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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ َ�  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥتَأ َّ� ۚ َما ِ�  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� َ�ۡعلَُم َما  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ 
َ
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َ�ۡ�َ � إِ�َّ بَِما َشآَءۚ  ۦٓ �َِ�ۡ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَع ُكۡرِسيُُّه وَسِ  �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ وَُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�  ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَما

 ]٢٥٥ البقرة:[ ﴾٢٥٥ ۡلَعِظيمُ ٱ
]  [هستىتدبیر کننده . زنده [و] هیچ معبودى نیست جز خداوند یگانه«

اى از  گیرد (و لحظه هیچگاه خواب سبک و سنگینى او را فرانمىاست. 
. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین ماند) هستى، غافل نمى تدبیر جهان

است، از آن اوست. چه کسى است که بدون حکم او در پیشگاهش 
داند و به چیزى از علم  شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آینده آنان را مى

]  یابند. کرسى [فرمانروایى او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى
آید و  ین را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر او گران نمىاو آسمانها و زم

 .»او بلند مرتبه بزرگ [قدر] است

و چنانکه در  ،الکرسی است یةسوره بقره معروف به آ 255ق آیه آیۀ فو
 ،ترین آیه قرآن مجید است. در این آیه شریفه روایات نقل شده است افضل

مانندش اهللا سبحانه و تعالی ذات عظیم خود را و صفات و کماالت بدون 
که علم ذات او تعالی است » اهللا«و لفظ  ،را به بندگانش معرفی نموده است

 شود بیانگر این مطلب است.  و بر غیرش اطالق کرده نمی

 صفت اول و بیانگر حق اهللا بر بندگان  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ ﴿قوله تعالی: 
 



 الكرىس تتفس� آي  ٤

اینست که معبودي وجود ندارد جز او  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ ﴿و معنی  ،است
اله نفی جنس شده است چون که ال نفی جنس » ال إله«در لفظ  .تعالی

اثبات الوهیت فقط براي خداوند متعال شده » إال اهللا«است. و در لفظ 
خداوند متعال اختصاص دارد و غیر از او کسی است. یعنی معبودیت به 

دیگر معبود نیست. تا اینجا همه ادیان و باالخص ادیان آسمانی هم 
 اند که عبادت حق اختصاصی اهللا سبحانه تعالی است و معبود بر عقیده

او تعالی است. و انس و جن را به این هدف آفریده است که حق، فقط 
 تنها او را پرستش کنند. 

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  ]۵۶ ریات:االذ[ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
 ». را پرستش کنندایم مگر اینکه تنها م نیافریده ها را ها و انسان ما جن« 

که معبود فقط خالق الیزال است و » اال هو ال إله«و همین است معنی 
اگر از  ه عابداند. لیکنممخلوقات از انس و جن و مالئک و غیره ه

که حق اختصاصی اهللا  ×تعریف عبادت  :صاحبان ادیان پرسیده شود
 لچیست؟ اکثر اه ×سبحانه و تعالی است و شما نیز به او عقیده دارید 

 مانند.  ادیان از دادن جواب صحیح عاجز می

 تشریح عبادت 

ها به نهایت  مفسرین عبادت را به (نهایت خضوع و خشوع) و بعضی
اند. به هر حال این معنی درست است لیکن محتاج به  تعظیم معنی کرده

شود به خاطر  باشد چون که معیار انتهاي تعظیم مشخص نمی توضیح می
-اند. شاه ولی اهللا  اینکه والدین و مشائخ و اساتید و بزرگان نیز قابل تعظیم
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که  :هاي خودش نسبت به معنی عبادت گفته است در کتاب -حمه اهللار
کند هر  گویند. بنده به آن ذات که او را بندگی می عبادت بندگی را می

کند. بهترین  وقت و هر جا محتاج است و در برابر او تذلل و عاجزي می
  :رحمه اهللا فرموده است رضا یدرش یخشمعناي عبادت را 

العلم  يف أيغيبية ( ةن للمعبود سلطأبالعبادة عبارة عن االعتقاد والشعور «

علی النفع والرضر فكل دعاء ونداء وثناء سباب يقدر هبا الترصف) فوق األو

عبادت عبارت است از عقیده  .1»عبادة فهيمن هذا االعتقاد  ينشأتعظيم و

داشتن به اینکه معبود قدرتی غیبی مافوق االسباب در علم و تصرف دارد 
تواند نفع و ضرر برساند پس هر دعاء و فریاد و ثناء و  که با آن قدرت می

 تعظیمی که از این اعتقاد حاصل شود عبادت است. 

 اقسام عبادت 

را براي خوانندگان محترم  اکنون بعد از بیان تعریف عبادت، اقسام آن
 : دهیم، عبادت سه قسم دارد وضیح میت

 قولی. -1
 فعلی یا بدنی. -2
 .مالی -3

اظهار عقیده شده است و نیز   چنانکه در تشهد از زبان پیامبر اسالم

يَِّباُت «امتش را آموخته است که  َواُت َوالطَّ
َ
ل ِ َوالصَّ از این مطلب  »اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ

_____________ 

 . ٤مدارج السالکین ص  -١
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هاي قولی (التحیات) که شامل کلمات  شود که عبادت چنین استنباط می
آنها هاي بدنی (الصلوات) که در رأس  باشند و عبادت تعظیمیه و غیره می

و تعالی اختصاص دارند و معنی اختصاص از زکات است به اهللا سبحانه 
براي اختصاص است. در  شود چون که الم لفظ هللا میم والم لفظ هللا مفه

هاي قولی و فعلی و مالی به اهللا سبحانه و  یقت اعتراف باینکه عبادتحق
تعالی اختصاص دارند امتثال به امر اهللا تعالی است که در سوره انعام 

  :فرموده است

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿   ﴾١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
 ]۱۶۲ األنعام:[ 
نماز من و قربانی من و موت و حیات من به خداوند متعال  یقیناًبگو که «

و و او شریک ندارد  ،اختصاص دارند که صاحب اختیار جهانیان است
ام. یعنی از امتیان  ماموریت من همین است و من قبل از همه تسلیم شده

 ».ام خودم قبل از همه در برابر دستور خداوند متعال تسلیم شده
چون که ارکان مخصوصه یا  ،ت متشکل از قول و فعلنماز عبادتی اس

