حتماً باید حی، علیم، حکیم ... کمال مطلق باشد )توحید( نمی
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ت انسان و این که البد خداوند حکیم جهان را عبث خلق نکرده است، پس خود باید هدایت کند و هدای

گذاری نیز هست، پس باید وحی بفرستد و راه را نشان دهد )نبوت( ... و سایر اصول، الزامی  مستلزم قانون

ی ادیان، مذاهب و مکاتب را ندارد. اما مستلزم تعقل و تفکر و تدبر است، که قرآن ی همهبه خواندن و مطالعه

 بسیار بر آن تأکید نموده است.

ی ی صحیح ضرورت ندارد که همهو تحقیقی نیز برای اخذ یک نتیجه هیچ مطالعه دقت شود که در –ھ      

کند، برای رد بقیه احتماالت دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد، بلکه همان پاسخ درستی که عقل بدان حکم می

حال اگر از شما کنند. ( و این را اثبات می2× 2=4دهند )کافیست. به عنوان مثال: در ریاضیات به ما یاد می

توان شود؟ تا ابد می[. اما اگر بپرسند چند نمی4شود، یک جواب مشخص دارد ]چند می 2×2بپرسند که 

آموزیم که ضمایر متفاوت خوردم، های غلط و باطل را مطالعه و شمارش کرد. یا مثالً در دستور زبان میپاسخ

وییم چه چیزهایی مصدر این فعل نیست، که تا ابد خوردی، خورد، از مصدر خوردن است. حال اگر بخواهیم بگ

 انجامد.به طول می

، یعنی هیچ معبود و الهی جز هللا نیست و این معنا هم برای یک پیرزن «ال إله اال هللا»فرماید: اسالم می     

شمرد میعوام و هم برای مالصدرا و بوعلی، قابل تعقل و ادراک است. ولی یکی یکی اجزا و افراد عالم را ن

کند و بگوید آنها إله نیستند. مثل این است که شما در آن پاسخ ریاضی بگویید تا الوهیت آنان را نفی

 شود. نمی 4هیچ عددی جز  2×2ضرب حاصل

پذیرد. خواه یهودیت بگوید که لذا محققی که با عقل به این معنا رسیده باشد، هیچ تعریف دیگری را نمی     

خدا است و یا یک مکتب مادی بگوید اصالً خدایی وجود  )ع(یا مسیحیت بگوید عیسیخدا است،  )ع(موسی

ی همه کتب ادیان و مکاتب را خدا است. این که دیگر مطالعه« من»ندارد و یا انسان طاغی بگوید که نفس 

 کند.همه را نفی می ،خواهد. عقلنمی
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اند که آنچه در متنی که به صورت گسترده ایمیل شده است، ]البته با الفاظی رکیک[ مدعی شده :5شبهه 

   (1291تیر  16)باشد. که اسالم از بهشت تعریف کرده است، همه با توجه به گرایشات و لذاید طبیعی دنیوی می

  

ایم. از الفاظ رکیک آنها اصالً هاین ایمیل را توسط کاربران گرامی دریافت نموده و خواند «:شبهه –ایکس »

ناراحت نشوید، چرا که معرف فرهنگ خودشان است و معموالً چنین بوده و هست که مخالفین اسالم و 

انقالب اسالمی، چون سخنی منطقی ندارند، عصبی شده و این ناهنجاری روانی خود را با فحش، دروغ، 

به  یعنی انسان«. الناس اعداء ما جهلوا» فرمودند: (السالمعلیه)دهند. امیرالمؤمنینتهمت و جوسازی بروز می

 کند.آنچه جاهل است، دشمنی می

نیز باید توجه داشت: کسانی که هیچ باوری به خداوند « جنت»اما در خصوص بهشت یا به تعبیر قرآنی      

کنند، از مفاهیم نیز هیچ می ی طبیعت مادی مشاهدهمتعال و حیات پس از مرگ ندارند و همه چیز را از پنجره

درکی به جز درک مادی نخواهند داشت. اگر به آنان گفته شود که کسی به خاطر عشق و محبت شاخه 

بینند و نه محبت و عواطف انسانی را و فقط همان گلی به مادر یا همسرش هدیه داد، آنها نه عشق را می

کنند. شت این طبیعت یا فعل فیزیک اهدا را درک نمیبینند و هیچ روحی در پشاخه گل مادی و طبیعی را می

آورند و های شهرداری نیز هر روز وانت وانت گل میلذا جا دارد که بگویند: کار مهمی نکرده است، باغبان

خواست به نوعی قدردانی کند، چرا طال یا پول کارند. و یا بگویند: اگر عشق و محبت داشت و یا میمی

شناسد و بالتبع قبول ندارد. لذا خالقشان از آنها به عنوان ه جز عناصر طبیعی چیزی را نمینداد؟! چرا که او ب

به این دسته از « حیوان یا بدتر»کند. بدیهی است که منظور از اطالق یا حتی پستتر یاد می« حیوان»

 مخلوقات، فحش نیست. بلکه بیان واقعیت و حقیقت وجودی آنهاست.

نعمات بهشتی در قرآن کریم قید شده است، تعریف بهشت نیست. چرا که تعریف  آنچه که به عنوان     

همیشه محدود کننده است و خدا، انسان، حیات اخروی، بهشت، جهنم  و ... محدود نیستند که در تعریفی 

ن تعریف ها دارد و نه بیاها و مشخصهکردد، اشاره به نشانهبگنجند. لذا آنچه در اسالم راجع به آنها مطرح می

 ذات و حقیقت هستی آن.

و جایگاه مادی. بلکه به عنوان یک  بهشت یا جنت، یک جایگاه است. آن هم نه فقط به عنوان یک عرصه     

که دارد. مثل این که )البته مثل محدود است(  ،مقام. اگرچه شکل، ماهیت و هویت ظاهری نیز داشته باشد

دارج رشد علمی است. بدیهی است که در این سخن، منظور از بگوییم: دانشگاه جایگاه کسب علم و طی م

ی این امکانات برخوردار ها و ... نیست، اگرچه یک دانشگاه از همهها، اتاقدانشگاه، زمین، ساختمان، سالن

است. بهشت نیز یک جایگاه است. جایگاه انسان کامل و آنچه از نعمات یا امکانات آن بیان شده است نیز 

 ی بهشت است و نه خود بهشت یا صاحبخانه. های سفرههبیان مشخص

یعنی «. انا الجنة»ای، اما ژرف فرمود: پرسیدند: بهشت چیست؟ در یک پاسخ دو کلمه )ص(از پیامبر اکرم     

 یعنی انسان کامل بهشت است. یعنی قرب الی هللا بهشت است. «. من بهشت هستم»

ها سعی کنند تا ء نیست که در محلی قرار گرفته باشد و انسانبدیهی است که خداوند متعال یک شی     

به محل استقرار او نزدیک شوند، بلکه او هستی محض ]یا به تعبیر ناقص[ کمال مطلق است. پس قرب به او 

 ها. یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.ها و نیستی، یعنی مرتفع نمودن نقص«کمال»نیز یعنی 

، همیشه مربوط به گذشته است، «حزن»راه ندارد. « حزن و خوف»جایگاه حیاتی است که در آن بهشت      

نیز مربوط به آینده است، چرا که « خوف»گیرد و چرا که غم و غصه فقط به آنچه از دست رفته است تعلق می

در ید قدرت او  سرنوشت در آینده نیزی ی عوامل تعیین کننده انسان علم مطلقی به آینده ندارد و همه

ی دیگر نیز باخبر نیست، لذا همیشه ترسان و نگران است. اما نیست. و حتی از سرنوشت خود در یک دقیقه

چرا که انسان به مقام کمال خود رسیده است. نسبت به «. خوف»وجود دارد و نه « حزن»در بهشت نه 

ت به آینده و خطراتی چون احتمال فنا، ای که او را به این مقام رسانده است، محزون نیست، و نسبگذشته

 داند که نقص و نیستی به بهشت راه ندارد.از دست دادن و ... نیز خوفی ندارد، چون علم دارد و می
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 (49 -)األعراف « نُونَ زَ أَهُؤالِء الَّذيَن أَْقَسْمُتْم ال يَنالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعلَْیُكْم َو ال أَْنُتْم تَحْ »

رسد؟ )در حالی که اکنون به خورديد كه رحمت خدا به آنان نمىها بودند كه شما قسم مىآيا همین ترجمه:

شود، ای تحقیر شدگان در دنیا( شما به بهشت وارد شويد كه نه بیمى داريد و نه غمگین آنها گفته می

 شويد.مى

ی ایمان قرار لیل به جز مؤمن که در حیات دنیوی خود را در قلعهپس بهشت جای امن است. و به همین د     

فیض ی گردد و این مقام امن که هیچ حزن و خوفی به آن راه ندارد، اجر عمل آنها به اضافه داده وارد آن نمی

 ی الهی است.فزاینده

آتَُوا الزَّكاَة لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم إِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّالِحاتِ َو أَقاُموا الصَّالَة َو »

 (277 -)البقره « يَْحَزنُونَ 

دهند، دهند و نماز بپا داشته، و زكات مىمحققاً كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مى ترجمه:

گونه اعمال را ندارد(، نه ترسى بر آنان هست و  جر ايناجرشان نزد پروردگارشان است، )چون دنیا ظرفیت ا

 شوند.نه اندوهگین مى

باشند. لذا اگر از قصر و حوری و نهر و غلمان و تاج و تخت نیز از لوازم کمال می ذو البته امکانات و لذای     

است و جای اندوه و  بهشتی، فقط تعبیر مادی نیز داشته باشند، هیچ منافاتی ندارد. محرومیت از لذاید، نقص

 خوف دارد و  برای انسان کامل )انسان بهشتی( عامل بازدارنده از کمال وجود ندارد.

توانید این معانی را به یک انسان مادی و با زندگی حیوانی تفهیم کنید. اگر به بدیهی است که شما نمی     

ریزد؟ یا بگویید است و به کجا می پرسند کجاست؟ عرض و طول و عمقش چقدر، می«نهر علم»آنها بگویید 

شود یک بطری از آن را خرید؟! یا اگر بگویید صورتی چون ماه، خواهند گفت: ماه پرسد آیا می، می«آب حیات»

خواهند « بیانی شیوا و شیرین»که زیبا نیست و کلی هم پستی و بلندی و چاله و چوله دارد. یا اگر بگویید 

خواهید ها ضرر ندارد؟ حال شما میدر است و آیا این شیرینی برای دیابتیگفت: میزان شکر و شیرینیش چق

هایش سخن هایی سخیف، از حیات معقول، حیات اخروی، کمال انسانی، بهشت و نعمتبا چنین ادراک

 بگویید. بدیهی است که به جز روی برگرداندن و تکذیب عملی و به جز فحش دادن، سخن و پاسخی ندارند.
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   (1291مرداد  5)را با دالیل عقلی به اثبات رساند؟ « عدل الهی»توان چگونه می :6شبهه 

   

نظر به این که فرصت و امکان برای مباحث فلسفی و عقلی در این مختصر میسر  «:شبهه –ایکس »

 گردد که باید در آنها تأمل گردد:نیست، در ذیل به چند محور به صورت خالصه اشاره می

گوییم، اول باید وجود وقتی از اسم، نشانه یا صفتی برای اطالق به شخص یا هر چیزی سخن می -الف      

آیا زمین جاذبه یا »توانیم بپرسیم آن شخص یا چیز )هر موجودی( را پذیرفته باشیم. به عنوان مثال: وقتی می

یا دیگر اسمای او مانند « عدل الهی»مورد  که ابتدا وجود زمین را قبول کرده باشیم. لذا اگر در« گردش دارد؟

او یقین « وجود»سؤال یا بحثی داشته باشیم، الزم است ابتدا در ...« علم، حکمت، قدرت، رأفت، رحمت و »

 حاصل شده باشد. پس در این بحث فرض بر قبول وجود خداوند متعال است.

اجع به وجود یا عدم وجودش به تحقیق یا بحث ی دوم این که باید بدانیم معنای آن چیزی که رنکته - ب     

یک تعریفی داشته باشد و بر آن اساس بخواهد « عدل الهی»پردازیم چیست؟ لذا اگر هر کسی از می

 ی مطلوبی حاصل نخواهد شد.عدالت خداوند متعال را به اثبات یا نفی برساند، هیچ نتیجه

ت کّمی یا حتی کیفی. در صورتی که اصالً چنین شاید برخی گمان کنند که عدل یعنی همان مساوا     

که در این « را به وجه شايسته انجام دادن یخود نهادن، يا هر كار یهر چیزي را به جا» »نیست. بلکه عدل 

بدین معنا « عدل»ی مقابل است. و نقطه« کار عالمانه و حکیمانه و درست»صورت کار عادالنه، مرادف 

 است.« ظلم»

ی فلسفی به های طوالنی و پیچیدهبا توجه به معانی و تعاریف مذکور، عدل الهی بدون نیاز به بحث –ج      

 رسد، چرا که:اثبات می

گویند. لذا هستی محض، نیز می« کمال مطلق»خداوند متعال هستی محض است که اصطالحاً  :1ج/     

که « ظلم»ز کمال که متصور گردد. و یعنی علم محض، حکمت محض، قدرت محض، عدل محض ... و هر چه ا

گیرد. و این صفات، همه نیستی است. است، از جهل، ضعف، فقر و نیاز نشأت می« عدل»ی مقابل نقطه

جهل نبودن علم، ضعف نبودن قدرت، فقر نبودن غنا و نیاز نبودن کمال است و به هستی محض ]خداوند 

ی از هر محدودیتی ]نقصی[ منزه است. لذا به طور قطع است، یعن« سبحان»راه ندارد. او « نیستی»متعال[ 

باشد و « عدل»گردد مگر این که عین خداوند علیم، حکیم و قادر، عادل است. هیچ فعلی از او صادر نمی

 گردد.گاه ظلم از او صادر نمیهیچ

قادر و ...،  کیم،ی خالقی علیم، حی نظام خلقت، نه تنها تجلی و به اثبات رسانندهذره به ذره :2ج/     

در نظام خلقت است. چرا که اگر عدلی حاکم نبود، نظمی نیز حاکم نبود « عدل»است، بلکه گواه بر حاکمیت 

یابد، نشان از تواند به اکتشافات علمی دستو اگر نظمی حاکم نبود، حیات معدوم بود. همین که بشر می

تن هر چیز در جای خودش( است. و چون هیچ موجودی برقراری نظمی عالمانه، حکیمانه و عادالنه )قرار گرف

عالم، »شود که خالق و ناظم جهان آید و هر نظمی یقیناً ناظمی دارد، معلوم میبه خودی به وجود نمی

است. لذا در نظام خلقت هیچ ظلمی واقع نشده است و هر چیزی در جای خود قرار « حکیم، قادر و عادل

 فرماید:دارد. چنانچه می

 « ِمْن ُفطُورٍ  َخْلقِ الرَّْحمِن ِمْن تَفاُوتٍ َفاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تَرى في ذي َخلََق َسْبَع َسماواتٍ ِطباقاً ما تَرىالَّ »

 (2 -)الملک 

بینى به دقت نظر كن آن خدايى كه هفت طبقه آسمان را آفريد تو در خلق رحمان هیچ تفاوتى نمى ترجمه:

 خورد؟آيا هیچ فطور )شکاف یا خالء( و اختاللى در نظام عالم به چشمت مى

در نظام آفرینش و ربوبیت )سرپرستی و تربیت( انسان و کل مخلوقات نیز هیچ ظلمی وجود ندارد. چنانچه      

 آیات متعددی به این معنا اشاره شد است. از جمله:در 
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 (62 -)المؤمنون « َو ال نَُكلُِّف نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها َو لََدْينا كِتاٌب يَْنِطُق بِاْلَحّقِ َو ُهْم ال ُيْظلَُمونَ »

ست و كنیم و نزد ما كتابى است كه به حق گويا ااش تكلیف نمىو ما هیچ كس را بیش از توانايى ترجمه:

 هیچ كس به هیچ وجه ستم نخواهد شد.

 (71 -)اْلسراء « َن َفتیالً يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناسٍ بِإِماِمِهْم َفَمْن ُأوتَِي كِتابَُه بِیَمینِِه َفُأولئَِك يَْقَرُؤَن كِتابَُهْم َو ال ُيْظلَُمو»

دعوتش را ی اى رسول بیاد آور روزى را كه هر قومى را با كتاب و امامتشان دعوت كنیم هر كس نامه  ترجمه:

 به دست راستش دهند آنان نامه خود قرائت كنند و كمترين ستمى به ايشان نخواهد رسید.

آمد، یکی کنند که اگر خدا عادل است، پس چرا یکی کور به دنیا این که برخی سؤال یا شبهه می –د      

به خاطر ضعف شناخت خدا، علم، حکمت، نظام آفرینش و معنا و مفهوم عدل است. البته گرسنه ماند و ...،

خواهند با خواهند گناهان خود را به گردن خداوند بیاندازند و برخی دیگر هم فقط میبرخی هم می

 های دردآور، ایجاد شبهه کنند.های احساسی و مثالبندیجمله

باید  –که هر چیزی در جای خودش قرار گرفته است  –یهی است در یک نظام خلقت حکیمانه و عادالنه بد     

ی علت و معلول در هر ذره یا فعلی مشاهده گردد. متصور نیست که اگر یک بار حرارت خورشید بر آب رابطه

آثار و  کند،یز هر کاری که میک بار دیگر به همین علت یخ بزند! پس انسان نیدریا تابید، آب بخار شود، ولی 

 گردد. های( مثبت و منفی آن نمایان مینتایج )معلول

است و تیزی آن را « گوشت»اگر تداوم حیات جسم انسان مستلزم تپش قلب است، اگر این قلب از رگ      

چاقویی به  بدیهی است که اگر کسی میرد،کند و چنانچه پاره شد دیگر کار نمی کند و انسان میپاره می

گناه میرد. دیگر اینجا جای ندارد که بگوید: اگر خدا عادل است، پس چرا مقتول بیقلب کسی فرو کرد، او می

برند ]یا مثل کشورهای غربی با برق مرد؟ مگر وقتی گوسفندی را برای نوش جان کردن کباب سر می

ا حدی تحمل ضربه را دارد، بدیهی است ای است که تمیرد؟ اگر نوع خلقت استخوان به گونهکشند[ نمیمی

شود. حال اگر کسی را از بلندی به جای سختی پرتاب کردند یا که ضربه بیشتر، موجب شکستگی آن می

ای بر سر او وارد کردند و سرش شکست یا خونریزی مْزی کرد و مرد، دیگر جای ندارد که بگوییم: اگر ضربه

 خدا عادل است، او چرا مرد؟

ر پدر و مادری شرایط سالمت نطفه، جنین و نوزاد را رعایت نکردند، مثالً شرب خمر کردند، مال پس اگ     

ای با مانده و ... به دنیا آمد، یا اگر عدهحرام خوردند، عصبانی شدند ...، و فرزندشان کر، کور، علیل، عقب

های یک ملت را به تاراج بردند و ی سرمایههای خود را تا حلقوم از حرام پر کردند و همهظلم و جنایت شکم

الهی خارج « عدل»یک عده مثل مردم سومالی از فقر و گرسنگی مردند، مقصر آنها هستند که از نظام 

 شدند. لذا فرمود، انسان رهین عملکرد خودش است. و این خود الزمه و عین نظام عدل است:

 (21 -)الشوری « ُكْم َو يَْعُفوا َعْن َكثیرٍ َو ما أَصابَُكْم ِمْن ُمصیبٍَة َفبِما َكَسبَْت أَْيدي»

ايد، و خدا از رسد به خاطر اعمالى است كه به دست خود كردهو آنچه مصیبت كه به شما مى ترجمه:

گرفت، نتایج سوء عمل کردهایتان به گذرد. )یعنی اگر رحمت بر عدالت پیشی نمیبسیارى از گناهان درمى

 تر و بیشتر بود(.مراتب بدتر و سخت

 (41 -)الروم « ما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِي اْلبَرِّ َو اْلبَْحرِ بِ »

در دريا و خشكى فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسیله  ترجمه:

 بعضى از آثار كار بد را به ايشان بچشاند.
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به زائران معرفی کرده و به تقلید از او  )عج(لیات شخصی را به عنوان فرزند امام زماندر عتبات عا :7شبهه 

   (1291مرداد  17)کنند؟ دعوت می

   

براساس گزارشات واصله، در عتبات )نجف و کربال( شخصی به نام سید احمد الحسن را  «:شبهه -ایکس »

 خواهند که از او تقلید و تبعیت کنند. و سید یمانی معرفی کرده و از زائران می )عج(به نام فرزند امام زمان

ی دیگری برای ایجاد انحراف در اعتقادات شیعیان ایرانی )و احیاناً بدیهی است که این جریان نیز دسیسه     

عای فرزندی برای عراقی( است. در طول تاریخ غیبت، ادعای امام زمانی نیز زیاد بوده است، چه رسد به اد

وارد شد. آن « باب»توسط  )عج(ایشان. فراماسون انگلیس در ساختار بهائیت نیز با ادعای ارتباط با امام زمان

جاسوس ملعون ابتدا ادعای نوکری و خاکساری کرد، سپس ادعای نیابت کرد و سپس ادعای مهدویت نمود. 

 نکات ذیل توجه فرمایید:اینک به «. شنونده باید عاقل باشد»اما به قول معروف 

این دسیسه را  –باشند که احتماالً از گروه منافقین می –ای ایرانی مقیم بدیهی است که عده –الف      

ها آورند. چرا که زائران ایرانی ما معموالً عربی بلد نیستند که مخاطب عراقیطراحی کرده و به اجرا در می

دینی که به صورت آنها ایرانی و فارس زبان است. یعنی مزدوران بیباشند. پس به طور قطع گفتگو کننده با 

 کنند.ها نفوذ کرده و با زائرین ارتباط برقرار میسازماندهی شده به کاروان

شاید به نظر عجیب آید، اما برای سازمان کفر جهانی، حتی یک مسلمان نیز مهم است که کشته  –ب      

های خرد و کالن ریزیها و برنامهگذاریشود و یا منحرف گردد. لذا با سیاست دینشود و یا معتاد گردد و یا بی

کنند. پس زائران عتبات باید دقت کنند که با توجه به جو معنوی ناشی از زیارت نجف و کربال و سایر کار می

از دین منجر  توفیق این زیارت برای آنها به انحرافی های شریف، به دام هر شیطانی نیافتند و نتیجه حرم

ی مؤمن به کربال برود و توفیقی و ضاللت آشکار است. حیف است که یک شیعهنگردد، که این دیگر بی

 منحرف بازگردد.

، بلکه هر ادعایی نیاز به اثبات با ارائه دالیل متقن و )عج(بدیهی است نه تنها ادعای فرزندی امام زمان –ج      

سند و دلیلی را بپذیرد و باید هر حرف پوچ و بی –یا هر شخص دیگری  –گرامی اسناد محکم دارد. چرا زائران 

د؟! چه کسی تا به حال از مدعی سند خواسته است و مدعی یا مدعیان چه نباورهای خود را دچار چالش کن

و به  اند. به فرض که دعوت کنندگان کافر و منافق باشندارائه داده )عج(سند و دلیلی مبنی بر فرزندی امام

نسبت دهند، اما شیعیان  )ع(همین دلیل به خود جرأت بدهند که هر دروغ  و اتهامی را به مقام مقدس امام

 مؤمن و بصیر چرا باید باور کنند و چرا نباید از قبول اتهام به حضرت بترسند؟!