دو نوع عبادت (قولی و فعلی) را در بر  ﴾َصَ�ِ� ﴿پس  ،اند یا فعل قول

اشاره بعبادت مالی دارد که در رأس آنها قربانی  ﴾�ُُسِ� ﴿و  ،گرفته است
اعتراف و اقرار » فرش«و » عرش«در  ماکر است. پس هنگامی که پیامبر

هاي قولی و فعلی و مالی به او تعالی اختصاص  فرمود که همه عبادت
دارند خداوند متعال باو خطاب کرد و انعام ثالثه را به ایشان عنایت فرمود 

ِ َوَ�َرَ�تُهُ «که جمله  �َُّها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ
َ
ْيَك �

َ
ُم َعل

َ
ال مطلب داللت بر این  »السَّ

مُ صریح دارد. و انعام (
َ

ال ِ ) و (السَّ ) به پیامبر اسالم بََرَ�ت) و (َورمَْحَُة ا�َّ
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از آن جائی که رحمت   اند. لیکن پیامبر اسالم خطاباً عنایت شده
للعالمین است در انعام خودش امت و عباد الصالحین را شریک گردانیده 

ْيَنا « ي و جمله ،است
َ
ُم َعل

َ
ال احِلِ�َ السَّ ِ الصَّ بر این مطلب  »َوىلَعَ ِعَباِد ا�َّ

لذا معرفه  ،معرفه تکرار شده است ×داللت دارد. و در جمله السالم علینا 
شود. یعنی (پروردگارا) همان سالمی را که به من عنایت  اول مراد می

بر من و امتان من و تمام بندگان صالح خداوند متعال باشد و  اید فرموده
احِلِ�َ جمله ( ِ الصَّ ) تمام بندگان صالح و نیک خداوند متعال را از ِعَباِد ا�َّ

در بر گرفته است. خالصه اینکه از ها  ها و جن مالئکه و انبیاء و انسان
آیات قرآنی و احادیث نبوي هویدا است که عبادت که هدف اصلی خلقت 

  زبانی، بدنی، مالی. -1 :انس و جن است منقسم به سه قسم است
و مغز عبادت، دعاء یعنی خواندن اهللا سبحانه و تعالی در هر جا و هر 

که خواندن باشد مشروط به زمان و یا وقت است چون که این عبادت 
تواند با معبود بر  مکانی مخصوص نیست پس در هر زمان و مکان بنده می

حق تماس برقرار کند و در هر حالی که انسان قرار داشته باشد از قیام 
تواند خداوند  (ایستادن) و قعود (نشستن) و اضطجاع (دراز کشیدن) می

د. و در اوصاف عباداهللا همین چیز ذکر شده متعال را بخواند و او را یاد کن
کنند و فقط  است که آنها در هر سه حالتی که دارند خداوند متعال را یاد می

اند  ها دانشمندان واقعی زنند و نزد خداوند متعال همین انسان او را فریاد می
 زنند.  خوانند و فریاد می که در حال قیام و قعود و اضطجاع او را می

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخۡلِق ِ�  إِنَّ ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
�َ�ٰٖت ّ�ِ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩٠ ۡ� َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم  �َّ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
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ُروَن ِ� َخۡلِق  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�َتَفكَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� َر�ََّنا َما َخلَۡقَت  ۡ�

 .]۱۹۱ -۱۹۰آل عمران: [  ﴾١٩١ �َّارِ ٱُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب 
شماري  ها و زمین و اختالف شب و روز دالئل بی در پیدایش آسمان«

کنند  دانش از آنها استفاده می(براي وحدانیت او تعالی) است که صاحبان 
و نشستن و حالت  اند که خداوند متعال را در حالت قیام نها کسانیو آ

فرمایند و  ها و زمین تفکر می کنند و در پیدایش آسمان خوابیدن یاد می
 کائنات را عبث و بیهوده خلق نفرموده اي این همه ،اي ربا :گویند می

 . »پس ما را از عذاب جهنم حفاظت بفرما

از بیان اوصاف صاحبان عقل و دانش خداوند متعال مسیر بندگانش را 
که بندگان مقرب بارگاه او تعالی در هر حالت او را با مشخص گردانید 

آنها را به خواندن رب سبحانه و کنند و این یاد و فکر  قلب و زبان یاد می

ا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�ٰذَ ﴿ :کند که آنها فریاد تعالی وادار می
از غیر اهللا بریده  نها کامالًآدهند و توجه  را سر می ﴾�َّارِ ٱفَقَِنا َعَذاَب 

دهد که هیچ  فکر و ذکر، آنها را باین طرف سوق میشود و در نتیجه  می
احدي در کائنات عظیم با او تعالی شریک و سهیم نبوده است. همانطوري 

اختالف لیل و نهار یگانه بوده است ها و زمین و  که در پیدا کردن آسمان
 و هیچ احدي را ،لذا در فریادرسی و دادرسی بندگانش نیز یگانه است

هاي زبانی، دعاء (خواندن)  نداده است. مغز عبادتقرار سهیم و دخیل 
و تمام اذکار از نوع تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل و تالوت قرآن  ،است

و دعوت الی اهللا  -والسالم ةعلیهم الصلو -مجید و درود و سالم بر انبیاء 
گوید از نوع امر بالمعروف و النهی عن  تعالی و آنچه زبان در جنب اهللا می
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هاي زبانی از  اند. خالصۀ این که عبادت المنکر همه و همه عبادت زبانی
و افزونترند باین خاطر هاي بدنی و مالی به کرات و مرات بیشتر  عبادت

ِ «( :در تعلیم تشهد فرمود  پیامبر گرامی اسالم ) یعنی همه اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ
متعال اختصاص اي که باشند به خداوند  هاي زبانی به هر گونه عبادت

يَِّباُت ( :دارند. و بعد فرمود َواُت َوالطَّ
َ
ل این دو کلمه را با تکرار واو بر  )َوالصَّ

) عطف فرمود و در حقیقت باین مطلب اشاره شده است اتلَِّحيَّاُت مبتداء (

ِ اند و با تکرار خبر ( که این دو کلمه در خبر شریک التحیات ) جمله ِ�َّ
ت هللا ادر حقیقت عبارت باین گونه است: الصلوگیرند.  مستقل قرار می

و امام ابوحنیفه در خواندن تشهد همین روایت ابن مسعود  ×والطیبات هللا 
را که با دو واو ذکر شده است ترجیح داده است چون که سه جمله مستقل 