گرایی باقی باید دقت شود که معارف و احکام اسالم بسیار روشن است و هیچ جایی برای خرافه –د      

ها نماید. لذا شیعیان عزیز و به ویژه ایرانیای وارد نمیبازی هم در آن خدشهنگذاشته است و حتی فامیل

واقعاً فرزندی داشته باشند که با دلیل  )عج(دقت کنند که احکام تقلید مشخص و متقن است. اگر حضرت مهدی

عمل به احتیاط نماید و یا از یکی از مراجع عظام  و مدرک ثابت شود، او نیز مکلف است یا مجتهد باشد، یا

هیچ دلیل و حجتی برای مرجعیت نیست. حال این آقای به اصطالح سید احمد  )ع(تقلید نماید و فرزندی امام

الحسن که اصالً معلوم نیست وجود خارجی دارد یا خیر، کیست؟ چه دلیلی در اختیار دارد؟ چگونه 

ه؟ کجا تحصیل کرده؟ اجتهادش چگونه به اثبات رسیده؟ کدام رساله را منتشر اش را به اثبات رساندفرزندی

اند ... که بتوان از او تقلید نمود؟ در کجای اسالم یا فقه کرده؟ چه کسانی اجتهاد و مرجعیت او را تأیید کرده

 است. است؟اگرچه این ادعادروغ محض)ع(شیعی آمده است که یکی ازشرایط مرجعیت،نسبت با امام معصوم

لذا ضمن جلب توجه گرامیان به هوشیاری، بصیرت، اطالع و رعایت احکام اولیه و صیانت از دین خود،  –ھ      

رود که این امور را پیگری کنند، افراد منحرف و مدعیان دروغین در داخل و از مسئولین ذیربط نیز انتظار می

مت و در حین اقامت اطالعات و هشدارها و تذکرات خارج از کشور را شناسایی کنند و به زائران قبل از عزی

 الزم را ایفاد کنند، تا هیچ گاه شاهد به دام شیاطین گرفتار شدن زوار گرامی و یا سایرین نباشیم. 

گردد که در هیچ موردی، هیچ ادعایی را بدون سند و دلیل نپذیرید. این حکم خداوند مجدداً توصیه می     

حکم عقل برای هر عقل سلیمی است. چرا باید به دشمن میدان بدهیم که هر دروغ و متعال در قرآن مجید و 

بهتانی را مدعی شود و سپس بگوید هر کس قبول ندارد، خالفش را اثبات کند؟ خیر. این مدعی است که 

 باید ادعای خود را به اثبات رساند. 
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مان )شیعه( نیستند به جهنم روند؟! شود این همه انسانی که مسلگوید: مگر میاستاد ما می :8شبهه 

 کنند. این با رحمت خدا سازگار نیست. نظرانه نگاه میزنند به خدا تنگها را میآنهایی که این حرف

   (1291مرداد  18)

   

کسی که به خدا، رحمت و غضب او و نیز به بهشت و جهنم اعتقادی دارد، نه از  «:شبهه -ایکس »

فرستد. ابطال دین و ی او مردم را به بهشت و جهنم میدهد و از ناحیهی خود برای او تعریفی قرار میناحیه

یأس و  قدر خطا، مذموم، مضر و منحرف کننده است که ی الهی همانی رحمت واسعهقرآن کریم به بهانه

کند که خداوند خود رحمت یا انتقامش را ناامیدی از رحمت او. لذا کسی که به خدا ایمان دارد، دقت می

چگونه توصیف کرده است؟ بدیهی است آن خدایی که شخص براساس میل یا موهومات ذهنش تعریف و 

 ی ذهن آن شخص است، نه خدای واقعی.توصیف نماید، خدای ساخته

شود، گر معنای رحمت خدا این بود که به دلیل کثرت کفار و یا جهال، عذاب و عقاب برداشته میتردید ابی     

فرستاد، نه دعوت به توحید و یکتاپرستی و نمود، نه وحی میدیگر خداوند متعال نه پیامبری ارسال می

آن کریم تبین کرد و نه بهشت و دوزخ و اهلشان را در قرنمود و نه بهشت و جهنمی خلق میاسالم می

 نمود. می

توانست بفرماید که بهشت و جهنم من بستگی به اکثریت مگر آن خدایی که وحی و دین را فرستاد، نمی     

برم و اکثریت کافر یا منحرف و مجرم بودند، شرط دارد؟ اگر اکثراً مسلمان یا شیعه بودند، آنها را بهشت می

فرستم؟ این چه استداللی است؟ آیا چنین ادعاهایی را بهشت می دارم و اکثریتایمان و عمل صالح را برمی

ی تعطیل وحی، دین، اسالم، سرخود است یا استناد به آیات قرآن کریم؟ آیا تعریف رحمت خدا، به مثابه

حرکت در صراط مستقیم، انحراف، جرم، معصیت، کفر، نفاق و ظلم است؟ آیا چنین ادعاهایی به مسخره 

ی ی رحمت و کرم خدا، همهق هستی و اعتقادات نیست؟ ما حق نداریم که به بهانهی حقایگرفتن همه

 علم، حکمت، عدالت و هدایتش را زیر سؤال ببریم. منکر غضب الهی، هیچ فرقی با منکر رحمت الهی ندارد. 

ن نخواهند دانست که اکثراً ایمامگر خداوندی که این همه انبیاء را برای هدایت گسیل داشت، خود نمی     

 ؟«و اکثر هم ال یؤمنون»آورد؟ مگر خود در کالم وحی مکرر نفرمود 

آورد، هر چند که زیادی افراد یک گاه حقانیت نمیدقت شود که بهشت و جهنم حق است و کثرت هیچ     

مشرک تردید هر نبی و رسولی که آمده است، بر قومی آمده که اکثراً کافر و گروه چشم انسان را پر کند. بی

ها در آن اند. البد اگر این قبیل به اصطالح استادبودند. پس چرا آنان را از جهنم به عقوبت کفرشان پرهیز داده

شود یک نبی به بهشت برود و این همه کافر که او را گفتند: مگر میزمان بودند، با خود و به دیگران می

 شد.ی از مکذبین وحی و سخنان آن نبی میکنند به جهنم بروند؟ و با این تفکر، خود یکتکذیب می

اگر اکثریت دلیل بر حقانیت باشد، همیشه مشرکین محق هستند و البد از نظر ایشان یزید و سپاهیانش      

نفر را به  72شود خداوند کریم و رحیم، فقط کند که مگر مینیز محق بودند و البد در ذهن خود استدالل می

ی پشتیبان آنان را به جهنم ببرد؟ به راستی در چنین ها هزار عقبهدیگر و دهبهشت ببرد و سی هزار نفر 

و عاقبت آنان و طرفدارانشان است؟ آیا هر  )ع(یا یزید و امام حسین )ع(ای چه فرقی بین معاویه و علیاندیشه

 رسند؟دو به یک نتیجه می

خلقت را مسخره کرده است. لذا ی ی خوب و بد یک چیز است، همه کسی که معتقد است نتیجه     

خداوند متعال در کالم وحی دقیقاً پاسخ همین انحراف فکری را داده و فرموده است: خبیث و طیب مساوی 

 نیستند، اگرچه آنان کثرت داشته باشند:

 « يا ُأولِي اأْلَْلبابِ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  ُقْل ال يَْسَتوِي اْلَخبیُث َو الطَّیُِّب َو لَْو أَْعَجبََك َكْثَرُة اْلَخبیثِ َفاتَُّقوا اللَّهَ »

 (111 -)المائده 

بگو ]اى محمد[ هرگز پاك و ناپاك مساوى نیستند هر چند زيادى ناپاكان شما را به تعجب وادارد، پس  ترجمه:

 اى خردمندان از خدا بترسید باشد كه رستگار شويد.
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ها و آیات خدا کسی در نشانه ی الهی جهنم است[،در وعدهفرماید: به جز کافرین ]که جایگاهشان و می     

 کند، پس کثرت این کفار، قدرت و ثروت و گردششان در شهرها شما را فریب ندهد.جدل نمی

ُرْرَك تَقَ  ِدُل فِى َءايَاتِ اللَِّه إاِلَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ جَ َما يُ » ْْ  (4 -)غافر « ْم فِى اْلباَِلدِ هُ بُ ل  َفاَل يَ

كنند، مگر كسانى كه كافر شدند. ]آزاد[ گشتن آنها در شهرها تو را فريب در آيات خدا جدال نمى جمه:تر

 ندهد.

توانستم به انسان نیز مانند سایر موجودات اختیاری ندهم و خواستم میفرماید، اگر میخداوند متعال می     

من بر این تعلق گرفته است که به انسان ی همه را به اجبار هدایت شده خلق نمایم، اما حکمت و اراده

کمال عقل و اختیار را عطا کنم، سپس هدایت کرده و راه حق از باطل را نشانش دهم و هر کس را به عاقبت 

 ی راهی که انتخاب کرده و رفته برسانم. اگرچه اکثریت به سوی جهنم روند:و نتیجه

 « لكِْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلجِنَِّة َو النَّاسِ أَْجَمعینَ  َو لَْو ِشْئنا ََلتَْینا ُكلَّ نَْفسٍ ُهداها وَ »

 (12 -)السجده 

كرديم، ولى اين سخن از من مقرر شده كه جهنم را از خواستیم همه كس را هدايت عطا مىاگر مى ترجمه:

 .كنمجنیان و آدمیان جملگى پر مى

ق است و هم عذاب خدا حق است و کثرت یا قلت جمعیت دلیل بر نفی شدن پس هم رحمت خدا ح     

کند، نماید، کریم است، رحیم است، با هر لْزشی عذاب نمییکی از آنها نیست. خداوند متعال هدایت می

پذیرد ...، اما اگر کسی عناد کرد، شدید العقاب نیز هست، اگرچه کفار یا مجرمین دهد، توبه را میفرصت می

 ثرت داشته باشند:ک

نبِ َو َقابِِل التَّْوبِ َشِديِد اْلِعَقابِ ِذى الطَّْوِل  اَل إاَِلَه إاِلَّ ُهَو  إِلَْیِه اْلَمِصیرُ »  (2 -)غافر « َغافِرِ الذَّ

آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و شديد العقاب و نیرومند است، معبودى جز او نیست و بازگشت به سوى  ترجمه:

 .اوست

ی دیگری در همین زمینه که در این مختصر بیان نگردید، چه کسی ها آیهحال با توجه به آیات مذکور و ده     

زند؟ آن که معتقد است براساس آیات قرآن کریم، بهشت و جهنم حق است و کفار، از خودش حرف می

بهشت جای موحدین و روند، اگر چه کثرت داشته باشند و مشرکین، منافقین، ظالمین و ... به جهنم می

ی مؤمنین و عابدین است، اگرچه قلت داشته باشند؟ یا کسی که با دیدن کثرت یک جمعیت، به ناگاه همه

شود که این همه گوید: نمینماید و میکند و از طرف خود برای خدا تعیین و تکلیف میآیات را تکذیب می

برای ایجاد انحراف در شناخت خداوند حکیم و سبک  انسان به جهنم بروند؟ آیا این تفکر از القائات شیطان

 شمردن دین نیست؟

ی خردلی به ی هستهفرماید به اندازهالبته نظام عدل و رحمت الهی نیز بسیار دقیق است. چنانچه می     

کند و بر هیچ کس نیز فراتر از آنچه به او شود. یعنی خداوند بر هر کسی حجت را تمام میکسی ظلم نمی

نماید. لذا این طور هم نیست که حاال هر ای نمیدهد و بیش از تکلیف نیز مؤاخذهکرده تکلیفی قرار نمی عطا

کس نام شیعه را بر خود نهاد فوری و بی حساب و کتاب به بهشت برود و هر کس این نام را نداشت فوری و 

 خورد. داوند راجع به بهشتش گول نمی: خ(السالمعلیه)ی امام حسینحساب و کتاب به جهنم رود. به فرموده بی
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البالغه با صراحت آمده که زنان ناقص العقل و ناقص االیمان هستند و با آنان مشورت نکنید در نهج :9شبهه 

   (1291مرداد  21)باشد و اطالق عام دارد؟ و این روایت در مورد یک شخص خاص نیز نمی

   

آيد، تأمل در نکات در بررسی یک روایت، به ویژه وقتی درک آن غامض به نظر می «:شبهه -ایکس »

باشد، یعنی روایت صحیح است یا مرسله بسیاری ضروری است. اول این که روایت از کدام دسته روایات می

ال یا مرفوعه؟ و البته تشخیص آن اگرچه سخت است، اما ناشدنی نیست و اصول خود را دارد که در علم رج

شود، اگر منطبق نبود، به گردد. لذا هر روایت و حدیثی ابتدا به عقل، وحی و سیره انطباق داده میمطرح می

اما اگر منطبق شد نیز  -چون با اصول کلی و از جمله عصمت منافات دارد  -هیچ وجه قابل پذیرش نیست 

ید از معصوم شنیدم که به هیچ وجه هنوز معلوم نیست که این جمله از معصوم است یا خیر؟ مثالً کسی بگو

به سراغ دخانیات یا مصرف مواد مخدر نروید. اگرچه این امر با عقل و وحی و سیره و سنت معصوم سازگار و 

آيد و معلوم می منطبق است، اما معلوم نیست که جمله از معصوم باشد. لذا در این جا علم رجال وسط می

 ه یا مرفوعه. کند که آیا روایت صحیح است، یا مرسل

گردد که تمامی یا برخی از راویان آن تا امام روایات مرسله یا مرفوعه به آن دسته از روایات اطالق می     

 باشد.می« مرسله»نامشخص باشند. و روایت مورد سؤال نیز جزو روایات  )ع(معصوم

رسد، ]مانند هر اما به فرض صحیح دانستن روایت یا بررسی هر روایت دیگر که فهم آن مشکل به نظر می     

مبحث دیگری به ویژه در علوم انسانی[، باید ابتدا واژگان مورد نظر، با درایت و انطباق با زبان و فرهنگ گوینده 

ای که تفسیر آن باشد بیان شده است یا بررسی گردد و حتی در نظر گرفته شود که آیا در جای دیگری نکته

خیر؟! چنانچه نسبت به آیات قرآن کریم نیز چنین است. و در ادبیات ما و هر زبان دیگری نیز چنین است. مثالً 

، آیا همگی مرد هستند؟ یا اگر نسبت به فردی گفتیم: «مردم»اگر ما در زبان فارسی به مرد و زن گفتیم 

او مرد )مذکر( نیست یا زن است و یا زن موجود بدی است که مرد نااهلی را عجب آدم نامردی است. یعنی 

معرفت و فراموشکار است، منظور این است که زن خطاب می کنیم؟ یا اگر گفتیم: آدمیزاد )انسان( خیلی بی

و  دارد. حال اگر در قرآن در نکوهش انسان بیان گردید که چنینهمگی چنین هستند و هیچ استثنایی بر نمی

ها به دین فرمانروایان خود هستند، یعنی انسان« الناس علی دین ملوکهم»چنان است و یا در روایت آمد که 

آیا منظور این است که همه این طور هستند؟ یعنی معصومین و مؤمنین چنین هستند؟ یا نه منظور عموم 

ی این که ....؟! پس آیا واژهمردم یا بیشتر مردم هستند؟ یا منظور این است که همه چنین هستند مگر 

گیرد، یا گروهی از زنان یا عموم زنان مورد نظر هستند مگر به تمامی زنان بدون استثناء تعلق می« النساء»

 این که ...؟! 

ها و ها جدا هستند، چه شاخصهآید، همیشه استثناءپس وقتی راجع به عموم سخنی به میان می     

فرماید: عموماً انسان در ی والعصر میمله قید شود یا قید نگردد. مثالً در سورهها استثناء در همان جویژگی

 فرماید: ی العادیات میدهند، اما در سورهمی خسران است، اال کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام

عنی: قطعا اين انسان نسبت )به نعمت( پروردگار خود ی –لََشِديٌد  اْلَخْیرِ  * َو إِنَُّه لُِحبّ  یدٌ هِ َذالَِك لَشَ  َو إِنَُّه َعلىَ »

توان گفت چون سخن از عموم انسان حال آیا می«. * و يقیناً خدا بر اين ناسپاسى گواه است ناسپاس است

 گردد؟!و مؤمنین را شامل می )ع(به میان آمده، همگان و حتی معصومین

اند، و نیز وضعیت جامعه )که ضعیف نگاه داشته شده حال آیا اگر گفته شود عموم زنان به خاطر خلقت     

اگرچه در آمریکا یا اروپای امروزی( بیشتر تابع احساسات هستند تا تابع عقل، مگر این که در کمال علم و 

ی غلطی است و حتی زنان عاقله، فاضله، مؤمنه، با درایت و با بصیرت را عقل خود تالش کرده باشند، جمله

 گردد؟ شامل می

آید. باید بدانیم که کدام عقل منظور آیه و روایت بوده به میان می« عقل»طور است وقتی سخن از همین     

؟ و باید به سایر روایات در همان نهج البالغه رجوع کرد که عقل «عقل عملی»و یا « عقل نظری»است؟ آیا 

 چه تعریف شده است؟ 

.. ثابت شده است که زن به خاطر شرایط محیطی ]ضعیف نگاه شناسی و .حال آیا در عالم علم و انسان     

...« اال، مگر و »ضعیفتر است یا خیر؟ البته باز این تذکر الزم است که « عقل نظری»داشته شدن[، در 
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همیشه وجود دارد. مثل این که بگوییم: انسان حیوان است، مگر این که در تکامل روحی خود بکوشد. بدیهی 

های تحمیلی و عقل عملی و ایمان و ...، ر خلقت، عقل نظری آزاد و به دور از محدویتاست که اگر زن د

داد. این که در یک جا شهادت دو زن الزم ناقص بود که خداوند متعال اجر زن و مرد مؤمن را یکسان قرار نمی

ست و است، در جایی دیگر شهادت یک زن نیز کافی است، در جایی شهادت زن نسبت به خودش حجت ا

برد و جای دیگر کمتر یا بیشتر، ربطی به مقام و جایگاه آنان که مستلزم کافی، یا جایی نصف مرد ارث می

ی ی حیات تعیین کنندهکه نتیجه« اجر»برخورداری از عقل سالم، ایمان کامل و عمل صالح است ندارد، بلکه 

 جایگاه است بیانگر است و اجر آنها مساوی است.

باید بررسی کنیم که آیا واقعاً کمتر خواندن نماز و ارتباط با خدا ]چه در زن و چه مرد و به هر دلیلی[ یا مثالً      

 تأثیری در تکامل او دارد یا خیر؟ در جایی که خوردن یک لقمه نان تأثیر دارد، آیا نماز تأثیر ندارد؟ 

ر نوع خلقتش که در اختیار خودش حاال زن چه کند ]یا چه گناهی دارد[ که به خاط»ممکن است سؤال شود: 

گفت خواند؟ اگر خدا مینبوده و چگونگی احکام که آن را هم خود وضع ننموده و خدا فرموده، نماز کمتری می

حال « در حال حیض هم نماز بخوانید که مشکل مرتفع بود، پس نماز نخواندن او نیز اطاعت از حکم خداست؟

نقصان دستوری داده یا خیر؟ مثالً آیا به زنان مؤمنه نفرموده در این دوران باید ببینیم که اسالم برای رفع این 

 سعی کنید به هنگام اذان خود را پاکیزه سازید، روبه قبله بنشینید و ذکر بگویید. 

مثل این است که بپرسیم آیا روزه گرفتن یا نگرفتن هیچ تأثیری در تکامل ندارد؟ اگر دارد، شخص بیمار یا      

ای برای ال باید ببینیم آیا اسالم چارهحچه کند که خدا فرموده به هنگام بیماری یا سفر روزه نگیرید؟ مسافر 

جبران این مافات بیان نموده است یا خیر؟ بلکه نقص در عبادت و تکامل را بر بیمار یا مسافر تحمیل نموده 

یا زن باردار و شیرده هستی، یا مردی است؟ مثالً آیا به زن یا مرد نفرموده: اگر بیمار یا مسافر هستی، 

توانی در ماه مبارک رمضان شود ... و به حکم خداوند نمیات میهستی که روزه سبب کم سو شدن بینایی

سعی کن سحرها بیدار باشی، بیش از ضرورت و رفع خطر و نیاز، نیاشامی و نخوری و ...؟ حاال  روزه بگیری،

های این ، چون حیض است یا چون مسافر است، هیچ توجهی به ویژگیاگر کسی این کارها را انجام نداد

کنند. پس اگر بیان شد ایام نداشت، روزه نگرفتن در ایمان او اثری ندارد؟ البته که دارد، ولی عموم رعایت نمی

 است نه کسانی که به« عموم»برد، منظور گیرد، از فیض کامل بهره نمیهر کس که در ماه رمضان روزه نمی

کنند. بدیهی است که آنان های وارده را رعایت میگیرند و به امر خدا سایر احکام و توصیهامر خدا روزه نمی

برند. زن حایض نیز اگر دستورات را انجام نداد و یک هفته ترک نماز کرد نیز مانند روزه گیران نهایت بهره را می

الصالة از هرگونه ذکر، دعا، یاد خدا و ... د یک شخص تارک]اگرچه این امر نیز به حکم خداست[، اما دقیقاً مانن

گذارد. اما این حالت عمومی است، نه موارد استثناء که زنان با تقوا، مؤمنه و با دور شد، در ایمانش تأثیر می

شود، گردد. لذا بیان این نکته که به ایمان زن به خاطر کمتر شدن نمازش نقص وارد میاخالص را شامل می

ی خطا یا تحقیر زن نیست، بلکه بیان یک واقعیت کلی است، و زنان مؤمنه، فهیمه و اهل رعایت را لهجم

 گردد.شامل نمی

فرمایید که در بررسی یک روایت نکات بسیاری باید لحاظ شده و مورد دقت قرار گیرد. لذا پس مالحظه می     

گردد به ها محدود است، پیشنهاد میی زمینههمهبا توجه به این که امکان و فرصت یک ایمیل برای تفسیر 

تألیف  ــ زن، عقل، ایمان، مشورت»اند مراجعه نمایید. مانند کتبی که این روایت را از هر حیث بررسی نموده

  «ناشر: سفیر صبح ــ دکتر کبری خزعلی، سمیندخت بهزادپور و زهرا آیت الهی
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ها( با عدالت خدا ها( و فقر روز افزون فقرا )مانند سومالیاییآیا رفاه مرفهین )مانند اروپایی :11شبهه 

   (1291مرداد  27)سازگاری دارد؟ چرا او نعمت خود را مساوی تقسیم ننمود؟ 

   

ی بشر همیشه این گونه بوده که اگر موفقیت و رفاهی به دست آورده، به عادت و رویه «:شبهه –ایکس »

خود بالیده و مدعی شده که تمامی این نعمات حاصل علم و تالش خودم بوده است. سمبل این تفکر 

است که وقتی به او گفته شد از این همه نعمتی که به تو داده شده کمی هم به دیگران انفاق « قارون»

یعنی آن چه برایم فراهم شده  (78 -القصص ) «ِعْلٍم ِعنِدى َقاَل إِنََّما ُأوتِیُتُه َعلىَ »کن. با غرور و تکبر فراوان گفت: 

با علم خودم فراهم شده است. همین تفکری که امروزه بر امریکا و اروپا غالب است و به همین دلیل خود را 

های پایینتر باید در راه رفاه آنان فدا شوند. این یک شعار ای درجههدانند که انسانی یک میهای درجهانسان

 نیست. بلکه دیدگاه نظری و عملی آنان است.