زبانی گیرند و بر تکرار و استمرار داللت دارند. بعد از عبادات  قرار می
گیرند  که از جانب موحدین براي خداوند متعال انجام می اند عبادات بدنی

هاي بدنی مشروط بشرط  خواه فقیر باشند یا غنی. چون که اکثر عبادت
اند آن کثرتی را که عبادت زبانی دارند بخاطر  زمان و مکان و دیگر شروط

اند آن کثرت را عبادات بدنی ندارند مثالًً  این که کمتر مشروط بشروط
، طواف، قیام، جهاد و غیره همه اینها مشروط بشرائط زمان و رکوع، سجده
هاي مالی  اند و در هر جا و هر وقت مقدور نیستند. و عبادت مکان و غیره
توانند آنها  هاي بدنی را ندارند چون که فقط صاحبان مال می کثرت عبادت

زکات و قربانی و صدقات و دیگر وجوه خیریه که با  :را انجام دهند، مثل
 مال انجام گیرند. 
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 خالصۀ کالم 

هاي زبانی، بدنی و مالی به خداوند متعال  خالصۀ کالم اینکه عبادت
اند فقط به  اختصاص دارند چون که صفاتی که مقتضی عبادت بندگان

خداوند متعال اختصاص دارند. و هیچ احدي در آن صفات با خداوند 
 متعال سهیم و شریک نبوده است. 

و در آیه شریفه کرسی براي این مطلب که عبادت به خداوند متعال 
اي ایراد شده است. دلیل اول (الحی) زندة  اختصاص دارند دالئل کثیره

دائمی اگر گفته شود که همه موجودات جاندار، حیات و زندگی دارند 
 پس امتیاز رب سبحانه و تعالی در (این صفت) (الحی) چیست؟ 

ل امتیاز حیاتش را با موجودات جاندار در جایی خداوند متعا :جواب
  :فرماید خطاب فرموده است چنین بیان می  که به پیامبر گرامی اسالم

﴿ ۡ ِيٱ ۡلَ�ِّ ٱَ�َ  َوتََو�َّ  ]۵۸ :الفرقان[      ﴾َ� َ�ُموُت  �َّ
 .»بر ذات دائمی و الیموت او اعتماد داشته باش«

و توانا و الیموت اعتماد و براي حل مشکالت فقط بر ذات مقتدر 
داشته باش و در جمیع امور و مهمات فقط بر آن ذاتی اعتماد داشته باش 

لوقات توکل و که زندگیش جاودانی و ابدي است. و بر هیچ یکی از مخ
. چون که زندگی آنها مستعار و عارضی است و هر اعتماد نداشته باش

ه و تعالی که زندگیش اند بجز ذات مقدس اهللا سبحان لحظۀ تهدید به مرگ
 جاودانی و سرمدي است. 

  ]۳۵نبیاء: األ[     ﴾لَۡمۡوتِ ٱَ�ۡفٖس َذآ�َِقُة  ُ�ُّ ﴿

 . »چشد هر موجود جاندار ذائقه موت را می«
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و تعالی حیاتش دائمی و سرمدي است لذا فقط ذات مقدس اهللا سبحانه 
کائنات و بر او اعتماد کرده شود و بندگی او انجام بگیرد که او خالق 

و در صفت خالقیت و مالکیت و  ،موجودات جاندار و غیر جاندار است
ربوبیت یگانه است پس در عبادت هم باید یگانه باشد. و در صفت 

چون همه  ،که مقتضی عبادت او تعالی است نیز یگانه است »الحی«
آنها حیات عنایت فرموده است. در  و به ،موجودات را او آفریده است

اند و نه  کنند نه چیزي را آفریده کسانی را که مشرکین پرستش می ،مقابل
زندگی جاودانی دارند و حتی از خودشان اطالعی ندارند. چه جائی که از 
حال عابدان خود مطلع شوند و به دادشان رسیدگی کنند بر این مطلب آیه 

و ناتوانائی معبودان  عجز که سوره نحل داللت صریح دارد 20-21
 را خداوند متعال بیان کرده است. مشرکین 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ

ۡمَ�ٌٰت 
َ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  أ

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
 ]۲۱-۲۰ :نحلال[ ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ

اند بلکه  خوانند هیچ چیزي را نساخته کسانی را که مشرکین آنها را می«
اند زندگی ندارند و شعور زمان  اند. مرده خود آنها خود آنها ساخته شده

 ».)لذا معبود شما معبود یگانه است(حشر خود را از قبرها ندارند. 
چون که خواندن مافوق االسباب عبادت است و به خداوند متعال 
اختصاص دارد و مشرکین در این حق اختصاصی خداوند متعال خیانت 

خوانند. خداوند متعال در این آیات  کنند و مافوق االسباب غیر او را می می
شریفه عجز و ناتوانی غیر اهللا را بیان فرموده است که آنهایی را که 

خوانند توانایی پیدا کردن اشیاء را ندارند  ز خداوند متعال میمشرکین ج
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ه اند و آنها را خداوند متعال خلق فرمود بلکه خود آنها محتاج به خالق
اند زندگی ندارند و خود  د که آنها مردهفرمای است. و سپس بطور ترقی می

دان اند در حالی که معبو خوانند در حال حاضر زنده مشرکین که آنها را می
اند حاالنکه در  تر تر و ناتوان آنها زندگی ندارند لذا از خود آنها ضعیف

 «مخلوق بودن عابدین و معبودین آنها برابرند همه مخلوق خالق 
َ

وَْحَدهُ ال

 ُ
َ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ ﴿باشند. و در  می »رَشِ�َك هل
َ
را نسبت عجز آنها  ﴾َوَما �َۡشُعُروَن �

د که معبودان مشرکین نه تنها از فرمای عابدین بطور ترقی بیان می به احوال
شوند، بلکه از خویشتن نیز اطالعی  فریاد فریاد کنندگان خویش مطلع نمی

شوند. یعنی  دانند که چه زمانی از قبور حشر و نشر می ندارند و نمی
 گشا و دافع بال و نافع و کسانی را که مشرکین بعنوان حاجت روا و مشکل

خوانند از احوال حشر و نشر خود اطالع ندارند چه رسد به اینکه  ضار می
فریادکنندگان خویش را دادرسی و فریادرسی کنند. خالصه اینکه کمال 

کرده است. و عجز معبودان مشرکین را در عدم اطالع از احوالشان بیان 

که معبود و  ]۱۶۳: البقرة[﴾ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿د که فرمای بطور نتیجه می
چون که از حال و احوال شما اطالع  ،فریادرس شما معبود یگانه است

 شود و این مطلب را در آیه اي از شما غافل نمی کامل دارد و هیچ لحظه
 د. فرمای چنین بیان میسوره نمل  23

نَّ  َ� ﴿
َ
َ ٱَجَرَم أ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ إِنَّهُ  �َّ َ� ُ�ِبُّ  ۥَ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ

 ]۲۳ :نحلال[ ﴾٢٣ لُۡمۡسَتۡكِ�ِ�نَ ٱ
فقط خداوند متعال از اسرار و عالنیه آنها اطالع کامل دارد. و  یقیناً«

آنهایی که از تنها خواندن او تعالی استکبار دارند محبوب خدا نیستند و 
 ».آنها را خداوند متعال دوست ندارد
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خویش مطلع باشد و آنهایی الزمۀ معبود اینست که از احوال عابدین 
ال حشر و نشر خویش شوند از احو که بجز خداوند متعال خوانده می

 چه جائی که از احوال خوانندگان خویش مطلع شوند.  اطالعی ندارند،
ها و  اگر گفته شود که آیات شریفه در مورد بت :یک شبهه

اند و کسانی را که انبیاء و اولیاء و شهداء و صالحین را  پرستان بت
 گیرند.  خوانند در بر نمی می

شود که آیات قرآنی هیچ اختصاصی به  در جواب گفته می :جواب
ب اند از نظر لغت عر ها ندارند چون که کلماتی که در آیات بکار رفته بت

شوند که  ها اختصاص ندارند بلکه تمام آن کسانی را شامل می به بت
  »الذین«لفظ  مثالًشوند.  مافوق االسباب غیر از خداوند متعال خوانده می

نیز جمع  »يَۡدُعونَ «و ضمیر مرفوع  ،اسم موصول براي جمع مذکر است

ِ ِمن ُدوِن «گردد. و کلمه  مذکر است و به مشرکین بر می یک کلمه  »ٱ�َّ
اند  ها باشند که جماد گیرد، خواه بت عام است و تمام غیر اهللا را در بر می

و غیره  -والسالم ةعلیهم الصال -مثل انبیاء و اولیاء یا اینکه جاندار باشند 

ِ ِمن ُدوِن «چون که به هر حال همه آنها مصداق  اند. انبیاء و اولیاء و   »ٱ�َّ
 »الذین«اند. و لفظ  خداوند متعال نها غیرشهداء و صالحین و غیره همه آ

ها و فلزهاي  ها و چوب ها آن را بر سنگ است هرگز عربکه جمع مذکر 
که در  »الذین«کنند بلکه در لغت عرب مصداق لفظ  جان اطالق نمی بی

شود  ها اطالق نمی اند حتی تنها بر زن آیه بکار رفته است مردان و ذوالعقول
آن مجید مشرکین عرب و یهود و نصاري بودند چون که مخاطبین اول قر

هاي خود  و این هر سه گروه در ورطۀ شرك غرق شده بودند لیکن شرك
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هاي انبیاء و اولیاء و شهداء و  کردند. مشرکین عرب مجسمه را توجیه می
صالحین را بعنوان یاد بود ساخته بودند و در حرم امن و پاك اهللا سبحانه و 

و هنگام دعاء و نیایش آنها را مورد توجه خود قرار ه بودند دتعالی قرار دا
هاي ساخته شده دست خویش هرگز  دادند اما در حقیقت از مجسمه می

روا و مشکل گشا کردند و آنها را به عنوان حاجت  امداد و استمداد نمی
خواندند.  ها را بعنوان مشکل گشا می خواندند بلکه صاحبان آن مجسمه نمی

ها، صاحبان مجسمه  اشتند که هنگام حضور آنها در برابر مجسمهو عقیده د
کنند.  شوند و براي حل مشکالت و معضالت آنها اقدام می خوشحال می

لذا خداوند متعال عجز و ناتوانی آنها را در آیات شریفه بیان فرمود. و 
کسانی را که « :کلمات را مطابق عقیده آنها بکار برده است. و فرمود

اند هیچ چیزي  خوانند غیر از خداوند متعال خلق نکرده نها را میمشرکین آ
اند  و آنها مرده ،اند را بلکه خود آنها مثل خوانندگان مخلوق خداوند متعال
دوم . و در خبر »زندگی ندارند و از حشر و نشر خویش اطالعی ندارند

ِينَ ٱوَ ﴿دانند که  موات) را بکار برد. اهل فن لغت عربی میمبتدا کلمه (أ َّ� 
ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  َ� َ�ۡلُُقوَن ﴿و جمله  ،است موصول با صله مبتدأ﴾ �َّ

موات) خبر دوم. ، و (أاست خبر اول براي مبتدأ﴾ ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َشۡ� 
شود چنانچه در  و میت بر جانداران اطالق می است، اموات جمع میت

 قرآن مجید فرموده است: 

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿   ]۳۰الزمر:[        ﴾٣٠َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
هم خواهند  خواهی مرد و مخالفان تو» ر گرامیاي پیامب« بدرستی تو«

 . »مرد
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هاي  شود نه بر سنگ پس کلمه اموات و میت بر جانداران اطالق می
ها از آنها ساخته شده بودند. خداوند متعال با گفتن  جان و فلزات که بت بی

اموات غیر احیاء عجز و ناتوانی آنها را بیان کرد. یعنی کسانی که 
ند توان اند موت را از خود و خویشاوندان خود دفع کنند چطور می نتوانسته

 به مشکالت و مصائب شما رسیدگی کنند. 
اگر گفته شود که خود آنها توانائی رسیدگی به مشکالت  :شبهه

خوانندگان خویش را ندارند. ولی از خداوند متعال براي حل مشکالت و 
گیرند و چون که  مصائب خوانندگان خویش استمداد و استعانت می

دگان آنها فوري اقدام اند در حل مشکالت خوانن محبوب خداوند متعال
 فرماید.  می

َوَما ﴿در جمله بعدي این زعم و گمان آنها را جواب داد که  :الجواب
يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 

َ
آنها از حشر و نشر خویش اطالعی ندارند. چه  ﴾�َۡشُعُروَن �

رسد به اینکه از مشکالت و مصائب شما اطالع حاصل کنند. و سپس 
متعال مسئلت و استمداد کنند. پس بهتر اینکه براي حل آنها از خداوند 

بدون واسطه فقط از خداوند متعال بخواهید و فقط او را  شما مستقیماً
 بخوانید که او از اسرار و عالنیۀ شما اطالع کامل دارد. 