بست رسید، وقتی به نتایج همچنین این بشر مْرور و متکبر و از خود راضی عادت دارد که وقتی به بن     

واست خدا بوده است. و گناه اعمال سوء رسید، وقتی کار گره خورد بگوید: این خ سوءاشبرخی از اعمال 

گفت: دیدی خدا با برادرانت چه  (السالمعلیها)خود را به گردن خدا بیاندازد. چنانچه شاهدیم یزید به حضرت زینب

رسند و هیچ یک از توجیهاتشان کارساز کرد؟ و اهل معصیت نیز در محشر وقتی به پایان محاکمه می

 گویند:اندازند و میگناه انحراف خود را به گردن خدا میبینند، شود و جهنم را مینمی

 (57 - ر)الزم «أَْو تَُقوَل لَْو أَنَّ اللََّه َهَدئنِى لَُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقینَ »

 .بودمگويد: اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهیزكاران مىو يا مى ترجمه:

 اینک به نکات ذیل توجه شود:     

خداوند متعال، هستی محض است و هستی محض یعنی هر چه از کمال به ذهن خطور نماید،  -الف      

ها یا ی اسمیعنی همه« َو لِلَِّه اأْلَْسماُء اْلُحْسنى»اوست. بدون هیچ نقص و کم و کاست. لذا فرمود: 

شر صادر  های نیکو مال اوست. پس از هستی محض و کمال مطلق که خداوند متعال است هیچ گاهنشانه

 گردد.نمی

نیز مساوات به معنای مفروض ما نیست. بلکه حساب و کتاب و اندازه و قرار گرفتن « عدالت»معنای  - ب     

باشد. اگر قرار باشد که در خلقت مساوات باشد، باید کوه و ابر و دریا و خورشید و هر چیزی در جای خود می

فرماید که خداوند متعال برای هر چیزی شدن است. لذا می... مساوی خلق شوند، که این به معنای خلق ن

  .های معینی وضع نموده استیعنی اندازه« قدر»

 (2 –الطالق )« ٍء َقْدراً َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكّلِ َشيْ »

  .اى قرار داده استو خدا براى هر چیزى اندازه ترجمه:

ی هر چیزی را معین نمود و سپس یعنی اندازه« قدر»و بر همین اساس فرمود که خداوند متعال ابتدا      

 هدایت کرد. 

َر َفَهدى»   (2 -األعلی ) «َو الَّذي َقدَّ

 و آن کسی که اندازه کرد )قرار داد(، پس هدایت نمود. ترجمه:

وجود باشد و به همین دلیل ی ترین مرتبه پایینهای نظام حکمت الهی این است که دنیا، از اندازه –ج      

های خلقت این است که به از اندازه –ی حیات این دنیا نیز تْذیه باشد و ... جرم و جسم داشته باشد و الزمه

انسان شرف و کمالی داده شود که به هیچ موجود دیگری داده نشده است، یعنی اراده و اختیار. و برای 

ها و از اندازه –برایشان نازل گردد « انبیاء با کتب»و پیامبر بیرون « عقل»ن پیامبر درون صحیح از آی استفاده 

فرماید اگر ایمان بیاورید و بر طبق دستور رفتار کنید، با هیچ مشکل الینحلی مواجه این است که می

جهت ارتزاق یکدیگر را  شود و حیواناتشوید، اما اگر ایمان نیاورید و عمل نکنید، زندگی شما حیوانی مینمی
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ها این است که فرمود چون بشر روح و جسم دارد، عقل و نفس هم دارد. از جمله قوانین و اندازه –درّند. می

گردد و نیز فرمود چون گردد و اگر نفس غلبه داشت حیوان بلکه پستتر میاگر عقلش غلبه کرد خلیفة هللا می

کنند، پس شما نه تنها از آنها تبعیت مسیر خارج شده و طْیان میکنند، از ای بندگی هوای نفس را میعده

 نکنید، بلکه مقابل آنها بایستید و ... .

ها )احکام( را بیان سپس برای برقراری عدالت و این که هر چیزی در جای خود قرار گیرد، بایدها و نباید     

حکومتی، اقتصادی، قضاء، اجتماعی، تربیتی ...، داشت. از احکام عبادی و شخصی و اخالقی گرفته تا احکام 

مشروعیت دارد  که  است و فرمود: فقط حکومت هللا جل جالله، یعنی حاکمیت فقه اسالم )احکام اسالمی(

 ها که فقط به سود خودشان است.و نه قوانین من در آوردی قدرت

ل هوای نفس رفت. به خدا کافر شد. دنیاگرا و ها را قبول نکرد. به دنبااما بشر هیچ کدام از این حرف –د      

راحت طلب شد. فقط به فکر چاق کردن بدن حیوانی افتاد، طْیان کرد و طاغوت شد، ظلم را پیشه کرد و اهل 

 فساد و فجور شد و آن که اهل ظلم نبود نیز به جای مقابله تسلیم گردید تا منافع دنیویش به خطر نیافتد! 

حکومت هللا جل جالله را بر یک ملت کوچک در میان تمامی ملل جهان تحمل  ی بشری حتیجامعه     

گوید: رب من، یعنی صاحب اختیار من و جنگد، در حالی که او گناهی ندارد، جز این که مینیاورده و با او می

 ایستادند: ی امور من، هللا جل جالله است و نه فرعون زمان و البته یک عده نیز در مقابل آنهاتربیت کننده

ْیرِ َحّقٍ إاِلَّ أَْن يَُقولُوا َرب َنا اللَُّه َو لَْو ال َدْفُع اللَِّه النَّاَس » َْ َمْت َصواِمُع َو الَّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بِ بَْعَضُهْم بِبَْعضٍ لَُهّدِ

 (41 - الحج) «لَیَْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لََقوِيٌّ َعزيزٌ بِیٌَع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد ُيْذَكُر فیَها اْسُم اللَِّه َكثیراً َو 

اند: پروردگار ما خداى يكتا گفتهكه مى اند بدون سبب جز آنهمان كسانى كه از ديارشان بیرون شده ترجمه:

ها و مسجدها كه نام كرد ديرها و كلیساها و كنشتاست. اگر خدا بعضى از مردم را به بعض ديگر دفع نمى

كند كه وى توانا و شد، خدا كسانى را كه يارى او كنند يارى مىشود ويران مىخدا در آن بسیار ياد مى

 .نیرومند است

حال که بشر با مشکالت و معضالت و مظالمی که به دست خود پدید آورده مواجه شده، باز به جای      

فرماید: از خداوند متعال ، این چه عدلی است؟ و خداوند کریم نیز میگوید: چرا خدا چنین کرداطاعت هللا، می

هیچ شری صادر نمی گردد و جهان نیز دار اختیار است و نه اجبار، لذا هر چه از بدی در خشکی و دریا ظهور 

چشانیم، ها به شما میی برخی از اعمال خودتان است که براساس همان قوانین و اندازهیابد، نتیجهمی

 اشد که آگاه شوید و به سوی خدا و قوانین او برگردید.ب

 (41)الروم،« ِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِي اْلبَرِّ َو اْلبَْحرِ بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرْ »

فساد در دريا و خشكى ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم ]آنچه مردم با دست خود کسب  ترجمه:

 کردند[، ظاهر گشت تا خدا به اين وسیله بعضى از آثار كار بد را به ايشان بچشاند.

های معین( همه چیز قابل تْییر است، به شرطی که خودتان )براساس همان قوانین و اندازه و فرمود:     

 بر خدا دیکته کنید که به ناگاه نظام خلقت را بر هم زند و جبری حاکم کند:که م به تْییر بگیرید، نه این تصمی

یُِّروا ما بِأَْنُفِسِهمْ » َْ یُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّى ُي َْ  (11 - )الرعد« إِنَّ اللََّه ال ُي

ی ن خويشتن را )به وسیله دهد، مگر اين كه آنايقیناً خدا سرنوشت هیچ قومى را تْییر نمى ترجمه:

 رفتارهاى نیك، يابد( تْییر دهند.

افتادگی ها مردمانی خوابیدند و مردمانی با هوشیاری دیگران را چاپیدند، موجب استضعاف و عقبسال     

هایشان را تاراج کردند، معترضین قوم را قتل عام کردند، دیگران شدند، آنان را به بردگی گرفتند، سرمایه

را به بردگی کشیدند و برای خود وسایل رفاه فراهم آوردند...، و دیگران نیز فقط خودنگری کرده و نگاه  هاملت

 پرسند: خدا چرا چنین کرد؟اند، میی آن رسیدهکردند تا مبادا آسیبی از آنان به اینان برسد. حال که به نتیجه
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ریخت، هر مسلمانی فقط یک سطل آب می اگر )ره(با مردم جهان کاری نداریم، به قول امام خمینی     

 4ای نزدیک به کرد، با سرمایهدالر کمک می 2برد. اکنون نیز اگر هر مسلمانی فقط اسرائیل را سیل می

یافت. اما همین مسلمان با تمامی انسانی نجات میی میلیارد دالر، سومالی از مرگ حتمی و فاجعه 

ها دارد، اسرافش در اعتقاداتی که به آخرت دارد و باورهایی که نسبت به تکالیف خود نسبت به سایر انسان

های آنچنانی و سفرهای رنگین( پا برجاست، به چرب و نرم زندگی خوش سازی گرفته تا سفرهزندگی )از کاخ

 تکلیف معترض است که چرا خدا چنین کرد یا چنان نکرد؟!  است و به جای انجام

ام فقط مال خودتان است و مواظب باشید یک موقع چیزی کجا خداوند متعال فرمود که آنچه به شما داده     

ی دهد تا شما استفاده کنید، اگر یک گوسفند، همهبه دیگران ندهید؟! اگر یک درخت سایه، چوب و میوه می

ی حیات در این چرخه« درخت»ی یک استفاده شماست، شما نیز باید دست کم به اندازه وجودش برای

 خاصیت داشته باشید، میوه دهید تا به این ابتالئات دچار نشوید. 

پس اگر از حکومت اسالمی فرار کردید و به حکومت گردنکشان ظالم و خودخواهان عالم گردن فرود      

نپرداختید، اگر از انفاق و صدقات واجب و مستحب روی برگرداندید، اگر بخل و  آوردید، اگر زکات مال خود را

خودنگری وجود شما را گرفت، اگر کر و کور شدید، اگر مشْول به گناه شدید و ... ، این شما هستید که در 

 نه خداوند متعال. کنید،حق خود و دیگران ظلم می

لت نیز نظاممند است. آتش فوایدی دارد و سوزاننده نیز تعالی و نظام هدایت و عداخلقت حق –ھ      

هست، دست انسان نیز فوایدی دارد و سوزنده است، خداوند هر دو را خلق کرد و به انسان فرمود: دست 

مند خود را به آتش نزدیک نکن. پس اگر کسی دست خود یا دیگری را به آتش رساند و سوخت، نباید گله

ا سوزاند یا جلوی سوختن دست او را نگرفت؟! همچنین نعمت خدا مستقیم و شود که چرا خدا دست من ر

کند، شود. ابر و باد و خورشید و باران و ... زمینی را مساعد میریخته نمی توسط مالئک به حلقوم انسان

را ن آای خرد، کارخانهکند، تاجری آن را میشود، کشاورزی کاشت، داشت و برداشت میگندمی رویانده می

خوریم، حال اگر یکی در این چرخه فساد و پزد و بنده و شما یک لقمه نانی میکند ... نانوایی میآرد می

تباهی کرد، گندم را سوزاند، یا برای خودش احتکار کرد و ...، نباید بگوییم که چرا خدا مساوی تقسیم نکرد؟ 

ی حیات را طبق دستورات خالق عالم در چرخه ی ظالم و مفسد را بچسبیم و اختالل ایجاد شدهبلکه باید یقه

 اصالح کنیم.
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   (1291مرداد  29)آیا رزق بندگان از جانب خداوند مقدر است؟ آیا بدون کار و تالش هم خواهد رسید؟  :11شبهه 

  

 نمایید:به نکات ذیل توجه «رزق مقدر»البته که مقدر است.اماجهت روشنتر شدن مقوله «:شبهه -ایکس »

کند که از سویی محتاج رزق است و از سوی دیگر حتی ی مدام میفهمد و تجربهاگر بشر می -الف      
اختیار کاملش در دست خودش نیست، چه رسد به اختیار سایر عناصر عالم هستی، و حتی برای نفس 

دیگری است. حال برخی این ی شود که رزقش بر عهدهکشیدن نیز نیاز به غیر )هوا( دارد، بر او معلوم می
دانند که روند و برخی )مؤمنین( میهای متفاوت به دنبال اخذ رزق میفرض نموده و از راه« دیگران»دیگری را 

 نماید.نیازی وجود داردکه رزق همگان را مقدرمیدیگران نیزخود ماننداو محتاج هستند،پس البد یک غنی و بی

ْمَع َو اأْلَْبصاَر َو َمْن ُيْخرُِج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِّتِ َو ُيْخرُِج اْلَمیَِّت ُقْل َمْن يَْرُزُقُكْم ِمَن السَّ » ماِء َو اأْلَْرضِ أَمَّْن يَْملُِك السَّ
 (21 -)یونس « ِمَن اْلَحّيِ َو َمْن ُيَدبُِّر اأْلَْمَر َفَسیَُقولُوَن اللَُّه َفُقْل أَ َفال تَتَُّقونَ 

دهد؟ و يا چه كسى مالك چشم و گوشها است بگو چه كسى شما را از آسمان و از زمین روزى مى ترجمه:
 كند؟آورد؟ و يا كیست كه امور عالم را تدبیر مىو يا كیست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

ماِء َو اأْلَْرضِ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َفأَنَّى  يا أَي َها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْیُكْم َهْل ِمنْ » خالِقٍ َغْیُر اللَِّه يَْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
 (2 - )فاطر «تُْؤَفُكونَ 

هايى را كه خدا بر شما ارزانى داشت، آيا هیچ خالقى غیر از خدا هست اى مردم! به ياد آوريد نعمت ترجمه:
وقتى جز او خالقى نیست، جز او هم مدبر و صاحب اختیارى كه شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟! پس 

 شويد؟نیست، پس در نتیجه جز او هم معبودى نیست ديگر به كجا منحرف مى
ها، ها، آشامیدنیالزاماً محدود به متامع دنیوی چون خوردنی« رزق»پس از توجه به این مهم که  –ب      

گردد را ]مانند: دین، هر نعمتی که از جانب خداوند ارزانی میها، مسکن، خودرو و ... نیست، بلکه پوشیدنی
گردد، باید به مفهوم علم، نماز، زیارت، دیدار دوستان خوب، خدمات، برکات مادی و معنوی و ...[ شامل می

 یا تقدیر یا مقدر شدن توجه کنیم.« قدر»

یک مقدار است و از جانب خداوند عطا رزق معلوم و مقدور به این معنا نیست که این رزق یک چیز و به      
گردد و به هیچ وجه نیز از شمول متفاوت برخوردار نیست. برای روشنتر شدن موضوع، ابتدا به جدول می

حقوقی یک وزارتخانه یا شرکت توجه نمایید. به عنوان مثال مصوب شده است که: فالن مقدار پایه حقوق 
فالن مقدار  –فالن مقدار حق تأهل و اوالد است  –شود فه میفالن مقدار به خاطر سطح تحصیل اضا –است 

فالن مقدار  –فالن مقدار پاداش سالیانه است  –فالن مقدار حق میز ]مدیریت[ است  –حق سابقه است 
 شراکت در سود است و ... .

دازه یا همان و نظام خلقت براساس علم و حکمت خداوند قانونمند است و هر چیزی ان« اندازه»قدر یعنی      
ی معلوم، گردد. یعنی هر نعمت و رزقی به اندازهنازل می« قدر مقدوره ب»قدر خود را دارد و نعمات الهی نیز 

شمول متفاوتی دارد که « تقدیر»برای جا، کار یا حالتی مقدر شده است که در آن تخلفی نیست. اما همین 
 برد.ی سعی خود میفرماید: هر کسی به اندازهمیدسترسی به آنها به عمل انسان واگذار شده است. لذا 

به عنوان مثال: یک حداقل رزقی وجود دارد که مخصوص بنده است. خواه کافر باشد یا مؤمن. کار کند یا      
 (السالمعلیه)رسد. از حضرت علینکند. صالح باشد یا فاجر. سالم باشد یا علیل و ... . این مقدار حتماً به او می

رسد؟ فرمود: از همان پرسیدند: اگر کسی را در اتاقی بدون امکان ارتباط محبوس کنند، رزقش از کجا می
طور تواند همانرسد. این پاسخ دو بعد دارد: یکی آن که خداوند متعال قادر است و میجایی که مرگش می
ی آسمانی برای حضرت مائدهستاند، رزق هم بفرستد. مثل آمدن فرستد و جان را میکه ملک موت را می

اسرائیل آمده است. و معنای دیگر آن های دیگری که در قرآن کریم، به ویژه راجع به قوم بنیو یا مثال )ع(مریم
 است که در چنین شرایطی، رزق او، همان مرگ اوست.

کوشش این  فرماید: رزق معلوم و مقدر دیگری را برای سعی واما رزق فقط همین یک چیز معین نیست. می
اش قرار دادم، اگر رزق را از من دهم. رزق دیگری را برای بندگیام قرار دادم، پس اگر کار کرد به او میبنده

دهم. رزق دیگری مال نماز اوست، رزق دیگری متعلق به رفتارش با والدین و طلب کرد، این را هم به او می
ات و ... تعلق دارد و یک رزق هم هست که من همسر و فرزندان و همسایگان است، رزق دیگری به صدق

ام: این رزق به شرط دعا است. یعنی اگر از من خواست، این را به او بدهید. دادم، اما به مالئک فرموده
شود. رزقی برای نوع دوستی است، رزقی برای مبارزه با ظلم بدیهی است که اگر نخواست، به او داده نمی

نتداری است، رزقی برای نظم در امور است، رزقی برای رعایت تقوا است، و فساد است، رزقی برای اما
 رزقی برای اتحاد و تدبیر و سعی است و ... .
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هیچ کس تا به حال از  –رود رود باالی دار نمیگناه پایین دار میباورهای رایجی چون: سر بی :12شبهه 

   (1291مرداد  29)فرماید؟ م چه میگرسنگی نمرده است و ...، چه ریشه و اعتباری دارند. اسال

   

های تبلیْی حکام ظلم و جور در طول تاریخ از یک این سخنان و باورها، ریشه در روش «:شبهه -ایکس »

 گردد، از سوی دیگر دارد و هیچ اعتباری ندارد.گراییشان میسو و جهل و نادانی مردم که منجر به خرافه

های حق منطبق خواهد که در حرکتای میحق باشد و چه باطل، فلسفهدقت کنیم که هر حرکتی، چه      

فریبی است. لذا در طول تاریخ  ای برای توجیه و عوامهای باطل، سفسطهبا عقل و منطق است و در حرکت

 فریبی نبافته باشد. ای جهت توجیه و عوامکاری دیده نشده که برای ظلم و جنایت خود، فلسفههیچ جنایت

خواند و یکی مثل آمریکا با می« ی امورصاحب اختیار و تربیت کننده»ی در قدیم مثل فرعون خود را رب یک     

ی خواند. یکی مثل هیتلر فلسفه انسان درجه یک و ...، خود را رب می –برادر بزرگتر  –القابی چون: ابر قدرت 

گیرانه و های پیشاوباما و ...، جنگ کشد و یکی دیگر مثل بوش،ژرمن را وسط می راصالح نژاد و نژاد برت

کند و یکی دیگر مانند صهیونیسم، سخن از کتاب فریبی میی عواممبارزه با تروریسم و حقوق بشر را بهانه

ها، ها، علما، با شرافتکشد. در مقابل نیز انبیای الهی، عقال، انسانالهی، آرماگدون و ... وسط می

 کنند.ی الهی، حرکت میجاهدین اسالم نیز با فلسفهها، مؤمنین، صلحا و مدوستنوع

شوند. گاه به صورت یک شعار و گاه به های باطل، گاه کلی هستند و گاه به اجزایی تجزیه میفلسفه     

یابند که اومانیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم، فمینیسم، پست صورت مکاتب بروز و ظهور می

 ها از جمله آنان هستند.ممدرنیسم ... و سایر ایس

هیچ کس تا به حال از گرسنگی »و یا « رودرود و باالی دار نمیگناه پایین دار میسر بی»جمالتی چون      

 های کلی است که ظالمان و جائران القاء کردند و عوام پذیرفتند.و امثال آنان، جزء سفسطه« نمرده است

است که هر کس را کشتند، بگوییم: البد خودش مقصر بود وگرنه  ها برای اینهدف از نشر این خرافه     

شد! و در ضمن توجهی به فقر و گرسنگی سایر مظلومین که زندگیشان به چپاول رفته است کشته نمی

 نداشته باشیم.

گناه که به شهادت رسیدند، بی )ع(اند؟ آیا انبیاء الهی و معصومینگناه کشته شدهآیا تاکنون کم انسان بی     

شد، قتل آورد و یا حتی فقط به شیعه بودن متهم میرا بر زبان می )ع(نبودند؟ آیا قتل هر کس که نام علی

گناهان نبود؟ آیا در عصر ما که زنان و کودکان مسلمان در فلسطین، غزه، عراق، ایران، افْانستان و بی

 شوند گناهکار هستند؟سرتاسر عالم  فوج فوج کشته می

 فرماید: کریم خود ظالمین را مورد خطاب و عتاب قرار داده و می قرآن     

 ( 9 - )التکویر« بِأَّيِ َذْنبٍ ُقتِلَتْ »

 !شدند؟ کشته گناه کدامین به ترجمه:

شود که  این باورها، همگی خرافاتی است که از سوی ظالمین و فاجرین القاء و از سوی پس تکرار می     

 از نظر اسالم مردود است.عوام پذیرفته شده است. و 
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 سالی سومالی یک بالی طبیعی نیست؟  بالیای طبیعی چیست؟ آیا خشک نقش خدا در :13شبهه 

   (1291مرداد  29)

   

نقش خدا در بالی »اگر دقت بفرمایید سؤال کامالً گنگ و نامفهوم است. یعنی چه  «:شبهه -ایکس »

دانند که کسی در ؟ آیا یعنی بالی طبیعی را خدا فرستاده یا غیر خدا؟ خوب همگان می«طبیعی چیست

که انسان  های ویرانگر و ...، دخل و تصرفی ندارد. مگر اینآسا، وزیدن طوفانهای سیلوقوع زلزله، بارش باران

از روی عمد یا سهو دخل و تصرفی کرده باشد. مثل این که یک انفجار اتمی در عمق اقیانونس انجام دهند و 

ی اوزون سوراخ شده و سبب باال رفتن ای الیههای شیمیایی و گلخانهیک سونامی رخ دهد. یا بر اثر تولید گاز

درختان جنگلی سبب تْییرات جوی و ی قطع بی رویه های قطبی و ... گردد. یا با حرارت زمین، آب شدن یخ

پرندگان مهاجر اکو سیستم را مختل کند و ... ، بدیهی است که ی رویه سرازیر شدن سیل گردد، با شکار بی

 گویند، بلکه بالیی است که بشر با دست خود بر سر خود آورده است. نمی« بالی طبیعی»به این دیگر 

فرستد؟ پاسخ این است که هر چه در طبیعت رخ ه خدا چرا این بالها را میاگر منظور این است ک     

ی طبیعت نیاز به باد، باران، سیل، ی طبیعت است و همگی خیر و خوب است. چرخهدهد، الزمهمی

رطوبت، خشکی و ... دارد. لذا هیچ کدام بالذاته بالیی برای انسان آتشفشان، زلزله، رعد و برق، طوفان،

ی طبیعت، به کسانی آسیب برساند، وادث طبیعی و الزم برای چرخهحما ممکن است که وقوع این نیست. ا

 ی خطا یا ظلم خود انسان است.که قطعاً این آسیب نیز از ناحیه

الزاماً کفر و شرک و « گناه»کنیم که و ما گمان می« به سبب گناهان انسان است»گویند: در اصطالح می     

باشد. اگرچه اینها نیز گناه و در رأس گناهان ارتکاب معاصی متفاوتی چون شرب خمر، زنا، آدم کشی و ... می

های سست روی خط زلزله یا در انهگردد، اما جهل هم گناه است. بنا کردن خهایی میبوده و موجب عقوبت

های متفاوت جنسی، ی کوه آتشفشان نیز گناه است، عدم جلوگیری از فساد و فحشا در زمینهدامنه

های طبقاتی، ها، فقر، فاصلهگیر شدن بیماریاخالقی، اقتصادی، سیاسی و ... که موجب بروز، ظهور و دامن

خواه طبیعی باشد »گونه خروج یا اعوجاجی از قوانین خلقت  شود نیز گناه است و اساساً هرظلم و ... می

ی گناه است و عواقب دنیوی و اخروی خودش را دارد. اگر مردمانی روی خط زلزله« یا اعتقادی و رفتاری

دهند و این عقوبت گناه ریشتر زلزله )مثل رودبار( یکصد هزار کشته می 5های سستی بیان کردند، با خانه

 خودشان است. 