نَّ  َ� ﴿
َ
َ ٱَجَرَم أ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ  �َّ  ]۲۳ :النحل[ ﴾َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ

 ».خداوند متعال است که از اسرار و عالنیه جهانیان آگاه است یقیناً«

خالصه اینکه کمال عجز کسانی را که مشرکین آنها را غیر از خداوند 
خوانند در آیات شریفه بیان فرموده است. و امثال این آیات در  متعال می

اند. از باب نمونه بذکر  هاي مختلفه بکثرت بیان شده قرآن مجید در سوره
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نمایم. تا  هاي مختلف با ترجمه و تشریح آنها اکتفا می د آیاتی از سورهچن
ین خوانندگان محترم بر بصیرت بیشتري قرار گیرند. در سوره فرقان مشرک

 را سرزنش و نکوهش فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن َوَ� َ�ۡملُِكوَن  ٔٗ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
� َوَ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ� �ُُشوٗر�  نُفِسِهۡم َ�ّٗ

َ
�ِ٣﴾  
 ]۳ :فرقانال[ 
اند که هیچ چیزي  مشرکین غیر از خداوند متعال معبودانی را اتخاذ کرده«

اند (مثل عابدان) اختیار نفع و  اند حاالنکه خود آنها مخلوق نکرده را خلق
 ».ضرر خویش را ندارند و اختیار موت و حیات و حشر و نشر را ندارند

کنند و آنها را براي خود  مشرکین آنها را عبادت میکسانی که  :یعنی
 اند اند مثل خود آنها عاجزاند هیچ چیزي را خلق نکرده معبود قرار داده

اند و اختیار نفع و ضرر خود را و  بلکه خودشان مثل عابدین مخلوق
اختیار موت و حیات و حشر و نشر خویش را و جهانیان را جهانیان را و 

 اند.  ندارند. یعنی در ناتوانی و ضعف مثل عابدین خویش
بدین و معبودین را در ضمن و همچنین در سوره حج عجز و ناتوانی عا

  :ده استیک مثال بیان فرمو

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱُ�َِب َمَثٞل فَ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ۡسَتِمُعوا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ

ِ ٱ ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  �َّ ْ ٱلَن َ�ۡلُُقوا بَاُب ٱ�ن �َۡسلُۡبُهُم  ۥۖ َ�ُ  ۡجَتَمُعوا ا �َّ  ٔٗ َشۡ�  �ُّ
الُِب ٱ�َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف   ]٧٣ :حجال[ ﴾٧٣ لَۡمۡطلُوُب ٱوَ  لطَّ

احسن بشنوید. بدرستی که شود پس بوجه  مثالی ایراد کرده می ،اي مردم«
خوانید (براي جلب منفعت یا  کسانی را که شما غیر از خداوند متعال می

همه آنها توانند مگسی را خلق کنند اگر چه  دفع مضرت) هرگز آنها نمی
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و اگر مگس از آنها چیزي را سلب کند  ،اجتماع کنند براي ساختن آن
توانند از او پس بگیرند طالب (عابد) و مطلوب (معبود)  هرگز نمی

 ».ناتوانند

و در ضمن مثالی دیگر در سوره عنکبوت ضعف و ناتوانی آنها را 
  :چنین بیان فرموده است

ِينَ ٱ َمثَُل ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱمِن ُدوِن  �َّ ۡوِ�َآَء َكَمثَِل  �َّ
َ
ََذۡت ٱ لَۡعنَكبُوتِ ٱأ بَيٗۡتاۖ  �َّ

وَۡهَن 
َ
َ ٱ إِنَّ  ٤١لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  لَۡعنَكبُوِت� ٱَ�َۡيُت  ۡ�ُيُوتِ ٱ�نَّ أ َ�ۡعلَُم َما  �َّ

� وَُهَو  ۦيَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ءٖ ۡمَ�ُٰل ٱ َوتِلَۡك  ٤٢ ۡ�َِكيمُ ٱ لَۡعزِ�زُ ٱمِن َ�ۡ
َ
�ۡ 

 ]۴۳-۴۲-۴۱ :عنکبوتال[ ﴾٤٣ لَۡ�ٰلُِمونَ ٱَما َ�ۡعقِلَُهآ إِ�َّ نَۡ�ِ�َُها لِلنَّاِس� وَ 
اند مثل  مثال کسانی که غیر از خداوند متعال، کارساز اتخاذ کرده«

ترین  براي خودش حاالنکه ضعیفسازد  عنکبوت است که خانه می
دانستند (غیر خدا را کارساز و  هاي خانۀ عنکبوت است، اگر می خانه

داند کسانی را که غیر از  دادند) خداوند متعال می دوست قرار نمی
این امثال  ×خوانند هر چه باشد و اوست توانا و حکیم  خداوند متعال می

کنند مگر  ین امثال را درك نمیکنیم. و حقائق ا را ما براي مردم بیان می
 ».ها عالم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿خالصۀ تشریح آیات مذکوره اینکه در جمله  تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ
ِ ٱ خوانند  تمام آن کسانی را که مشرکین آنها را غیر از خداوند متعال می ﴾�َّ

 ×خواه ذوي العقول باشند یا غیر ذوي العقول جاندار باشند یا غیر جاندار 

ِ ٱِمن ُدوِن ﴿صاحب مقام عند اهللا باشند یا نباشند همه را لفظ  شامل  ﴾�َّ
اند. یعنی کسانی را که شما غیر از خداوند  چون غیر خداوند متعال ،است
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متعال ما فوق االسباب بعنوان حاجت روا و مشکل گشا براي جلب منفعت 
تواند مگسی را  که هرگز نمیخوانید آنقدر عاجز و ناتوانند  و دفع مضرت می

بجاي خود، حتی اگر چیزي را مگس برباید هم  خلق کنند. خلق مگس
 توانند از او پس بگیرند. پس شما و آنها در ناتوانی برابرید.  نمی

در مثال سوره عنکبوت ناتوانی و نادانی مشرکین و معبودان آنها بیان 
کارساز و  شده است. مثال کسانی که غیر از خداوند متعال مافوق االسباب،

اند، مثل عنکبوت است. عنکبوت زیر  حاجت روا و دوست قرار داده
اي از تار و پود ضعیف خودش  ها براي خودش خانه ها و سقف پناهگاه

کند که همین تارها و پودهاي ضعیف که خانه او از  و تصور میسازد  می
کنند  منفعت و دفع مضرت میآنها تشکیل شده است براي او جلب 

در حقیقت خانه او هیچ قدرتی براي جلب منفعت و دفع مضرت  حاالنکه
ها هستند که او را از باد و باران حفاظت  ها و سقف او ندارد و آن پناهگاه

کنند و مثال کسانی که آنها را غیر از خداوند متعال کارساز و مشکل  می
خانه عنکبوت از تمام  اند مثل خانه عنکبوت است و گشا قرار داده

تر است. اگر  تر و ضعیف سستسازند  ایی که مخلوقات در دنیا میه خانه
داشتند هرگز غیر خداوند متعال  درك و فهم درستی می خوانندگان غیر اهللا

خواندند و از آنها  را مافوق االسباب بعنوان حاجت روا و مشکل گشا نمی
کردند چون که غیر از خداوند  مافوق االسباب در عالم غیب استمداد نمی

 متعال دیگر از احوال جمیع مخلوقات اطالع کامل ندارد. 
شود که بسیاري از کسانی که مشرکین آنها را  شبهه وارد میحال این 

خوانند بندگان مقرب  خواندند یا می به عنوان حاجت روا و مشکل گشا می
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ادبی  ها در حق آنها نوعی بی اند. و این مثال و محبوب خداوند متعال بوده
 شود.  محسوب می

اعتراض کردند  ها بر رسول اهللا و حتی مشرکین در مورد همین مثال
گفتند که ذات عظیم خداوند متعال امکان ندارد که مثال مگس و  و می

عنکبوت را در کالمش براي مقربان خودش ایراد فرماید. خداوند متعال در 
 هاي بعدي شبهه وارده را جواب دادند که  آیه

َ ٱ إِنَّ ﴿ � وَُهَو  ۦَ�ۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ ءٖ   ﴾٤٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱِمن َ�ۡ
 ]۴۲ :عنکبوتال[

خوانند غیر از او  داند کسانی را که مشرکین آنها را می خداوند متعال می«
لذا براي تبیین حقائق از ایراد هیچ مثالی دریغ (تعالی هر چیزي که باشد 

و (چون که غالب و توانا است  )احدي هراس نداردفرماید و از هیچ  نمی
فرماید چون که حکیم  رعایت می مثال جهت حکمت را کامالًدر ایراد 

 ».)مطلق است

ۡمَ�ُٰل ٱ َوتِۡلَك ﴿ سپس براي ساکت کردن معترضین آیه: و
َ
نَۡ�ُِ�َها  ۡ�

را اضافه فرمود. که این  ]٤٣ :عنکبوتال[ ﴾٤٣ ۡلَ�ٰلُِمونَ ٱلِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقِلَُهآ إِ�َّ 
شوند هیچ احدي حق  امثال از طرف من که عزیز و حکیم هستم ایراد می

برد مگر علماء  ها پی نمی اعتراض ندارد و هیچ کس به حقائق این مثال
اند. در واقع معرفت  رسیدهتعالی  ت اهللا سبحانه وفربانی و حقانی که بمعر

شأن عظیم اهللا سبحانه و تعالی را دانشمندان علوم نبوت دارند. و این آیه 
در فضیلت علماء ربانی داللت صریح دارد که آنها حقیقت امثال را درك 

کنند و کسانی که از معرفت خداوند متعال اطالعی ندارند و منکر آیات  می

َراَد ﴿که  گویند اند از روي اعتراض می الهی
َ
ٓ أ ُ ٱَماَذا البقرة: [﴾ بَِ�َٰذا َمَثٗ�ۘ  �َّ
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چه چیزي را اراده هاي (اهانت آمیز)  خداوند متعال از ایراد این مثال« ]۲۶
 . لذا نصیب آنها از آیات و امثال اعتراض است و بس. »کرده است

 القیوم

القیوم، دلیل ثانی براي معبودیت اهللا سبحانه و تعالی است. معنی القیوم 
همانطوري که در تفسیر روح المعانی منقول شده است. القائم الحافظ لکل 

هر چیز اوست. و او بحفاظت هیچ احدي یعنی نگهبان و حافظ  ×شیء 
ها بالها و  نیازمند نیست بلکه همه مخلوقات ارضی و سماوي را از تمام رنج

اهللا سبحانه و  ،د حتی محافظ انبیاء و اولیاءفرمای فقط او تعالی حفاظت می
تعالی است و به آنها دستور داده است که در تمام مراحل زندگی از تمام 

کنم چنانچه به  ها و بالها از من پناه بخواهید که من شما را حفاظت می رنج
 در قرآن مجید بکثرت دستور داده شده است که   پیامبر گرامی اسالم

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت  َوقُل﴿
َ
َ�ِٰط�ِ ٱرَّّبِ أ ُعوذُ  ٩٧ لشَّ

َ
ن  َوأ

َ
بَِك َرّبِ أ

وِن    .]۹۸ -۹۷المؤمنون: [ ﴾ ٩٨َ�ُۡ�ُ
و از اینکه * برم!  هاى شیاطین به تو پناه مى و بگو: پروردگارا! از وسوسه«

 .»برم! به تو پناه مى -اى پروردگار من -شوند (نیز)آنان نزد من حاضر 
از شر جمیع  ×که بگو  ×همچنین در معوذتین آموزش داده شده است 

خواهم و در سوره جن نیز بعنوان تعلیم  مخلوقات من از رب فلق پناه می

ِ ٱإِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن  قُۡل ﴿عقیده دستور داده است که  ِجَد ِمن  �َّ
َ
َحٞد َوَلۡن أ

َ
أ

هیچ احدي مرا از عذاب خدا پناه  :بگو« ]٢٢ :جنال[ ﴾٢٢ُمۡلَتَحًدا  ۦُدونِهِ 
 ».یابم دهد و هیچ پناهگاهی غیر از او نمی نمی
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 ةعلیه الصال -و احادیث نبوي خالصۀ این که در این مورد آیات 
اند و پناه  داللت صریحی دارند که انبیاء و اولیاء پناه گیرنده بوده -والسالم

 دهنده فقط خداوند متعال بوده است. 