های پراکنیها و شبهههایی چون سومالی دقت کنید که اخیراً جوسازیسالی در مورد وقوع خشک اما     

اینترنتی و حتی گفتاری و نوشتاری در این زمینه بسیار شده است و سعی دارند خدا را مقصر معرفی کنند و 

، خودخواهی و غفلت حتی از هالکت ناشی از قحطی، گرسنگی و تشنگی مردم از یک سو و خودنگری

 ی بشری از سوی دیگر، به نفع آمال خود سوءاستفاده نمایند.جامعه

تواند تحقیق کند که آیا متأسفانه تاکنون هیچ شخص یا مرکز مطالعاتی و ... تحقیق نکرده و یا اصالً نمی

های بشری خشکسالی مناطقی در آفریقای شمالی واقعاً یک رویداد جوی و طبیعی است و یا همین دخالت

اثر نبوده است؟ که سبب سوراخ شدن الیه اوزون، افزایش گرما، کاهش نزوالت آسمانی و ... شده است بی

ی انسانی نیست. کسی اما به فرض که یک رویداد کامالً جوی و طبیعی باشد، دلیلی برای وقوع یک فاجعه

هایی چون نوح، لوط، عاد و ثمود است و خدا ی مانند عذاب به قومتواند مدعی شود که این رویداد، حادثهنمی

ی این القائات این است که اوالً انسان آید. نتیجهخواسته آنان را هالک کند و از دست انسان نیز کاری برنمی

دوستی و احساس تکلیفش را از دست بدهد و ثانیاً در ذهنش شبهه ایجاد شود که چرا خدا برای حس نوع

یابد، یکا، انگلیس یا چین چنین نخواسته است؟ ... و در نهایت چون پاسخی نمیمردم کافر و ظالم در آمر

 ها است.ی حقایق هستی و خدا گردد. و این همان هدف دشمن از این شبهه پراکنیمنکر همه

ی ای در کرهدر عصر امروز که انسان قادر شده به برکت تکنولوژی سفینه به مریخ بفرستد و از هر نقطه     

رسانی یا غذا رسانی به ی دیگری که مایل باشد آب، گاز، نفت، برق و ... منتقل کند، آببه هر نقطه زمین

های امن، ارسال وسایل خنک کننده، ایجاد شعب زده کار دشورای نیست. حتی ساختن خانهای بحرانعده

صنعتی، ارائه خدمات های مکانیزه و آبیاری ای، رونق کشاورزی در همان سرزمین خشک با روشرودخانه

ی نجات مردم سومالی به مراتب کمتر از رسانی و ... نیز هیچ کار مشکلی نیست؟ هزینهبهداشتی و دارو
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افروزی در سرتاسر های جنگساختن یک یا دو برج آسمانخراش یا قصر است، چه رسد به هزینهی هزینه 

ها از فاوت به اسرائیل، اخراج فلسطینیانتقال صدها هزار یهودی از کشورهای متی عالم. آیا هزینه 

های جدید یهودی نشین، فراهم نمودن هایشان، ویران کردن خانه، بنا کردن شهرکها و خانهسرزمین

های یک شهرک مانند: آب، برق، گاز، نفت، جاده، مدرسه، بیمارستان، فرودگاه و ...، به مراتب زیرساخت

جمعی نیست؟! چطور آمریکا و اروپا ات آنها از هالکت دستهرسانی به مردم سومالی و نجبیش از کمک

توانند به هنگام وقوع سونامی که فقط یک شهر و اطرافش را ویران کرد، برای ژاپن که سومین قدرت می

های غذایی، دارویی، پوشاکی و ... را ارسال کنند و اضافه بر آن با افزایش اقتصادی جهان است، انواع کمک

ی اقتصادیش نزول نیابد و خللی به تعامالت پولی آن وارد نگردد، اما ولی مراقب باشند که درجهسقف اعتبار پ

اندازند رسد، همه گناه را به گردن خدا مینوبت به مسلمانان و رویدادی چون خشکسالی سومالی که می

بدیهی است که این  ها نفر را توجیه کنند؟ی انسانی در کشته شدن میلیونتا اهمال خود در وقوع فاجعه

ی انسان )فرد و جمع( است. ها و بالها، همه ناشی از سوءمدیریت )جهانی( و عملکرد خطا و جاهالنهفالکت

 لذا فرمود: 

 (28 - )المدثر« ُكل  نَْفسٍ بِما َكَسبَْت َرهیَنةٌ »

 .هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است ترجمه:

 و فرمود:

 (41 - )الروم« ي اْلبَرِّ َو اْلبَْحرِ بِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ لُِیذيَقُهْم بَْعَض الَّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ ظََهَر اْلَفساُد فِ »

دهند( ظاهر شده )و فتنه و فساد در خشكى و دريا به علت كارهائى كه مردم انجام داده )و مى ترجمه:

چشاند، تا شايد علیم كیفر قسمتى از اعمالشان را به آنان مى طور است لذا( خداى شود( )چون اينمى

 آنان به سوى )خدا( بازگردند.
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اند ظهور در ای گفتهچیست؟ و آیا چون عده« بداء»و « توقیت»روشن بفرمایید معنای واقعی  :14شبهه 

گویند: عالمه مجلسی نیز تعیین افتد؟ میافتد، حتماً بداء حاصل شده و اتفاق نمیاتفاق می 2112سال 

   (1291مرداد  21)وقت کرده است؟ 

  

اش پیداست به معنای وقت گذاشتن برای ظهور حضرت توقیت، همان طور که از واژه «:شبهه -ایکس »

است. وقت گذاشتن نیز الزم نیست حتماً دقیق و با قید سال، ماه، روز و ساعت باشد ]مثل این  )عج(مهدی

ی اگر افتد[ نیز توقیت است، بلکه حتکه کسی بگوید ظهور در سال فالن و ماه فالن و روز فالن اتفان می

افتد نیز نوعی توقیت )تعیین وقت( کسی بگوید که ظهور ده قرن دیگر، پنج قرن دیگر یا سال دیگر اتفاق می

است. و همین طور اگر کسی به صورت قطع بگوید ظهور تا سال دیگر یا ده سال دیگر یا صد سال دیگر حتماً 

فقط و « وقت ظهور»ت داشته باشیم که افتد نیز به نوعی توقیت و حرام است. به طور کلی دقاتفاق نمی

است. پس هر  آن را به کسی نگفته« وقت قیامت»گردد و او نیز مانند ی خداوند متعال معین میفقط از ناحیه

افتد و چه بگوید تا فالن تاریخ کس هر چه در این باب بگوید، دروغ و افترا است. چه بگوید فالن تاریخ اتفاق می

افتد. و نیز دقت شود که از صفات بارز شیعه، بگوید تا فالن تاریخ حتماً اتفاق نمی افتد و چهاتفاق نمی

هر آن منتظر،  ،شود. شیعهکند، حتماً از انتظار خارج میاست. پس کسی که وقتی تعیین می« انتظار»

 دعاگو و مترصد است که فرمان خدا صادر شده و ظهور محقق گردد.

های ظهور این و آن نیست، بلکه به فراهم شدن و از بین رفتن شرایط و زمینه یبداء نیز ناشی از گفته     

« کاشت، داشت و برداشت»کارد و در تمامی مراحل بستگی دارد. به عنوان مثال: کسی گندم دیمی را می

ار این بارد. انتظکند، و از اتفاق در آن سال باران مناسبی نیز میاز هیچ اقدام الزم و مفیدی فروگذار نمی

حال اگر آفتی به «. او به زمان درو، درآمد و سودزایی نزدیکتر شده است»است و همگان خواهند گفت: 

گندمزارش بیافتد و او غفلت کند، یا دیگران بر اثر دشمنی آن مزرعه یا بخشی از آن را به آتش بکشند. بدیهی 

 «. ع این مزرعه به تعویق افتادرسیدن او به مناف»گردد و خواهند گفت: است که شرایط متْیر می

ی ظهور نیز همین گونه است. اگر به فرض اوضاع حاکم بر جهان و به ویژه جهان اسالم و باالخص مسئله     

شرایط ظهور را فراهم نموده باشد و به ناگاه اوضاع متْیر گردد، مسلمانان بیدار، بصیر و  ٪51جهان تشیع 

گردد، اما اگر اتفاقات متفاوتی رخ دهد، یط ظهور بسیار زودتر فراهم میمابقی شرا پرتالش و مجاهد گردند،

های به دست آمده فرحناک شده و دچار غرور یا ای دوباره به خواب غفلت روند، مسلمانان از پیروزیمثالً عده

وش به امیدواری کاذب شوند، دست از کار و تالش بکشند، خسته شوند، طمعشان به متامع دنیا زیاد گردد، گ

ها بسپارند، با هر نسیمی تْییر جبهه دهند، از خشم و اداهای دشمنان بترسند ... و در نهایت مراقب شایعه

 کید دشمنان نگردند، حتی ممکن است شرایطی که قبالً فراهم شده بود نیز از بین برود.

، پس او نیز کذاب و مفتر نیز تعیین وقت نموده است )ره(مرحوم عالمه مجلسی»گویند: اما آنان که می     

و  )عج(، نه اسالم و امام زمان«افکن فرافکنی شده استهای شبههکه اخیراً این ادعا در سایت -است 

شناختی دارند و به جرأت  )ره(شناسند و نه نسبت به مرحوم عالمه مجلسیمسائل و مباحث ظهور را می

اند، و سایر تألیفات آن عالم ربانی را تاکنون ندیده« واربحار االن»ای چون توان اذعان نمود که حتی مجموعهمی

 ای کرده باشند.چه رسد به این که مطالعه

اگر ما مسلمانان امروز به فرهنگ اسالمی و امامان و مباحث مربوط به غیبت و ظهور معرفتی پیدا      

ز برکت وجود و تالش مرحوم ایم نباید برای ظهور وقت گذاشت، همه اایم، و حتی این که یاد گرفتهکرده

 .و امثال ایشان است )ره(ی مجلسیعالمه

پس هر کس که ادعایی دارد، اوست که باید ادعای خود را به اثبات رساند و مستند بیان دارد که وی در      

فالن کتاب و فالن صفحه برای ظهور وقت معینی بیان داشته است و اگر چنین سندی ارائه ننماید، خود کذاب 

ای معتقد بدوند تا اثبات کنند گر است. نه این که هر کس هر چه دلش خواست بگوید، بعد عدهو مفتر و فتنه

 «! خدا چنین نیسته نه ب»که 

با مباحث مربوط به شرایط، عالئم و تکالیف کامالً متفاوت است. به « توقیت»البته دقت شود که مبحث      

یار اولیه  212برخورداری از « شرایط ظهور»عتبر بیان شود که از عنوان مثال: اگر به نقل از احادیث م

خواهی است و یا اگر بیان ها و منجی)فرماندهان و کارگزاران اولیه(، ناامیدی مردم جهان از مکاتب و حکومت

برای تسریع ظهور « تکالیف مسلمین»خروج سفیانی است و یا اگر بیان شود که از « عالئم ظهور»شود از 

« وقت گذاشتن»باشد. اینها هیچ کدام پذیری، روح جهادگری و ...، میایمان، عمل صالح، بصیرت، والیت علم،

 برای ظهور نیست.
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   (1291مرداد  22)دلیلی محکم و بسیار منطقی بر وجود خالق یکتا در عالم هستی بیان نمایید.  :15شبهه 

   

در دورن عالم هستی به همان اندازه خطا و موجب غفلت، « خدا»گشتن به دنبال  «:شبهه -ایکس »

انحراف و عدم موفقیت است که گشتن به دنبال او در بیرون از عالم هستی خطاست. چرا که در هر دو 

آید که خدا چیزی باشد و هستی چیز دیگری که در هر دو صورت ضمن آن که خدا و هستی از صورت الزم می

 گردند!شوند، هر دو نیز محدود و توأم با نیستی میگر تجزیه و جدا مییکدی

آنها  ا بزرگتر ازیها خدایی که در درون عالم هستی باشد، البد مثل ماه و خورشید و ستارگان و کهکشان     

د چیز دیگری قرار گرفته است و محاط است. چنین موجودی حتماً و حتماً محدو« درون»چیزی است که در 

 است و موجود محدود نیز به طور قطع نیازمند و فانی است، پس خدا نیست.

خدایی که بیرون از عالم هستی باشد نیز خدای محدودی است، چرا که به مکان و فضایی به غیر از عالم      

 هستی اختصاص دارد و در این عالم نیست. پس او نیز خدا نیست.

لذا هیچ گونه حد، کمی، کاستی، «. کمال مطلق»است یعنی « هستی محض»بلکه خداوند متعال      

 نیستی و بالتبع نیاز و فنا به او راه ندارد.

های مختلف دالیل متفاوتی بیان شده و در کالم وحی و یا کتب فلسفی و برای اثبات وجود خدا از راه     

است که برای همگان « ستیه»کالمی نیز ثبت شده است. اما یکی از بهترین و روشنترین دالیل، همین 

 مشهود است و هیچ کس در آن شکی ندارد. 

است و سپس با این شناخت به سراغ « هستی»کند همین شناسد و باور میبشر اولین چیزی که می     

شناسد. لذا اگر کسی رود و هستی آنها را درک کرده و ماهیات متفاوتشان را میشناخت چیزهای دیگر می

هم باشد، اگر کسی فقط معتقد به علوم تجربی باشد، اگر کسی فقط اهل استدالل و  کر و کور و الل

کند و در آن شکی ندارد. لذا خداوند متعال استداللی که را کامالً درک می« هستی»فلسفه باشد و ...، نیز 

 دارد: به رسوالن آموخته را متذکر و از زبان آنان بیان می

ماواتِ َو اأْلَْرضِ أَ فِي اللَِّه َشكٌّ فا»...   (11 -األنبیاء ) «ِطرِ السَّ

 ها و زمین شکی هست؟ آسمانی مگر در خدای ایجاد کننده  ترجمه:

کند و در همه جا حال بشر با چشم سر و یا با چشم عقل و یا با چشم دل و ...، به خود و اطراف نگاه می     

کند که این همه تجلیات هستی چگونه و از کجا پدید بیند. و از خود سؤال میو همه چیز هستی را می

آيد. لذا پدید نمی« تیعدم و نیس»حکم عقل روشن است که هیچ گاه هستی از به اند؟ برای او هم آمده

شود، چرا که در عدم هیچ بیگ بنگ یا هایی چون بیگ بنگ یا انفجار اولیه و ... در نظرش مردود مینظریه

هایی چون: البد یک انرژی اولیه یا ... بوده و بعداً منفجر شده و تکثر یافته و دهد. نظریهانفجاری رخ نمی

کند، چرا که این هم فقط یک نظریه است و نظریه ز او را قانع نمیهای متفاوتی به خود یافته است نیماهیت

بود و « علم»رسید، دیگر نامش یعنی یک ظن و گمان که هیچ گاه به اثبات نرسیده است، که اگر به اثبات می

ن و نظریه یا همان ظ»نه نظریه. لذا فرمود هیچ گاه از نظریه پیروی نکنید، تابع گمان دیگران نگردید، چرا که 

یک پاسخ علمی که شما را غنی کند نیست و پیروی از آن جز گمراهی و سرگردانی و به دنبال وهم « گمان

 ای نخواهد داشت:و خیال رفتن، نتیجه

ني» ْْ  (26 - )یونس« ونَ ِمَن اْلَحّقِ َشْیئاً إِنَّ اللََّه َعلیٌم بِما يَْفَعلُ َو ما يَتَّبُِع أَْكَثُرُهْم إاِلَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال ُي

را از  كه حتما مظنه و گمان )انسان كنند. و حال اينی مشركین اكثرا غیر از گمان از چیزى پیروى نم ترجمه:

 .دهند آگاه استی كند. يقینا خدا از رفتارهائى كه آنان انجام می نیاز نمتشخیص حق و باطل( بى

شکی نیست، چرا که چنان چه بیان « البد یک چیزی بوده»گوید: در این که پس انسان عاقل با خود می     

آمد. البد هستی بوده و هست که به دیگران هستی شد، اگر چیزی نبود، هیچ چیز دیگری نیز به وجود نمی

آید و بدتان می« هللا»اسم  کند. اما این که ازیا بهتر بگوییم: چنین گسترده تجلی می –بخشد بخشیده و می
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یا ... می گذارید، مطلب دیگری است که به نفس شما « انرژی اولیه»خواهید اقرار کنید، و نامش را نمی

 گردد و ربطی به حقیقت هستی ندارد.برمی

گاه به همیشه بوده و همیشه خواهد بود، چرا که هیچ« هستی»کند که در این صورت عقل حکم می     

همان نقص و نیستی است( و « حد»گردد )چرا که نیستی راه ندارد و هستی نیز محدود نمی« هستی»

دارد. فرض هستی است و دوئیت برنمی« هستی»هستی مثل و مانند و شبیه و دومی نیز ندارد، چرا که 

ند. لذا ک، فرض غلطی است، چرا که هر دو یا هر چندتا را وارد در حد و نیستی می«هستی»وجود دو یا چند 

 فرمود:

نه زاده و  – لَْم يَلِْد َو لَْم ُيولَدْ » -« هیچ چیزی مثل او نیست – ءٌ لَْیَس َكِمْثلِِه َشيْ » -« او هست – هو الحی»

 و ... .« نه زائیده شده است

برد که از جمله: حیات، علم، قدرت، جمال، کمال، رأفت، های او پی میبشر با دیدن هستی به نشانه     

نیست. هر « هستی»هستند و کمال نیز چیزی جز « کمال»باشد. اینها همه ، تدبیر، حکمت و ... میرحمت

گردد. مثالً جهل نبود علم است، ضعف نبود قدرت است، کجا این کماالت نبود، به آن نیستی اطالق می

 زشتی نبود زیبایی است و ... . پس هر چه هست، نشانه ]اسم[ اوست. 

کند که کند و گمان میین است که گاهی شیء یا تجلی محدود را همان کمال فرض میالبته خطای بشر ا

مثالً قدرت یعنی مقام و میز، غنا یعنی پول و ثروت، علم یعنی همین چهار کالمی که او آموخته است ...، و از 

 آید. لذا فرمود:همین جا شرک پدید می

 (181 - )األعراف «أَْسمائِِه َسُیْجَزْوَن ما كانُوا يَْعَملُونَ  بِها َو َذُروا الَّذيَن ُيْلِحُدوَن في َفاْدُعوهُ  َو لِلَِّه اأْلَْسماُء اْلُحْسنى»

هاى نام ی ها بخوانید، و آن افرادى را كه دربارههاى نكوئى است. پس او را به آن نامخدا داراى نام ترجمه:

كنند( رها نمائید. زيرا به زودى به جزاى اعمال اب میكنند )و آنها را براى خدايان ديگر انتخخدا كجروى می

 زشت خود خواهند رسید.

شود که چه بخواهد و چه نخواهد، عاشق کمال است. یعنی نگرد، متوجه میبشر به درون خود که می     

تواند معین کند که حد است. و همین که برای هیچ کمالی حدی قائل نیست، یعنی نمی« هستی»عاشق 

فهمد که عاشق کمال می –چون حدی ندارد  –علم، قدرت، حیات، زیبایی و ...، چیست و کجاست  و سقف

عشق واقعی و : »)ره(مطلق یا همان هستی محض است که به جز هللا نیست. به قول حضرت امام خمینی

لذا هر کس که عشقی به کمالی دارد، عاشق «. عاشق واقعی دلیل بر وجود معشوق واقعی است

 گردد، همان خداست. ، اگرچه خود نفهمد که معشوقی که به دنبال میخداست

گردد. مانند: برهان فطرت، برهان علیت، برهان البته دالیل فلسفی بسیاری در همین راستا مطرح می     

های بسیار ی خود بحثنظم، برهان حرکت و محرک، برهان حکمت و هدفداری و ...، که هر کدام به نوبه

طقی و غیرقابل ردی هستند. به همین خاطر امروزه منکران وجود خداوند متعال )مانند مکاتب و به محکم، من

 های امروزی(، سعی در رد و تعطیل عقل و عقالنیت دارند.اصطالح فلسفه
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 های ایشان؟ ها و زخماست، تفکر ایشان و یا مصیبت )ع(چه چیز بیانگر راه امام حسین :16شبهه 

 (  1291شهريور  22)

  

است که اکنون در این قالب مطرح شده است. و « عقل یا احساس»این همان سؤال  «:شبهه –ایکس »

های امام یا محبت و گرداند، تفکر در مورد اندیشهدر واقع سؤال این است که چه چیزی ما را پیرو ایشان می

 عزاداری برای ایشان؟ 

افکن فرافکنی بسیاری در ایجاد های شبههی سایتقبل از هر نکته دقت داشته باشید که اخیراً مجموعه     

ی مباحث آنان نیز به رد عزاداری برای ی همهدارند و نتیجه« محبت»ی تردید و شبهه نسبت به مقوله

دانند تا وقتی این عشق و که میرسد. چرا می (السالمعلیه)های سید الشهداء ابا عبدهللا الحسینمصیبت

نیز خواهد بود و پایداری در مقابل دشمن تا  )ع(ی حسینیهای هست، شیعهمحبت به ایشان و این عزاداری

 شهادت نیز ادامه خواهد داشت.

های تأمل و تفکر برانگیزش هیچ فرقی »زخم»با علت  (السالمعلیه)امام حسین« تفکر»بدیهی است که      

 پرداختند.ی تئوری میای به تفکر و ارائهگرنه ایشان نیز به میدان نرفته و در گوشهندارد، و

اختیار( و بندگی او هللا، یعنی شناخت خداوند به عنوان تنها معبود و رب )صاحبمعرفة )ع(تفکر امام حسین     

وی دیگر است. ی با دشمن از سکه تنها راه رشد و سعادت است از یک سو و دشمن شناسی و مقابله

. (256 - )البقره« الَ اْنِفصاَم لَها فقد اسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى ُيْؤِمْن بِاللَّهِ َو يَْكُفْر بِالطَّاُغوتِ َفَمْن »یعنی عمل به 

در وجود و جامعه محقق « إالّ هللا»است تا « ال إله»ها و عمل به النوعها و ربتفکر ایشان همان نفی طاغوت

 گردد.و دشمنی آنها، عاشورا نیز به پا می النوعی و مقابلهی طاغوتی و ربتضاد اندیشهبه گردد. لذا با توجه 

شناسد برخی از امور را با عقل می«. عشق»ارد و د« عقل»از سوی دیگر باید دقت شود که انسان هم      

رود که آن را و برخی دیگر را با عشق. اما در نهایت و در مقام عمل به سوی چیزی یا کسی یا راهی می

عشق و »داند که نقش ورزد. و دشمن نیز به خوبی میمحبوب وی است و به آن عشق می ،دوست دارد

البته منظور عقل فلسفی نیست، بلکه همین عقل »ت. در عمل بیشتر از نقش عقل اس« محبت

 «.گری است که مدنظر سؤاالت مربوطه استمحاسبه

و معبود باشد و انسان بندگی آن « إله»دهد که نفس نباید پرستان گواهی میی نفسعقل همه -الف      

روند و دگی نفس میهای نفسانی را بیشتر دوست دارند، به سوی بنرا نماید، اما چون نفس و خواسته

 گردد.و سایر ابزار شناختشان نیز مسدود می شوند و به همین دلیل راه قلبمطیع اوامر آن می

َمْن بََصرِِه ِغشاَوًة فَ  َسْمِعِه َو َقْلبِِه َو َجَعَل َعلى ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى أَ َفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه اللَُّه َعلى»

 (22 - )الجاثیه« يَْهديِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَ َفال تََذكَُّرونَ 

ش، ی[ خداى خود گرفت و خداوند او را با وجود آگاهاى آن كس را كه هواى نفسش را ]همچونآيا ديده ترجمه:

هدايت  راه گذارد، بر گوش و دل او مهر نهاد و بر چشمش پرده كشید، پس چه كسى پس از خداوند او رابى

 گیريد؟كند؟! آيا پند نمىمى

اند، علتش این است ی کسانی که کافر و مشرک شدهفرماید همهخداوند متعال در قرآن کریم می –ب      

به غیر از من چه چیز دیگری را معبود و محبوب خود قرار دادند و به آن عشق ورزیدند، مانند عشق ورزیدن به 

ی خدا دوست ندارند و هر چه را دوست دارند نیز در مسیر و محبت به به اندازه هللا. اما مؤمنین هیچ چیزی را

ابلیس نیز  چههللا است. و نفرمود علتش این است که به لحاظ عقلی یا فکری معبود واقعی را نشناختند. چنان

 کرد اما محبوبش نفسش بود.شناخت و خوب هم تفکر میخداوند را می

الَّذيَن ظَلَُموا تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنداداً ُيِحب ونَُهْم َكُحّبِ اللَِّه َو الَّذيَن آَمُنوا أََشد  ُحبًّا لِلَِّه َو لَْو يََرى َو ِمَن النَّاسِ َمْن يَ »

 (165 - )البقره« إِْذ يََرْوَن اْلَعذاَب أَنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه َجمیعاً َو أَنَّ اللََّه َشديُد اْلَعذابِ 

دارند چنان كه خدا را بايد و بعضى از مردم هستند كه غیر خدا را همتاى او گیرند و آنها را دوست مى ترجمه:

شان به خدا شديدتر است و اگر آن كسان كه ستم كردند یدوست داشته باشند و آنان كه ايمان آوردند دوست

 .است شدید العذابو اين كه خدا  نیرو از آن خداستی [ را ببینند دريابند كه همه عذاب ]روز قیامت
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و قرآن و اسالم را  )ع(شناسند، اهل بیترا می )ص(شناسند، پیامبر اکرمها خدا را میخیلی –ج      

نمایند، حتی کنفرانس داده، سخنرانی کرده، منبر رفته یا شناسند و چه بسا در این مورد تفکر هم میمی

دارند، چرا که محبت و عشقی در آنان وجود ندارد و اه قدمی برنمیشوند، اما در این ردست به قلم نیز می

« توحید»رود و نه به سوی معقولش. لذا در همان اوایل انقالب که کتاب انسان به سوی محبوبش می

ی هایی از این قبیل نیز از ناحیهعلی تهرانی سر و صدای بسیاری به پا کرده بود و کتاب« اخالق»صدر و بنی

 )ره(شد، حضرت امام خمینیه به راست و چپ یا به سوی نفس اماره متمایل بودند زیاد منتشر میکسانی ک

نویسند، خوب هم چه بسا کسانی کتاب توحید می»جهت بیداری اذهان عمومی بدین مضمون فرمودند: 

 نویسند، اما متخلقنویسند، خوب هم مینویسند، اما موحد نیستند و کسانی کتاب اخالق میمی

 «. نیستند

ابعاد ی های بررسی کننده نفرمود: که من برای تفکرها و اندیشه )ع(لذا شاهدیم که امام حسین –د      

ها هستم. چرا که گریه ی گریه، یعنی من کشته«انا القتیل العبرات»شوم، بلکه فرمود: حرکتم کشته می

 رود.ق و به سوی او میاست و فقط عاشق است که در راه معشو« عاشق»و « محب»فقط کار 

شیطنت و » (السالمعلیه)باشد و نه به قول امام صادق« عقل»اگر « عقل»البته در انتها الزم به ذکر است که      

، فرقی با عشق ندارد و یا دست کم دو بال پرواز به سوی یک مقصد خواهند بود. یکی با «ادای عقل

اش عامل حرکت شده و مجذوب را د و دیگری با جذبهکنراه را روشن می ،نورافشانی معرفت و شناخت

 تواند پرواز کند.کشاند. و انسان به هر دو بال نیاز دارد و با یک بال نمیمی
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 گویند: ممکن است ظهور اتفاق افتد، اما قیامت نشود. واقعیت چگونه است؟ برخی می :17شبهه 

   (1291مهر  9)

   

مباحث ی ناشی از عدم اطالعات صحیح، حتی نسبت به علوم پایه  این سخنان معموالً  «:شبهه –ایکس »

 مربوط به امامت، غیبت و ظهور است.

یک مسئله « ظهور»قیامت فرا رسد. دقت شود که  )عج(قرار نبوده و نیست که پس از ظهور حضرت مهدی     

ای متفاوت. بدیهی است پس از آن که مقوله ای دیگر و قیامت و پایان جهان کالً مسئله« حکومت»است و 

کشد تا به حکومت رسند. حضرت ]إنشاء هللا هر چه زودتر[ در کنار دیوار کعبه ظهور نمودند، سالیانی طول می

پرستان های متعصب، خرافهخواران آنها، دنیاپرستان، مردمان جاهل، عوامهای زمان، جیرهچرا که طبعاً طاغوت

هایی بس شوند و جنگدی و راحتی حکومت را دو دستی تقدیم ایشان ننموده و تسلیم نمیو ...، به این زو

هایی را در مصر، لیبی، یمن، بحرین و ... شاهد هستیم. اما در دهد. چنانچه امروزه نمونهشدید نیز رخ می

قراری عدل و داد در رسند و بربه حکومت می )عج(نهایت ایشان و یارانشان هستند که به پیروزی رسیده و امام

 گردد.آورد، آغاز میی رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم میسرتاسر گیتی که زمینه

ی گردد که همهکند که در طول خلقت نکرده است، علم چنان شکوفا میعقول بشری به حدی رشد می     

حرف است و تا  27علم »ت که باشد. چنانچه در روایات آمده اسوردهای قبلی با آن قابل قیاس نمیادست

حرف بقیه نزد حضرت بوده و پس از  25باشد و حرف آن می 2یابد فقط ظهور حضرت، آنچه که از علم ظهور می

 «. یابدایشان ظهور می

ی حکومت ایشان به درازا خواهد کشید، چنانچه در دعای فرج نیز از خداوند متعال بدیهی است که دوره     

 «.ی ایشان را طوالنی نماوری ما در دورهو بهره -و تمتعه فیها طویالً »که  نماییممسئلت می

شود، نیز قیامت برپا نمی (هللا تعالی فرجه الشریفلعج)ی حکومت و شهادت حضرت امام مهدیپس از پایان دوره     

 رسد.فرا می« رجعت»بلکه دوران 

روی زمین باشد، اما امام نداشته باشد. چنانچه در باید بدانیم که محال است حتی یک لحظه انسانی      

ها با امامشان ]چه امام حق و چه امام باطل[ فرماید که در قیامت نیز افراد و امتقرآن کریم تصریح می

گردند. مضافاً بر این که اگر قرار باشد امتی امام داشته باشد و امت فراخوان شده و با آنان محشور می

 گردد:شود و از خداوند متعال هیچ ظلمی صادر نمی، به آن گروه دوم ظلم میدیگری نداشته باشد

  (71- )اْلسراء« َفَمْن ُأوتَِي كِتابَُه بِیَمینِِه َفُأولئَِك يَْقَرُؤَن كِتابَُهْم َو ال ُيْظلَُموَن َفتیالً ُكلَّ ُأناسٍ بِإِماِمِهْم يَْوَم نَْدُعوا »

[ روز هر گروهى را با پیشواى آنها بخوانیم پس هر كس را كه كتابش به دست راستش داده شده ]آن ترجمه:

 [ بر ايشان ستم نشود.[ شكاف هسته ]خرمايىباشد، آنان را بخوانند و ]به اندازه

ی هاعمال هم ی امور عالم و از جملهنماید که همهخداوند متعال در کالم وحی تصریح و تأکید می     

گردد، پس محال است که ثبت و جمع می« امام آشکار»ها و نیز نتیجه و آثار عمل آنها تا قیامت، نزد انسان

 امامی شهید شود و مردم حتی برای یک لحظه بدون امام بمانند.

ُموا َو آثاَرُهْم َو ُكلَّ َشيْ  إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتى»  (12 - )یس« إِماٍم ُمبینٍ  اُه فيٍء أَْحَصْینَو نَْكُتُب ما َقدَّ

كند همه را اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنیم و آنچه كردهمايیم كه مردگان را زنده مى ترجمه:

 ايم.نويسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى

برقرار گردد، اگر قرار باشد که وانگهی قرار است که با ظهور حضرت و حکومتش، عدل و داد در جهان      

امام و هادی بمانند، ظالمین و جاهلین غلبه داشته باشند و ...، که این ایشان به شهادت برسند، مردم بی

گردد و برخی آغاز می« رجعت»تردید پس از شهادت ایشان دوران ی الهی محقق نشده است. لذا بیوعده

رسد، ای طوالنی خواهند داشت و سپس به ناگاه قیامت فرا میهرجعت یافته و حکومت )ع(دیگر از امامان

است. چنانچه در روایات تصریح شده است « معصوم»رود نیز میرند و آخرین کسی که از دنیا میمردمان می

رود که حتی اگر دو نفر روی زمین باقی مانده باشند، یکی بر دیگری امام است و آخرین کسی که از دنیا می

 است. ()عنیز امام
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آمدید، ی سنی به دنیا میخواندید، آیا اگر در خانواده« اظهر من الشمس»حقانیت تشیع را  :18شبهه 

   (1291مهر  11)خواندید؟ + حکایت یک مباحثه با عالمی از اهل سنت. سنت را اظهر من الشمس نمی

   

اگر در خانواده سنی به دنیا این سؤال آمده که به طور قطع یقین دارم ی در ادامه  «:شبهه –ایکس »

 کردید.شدید، اکنون از سنّت دفاع میآمدید و با آن عقاید تربیت میمی

فرمایید و ی فعلی است، ممکن است چنین باشد که شما میاگر منظور شخص نویسنده یا پاسخ دهنده     

شدم. اما اگر این قاعده را یک شناس میتوان به طور قطع و یقین بیان داشت که خیر اال و البد بنده حقنمی

قانون جبری تلقی نمایید، اصالً چنین نیست. چرا که انسان مختار و به صورت دائم در حال انتخاب است و 

باشد، حق ندارد که تابع محیط شود. و به همین دلیل است که در مقابل انتخاب خود مسئول و پاسخگو می

 جایگاهی نداشت. وگرنه حساب و کتاب و بهشت و جهنم معنا و

دقت شود که در اسالم و به ویژه در تشیع، اصول عقاید تحقیقی است. یعنی انسان باید خودش برسد و      

باشد و یا یک پیرزن عوام که با توجه به  )ره(مالصدرا ،تقلید در اصول به هیچ وجهی جایز نیست. خواه مسلمان

 و ناگزیری از وجود خداوند متعال پی برده بود.« حرکت و محرک»چرخ ریسندگی خود به قانون 

 اجازه دهید حکایتی شیرین تقدیم نمایم:     

تعصب ای از یک نفر عامی )غیرطلبه یا روحانی( ایرانی سؤال کرد: بدون یکی از علمای اهل سنت ترکیه     

پاسخ بده، آیا چون پدر، مادر و محیط تو شیعه بودند، تو شیعه شدی، یا تحقیق کردی؟ فرد گفت: در تشیع 

اصول عقاید تحقیقی است. لذا تحقیق کردم. به آن عالم محترم کمی هم برخورد. چرا که سخن این شخص 

رسیدی که این  زکردی و به چه چیبدین معنا بود که تحقیق کردم و تشیع را حق دیدم. پرسید: چگونه تحقیق 

سال تحقیق را در چند دقیقه به تو بگویم. اما به یک نکته  21توانم نتیجه را گرفتی؟ گفت: البته که نمی

، اطاعت )ص(کنم، به شرطی که تو هم بدون تعصب باشی. سپس پرسید: پس از رحلت پیامبر اکرماشاره می

هللا عنه. وی ی بعد از آن حضرت یعنی ابوبکر صدیق رضییفهاز چه کسی واجب شد؟ او گفت: از اولین خل

گفت: من هم رفتم سراغ او، دیدم طبق اسناد معتبر خودتان، او اولین کسی است که در ماجرای غدیر خم 

تبریک گفت. سپس پرسید: بعد از ابوبکر چه؟ گفت: عمر فاروق  )ع(بیعت کرد و به امام علی )ع(با علی

بخ »من هم رفتم سراغ او و دیدم نه تنها او نفر بعدی از بیعت کنندگان بود، بلکه افزود:  هللا عنه. گفت:رضی

یعنی، به به، به به، یا علی، این فوز عظیمی است که خداوند به تو داده ...« بخ یا علی، هذا فوز عظیم 

عمر هالک شده بود.  اگر علی نبود، قطعاً « لوال علی قد هلک العمر»است. و همچنین بارها تأکید کرد که 

بود. و پس از آن سه نفر؟ گفت: علی کرم هللا وجهه. گفت در  )ع(عثمان هم که مکرر متوسل به حضرت علی

 این که متحدیم.

گویید، سپس این شیعه ادامه داد: بیائیم بر سر مذاهب. اولین امام مذهب شما که به او امام اعظم می     

درس نخوانده بودم هالک شده بودم. امام شافع شما  )ع(نزد امام صادق ابوحنیفه است که گفت: اگر دو سال

طور بقیه. لذا گوید: اگر حب علی و آل علی رافضی بودن است، من خود اول رافضی هستم. و همیننیز می

... . آن عالم وی را قسم )ع(گویم: علیمن دیدم چرا من بگویم اینها و اینها بگویند علی؟! خوب خودم می

داد که دیگر در جایی و به ویژه در میان جوانان اهل سنت به این روش بحث نکنی. و البته آن عالم بعدها می

 شیعه شد.

ای کافر نیز به دنیا بیاید و در یک پس اصول دین تحقیقی است و نه تقلیدی. لذا اگر فردی میان خانواده     

گونه ه عالم و حیات و خود و خلقت نگاه کند و همانمحیط کفر نیز تربیت شود، باز مکلف است که با بصیرت ب

جوید، به غیر از بدن نیز فکر کند و به ها را میکند و بهترین راهکه برای درآوردن نان یا کسب معاش فکر می

برد و راه راست را پیدا کرده و در آن حرکت نماید. اهل سنت نیز اگر واقعاً معتقد به مذاهب حقایق هستی پی

های معتبر خودشان را بخوانند، نه این که فقط یک اسم یا لفظ را بر تند، باید بروند دست کم کتابخود هس

 خود حمل کنند و بعد اجازه دهند که وهابیت هر دروغ و افترای تفرقه افکنی را بر آنها القا کنند.
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   (1291مهر  12)کردیم؟ شد بهتر درکش نمیشود؟ آیا اگر دیده میچرا خدا دیده نمی :19شبهه 

  

 تعالی وجود ندارد. در این عالم هستی، هیچ چیزی مشهودتر از خداوند باری «:شبهه –ایکس »

فقط چیزی است که نور بر او بتابد و در « دیده شده»کند که مشکل اینجاست که ذهن گاهی گمان می

ار باشد خداوند نیز به شوند و اگر قرچشم منعکس گردد. در حالی که فقط اشیای مادی چنین دیده می

ی تابش نور و انعکاس آن در چشم مادی دیده شود، باید جسم باشد. و هر جسمی به طور حتم و واسطه

ها محدود و ناقص هستند و ی پدیدهای نیز معلول و نیازمند به علت است و همهقطع، پدیده است و هر پدیده

اساً چنین موجودی خدا نیست. البته ما در این عالم باشند و بدیهی است که اسلذا محکوم به فنا نیز می

ی بین علت و بینیم که مادی نیستند. مثل عقل، فکر، حب، بْض و ... . مگر ما رابطهچیزهای بسیاری می

بینیم؟ مگر ما دوست داشتن یا بد آمدن را که معلول یا حرکت و محرک یا نظم و ناظم را با چشم سر می

 بینیم؟ت را با چشم سر میمشهود عقل و قلبمان اس

اما بیان شد که در این عالم هستی هیچ چیزی مشهودتر از خداوند متعال نیست. اینک به نکات ذیل      

 توجه فرمایید:

ی ذات. لذا نه فقط خداوند متعال، بلکه ما از هر ها است و نه مشاهدهدیدن، همیشه دیدن نشانه –الف      

بینید؟ اگر شما از سفری هایش چه میبینیم. شما از یک درخت به جز نشانههایش را میچیزی فقط نشانه

دهید: فراوان. اصالً جنگل یعنی در جنگل بازگردید و از شما سؤال شود که آیا درخت هم دیدید؟ پاسخ می

ی رائهجایی که درخت زیاد دارد. حال بپرسند: لطفاً درختی را که دیدید تعریف کنید. بدیهی است که به جز ا

گویید: درخت گیاهی است، دارای ریشه، تنه، شاخه، برگ، توانید ارائه دهید. میهای آن تعریفی نمینشانه

های یک درخت بود ی آنچه بیان داشتید، نشانهاگر دقت کنید، همه –سایه دارد، احتماالً میوه هم دارد و ... 

شود[. یا اگر بگویند: شما خود را که ه نیز گفته می]به نشانه در عربی اسم و آی نه خود درخت یا ذات درخت.

گویید من انسان هستم، مرد/زن هستم، سفید پوست یا اید، لطفاً به ما معرفی کرده و نشان دهید: میدیده

توانید نشان دهید، فقط جسم یا اثری از پوست یا گندمگون هستم، ایرانی هستم و ....، و آنچه که میسیاه

 یچ گاه موفق به معرفی یا نشان دادن ذات خودتان نمی گردید. خودتان است و ه

گیاه، درخت، تنه، شاخه، انسان، مرد/زن، جسم، وزن، رنگ و ...، همه اسم و نشانه است. اما هر      

شود. وقتی کند که موجب معرفت، شناخت و دیدن شما میاسمی مفهومی را در ذهن شما روشن می

 ید که حیوان یا انسان نیست و از کدام گروه است.فهماسم چیزی گیاه شد، می

رود باشد، چطور انتظار میحال که ذات یک موجود کوچک مثل سنگ یا پشه قابل رؤیت با چشم سر نمی     

 که ذات مقدس حق تعالی که هستی محض و کمال محض است با چشم سر دیده شود؟

شود. لذا با هر چیزی، اول او دیده آیاتش دیده و شناخته میها و ها، نشانهخداوند متعال نیز با اسم –ب      

های بینیم که در او تجلی یافته است. سپس نشانهرا می« هستی»شود. چرا که به هر چه بنگریم، اول می

علم، حکمت، قدرت و  ،بینیمبینیم. جمال و زیبایی که در ظاهرش تجلی یافته میهستی )خدا( را در او می

بینیم. چنانچه هنر یک نقاش یا صنعتگر را در تجلی هنر یا هایی که در او تجلی یافته است را میسایر نشانه

بنیم. وگرنه هنر که به خودی خود قابل رؤیت با چشم سر نیست. اما با دیدن نشانه، با چشم صنعتش می

 شود.قلب )فهم( دیده می

)ماتریالیسم امروزی یا دهری قدیم( بود، عین همین سؤال را از العوجاء که از دانشمندان مادی ابن ابی     

فرماید: چگونه پنهان گشته بر تو کسی که خودش را در وجود به او می )ع(پرسد. اماممی (السالمعلیه)امام صادق

شمرد: پیدا های خدا را برایش میخودت به تو ارائه و نشان داده است؟ و سپس یکی پس از دیگری نشانه

نت پس از نبودن و نیستی، بزرگیت پس از کوچکی، ناراحتی پس از خوشحالی و خوشحالی پس از شد

ناراحتی، دوست داشتن پس از بْض و دشمنی پس از دوست داشتن، به یاد آمدن آنچه در ذهنت نبود و 

یکی پس  العوجاء به رفیقش گفت: دیدمدانستی از ذهنت ...، و خالصه ابن ابیفراموش کردن آنچه نیک می
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را برایم شمرد و دیدم به زودی در این آنچه توانستم انکار کنم هایی که در وجودم بود و نمیاز دیگری نشانه

 شود، لذا ادامه ندادم و گفتگو با او را ترک کردم. بحث مْلوب می

یده را گویند: شما مرد عاقل و عالمی هستی، چگونه خدای ندمی (السالمعلیه)به حضرت امام علی     

، ولی او به چشم قلب )فهم( دیده «پرستموهللا اگر ندیده باشم نمی»پرستی؟ بدین مضمون فرمود که می

 شود و نه چشم سر.می

دهم. و ، یعنی من شهادت می«اشهد ان ال إله اال هللا»گوییم اگر دقت کنیم ما نیز در تشهدات خود می     

شهادت نیز فقط پس از دیدن اعتبار داشته و صادق است. چرا که  دانم یا علم دارم وگوییم که من مینمی

ها، اسماء و آیاتش. مثل دیدن هر چیز دیگری. و قبل از هر چیز و بیش از بینیم. با دیدن نشانههمه او را می

 بینیم، اثر، نشانه، آیه و اسم اوست.بینیم. چون هر چه میهر چیز نیز فقط او را می
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توانم یک مسلمان واقعی شوم، از کجا شروع کنم؟ راه را نشان دهید. در ضمن تاکنون چگونه می :21شبهه 

   (1291مهر  22)مرجع تقلید نداشتم؟ 

   

ن بیشتر یها، ابتدا خلوتی با خود، ارتباطی با خدا، تعیین و تبیشاید یکی از بهترین راه «:شبهه -ایکس »

 دانیم باشد.در ایمان و عمل به آنچه که از اصول و فروع میهدف و سپس عزم و اراده 

دقت کنیم که همیشه و همیشه، چه در حرکات مادی و چه در حرکات معنوی، انسان به سوی هدفش      

داند و یا گیرد که آن را دوست دارد و نه چیزی که آن را میکند و همیشه چیزی را هدف میحرکت می

دوستی، داند که راستی و درستی، مهربانی، نوعکند. چنانچه هر متخلفی میعقلش به صحت آن حکم می

کرم، محبت و ... خوب است و خیانت، جنایت، سرقت، ظلم و ... بد است. اما چون براساس منافع اهدافی 

تر از اعمال متداول بین مردم دنیا: کدام رود. به عنوان مثال سادهدوست دارد، به سراغ آنها میرا دارد که آنها 

ام دزدی اگر اموالش مورد سرقت قرار گیرد ناراحت داند که مشروبات الکلی ضرر دارد، کدمشروب خواری نمی

شود، کدام ظالمی وجود دارد که اگر خودش مورد ظلم واقع شود، فریاد برنیاورد؟ پس همگان خوب و بد نمی

 دانند، چنانچه فرمود:خود را می

  (8و  7 - )الشمس« ُجوَرَها َو تَْقَوئَهاَمَها فُ َو نَْفسٍ َو َما َسوَّئَها * َفأَْلهَ »

و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با چنان نظام كامل بیافريد * و در اثر داشتن چنان نظامى  ترجمه:

 خیر و شر آن را به آن الهام كرد.