 سیرة بندگان مخلص خدا در استعاذه و استمداد 

بندگان مخلص در تمام مراحل زندگی براي حل مشکالت و مصائب و 
و او تعالی به فریاد آنها  ،اند جلب منافع فقط خداوند متعال را فریاد زده

سیرت طیبۀ حضرت یوسف بن  ،از باب نمونه .رسیدگی فرموده است
والسالم را که در قرآن  ةن ابراهیم خلیل اهللا علیهم الصالبیعقوب بن اسحاق 

  کنم. هنگامی که برادران یوسف مجید صراحتاً بیان شده است ذکر می
گ او را از پدر بزرگوارش جدا نسبت به او حسد ورزیدند و با ترفند و نیرن

چاه انداختند و گزارش بسیار ناگوار و تلخ را به پدر کردند و در 
ابالغ نمودند که حضرت یوسف را گرگ  بزرگوارشان حضرت یعقوب 

در  در این موقع حساس پیامبر گرامی حضرت یعقوب  ،خورده است
شود که گزارش شما صحت  فرمود که از قرائن معلوم میجواب فرزندانش 

اید مطابق نفس اماره شما بوده است و در این موقع  ندارد و آنچه شما کرده
گیرم و نتائج امور را بخداوند متعال  حساس من از صبر جمیل کار می

 کنم چون که او فریادرس فریادکنندگان است.  تفویض می

ُ ٱفََصۡ�ٞ َ�ِيٞلۖ وَ ﴿ ٰ َما تَِصُفوَن  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ �َّ  ]۱۸یوسف: [ ﴾١٨َ�َ

وظیفه من صبر جمیل است و از خداوند متعال که فریاد رس «
 . »گیرم است استعانت بر گزارش تلخ و ناگوار شما می
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انگیز بندگان  شود که در مواقع بسیار حساس و غم معلوم می صراحتاً
شوند چون که جز او کسی دیگر قدرت  میباو متوجه  خداوند متعال کامالً

 دادرسی و فریادرسی بندگان را در اختیار ندارد حتی حضرت یعقوب
آباء و اجدادش را بعنوان وسیله، فریاد نزد بلکه فقط به خداوند متعال که 
مستعان است استعانت گرفت و صبر جمیل را در فراق فرزند عزیزش 

 وظیفه خود قرار داد. 
هاي خودش نیز به خداوند  در مراحل آزمون و حضرت یوسف

شدند. در مرحله آزمون عفت و پاکدامنی هنگامی که  متعال متوسل می

را با قوت تمام پیش  ﴾َهۡيَت لََك ﴿زلیخا پشت درهاي بسته دعوت 
مطرح کرد در آن لحظه بسیار حساس، حضرت  حضرت یوسف

  :ت و فرمودیوسف در اولین عکس العمل به خداوند الیزال پناه گرف

ِۖ ٱقَاَل َمَعاَذ ﴿ ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ إِنَّهُ  ۥإِنَّهُ  �َّ
َ
ٓ أ َ� ُ�ۡفلُِح  ۥَرّ�ِ

ٰلُِمونَ ٱ  ]٢٣ :یوسف[  ﴾٢٣ل�َّ

و  ،پناه به خدا، بدرستی که آقایم جایگاه من را خوب کرده است«
 ».شوند حقا که ظالمین و خائنین رستگار نمی

قبـائح و   حضـرت یوسـف  در این جواب مختصـر پیـامبر گرامـی    
انـد. اول اینکـه در    هاي متعددي براي دعـوت زلیخـا مطـرح نمـوده     زشتی

دعوت شما نافرمانی اهللا سبحانه و تعالی است. لذا از نافرمانی او تعالی بـه  
گیرم تا مرا از شر نفس اماره حفاظت بفرماید و دوم اینکه آقـائی   او پناه می

بعنوان یک فرزنـد معرفـی کـرد لـذا      اش آورد روز اول مرا که مرا در خانه
و ناشـاکري از ایـن   خیانت در حـق اختصاصـی او کمـال نمـک نشناسـی      
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و سوم اینکـه آنهـایی کـه در حـق خداونـد متعـال و        .جایگاه خوب است
هرگـز رسـتگار   کننـد ظالمنـد و ظالمـان در زنـدگی      بندگانش خیانت مـی 

رار کرد و خداونـد  شوند. با ذکر این همه قبائح از جلوي داعیۀ فحشا ف نمی
اش  حاضر و ناظر و سـمیع و علـیم و مسـتعان بـه فریـاد و اسـتعاذة بنـده       

   :رسیدگی فرمود

ن رََّءا بُۡرَ�َٰن َرّ�ِهِ ﴿
َ
وٓءَ ٱَكَ�ٰلَِك ِ�َۡ�َِف َ�ۡنُه  ۦۚ لَۡوَ�ٓ أ  لسُّ

ۚ ٱوَ   ]۲۴ :یوسف[ ﴾٢٤ لُۡمۡخلَِص�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ۡلَفۡحَشآَء
زنا) و خود زنا نشان دادیم تا که اراده گناه (دالئل قدرت را به او «

 ».(فحشاء) را از او منصرف بگردانیم چون که از بندگان مخلص ما بود

ندگان مخلص این سنت مستمرة اهللا سبحانه و تعالی است که به فریاد ب
و پر خطر  د. لحظات از این حیث بسیار حساسفرمای خودش رسیدگی می

به اوج جوانیش رسیده بود و در عالم تجرد  که حضرت یوسف بود
با حسن و جمالی برد و پشت درهاي بسته قرار گرفته بود و زلیخا  بسر می

که داشت خواستار نفس او شده بود و حضرت یوسف در این لحظۀ 
معاذ اهللا و بیان قبائح فحشاء فرار کرد و زلیخا  :حساس و پر خطر با گفتن

او را تعقیب نمود و پیراهنش را پاره کرد و هنگامی که به باب خانه 
رسیدند و عزیز مصر را پشت درب منزل منتظر باز شدن درب یافتند خانم 

صدیق و پاك دامن تحمیل کرد و زلیخا بار گناه را بر گردن یوسف 

(این خانم  ﴾ِ�َ َ�َٰوَدتِۡ� َعن �َّۡفِ�  اَل قَ ﴿ :با گفتن حضرت یوسف
نسبت به نفس من با من گفت و شنود داشته است) از خودش دفاع کرد و 