رود، بلکه فقط به سوی آنچه دوستش دارد یا داند نمیاما چنانچه بیان شد، انسان به سوی آنچه می     

 .رودنسبت به آن محبت دارد می

های او چه در کتاب وحی و چه در پس گام اول پس از خداشناسی که با تأمل و تدبر در آیات و نشانه     

گردد، برقراری ارتباط بیشتر با او و تقویت محبت او در جان است. باید در هر کاری فقط کتاب خلقت کاملتر می

 تقویت شود.نیز « معاد»را هدف گرفت تا ایمان به بازگشت به سوی او « خدا»

« هللا»فرماید که علت اصلی انحراف آدمیان این است که چیزهای دیگری را به جز خداوند متعال خود می     

دوست دارند، مانند را گیرند ]مثل: شهوت، قدرت، ثروت و سایر مظاهر دنیا[، و سپس آن چیزها هدف می

 است:« هللا»اما مؤمنین شدت محبتشان به  ،دوست داشتن خدا

ا لِلَِّه َو لَْو يََرى الَّذيَن ظَلَُموا َو ِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنداداً ُيِحب ونَُهْم َكُحّبِ اللَِّه َو الَّذيَن آَمُنوا أََشد  ُحبًّ »

 (165 - )البقره« إِْذ يََرْوَن اْلَعذاَب أَنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه َجمیعاً َو أَنَّ اللََّه َشديُد اْلَعذابِ 

 گیرند و آنها را مانند خدا دوست مي ها ميجاى خدا شريكه و بعضى از مردم كسانى هستند كه ب ترجمه:

او محبت شديد دارند، و اگر ستمكاران در همین دنیا آن ه اند نسبت بخدا ايمان آوردهه دارند و كسانى كه ب

فهمند كه تمامى نیروها از خداست و خدا ی ببینند محالت خود را كه در قیامت هنگام ديدن عذاب دارند 

 .شديد العذاب است

فرماید که به مردم بگو: هر کس خدا را دوست دارد، دنبال من بیاید. می )ص(به همین منظور به پیامبر اکرم     

. چرا که فرماید: هر کس خدا را دوست دارد، بلکه می«هر کس خدا را قبول دارد»فرماید: دقت کنید که نمی

نیز خدا را قبول دارند، ولی نفس خود را « ابلیس رجیم»بسیاری از کفار و اهل معصیت و در رأس همگان 

 روند. بیشتر دوست دارند، لذا در پی هوای نفس می

 -متقابل قرار داده است « محبت»خداوند متعال نیز پاسخ و اجر این محبت را نه بهشت و نعماتش، بلکه      

 گردد:ی گناهان نیز میکه موجب بخشش همه -ی عاشق و معشوق هیعنی رابط

ِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرحیمٌ  ُقْل إِْن ُكْنُتْم تُِحب وَن اللََّه َفاتَّبُِعوني» ْْ  (21 - عمران)آل« ُيْحبِْبُكُم اللَُّه َو يَ

كنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان  داريد، پس مرا پیروىبگو اگر خدا را دوست مى ترجمه:

 .بیامرزد كه خدا آمرزگار و مهربان است
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ی انحرافات بشر نیز به خداوند متعال که هادی بشر است، مکرر در قرآن کریم تأکید و تصریح دارد که همه     

یعنی محبت « یا َرأس کّل خطیئةحّب الّدن»نیز فرمودند:  )ص(خاطر محبت به دنیا و مظاهرش است و پیامبر اکرم

 ی گناهان است.ی همهدنیا ریشه

به خداوند را تقویت و تشدید نمود که آن هم با برقراری ارتباط بیشتر، اطاعت بیشتر « محبت»پس باید      

 گردد.اوامر و پرهیز از نافرمانی )گناه( میسر می

اما راجع به تقلید نیز در نظر داشته باشید که تقلید فقط در احکام جایز است و نه در اصول عقاید. لذا      

 اصول دین تحقیقی است. 

پس همگان باید به قدر فهم و توان خود خداشناس و معادشناس باشند، اما همگان مجبور نیستند که      

چنانچه همگان باید به حکم عقل از اهمیت سالمتی فقه تحصیل کنند و مجتهد شوند، ی بروند در رشته 

دان شوند. اما اگر کسی پزشک  مطلع باشند، اما همگان مجبور نیستند پزشک، حقوقدان، فزیکدان یا شیمی

نشد، باید به پزشک رجوع کند، اگر کسی مهندس ساختمان نشد، باید به مهندس رجوع کند ... و اگر کسی 

نیز برای او مشکل بود )که هست( باید به مرجع رجوع کند. مرجع نیز یعنی از مجتهد نشد و عمل به احتیاط 

دانند انتخاب کرده و به وی رجوع کند. و میان مراجع حاضر، یکی را که اغلب مجتهدین تقلید از وی را جایز می

 این کار را باید حتماً و سریع انجام داد.
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، دیگر چه نیازی به «من از رگ گردن به شما نزدیکترم»فرماید وقتی خداوند کریم در قرآن می :21شبهه 

   (1291مهر  24)داریم؟ « توسل»

   

طور که در سؤال قید شده توسل، یعنی وسیله جستن برای رسیدن به هدف. همان «:شبهه –ایکس »

 است، خداوند متعال در کالم وحی فرموده:

ْنساَن َو نَْعلَُم ما تَُوْسوُِس بِِه نَْفُسُه َو »  (16 - )ق« نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ َو لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ

كند ]چه چیزی نفس دانیم آنچه را كه نفس او بدان انديشه مىو به يقین ما انسان را آفريديم، و مى ترجمه:

 .بدو از رگ گردنش نزديكتريم کند[، و مااو را وسوسه می

داند، در ی حاالت و نیازها و عوامل رشد و یا سقوط انسان را میاما همین خدای علیم و حکیم که همه     

خواهند مراحل کمال و قرب الهی را طی همین کالم وحی و قرآن مجید، به مؤمنینی که قصد او را دارند و می

 کنند فرموده: 

وا إِلَْیِه اْلَوسیلَةَ يا أَي َها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه » ُْ  (25 - )المائده« َسبیلِِه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  َو جاِهُدوا في َو اْبَت

ايد، از خدا بترسید و به سوى او وسیله بجويید و در راه او جهاد كنید باشد اى كسانى كه ايمان آورده ترجمه:

 تگار شويد.كه شما رس

هللا است و ما نباید یک آیه را بگیریم و ی رشد و قرب الیالزمه« توسل»شود که از همین جا معلوم می     

های هدایت هستند. اما برای روشنتر شدن موضوع نشانه ی دیگر را رها کنیم. چرا که آیات الهی، همهآیه

 گردد:نکات ذیل نیز ایفاد می

فرض کنیم که خداوند موجودی است که در فضا و مکان خاصی قرار دارد )که آن وقت  نباید چنین –الف      

خواهیم به او نزدیک شویم. و بعد بگوییم او که خودش گفته ای مثل نردبان میشود(، و ما وسیلهمحدود می

تجلی به ما نزدیکتر از رگ گردن است. بلکه خداوند متعال هستی محض و کمال مطلق است و هر چه است 

شود که مخلوق ضعیف نیز به او نزدیک باشد. یعنی نزدیکی او به مخلوق دلیل بر آن نور اوست. اما دلیل نمی

 نیست که حتماً مخلوق نیز در عین کمال باشد.بلکه مخلوق)انسان(ضعیف است و باید مراحل کمال رابپیماید.

ی یک ارزن شما بذر گیاهی به اندازه اگرچه مثال کافی و وافی نیست. اما فرض کنید در مشت –ب      

سرباز کردن، ریشه دادن، ساقه برافراشتن، برگ دادن و به بار نشستن وجود  یتوجود دارد. در این ارزن قابل

ی شما برای کاشتن، زمین، آب و آفتاب دارد و دارد، اما برای به فعلیت رسیدنش نیاز به وسایلی مانند اراده

ار و مشت شماست که انسانی دارای عقل، علم، حکمت، قدرت و ... هستید. آیا ی وجودش نیز در اختیهمه

 کند؟!نیاز میی شما بر این بذر، او را از وسایل حیات و رشد و کمال بیاحاطه

، لذا خودش برای تجلی و تحقق «من از رگ گردن به او ]انسان[ نزدیکترم»خداوند متعال فرمود:  –ج      

 دوریم و نیازمند نیز هستیم.« کمال»ای نیاز ندارد، اما ما از او وسیلههایش به هیچ اراده

)این روایت با مضامین متفاوت نیز نقل « ابا هللا ان یجری االمور اال باسبابها»فرمود:  )ص(پیامبر اکرم –د      

یعنی: خداوند ابا دارد کاری را بدون وسیله به اجرا درآورد. اما این نیاز به خاطر ضعف مخلوق  -شده است( 

تواند نمی –لقت ی خبراساس نظام حکیمانه –ی وجودی اوست. لذا مخلوق است که ناشی از ضعف مرتبه

دریافت نماید، حتی از طبیعت. نوشیدن یک جرعه آب و یا خوردن یک لقمه نان « وسیله»هیچ فیضی را بدون 

و یا آموختن یک حرف نیز مستلزم وجود و تأثیر هزاران هزار وسیله است. چنانچه همین اربتاط بین شما با 

ز این رو شاهدیم که حتی اگر کسی بخواهد ضرورت در میان دارد. ا« وسیله و واسطه»سایت خودتان هزاران 

، مثال، بیان، -کار عقل و فکر استکه -ی دیگر چون: استدالل نیاز به وسیله را رد کند، باید به هزاران وسیله

 قلم، وسایل ارتباطی و ... متوسل گردد.

. هدایت الهی نیز بدون گرددانجام نمی« توسل به وسیله»پس هیچ امری در این عالم هستی بدون  –و      

وسایل رشد  وسیله انجام نگرفته است. رسول، وحی، کتاب، امام، نماز، روزه، جهاد و سایر احکام و ...، همه

 و قرب به سوی کمال است. لذا برای رشد و رسیدن به کمال باید به آنها متوسل شد.

، اما وقتی بحث ضرورت اتصال، ارتباط و لذا چنانچه شاهدیم در هیچ امری گریزی از توسل نیست نتیجه:     

کنند که چرا باید ای شبهه میآید، عدهگوییم پیش میمی« توسل»که در مجموع بدان  )ع(پیروی اهل بیت

 خواهند این ارتباط نباشد، تا توسل به امامان خودشان صورت پذیرد. توسل کنیم؟! چرا که می
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اند: خارج از و اهل تحقیق. بزرگان ما گفته )ع(به علیاهل سنت و شافعی هستم و عالقمند  :22شبهه 

   (1291مهر  26)چهار مذهب اهل سنت از اسالم خارج است. راهنمایی کنید. 

   

، نه تنها اختصاصی به شیعه و (السالمعلیه)محبّت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب «:شبهه –ایکس »

در جهان عاشق شخصیت واالی ایشان هستند و مسلمانان سنی ندارد، بلکه حتی غیر مسلمانان بسیاری 

ها هستند که نه شیعه هستند و نه دانند. لذا فقط وهابیی خود میاهل سنت نیز ایشان را چهارمین خلیفه

نیز ندارند، چه رسد  )ص(هللاساز انگلیس هستند که هیچ محبتی به شخص رسولسنی، بلکه یک گروه دست

 به اهل بیت آن حضرت. اما خوب است به نکات ذیل کامالً توجه و در مضامین آن تأمل نمایید.

اگر بخواهیم قبول کنیم که خارج از چهار مذهب از اسالم خارج است، باید هر چهار مذهب را نیز از  –الف      

ر مذهب ]حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی[ چنین اسالم خارج بدانیم، چون هیچ یک از رؤسا یا امامان چها

منطق اند. پس این سخن و ادعا خودش از اسالم خارج است. دقت کنید که این شعار بیسخنی نگفته

دانست که پس از او سه نفر های جور پس از آنان بوده است. نه اولین امام مذهب میی حکومتساخته

کند. لذا هیچ کدام چنین سخن غیرمعقولی گر کسی اجتهاد نمیدانست که دیآیند و نه آخرین آنها میمی

 نگفتند.

گذاری  خوانید، خودشان نیز مدعی بنیاندقت داشته باشید کسانی که شما آنان را امام مذهب می –ب      

شدند. بلکه آنان فقط مدعی فقاهت بودند. گذار مییک مذهب نبودند، چرا که اگر چنین ادعای داشتند، بدعت

 (السالمعلیه)عنی مانند فقها و مراجع ما در تشیع. ابو حنیفه که اولین امام مذهب است، خود نزد امام صادقی

شدم. اما گفت: اگر دو سال نزد ایشان درس نخوانده بودم، هالک میدرس فقه خوانده بود و می

دم را بیدار نکنهد و مزاحم های جور برای این که فقیه یا مرجعی در میان اهل تسنن پیدا نشود و مرحکومت

حکومت آنان نگردد، پس از آخرین آنها گفتند: باب اجتهاد بسته شد. دیگر هیچ فقیهی نباید بیاید. حاال کی به 

ای است. از آن به بعد گفتند: دند، خود مبحث جداگانهنآنها اجازه داده بود که باب اجتهاد و تفقه در دین را بب

 !اسالم یعنی همین چهار مذهب

توان گفت: اسالم چهار مذهب دارد. بلکه این چهار نفر فقط مجتهد بودند. اولین آنها که لذا نمی –ج      

گویند ]چنانچه بیان شد[ یکصد و پنجاه سال پس از می« امام اعظم»ابوحنیفه است و اهل سنت به وی 

ی خود را منتشر کرد و هواداران و مقلدینی به دست آورد. حاال سؤال به اصطالح رساله )ص(پیامبر اکرم

 151اینجاست که اگر اینها مذاهب اسالم هستند و اسالم نیز فقط همین چهار مذهب است، پس در این 

رای آنها تعیین کردند؟! آیا خداوند هدایت آنها را رها کرده بود و هیچ امام و پیشوایی بسال مسلمانان چه می

نکرده بود؟! اگر قرار است که مسلمان بدون امام و پیشوای تعیین شده از سوی خدا باشد، پس چرا این 

خوانند؟! چه کسی این مقام را به آنان داد؟ خداوند متعال؟ حضرت می« امام»چهار مجتهد در فقه تسنن را 

 داشتند و فقط مجتهد بودند.یا ....؟ لذا آنان هیچ گاه چنین ادعایی ن )ص(رسول اکرم

امامت و »لذا شما دقت فرمایید که وجود مجتهدین و فقهای متفاوت، به هیچ وجه منافی مبحث  –د      

که در قرآن کریم مکرر به آن تصریح شده است و همچنین تعیین جانشینی از سوی خداوند حکیم و « والیت

کتب معتبر اهل سنت نیز ثبت است ی در همه انجام گرفت و  )ص(هادی که در غدیر خم توسط رسولش

معین و مشخص نماید « والیت و امامت»باشد و مسلمان موظف و مکلف است که ابتدا تکلیف خود را با نمی

 و سپس مرجعی برای تقلید در احکام انتخاب نماید.
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کنند: این چه خدایی است که مرگ را این چنین سخت قرار داده، نکیر و منکر چنان شبهه می :23شبهه 

زند؟ )با استناد به کتاب ها بیرون میوحشتناک گذاشته و فشار قبری قرار داده که شیر مادر از ناخون

   (1291مهر  26)سیاحت غرب(. 

   

کنند و بدانند که اکنون مشکلشان با کدام این باید ابتدا مشکل ذهنی خود را پیدا  «:شبهه –ایکس »

این چه خدایی »پرسند پسندند که میمباحث است؟ اساساً وجود خداوند را منکرند؟ یا چگونگیش را نمی

 )ره(هیبت نکیر و منکر و فشار قبر، یا با مرحوم آیت هللا قوچانی ،، یا با سختی مرگ، کراهت و ترسناکی«است

 و کتاب سیاحت غربش مشکل دارند؟ چرا که پاسخ هر کدام متفاوت است.

اگر منکر وجود خداوند متعال هستند، نباید به مابقی مسائل که بیان آیات یا احادیث است بیاندیشند. و      

ن را آسان نماید، و نه سختی جان کندالبته باید توجه داشته باشند که انکار آنها نه خداوند منان را نیست می

 دهد.دارد و نه قوانین خلقت را تْییر میکند و نه عذاب قبر را برمیمی

در هر حال اگر قائل هستند که خداوند حکیم و عادلی وجود دارد که جهان را براساس حکمتش خلق      

ما و چگونگی ما را نموده است، باید ابتدا بپذیرند که او ما را خلق کرده است و نه ما او را، لذا اوست که باید 

؟ و البته خداوند کریم، هستی محض، «این چه خدایی است»بپسندد، نه این که ما نپسندیم و سؤال کنیم 

 کمال محض و سبحان است و هیچ عیب و نقصی به او راه ندارد که ما معترض آن گردیم.

آید، چرا بدین شکل پیش نمی اگر معرفت و دیدگاهمان نسبت به باریتعالی تصحیح گردد، این شبهات نیز     

فهمیم او حکیم، علیم، بصیر، عادل، سبحان و متعال است، او خیر محض است و از او هیچ شرّی که می

 کند:کند، بلکه این انسان است که به خودش ظلم میو به احدی کمترین ظلمی نمی گردد،صادر نمی

 (44 - )یونس« النَّاَس أَْنُفَسُهْم يَْظلُِمونَ  إِنَّ اللََّه ال يَْظلُِم النَّاَس َشْیئاً َو لكِنَّ »

 كنند.كند و لیكن مردم به خودشان ستم مىگمان خدا چیزى ]کمترین حّدی[ به مردم ستم نمىبى ترجمه:

های بدنش چیست؟ حدود و ثْور داند که مشخصات و ویژگیبه این مثال دقت نمایید: انسان عاقل می     

فهمد که اگر ویروس کوچکی وارد بدنش شد، ل چه حوادثی چقدر تحمل دارد؟ لذا میآن کدام است؟ در مقاب

شود و ...، لذا دقت و احتیاطی کرد و زیر یک خودروی سنگینی رفت، بدنش له میشود. اگر بیبیمار می

عبور از  کند و به هنگام رانندگی و یاکند که ویروس وارد بدنش نگردد و اگر شد سریع معالجه میاحتیاط می

تواند سؤال کند که جاده و خیابان مواظب و مراقب و محطاط است که تصادف نکند و زیر ماشین نرود. آیا می

شود و یا اگر زیر ماشین رفت این چه خدایی است که بدن من را چنین آفریده که با ویروس دچار اختالل می»

 ؟!«شودر روی او ریخت له میایا آو

نشیند و اگر شود، لک سیاه روی آن میطور است، با یک ویروس )گناه( بیمار میینروح آدمی نیز هم     

شود. و خداوند آورد و نیز چنین است که زیر بار گناهان له میسریع معالجه ]توبه[ نکند، او را از پای درمی

آموخته است که و نیز رسوالن بیرونی و کتاب و امام به او « عقل و فطرت»هادی نیز توسط رسوالن درونی 

چگونه این مسیر را بدون مشکل طی نماید و به کمال برسد. پس در کار خدا هیچ مشکلی نیست، بلکه 

 ی مشکالت در کار ماست.همه

این ما هستیم که برای خود سختی جان کندن، مواجه با نکیر و منکر و عذاب قبر و برزخ و قیامت را فراهم      

یم که جان از بدنمان به آرامی خارج گردد، انتقالمان به عالمی دیگر با تشریفات توانیم کاری کنکنیم و میمی

که بسیار زیبا و صمیمی هستند مواجه گردد و قبر « بشیر و مبشر»خاص صورت پذیرد، به جای نکیر و منکر با 

 ی ورود به بهشت برزخیمان باشد. برای ما فقط دروازه

کند و به جای بندگی خدا، بندگی عقلی و نافرمانی میست که بیای اپس باید گفت: این چه بنده     

نماید، انتظار دارد که خوب و بد در او هیچ نقش و تأثیری نداشته باشد و به جای سعادت، هوای نفس می

 گزیند؟!شقاوت را برمی
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فرق کسی که اعتقادی ندارد، اما دانشمند و خیّر است و شاگردانی بسیاری تربیت کرده با  :24شبهه 

   (1291آبان  11)مؤمن و اهل نمازی ولی بداخالق در قیامت چیست؟ 

 

اعتقاد را با دانشمندی، خیری، باید ابتدا ببینیم چه اصراری داریم که حتماً صفات بی «:شبهه -ایکس »

انسان مؤمن، معتقد و اهل نماز و روزه را )که در متن سؤال آمده بود( با بداخالفی پیوند  معلمی ...، و صفات

 داده و توصیف نماییم؟! اما در هر حال به نکات ذیل دقت فرمایید:

بدیهی است دانشمندی که هیچ اعتقادی به خدا، رسول و قیامت ندارد، دانش چندانی هم ندارد،  -الف      

بلکه فقط در شناخت طبیعت و یا ابزار شناسی پیشرفت قابل توجهی داشته است. شناختی که در اغلب 

 موجودات به مراتب بیش از انسان وجود دارد. 

پیشرفتی حاصل کرده باشد، از « شناسیهستی»بدون شک انسان دانشمند کسی است که در      

ها برخوردار باشد و راه طی مراتب کمال تا تقرب هر چه بیشتر به منطبق با حقایق و واقعیت« بینیجهان»

کمال مطلق را بداند و به دانش خود نیز عمل نماید و بالتبع دانش تجربی او در همین مسیر ]هدفدار[ باشد. 

ان را براساس علم، حکمت و قدرت خویش خلق نموده و چگونگی آن را از عالم لذا خداوند متعال که جه

ی دنیا تا عالم قیامت تبیین نموده و چه باید کردها و نباید کردها را جهت رشد و کمال انسان وضع نموده ماده

ب علوم های او در خلق و کساست، و به انسان علم و قدرت تبیین داده است و به توجه در آیات و نشانه

فرماید به این که الهی به جز هللا وجود ندارد علم داشته باشید. و در این سخن سفارش نموده است، می

 نکات بسیار ژرفی برای اهل علم نهفته است:

ِفْر لَِذْنبَِك َو لِْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناتِ َو اللَُّه َفاْعلَْم أَنَُّه ال إِلَه إاِلَّ اللَُّه » ْْ  (19)محمد ص، « يَْعلَُم ُمَتَقلَّبَُكْم َو َمْثواُكمْ َو اْسَت

پس بدان كه هیچ معبودى جز او نیست و براى گناه خود و مؤمنین و مؤمنات استْفار كن كه خدا به  ترجمه:

 .سكونت و انتقال شما آگاه است

بشناسد، خدا را دانشمند واقعی کسی است که دست کم خودش را شناخته باشد که هر کس خود را      

 (السالمعلیه)و به قول حضرت امیر«. من عرف نفسه، فقد عرف ربّه» )ص(شناخته است. چنانچه پیامبر اکرم

رود؟ طبعاً کسی )مضمون( خوشا به حال کسی که می داند از کجا آمده است، در کجا هست و به کجا می

ست. بلکه چنانچه بیان شد، در خصوص کمترین که حداقل اطالعاتی در این زمینه ندارد، زیاد هم دانشمند نی

حد وجود که ماده است و آن هم نه کامل، بلکه در برخی موارد و به صورتی محدود اطالعاتی به دست آورده 

اعتقاد به مراتب بیش از تودهای عوام مردمی خسارت دیده است. و بشریت از این قبیل دانشمندان بی

 است.

د از علم نیز ارزشمند است، اما ارزش ماندگار بستگی به ماندگاری هدف دارد. در عین حال همین ح –ب      

گردند. باید توجه داشت که انسان در حیات اخروی به اگر هدف فانی بود، انسان و علمش نیز فانی می

 ای و با چیزی هست که برایش مانده است. لذا طبعاً اصل علوم مربوط به عالم ماده، با مرگ از بینگونه

آید، مگر آن که هدفش و عملکردش در رود و در عالمی که مادی نیست، فیزیک و شیمی به کار او نمیمی

هایش برای او مانده و مفید حالش واقع گردد. وریآموزی به دیگران و کاربردها و بهرهکسب علوم تجربی و باز

 یار ارزشمند و مفید خواهد بود.آن وقت کسب علوم تجربی و انتقال به غیر و استفاده از آنها نیز بس

آيد، پس از توجه به این که اعتقادات، اعمال و رفتار در قیامت به میان میی اما وقتی سخن از نتیجه  –ج      

کند، بلکه رحمت او وسعت دارد، ی احوال انسان آگاه است و نه تنها به احدی ظلم نمیخالق متعال به همه

کند. گیرد که برای او کار میضروری است که انسان اجرش را از کسی میتوجه به این مهم نیز الزم و 

شود دیگری را عبادت کرد، دیگری را اطاعت کرد و برای دیگری کار کرد، اما اجر را از شخص ثالث انتظار نمی

عزت، اجرش همین  که در سؤال آمده بود(، –داشت. لذا چنین دانشمندی، )اگرچه مال دنیا نیز نداشته باشد 

 دهند. و اجر نیز الزاماً پول و ثروت نیست.احترام و یاد خیر و تشکر خالیقی است که در دنیا به او می

اعتقاد، بلکه اگر کسی برای دنیا )ریا( نماز بخواند و روزه گرا و بینه تنها یک دانشمند خوش اخالق ماده     

 گردد.بگیرد نیز، اجرش همان است که در دنیا شامل و نصیبش می
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اما راجع به انسان معتقد، مؤمن، اهل نماز و روزه، ولی بداخالق نیز باید دقت شود که انسان معتقد  –د      

شود. لذا اگر با بداخالقی مواجه شدید ]اگرچه ظاهر مؤمنی داشته باشد[، باید و مؤمن هرگز بداخالق نمی

 .یقین بفرمایید که اعتقاد، ایمان و علمش بسیار ضعیف است

گردد. انسان باید تجلی حق اسالم برای رشد انسان آمده است که با کسب صفات کمال میسر می     

تعالی باشد. علم، حیات، قدرت، زیبایی، غنا، رأفت، رحمت، کرم، جود و ...، که بدانها توصیه شده است، 

انّی بعثت التمّم »دند که فرمو )ص(همه اسمای الهی هستند که باید در انسان تجلی یابند. و پیامبر اکرم

 ام. یعنی من برای اتمام و اکمال مکارم اخالقی مبعوث شده« مکارم االخالق

و  شود،پس کسی که اخالق ندارد، اعتقاد و ایمان درست و کاملی هم ندارد. به او نیز ظلمی نمی     

 گردد:ی رفتارهای خوب و یا بدش به خودش برمیی همهنتیجه

 (286 - )البقره...«  لَها ما َكَسبَْت َو َعلَْیها َما اْكَتَسبَتاللَُّه نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها  ال ُيَكلِّفُ »

هاى هر شخصى به سود خود او خدا هیچ كس را تكلیف نكند مگر به قدر توانايى او )و روز جزا( نیكى ترجمه:

 و بديهايش نیز به زيان خود او است ... .

 (124 - )البقره« َو ال تُْسَئلُوَن َعمَّا كانُوا يَْعَملُونَ لَها ما َكَسبَْت َو لَُكْم ما َكَسْبُتْم تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخلَْت »

در هر حال آنها امتى بودند و رفتند و هر چه كردند براى خود كردند شما هم هر چه بكنید براى خود  ترجمه:

 دند بازخواست نخواهید شد.كركنید شما از آنچه آنان مىمى
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را به امامت برگزید و چرا دیگری را  )ع(را به نبوت و حضرت علی )ص(چرا خداوند متعال حضرت محمد :25شبهه 

   (1291آبان  14)علت این انتخاب چه بوده است؟  برنگزید،

  

 به نکات ذیل توجه نمایید: «:شبهه -ایکس »

شد، همین سؤال راجع به او نیز صدق تردید هر شخص دیگری به رسالت و امامت برگزیده میبی –الف      

کرد، که چرا این فرد یا افراد و چرا دیگری نه؟ پس خوب است که سؤال را برای ذهن خودمان چنین می

لبته بحث که ا« های یک نبی یا وصی کدام است؟ضرورت نبوت و امامت چیست و ویژگی»تصحیح کنیم که 

 گردد.ای میای دارد که هر میزان توجه بدان سبب معارف گستردهمبسوطی است و ابعاد گسترده

نبی، رسول و امام فرستادگان حق جهت رشد و هدایت مردم به سوی هستند، پس اوست که باید  –ب      

 آنها را برگزیده و مکلف نماید. لذا فرمود: 

  (124 - األنعام) «َعُل رِسالََتهاللَُّه أَْعلَُم َحْیُث يَجْ »

 هللا عالمترین است که رسالتش را کجا قرار دهد.  ترجمه:

های الهی اشراف داشته ی علوم و حکمتتواند به همهپس این دقت نیز الزم است که انسان نمی     

 فهمد.میباشد، بلکه فقط به حد فهم خود، از آنچه خداوند متعال خود فرموده است، چیزهایی 

بدیهی است که هر نبی و امامی، باید کاملترین امت خود باشد، وگرنه نبوت و امامت او بر کسی که  –ج      

ی علم تجربی( باالتر باشد، معقول، منطقی، حکیمانه و ممکن نخواهد بود. طبعاً از او )حتی در یک مقوله

های کامل شوند، اشرف مخلوقات و انسانیده میها تا آخرالزمان برگزی امتپیامبر و امامی که برای همه

داند کدام یک از هستند که در طول زمان از آنها کاملتر وجود ندارد و نخواهد داشت، لذا فقط اوست که می

 بندگانش اشرف و اکمل هستند.

گاه کند ای انسان آفریده و سپس نالبته انتخاب الهی مانند انتخاب بشر نیست که گمان کنیم عده –د      

اند و آنها را برگزیند، بلکه به مقوالت بسیاری و از جمله سلسله مراتب وجود که کدام بیشتر رشد کرده

 واسطه استصادر اول و خلق اول است، نور اول است، تنها مخلوق بی )ص(گردد. چنانچه حضرت محمدبرمی

الهی هستند و عالم همه از نور آنها و  از همین نور است و مظهر اتم تجلی اسمای (السالمعلیه)و حضرت علی

اند. لذا کمال هدایت نیز توسط اکمل مخلوقات انجام ی آنها از نور الهی منور شده و وجود گرفتهبه واسطه

 پذیرد.می
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اند، معلوم است که عصمت به آنها داده شده که گناه برخی از امامان از کودکی به امامت رسیده :26شبهه 

   (1291آبان  18)کردیم. شد گناه نمیکنند، پس این هنری نیست. اگر به ما هم داده مینمی

   

نیز میسر  عصمت فقط به معنای گناه نکردن نیست و اساساً گناه نکردن برای دیگران «:شبهه -ایکس »

است. چرا که خداوند متعال به همگان فرموده است که گناه نکنید و بدیهی است که او امر به ناشدنی 

نماید. بلکه عصمت مصونیت از خطا و اشتباه نیز هست که مبتنی بر علم است. حال خواهند گفت: پس نمی

الً درست است. منتهی علم نفی به هر حال چنین علمی به آنها داده شده و به ما داده نشده است. کام

کنیم و هنر در این است که انسان به علم ی علمی که داریم عمل نمیکند. چنانچه ما نیز به همهاراده نمی

بدین مضمون فرمودند که هر کس به علمی که دارد عمل کند، خود  (السالمعلیه)خود عمل کند. امیرالمؤمنین

 عارفی خواهد شد.

صف مالئک قرار داشت و از علوم بسیاری برخوردار بود، اما هوای نفس بر او غلبه کرد و ابلیس نیز در      

طور هستند. یکی علم بیشتر دارد و دیگری علم کمتر و علومشان را به ها نیز همینرانده شد. سایر انسان

دانها وحی نمود یکدیگر منتقل می کنند. انبیای الهی یا اوصیای او نیز دارای علومی هستند که خداوند ب

]چنانچه بسیاری از علوم را در عقل، فطرت و سرشتمان به ما نیز عطا نمود و فرمود: فالهما فجورها و تقوٰیها[. 

اند. قرآن در اختیار همگان هست. احادیث نیز علوم دریافتی از منبع وحی را به ما منتقل کرده )ع(معصومین

 کنند. ه و استفاده نمیهست، علما هستند، اما همگان ایمان نیاورد

 5در  )عج(سالگی یا امام زمان 8مانند حضرات امام جواد در  )ع(در خصوص سن به امامت رسیدن ائمه     

در گهواره  )ع(سابقه نیست. حضرت عیسیسالگی، نیز باید توجه شود که اوالً در معجزات الهی این امر بی

ی علم و عمل به علم، سن و سال انیاً در مسئلهسخن گفت و فرمود که به من کتاب عطا شده است. ث

شناسیم که در سنین کودکی مطرح نیست. ما نیز در زندگی و اطراف خودمان افراد بسیاری را دیده یا می

اند. مانند بوعلی سینا و یا ... که در دنیا بسیار بوده و هستند. نبوغ داشته و به علومی دسترسی یافته

ت، اما چنانچه بیان شد، ایمان و عمل به علم شرط است نه صرف برخورداری از اگرچه این خود نعمتی اس

 غیر معصوم.و چه در  )ع(بستگی دارد، چه در معصوم« اراده»علم. ایمان و عمل به علم نیز به 

ی نماید و هنر در ارادهی آنها را نمیپس نه تنها علومی که به معصومین عطا شده است، نفی اراده     

کنند در ایمان و عمل به علم است، بلکه برای ما نیز نعمتی است که آنها علوم خود را به ما منتقل میصحیح 

 و ما باید هنر کنیم که ایمان آورده و عمل نماییم.

آور ندارد، بلکه باید های شبههبه ما داده نشده نیز نه تنها جای غصه و دغدغه )ع(این که علم معصومین     

دانند، دانند، همه شیمی نمیی علوم به همگان داده نشده است. همه فیزیک نمیهمه دقت کنیم اوالً 

دانند و ...، اما ضمن این که هر کس علمش را در دانند، همه پزشکی نمیهمه فضانوردی یا غواصی نمی

 ند تا رشد کنند.دانند که در هر نیازی باید به اهلش مراجعه کنگذارد، همه عقل دارند و میاختیار دیگران می

اند و نیز از وحی گرفته تا سخنان مبتنی بر وحی، علومشان را در اختیار بشریت گذاشته )ع(اهل عصمت     

بدون طلب هیچ اجر و مزد و با پذیرش زحمات و مشقاتی که ما تحمل یک فقره از آنها را نداریم، ما را هدایت 

ت نماید و به ایشان تأسی نموده و با ایمان اقدام به عمل کنند. پس انسان عاقل باید آن علوم را دریافمی

 نماید.
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   (1291آبان  19)پرستش چیست و چرا باید خدا را بپرستیم؟  )تهران(: 27شبهه 

  

 پرستش در اصل یعنی هدف گرفتن، تعلق و وابستگی داشتن.  «:شبهه –ایکس »

است که کامل بوده و هیچ نقصی به او راه ندارد و انسان موجود کاملی نیست، و تنها خداوند متعال      

ها نیز مانند سایر یابد. لذا انسانگاه نیستی و نقص راه نمیو به هستی هیچ ،یعنی هستی محض« کامل»

گردد و این موجودات این عالم فقیر و نیازمند هستند و همین فقر و نیاز، سبب عشق آنها به کمال می

کند البد کمالی هست من عاشق آن هستم، سبب حرکت ]مادی و معنوی[ ضمن آن که اثبات می« عشق»

: عشق واقعی و عاشق واقعی، دلیل بر وجود معشوق واقعی )ره(گردد. به قول حضرت امام خمینینیز می

 است. و این معنا یعنی همان فطری بودن توحید.

او نیز به قصد رسیدن به هدف باالتر های کوچکتر و مقطعی پس انسان در هر حرکتی هدفی دارد و هدف     

است. مثل این که انسان  –یعنی همان کمال  –ی اهداف، رسیدن به معشوق گردد و منتهای همهاتخاذ می

خواهد گرسنه نمانده و سیر شود، تا هالک نگردد و با رفع گرسنگی به کمال خورد تا سیر شود و میغذا می

کند تا از فقر به کمال غنا برسد و ... . ال علم برسد، کسب معاش میکند تا از جهل به کمبرسد. تحصیل می

خالصه هر تالشی برای گذر از نقص و نیستی و تقرب به کمال و هستی است. حتی کسی که خطا و 

 کند، به این علت است که کمال را در آن دیده است.خالفی می

فت و برای تقرب و وصال او حرکت کرد، آن این یعنی پرستش. پس اگر انسان چیزی را هدف نهایی خود گر

را معبود و إله خود گرفته باشد و خواه « هللا»او. خواه شناختش درست باشد و « معبود و إله»شود چیز می

یعنی الهی نیست  -« ال إله االّ هللا»های دیگر را إله و معبود گرفته باشد. لذا فرمود: در خطا باشد و مخلوق

فریب نخورید و تجلیات ذات رب که همه مخلوقاتی چون شما و یا پستتر از شما هستند را به جز هللا. یعنی 

 إله خود فرض نکنید، چرا که حقیقت هستی غیر از این است و آنها هیچ یک إله نیستند.

حال دقت کنیم که پرستش هر معبودی، شکل و الزاماتی متناسب با آن دارد. به عنوان مثال: اگر معبود      

سعی و تالش او ی شد، یعنی در هستی خود هیچ هدفی باالتر از شهوت نداشت و همه « شهوت»ی کس

در جهت و سمت و سوی ارضای شهوت جنسی بود، معبود او همان شهوت است و عبادت چنین معبودی  

 مستلزم شهوترانی به هر شکلی است.

مال و ثروت افزونتر از هر طریقی خواهد شد، عبادت چنین معبودی کسب « مال و ثروت»اگر معبود کسی      

معبود شد، عبادت او کسب علم و صرف تمام توجهات و امکانات و حرکات جهت کسب علم « علم»بود. اگر 

شد، باید طال و جواهر به گردنش بیاویزد و فرزند را مقابلش قربانی کند و « بت»خواهد بود. اگر معبود کسی 

دهد، اطاعت کند. ر او را که راه رشد و رسیدن ]صراط مستقیم[ را نشان میشد، باید اوام« هللا»اگر معبود 

 است.« لقاء هللا»و واصل شدن به « قرب الهی»ی کلیه احکام و عبادات در اسالم همان لذا فلسفه

ُجوا لِقاَء َربِِّه َفْلیَْعَمْل َعَمالً صالِحاً َو ال َفَمْن كاَن يَرْ إِلَيَّ أَنَّما إِلُهُكْم إِلٌه واِحٌد  ُقْل إِنَّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم ُيوحى»

 (111 - )الکهف« ُيْشرِْك بِِعباَدِة َربِِّه أََحداً 

شود، حق اين است كه خداى شما بگو من فقط بشرى هستم همانند شما، كه به من وحى مى ترجمه:

مل شايسته كند و هیچكس را در يگانه است پس هر كه امید دارد كه به پیشگاه پروردگار خويش رود بايد ع

 عبادت پروردگارش شريك نكند

شود که احدی در عالم وجود ندارد که با توجه به نکات فوق که به صورت خالصه بیان شد، معلوم می     

کند هیچ معبودی، اعم از طاغوت زمان، بت، ی نداشته باشد. حتی کسی که گمان می«معبود»و « إله»

کند، معبودش هوای نفس خودش است و آن را بندگی و اطاعت پرستیده و بندگی نمیشهوت، مال و ... را ن

 کند. چنانچه فرمود:می
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بََصرِِه ِغشاَوًة َفَمْن  َسْمِعِه َو َقْلبِِه َو َجَعَل َعلى ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى َو أََضلَُّه اللَُّه َعلىَمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه أَ َفَرأَْيَت »

 (22 - )الجاثیه« ِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَ َفال تََذكَُّرونَ يَْهدي

هیچ ديدى آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و  ترجمه:

كند آيا باز بر گوش و قلبش مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت، ديگر بعد از خدا چه كسى او را هدايت مى

 شويد؟هم متذكر نمى

که همان رشد، تکامل و تقرب به کمال یعنی هللا شود، بدین ترتیب علت پرستش )عبادت( نیز روشن می     

قربة الی »کنیم هر کاری، از نماز گرفته تا دیگر امور، نیت می یباشد. و به همین دلیل ابتداجل جالله می

دهم برای نزدیک شدن به هللا جل جالله. و به همین دلیل هیچ امر نیکی که یعنی این کار را انجام می ،«هللا

 نباشد، پذیرفته نیست.« هللا»هدف از آن 

ی وجود ندارد و «خود»تعالی است، چرا که اساساً نیز همان عشق حق« حقیقت خود»عشق به خود      

باشد. و آدمی چون فطرتاً بیند، همان تجلیات ذات حق تعالی میانسان هر چه در خود و بیرون خود می

بینند، ای خود را به غیر از او میدارد. اما عده های او را نیز دوستی تجلیات و نشانهعاشق اوست، همه

ی او شوند، همچنان که هر چیزی به غیر او را مستقل و کمال فرض کنند، عبد و بندهاینان خودپرست می

 شوند.می
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چیست؟ اهل سنت والیت را  (السالمعلیه)دالیل تشیع برای امامت و خالفت بالفصل حضرت علی :28شبهه 

   (1291آبان  19)کنند. دوستی معنی می
  

 شود:ی کوتاه اشاره میدالیل عقلی ونقلی بسیاراست که دراین مختصرفقط به چندنمونه«:شبهه-ایکس»

از دالیل عقلی این که محال است خداوند متعال که انبیاء و اوصیای متعددی برای هدایت انسان  –الف      

که این  - فرستاده است، به ناگاه انسان را با یک کتاب رها نموده و هدایتشان را به دست خودشان بسپارد

زئیات حیات اخروی و راه ! و نیز محال است پیامبری که از چگونگی طهارت تا شهادت و ج- دیگر هدایت نیست

« ابتر»رسیدن خبر داده است، تکلیف مردم را برای بعد از خود تعیین ننموده باشد. با این شیوه هدایت 

ی آشکار از این تعیین و تکلیف ی غدیر فقط یک نمونهماند. پس البد تعیین و تکلیف نموده است، که خطبهمی

 ر شده و کسی منکر آن نیست.است که در کتب بسیار معتبر اهل سنت نیز ذک

فرماید که در روز محشر هر انسانی را با از دالیل نقلی آن که وقتی خداوند متعال در قرآن کریم می –ب      

کنم، البد هر انسانی باید امامی داشته باشد و حتماً دارد. چه امام حق و چه امام باطل امامش محشور می

ای دور هم داوند متعال توسط رسولش معرفی نماید، نه این که عدهو بدیهی است که امام حق را باید خ

 نشسته و تصمیم بگیرند که چه کسی امامشان باشد:

 (71،)اْلسراء« َفَمْن ُأوتَِي كِتابَُه بِیَمینِِه َفُأولئَِك يَْقَرُؤَن كِتابَُهْم َو ال ُيْظلَُموَن َفتیالً  بِإِماِمِهمْ يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناسٍ »

[ روز هر گروهى را با پیشواى آنها بخوانیم پس هر كس را كه كتابش به دست راستش داده شده ]آن ترجمه:

 [ بر ايشان ستم نشود.[ شكاف هسته ]خرمايىباشد، آنان را بخوانند و ]به اندازه

یسد و همه چیز را نواعمال انسان و نیز آثار آن اعمال را میی  فرماید که همهو وقتی خداوند متعال می     

کند، پس البد باید امامی باشد و بدیهی است که این امام به انتخاب در امام مبین ]امام آشکار[ جمع می

 تواند به خداوند امام، پیشوا و خلیفة هللا تحمیل کند:انسان نیست و انسان نمی

ُموا َو آثاَرهُ  إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتى»  (12)یس، « إِماٍم ُمبینٍ  ٍء أَْحَصْیناُه فيْم َو ُكلَّ َشيْ َو نَْكُتُب ما َقدَّ

كند همه را اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنیم و آنچه كردهمايیم كه مردگان را زنده مى ترجمه:

 ايم.نويسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى

ای نیست که هر کسی بتواند نیز دقت شود که ادبیات و زبان مقوله« والیت»در مورد معنی کلمه  –ج      

 مطابق هر میل و هدفی که دارد، معنای واژگان را تْییر دهد. 

دهد، اما اگر تنها معنایش این باشد، تمامی آیاتی که ی والیت معنای دوستی را هم میاگرچه کلمه     

رود و اساساً دیگر چیزی از خود سخن فرموده، تحریف شده و زیر سؤال می« والیت»خداوند در آن از 

 ماند.بینی توحیدی و اسالم باقی نمیجهان

مورد به  112مورد به صورت اسم و  124باشد که در در قرآن کریم می ی والیت پر استعمالترین واژهواژه     

قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به صورتی که »صورت فعل آمده است. معنای خود کلمه والیت: 

های قرآنی به زبان عربی است نامهو راغب در مفردات که از معتبرترین لْت« ای بین آنها نباشدهیچ فاصله

واِلیت به معنی نصرت است اما َوالیت به معنی تصدی و صاحب اختیارِی یک کار است و گفته »نویسد: می

 «.اختیاری است هر دو یکی است و حقیقت آن همان تصدی و صاحب شده است که معنی

در یک مراسم پرشکوه  )ص(فقط همان دوستی باشد، معنا ندارد که پیامبر اکرم« والیت»ی اگر معنای واژه     

ی ی مردم را جمع نماید و سفارش کند که حاضرین نیز به غایبین بگویند و آن خطبهو با تشریفات خاص، همه

 را توصیه نماید. )ع(صل را بخواند که صرفاً دوستی با علیمف

من کنت »ی ی غدیر ]که در کتب معتبر اهل سنت ثبت است و منکر ندارد[ نیز همین یک جملهخطبه –د      

ای بسیار مفصل و کامل از توحید تا معاد است و بخش مهمی از آن به نیست. خطبه« مواله فهذا علی مواله

ی آن معانی است. ی معروف به اصطالح تبلور همهاختصاص یافته و این جمله« و خالفت امامت»موضوع 

دهند که علی و اوالد طیب من گذارم، توضیح میفرمایند دو ثقل برای شما میایشان در همین خطبه که می

. از هم جدا دهند ..است و هر یک از آن دو از دیگری خبر می« ثقل اکبر»و قرآن « ثقل اصْر»از نسل او 

آگاه باشید که  -« فی ارضه ُحکّاُمهاال إنّهم امناء فی خلقه و »شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. نمی

 آنان امینان خداوند میان مردم و حاکمان او روی زمین هستند.

کنند؟! نا میرا نیز چیز دیگری مع« امناء و حکام»؟! یا آن که «دوستی»آیا این سفارشات یعنی صرفاً      

 اگرچه به همین دوستی نیز وفا نکردند. 
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کس نمازش قبول است  هر ن دنیا نماز است،آمسلمانان اعتقاد داریم اولین سوال در  ما )اراک(: 29شبهه 

کنند. پس تکلیف یک آفریقایی، امریکایی و ... که از نماز نشنیده و یا مسیحی به باقی اعمال رسیدگی می

   (1291 آذر 5)است چیست؟ 

   

استوار شده « اصول و فروع»دین اسالم نیز مانند هر بنا و ساختار دیگری براساس  «:شبهه -ایکس »

هر چیزی »اند های برخوردار است، تا آنجا که فرموداست و نماز یکی از فروع دین و البته از اهمیت ویژه

 «.ن استنماز ستون دی»و یا « صورتی دارد و صورت دین اسالم، نماز است

شود. چنانچه شود که ابتدا از اصول و در رأس آن سؤال میی فوق، معلوم میبا توجه به نکته –الف      

باشد. و دقت شود که پرسیده می« پروردگارت کیست؟ –من ربّک »دانیم که اولین سؤال تصریح شده و می

را صاحب  یعنی در طول زندگی چه کسی« رّب تو کیست؟»شود شود خالقت کیست؟ بلکه پرسیده مینمی

ها، شهوت، ثروت ... و یا هللا جل جالله؟ و شناختی؟ فرعون زمان، طاغوتی امورت میاختیار و تربیت کننده

 باقی نخواهد بود، بلکه منطبق با واقعیت شخص خواهد بود. پاسخ نیز با جمله

گردد، پس از رسیدگی میاند سؤال اول از نماز است و اگر قبول شد به مابقی اعمال این که فرموده –ب      

شود که مدعی است خدا، نبوت، معاد، عدل و گذر از اصول است. یعنی این سؤال به مسلمان مربوط می

امامت را قبول کرده است. وگرنه معلوم است کسی که اصل را قبول نداشته، فرع را به نحو شدیدتر 

 شناخته و قبول نداشته است.نمی

ی اعمال ریز و درشت ی اعمال رسیدگی شود، بلکه همهاز نماز به بقیه در ضمن چنین نیست که پس     

ی اخروی( است. بلکه بدین معنا بیان شده است که سایر اعمال خوب همگان مورد بازخواست )نتیجه

 شود.گردد و بسیاری از اعمال بد، به خاطر نماز بخشوده میمسلمان، به شرط قبولی نمازش قبول می

، بدیهی است کسی که وصل نبوده، منقطع بوده است و در «وصل شدن به خدا»، یعنی «لوةالص»نماز      

 ی الهی محروم و منقطع خواهد بود.آخرت نیز از رحمت خاصه

اما راجع به دیگران، مانند کسانی که در بالد غیراسالمی زندگی کرده و اصالً از اسالم شناخت  –ج      

چه رسد به نماز یا سایر احکام، باید دقت شود که همگان در محضر  اند،صحیحی نداشته و یا نشنیده

ی او مورد سؤال و سپس ثواب یا تعالی که خالق، رب و مبدأ و مقصد خلقت است ایستاده و از ناحیهحق

 گیرند و او به حال بندگانش کامالً آگاه است و عادل و رحمان و رحیم است.عقاب قرار می

َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكْم إِنَّ اللََّه  إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكرٍ َو ُأْنثى يا أَي َها النَّاسُ »

 (12الحجرات، )« َعلیٌم َخبیرٌ 

ها كرديم تا يكديگر را ها و قبیلهاى مردم ما شما را از مردى و زنى بیافريديم، و شما را شعبه ترجمه:

گمان گرامىترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست. ]و[ خدا داناى آگاه  بشناسید ]و با هم آشنا شويد[. بي

 .است

مخلوقاتش و از جمله انسان آگاه است، بلکه به ی ی احوال و اعمال کلیهخداوند متعال نه تنها به همه     

 نوع دیدگاه، بصیرت و چگونگی و چرایی آن نیز علم و بصیرت دارد:

 (112)األنعام، « ال تُْدرُِكُه اأْلَْبصاُر َو ُهَو ُيْدرُِك اأْلَْبصاَر َو ُهَو اللَّطیُف اْلَخبیرُ »

 .كند و او لطیف و دانا استمى كند ولى او ديدگان را دركديدگان، او را درك نمى ترجمه:

آورده، تواند بهانهاز یک سو او آگاه، بصیر، عادل و رحمان و رحیم است و از سوی دیگر کسی نمی پس     

 خورد.: خدا راجع به بهشتش گول نمی(السالمعلیه)ی امام حسینتوجیه کند و یا فریب دهد. به فرموده

ی انبیای الهی و منطبق با حکم عقل عوت اسالم نیست، بلکه دعوت همهاعتقاد به خداوند متعال، فقط د     

ی من بود و برای دعوت شما به را که بنده )ع(و فطرت است. پس اگر از مسیحی سؤال شد: چرا مسیح
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گرفتید و او را خدا فرض کردید و « القدسپدر، پسر و روح –القدس اب، ابن و روح»توحید فرستاده شده بود، 

دا مقام پدری قائل شدید و برای او فرزندی در نظر گرفتید و این پدر و فرزند را یکی دانستید؟ راه فرار برای خ

پذیرد. معنا را نمیاین همه تناقض بی« عقل»ی ما مسیحی بود. چرا که تواند بگوید: چون جامعهندارد و نمی

 نیست. چنانچه در اسالم نیز اصول دین تحقیقی است و تقلید در آن جایز 

خداوند متعال، علیم، حکیم و بصیر، عادل نیز هست، لذا از هیچ کس بیش از آنچه به او داده انتظاری  –د      

 نماید. چنانچه فرمود:نداشته و سؤالی نمی

 (286 ،)البقره...«  ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها لَها ما َكَسبَْت َو َعلَْیها َما اْكَتَسبَت»

هاى هر شخصى به سود خود او خدا هیچ كس را تكلیف نكند مگر به قدر توانايى او )و روز جزا( نیكى ترجمه:

 و بديهايش نیز به زيان خود او است...

گوید یا خیر؟ اصالً شود که راست میپس اگر کسی مدعی شد که خبری از اسالم نداشته، معلوم می     

 توانسته خبری به دست آورد یا خیر؟ به دست آورده، می او که از بسیاری چیزها خبر

بدون شک یک امریکایی یا اروپایی که مدعی حقوق بشر است و حتی برای احقاق حقوق سگش در      

تواند بگوید از کشته شدن کند، نمیگیرد و از او مراقبت میکند و حتی وکیل میی انسانی، تالش میجامعه

 دانسته که او هم حقوقی دارد.اطالع بوده یا اصالً نمیگناه بیهای بیانسان

خداوند متعال خوبی و بدی هر کسی را نیز به خودش الهام کرده است. لذا همگان با جهل، ظلم، جنایت،      

ظالم ظلم کنند، در حق  هاین روست که اگر از دزد بدزند، بغارت، تجاوز، تبعیض، فساد و فحشا مخالفند. از 

یتی روا دارند، به حقوق یک متجاوز تجاوز کنند و علیه مفسد فسادی انجام دهند، مخالفت می جانی جنا

 کند. 

 (8و  7)الشمس،  «وَرَها َو تَْقَوئَهاجُ َمَها فُ ْفسٍ َو َما َسوَّئَها * َفأَْلهَ َو نَ »

داشتن چنان نظامى[  و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با چنان نظام كامل بیافريد * ]و در اثر ترجمه:

 خیر و شر آن را به آن الهام كرد.

گردد، چرا که رفتار هر کسی نیز به تناسب پس از غیرمسلمین نیز ابتدا از اصول اعتقاداتشان سؤال می     

اهداف اوست. و در مورد فروع رفتارها و اعمال نیز دست خدا بسته نیست، بر هر کسی به حد ظرفیتش 

 خواهد.به همان حد از او میاتمام حجت نموده و 
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ما به خدا معتقدیم، اما از کجا معلوم که این همان خدای اسالم باشد ]یا به تعبیر دیگر خدای  :31شبهه 

های دانشجویی. پاسخ شود، به ویژه در محیطاسالم همان خدای واقعی باشد[؟ این شبهه بسیار ترویج می

   (1291آذر  14)چیست؟ 

   

پرستند و خدا، خداست و این خدا و آن خدا نداریم. لذا مردمان یا خدای حقیقی را می «:شبهه – ایکس»

 پرستند. چنانچه خود فرمود:یا نام خدا را بر غیر خدا گذاشته و خدایان کاذبی را به جای خدای حقیقی می

 (21)ابراهیم،« تََمتَُّعوا َفإِنَّ َمصیَرُكْم إِلَى النَّارِ َو َجَعلُوا لِلَِّه أَْنداداً لُِیِضل وا َعْن َسبیلِِه ُقْل »

آنها براى خدا مانندهايى قرار دادند تا )مردم را( از راه وى گمراه كنند، بگو از زندگى دنیا بهره گیريد اما  ترجمه:

 .سرانجام كار شما به سوى آتش دوزخ است

این خدا کدام خداست، آیا همان خدای اسالم دانند که یای به خدا معتقد بوده ولی هنوز نمپس اگر عده     

پرستند ارائه کنند تا با تطبیق تعاریف، و خدایی که می« خدا»الزم است تعریفی از  است یا خدایی دیگر ؟!

مسئله برایشان معلوم و مکشوف گردد. به عنوان مثال و نیز برای راهنمایی در تفکر و نزدیکی ذهن، به نکات 

 ردد:ذیل دقت گ

 خدایان کاذب:     

ی اولیه، یا انرژی اولیه یا انفجار اولیه است که موجب پیدایش جهان اگر گفتند: خدای ما، همان ماده  -     

این خدا، خدا نیست، چرا که خدا نه ماده است و نه منفجر  ،ها[ماتریالیستی گردیده است ]نظریه 

 شود.می

 –که بود عالم را آفرید و سپس خودش مرد و از بین رفت ]مرگ مؤلف اگر گفتند: خدای ما، هر چه   -     

 میرد.این خدا، خدا نیست، چون خدا، اگر خداست، مرگ را نیز خودش آفریده و هرگز نمی ،نیچه[

و « خدا»گوییم طور میمصداق است، همینمفهوم و بیاگر گفتند: خدای ما فقط یک اسم یا لفظ بی  -     

هایی که پرستند، اسممسما و یک لفظ را میبی« اسم»گوییم! اینها فقط یک دانیم چه مینمیخودمان هم 

 گذارند:خودشان روی چیزهای دیگر می

ْیُتُموها أَْنُتْم َو آباُؤُكْم »  (41یوسف،)...« ما تَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ أَْسماًء َسمَّ

معنا است كه خود شما و پدرانتان حقیقت و الفاظ بىىپرستید اسماء بآنچه غیر از خدا مى ترجمه:

 ايد. ساخته

َوْجِهِه َخِسَر  َحْرٍف َفإِْن أَصابَُه َخْیٌر اْطَمأَنَّ بِِه َو إِْن أَصابَْتُه فِْتَنٌة اْنَقلََب َعلى َو ِمَن النَّاسِ َمْن يَْعُبُد اللََّه َعلى»

ْنیا َو اَْلِخَرَة ذلَِك ُهَو اْلُخسْ   (11الحج،) «راُن اْلُمبینُ الد 

كند و اگر او را خیرى رسد بدان آرام گیرد و اگر و از مردمان كسى هست كه خدا را به زبان عبادت مى ترجمه:

  .جهان و آن جهان، اين است آن زيانكارى آشكار او را باليى رسد، روى برگرداند. زيانكار شد در اين

پرستان قدیم و تراشیم ]بتهایی است که با دست خود میسنگها و اگر گفتند: خدای ما، بت  -     

بسیاری از مردمان عصر حاضر، به ویژه در هندوستان و خاور دور[، این خدا مصنوع دست بشر است و حیات، 

 شعور، علم و قدرتی نیز ندارند. و خدا مخلوق و مصنوع نیست.

 (71الشعراء،) «قالُوا نَْعُبُد أَْصناماً َفَنظَل  لَها عاكِفینَ »

 كنیم. پرستیم و پیوسته به عبادتشان قیام مىهايى را مىگفتند: بت ترجمه:
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و بسیاری از مردمان عصر  )ع(اگر گفتند: خدا و إله ما، گاو و گوساله است ]گوساله پرستان امت موسی  -     

ند[، آن نیز خدا نیست، بلکه پرستحاضر در هندوستان ... و نیز بسیاری دیگر که آدمیان گوساله صفت را می

 گیرد.خوی حیوانیتش نشأت میی گرایی انسان است که از سلطه پرستی و حیوانحیوان

 (88 طه،)« َفَنِسيَ  َفأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَُه ُخواٌر َفقالُوا هذا إِلُهُكْم َو إِلُه ُموسى»

گفت: اين خداى شما و  .صداى گوساله داشتاى را ساخت كه گوسالهی و براى آنها مجسمه  ترجمه:

 خداى موسى است، و ايمان را رها كردند. 

زاید و مالئک دختران او هستند و از این قبیل خرافات. اگر گفتند: خدای ما، خدایی است که می  -     

تنی و مستلزم ]بسیاری از خرافات به ویژه در یهودیت و مسیحیت[، این نیز خدا نیست، چرا که اوالً زایش مب

نیاز است و در ثانی زایش فعل مخلوق مادی است. حتی مجردات )مالئک( نیز نیاز است و خداوند غنی و بی

 زایش ندارند.

ْیرِ ِعْلٍم ُسْبحانَُه َو تَعالى» َْ  (68 األنعام،)  «ُفونَعمَّا يَصِ  َو َجَعلُوا لِلَِّه ُشَركاَء اْلجِنَّ َو َخلََقُهْم َو َخَرُقوا لَُه بَنیَن َو بَناتٍ بِ

براى خدا از جنیان كه آنها را نیز خدا آفريده شريكانى انگاشتند و از روى بى دانشى براى او پسران و  ترجمه:

 . كنند برتر استدخترانى ساختند، خدا منزه است و از آنچه وصف مى

را پسر خدا  )ع(یر یا موسی یا عیسیاگر گفتند: ما اهل کتاب هستیم، به پیامبران اعتقاد داریم و ُعزَ   -     

شناسیم و ... ]باورهای یهودیت و مسیحیت[، اینها نیز می« القدسپسر، روح پدر،»را  )ع(یا عیسی، دانیممی

 خرافه و افترا بستن به خداوند است و چنین خدایی که پسر داشته باشد، خدا نیست.

اْلَمسیُح اْبُن اللَِّه ذلَِك َقْولُُهْم بِأَْفواِهِهْم ُيضاِهُؤَن َقْوَل الَّذيَن َكَفُروا  قالَتِ النَّصارىَو قالَتِ اْلیَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َو »

 (21 التوبه،) «ِمْن َقْبُل قاتَلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤَفُكونَ 

ايشان ی پسر خدا است، و نصارى گفتند مسیح پسر خدا است، اين عقیده  ريهوديان گفتند: عزي ترجمه:

كنند، در عقیده مانند همان كسانى شدند كه قبال كفر ورزيده بودند، خدا است كه به زبان هم جارى مى

 گذارد.ايشان را بكشد چگونه افترائات كفار در ايشان اثر مى

اگر گفتند: ما مسلمانیم، اما خدای ما نیز مانند مخلوقاتش جسم و شکل دارد، دست و پا و چشم و   -     

ها، آمدن عبدالوهاب از منبرش ]اعتقاد وهابیآید مانند پایین کند، از آسمان پایین میگوش دارد، حرکت می

ون بر این صفات حّد وارد چنین خدایی نیز خدا نیست، چ ها و برخی دیگر از مذاهب اهل سنت[،سلفی

 شود و خدا محدود نیست.می

کنیم، خدا گوییم و بعد هر چه دلمان خواست میی خدا میاگر در زبان یا عمل گفتند: ما یک کلمه  -     

دانم و خدای خودم، کی گفته عبادت و پرستش مستلزم کند، من میداند، خدا خودش قبول میخودش می

خود و به انحراف اطاعت از دستورات خدا در قرآن کریم است، و در مقام مخالفت و برای توجیه انحراف 

کشیدن دیگران، ادای روشنفکری و به سوی قرائت جدید و تفسیرهای من درآوردی رفت و ...، آنها نیز هوای 

 پرستند:نفسشان را خدا گرفته و آن را می

بََصرِِه ِغشاَوًة َفَمْن  َقْلبِِه َو َجَعَل َعلىَسْمِعِه َو  ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى أَ َفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه اللَُّه َعلى»

   (22 الجاثیه،)« يَْهديِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَ َفال تََذكَُّرونَ 

هیچ ديدى آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و  ترجمه:

كند آيا باز ت، ديگر بعد از خدا چه كسى او را هدايت مىبر گوش و قلبش مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخ

 شويد؟هم متذكر نمى

خواند و عقل و فطرت نیز گواهی داده و خدای حقیقی که در کالم وحی معرفی شده و اسالم بدان می     

 نماید:تصدیق می
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ست، و هر چه کمال پرستیم، هستی و کمال محض اشناسیم و میاما اگر گفتند: خدایی که ما می  -     

نیازی، رأفت، رحمت و ...[، در عقل و فطرت قابل شناسایی و شمارش است ]مثل: حیات، علم، زیبایی، بی

 .باشدمی...  و رحیم رئوف، غنی، جمیل، علیم، حّی، که اوست فقط وهای اوست ها و نشانههمه اسم

 (8 طه،) «اْلُحْسنىاللَُّه ال إِلَه إاِلَّ ُهَو لَُه اأْلَْسماُء »

 های نیکو ]کمال[ متعلق به اوست. ی نشانههللا ]خدایی است[ که إلهی به جز او نیست و همه ترجمه:

گاه ای است که هیچزنده -« إِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَحي  اْلَقی وم اللَُّه ال»اگر گفتند: او زنده و نگهدارنده است و      

 َو اللَُّه ُيْحیي»خالق زندگی و مرگ است و لذا زنده کننده و میراننده اوست  -« ال يَُموت اْلَحّيِ الَّذي»میرد نمی

میُع »شنوا و داناست  -« َو اللَُّه َمْوالُكْم َو ُهَو اْلَعلیُم اْلَحكیم»علیم و حکیم است  -« َو ُيمیت َو اللَُّه ُهَو السَّ

او شنوا و بینا و با بصیرت   -« إِنَُّه َعلیٌم بِذاتِ الص ُدورِ »قات است مخلوی عالم به ظاهر و باطن همه  -« اْلَعلیمُ 

بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن »ی مخلوقات و رحیم به عباد خود است رحمان به همه -« َو أَنَّ اللََّه َسمیٌع بَصیر»است 

ای اعم از اشراف و تسلط عقلی، یا سلطههیچ راه نفوذ  -« ُقْل ُهَو اللَُّه أََحد»واحد و نیز احد است  -« الرَّحیم

لَْم يَلِْد َو لَْم »شود زاییده نشده و کسی از او زاییده نمی -« اللَُّه الصََّمد»علمی، قدرتی و یا ... بر او نیست 

َكِمْثلِِه  لَْیسَ »مثل و مانند و شبیهی ندارد  -« َو لَْم يَُكن لَُّه ُكُفًوا أََحد»هیچ موجودی همتای او نیست  -« ُيولَد

از هر عیب، نقص، کاستی، ضعف و سایر  -« إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاق»ی مرزوقین اوست رازق و رزاق همه -« ءَشيْ 

 و خالصه آن که: « ُسْبحاَن اللَِّه َرّبِ اْلعالَمین»های مخلوق منزه است نشانه

َهاَدِة  ُهَو الرَّْحَماُن الرَِّحیُم * ُهَو اللَُّه الَِّذى اَل إاَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك ُهَو اللَُّه الَِّذى اَل إاَِلَه إاِلَّ ُهَو  َعالُِم الْ » َْْیبِ َو الشَّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلعَ   ُق اْلبَارِئُ ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن * ُهَو اللَُّه اْلَخالِ  رُ زِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبِّ اْلُقد وُس السَّ

َماَواتِ َو اأْلَْرضِ  اْلُمَصوُِّر لَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسنىَ    (24تا  22)الحشر، « كِیمُ َو ُهَو اْلَعزِيُز اْلحَ  ُيَسبُِّح لَُه َما فِى السَّ

او اللَّه است كه هیچ معبودى به جز او نیست عالم به غیب و آشكار است او رحمان و رحیم است *  ترجمه:

او اللَّه است كه هیچ معبودى جز او نیست ملك و منزه است، سالم و ايمنى دهنده است مسلط و مقتدر 

و اللَّه است كه آفريننده و ورزند * اها كه برايش مىاست جبار و متكبر است، آرى اللَّه منزه است از آن شرك

گوى اويند و او ها و زمین است تسبیحپديد آورنده و صورتگر است او اسمايى حسنى دارد آنچه در آسمان

 عزيزى است حكیم.

ی انبیای الهی و به ویژه حضرت او همان خدای حقیقی است که در کالم وحی الهی و در بیان همه     

معرفی و به عبادت آن دعوت و راهنمایی شده است و به غیر از او خدایی وجود  (هصل هللا علیه و آل)محمد مصطفی

 ندارد.

پس اگر تعریف و شناخت آنها از خدا همین است، همان خدای حقیقی و خدای معرفی شده در اسالم را      

بان آورده و یا بر پرستند و اگر تعاریف دیگری دارند، اصالً خدا نمی پرستند، هر چند که نام خدا را به زمی

 چیزهای دیگر گذاشته باشند.

 

 