ید نمود و اش تأی و را با بیان حکمت حکیمانهشاهد حکیم و دانشمند، ا
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 صداقت و پاکدامنی یوسف ،زلیخا براي شوهرش و اطرافیان اوخیانت 
همچون گذشته در خانه عزیز   هویدا و مشخص گشت. و یوسف

 مصر باقی ماند. 
و زلیخا به این همه افتضاح و رسوائی بسنده نکرد و دست از ترفند و 

از کانال مکر و  نیرنگ باز نداشت و براي مائل کردن نفس یوسف
هاي مدل باالي مصر  نیرنگ دیگري وارد عمل شد و آن این که همه خانم

اش دعوت نمود تا که تهمت آنها را نسبت بخودش در انتخاب یار  بخانهرا 
و معشوق دفع کند چون که آنها زلیخا را نسبت به انتخاب یار سرزنش 

  :ندگفت کردند و می می

ُت ٱ﴿
َ
ۖ إِنَّا  ۦۖ تَُ�ٰوُِد َ�َتٮَٰها َعن �َّۡفِسهِ  ۡلَعزِ�زِ ٱ ۡمَرأ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّا

بِٖ�  ٮَٰها ِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ]۳۰ :یوسف[ ﴾٣٠لََ�َ
کند!  ] را بسوى خود دعوت مى همسر عزیز، جوانش [غالمش«

عشق این جوان، در اعماق قلبش نفوذ کرده، ما او را در گمراهى 
 .»بینیم! آشکارى مى

زلیخا خواست که آنها را تفهیم کند که خدمتکار در حسن و جمال از  
تمام مخدومین سبقت جسته است. و هدف دوم زلیخا این بود که بواسطه 

را متعاقد کند تا که بخواسته او جواب مثبت  ها حضرت یوسف خانم
تر و  دهد. لیکن پیامبر گرامی حضرت یوسف صدیق در این برهۀ حساس

هاي  ات عظیم پروردگارش متوسل شد و از تهدید ندامتگاهتر بذ خطرناك
  :آنها نهراسید و در جواب تهدیدات آنها فرمود
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ۡجنُ ٱَرّبِ  قَاَل ﴿ ا يَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�ِۡف  لّسِ َحبُّ إَِ�َّ ِممَّ
َ
أ

ُ�ن ّمَِن 
َ
ۡصُب إَِ�ِۡهنَّ َوأ

َ
 ۡسَتَجاَب ٱفَ  ٣٣ ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱَ�ّ�ِ َكۡيَدُهنَّ أ

ۚ إِنَّهُ  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  ِميعُ ٱُهَو  ۥفََ�ََف َ�ۡنُه َكۡيَدُهنَّ   ﴾٣٤ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
 ]۳۴-۳۳ :یوسف[ 
زندان، مرا محبوبتر است از آن عملی که اینها  ردگارا!پرو :گفت«

دهند و اگر مکر و ترفند آنها را از من بر  به آن مرا دعوت می
کنم و در نتیجه از گروه نادانان  نگردانید من به جانب آنها میل می

شوم. فوراً خداوند متعال به فریاد بنده مقربش رسیدگی کرد و  می
گردانید. چون که فقط او تعالی  مکر و ترفند آنها را از او منصرف

شنود و از  است که (هر وقت و هر جا) فریاد فریادکنندگان را می
 ».احوال آنها اطالع کامل دارد

 نتیجه و خالصۀ بحث مذکور

والسالم در تمام مراحل زندگی فقط از خداوند متعال  ةعلیهم الصالانبیاء 
از  ،اند. بعنوان نمونه اند و استعانت خواسته (مافوق االسباب) استمداد کرده

و  ةیعقوب و حضرت یوسف علیهما الصال چند مرحله زندگی حضرت
السالم که مستنبط از قرآن مجیدند استدالالً ذکر گردیده که آن بزرگواران 

الحی «رناك (مافوق االسباب) فقط از خداوند متعال که در لحظات خط
اند. چون که نگهبان و حافظ همه  است پناه و استعانت خواسته »القیوم

حل مشکالت و و براي  ،مخلوقات فقط اهللا سبحانه و تعالی است
و اولیاء معضالت خویش به آباء و اجداد بزرگوارشان که همه آنها انبیاء 

 ةالاند لذا خداوند متعال با بیان داستان انبیاء علیهم الص اند متوسل نشده بوده
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گرداند که ما هم مثل آنها در مهمات  خبر را آگاه می و السالم، ما بندگان بی
و کسی بذات عظیم و مقدس او تعالی متوسل بشویم  و مشکالت مستقیماً

دیگر را بعنوان حاضر و ناظر و غیب دان، در هر جا و هر وقت (مافوق 
االسباب) نخوانیم. چون که فقط خداوند متعال است که هر جا و هر وقت 
بر احوال و اعمال بندگانش مطلع بوده و هست و به مشکالت آنها 

 فرماید.  رسیدگی می
روار) از از خاي است به عنوان نمونه (مشتی  در حقیقت این شمه
نبیاء و اولیاء علیهم والسالم و گرنه در سیرت ا ةسیرت انبیاء علیهم الصال

که قرآن مجید از آنها صحبت به میان آورده است هویدا است که  السالم
همه انبیاء در مواقع خطرناك و حساس فقط مستقیمًا خداوند متعال را 

بعنوان وسیلۀ مافوق  اند و هیچ احدي را اند و به او متوسل شده خوانده
 اند.  اند و به آن متوسل نشده االسباب نخوانده

 سیرت سید المرسلین و یاران با وفایش 

و یاران با وفا  سر تاج انبیاء و اولیاء، پیامبر اسالم جناب محمد رسول اهللا
و مخلص او در لحظۀ خطرناك و حساس در میدان بدر که از نظر اسباب 
ظاهري در مقابل دشمن مجهز به سالح روز دست خالی بودند. مافوق 

اند. در سوره انفال کیفیت  االسباب فقط از خداوند متعال طلب امداد کرده
 استغاثۀ آنها ذکر گردیده است. 

ۡلٖف  ۡسَتَجاَب ٱ�َُّ�ۡم فَ �َۡسَتغِيُثوَن رَ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
لَُ�ۡم �

 ]۹ :نفالألا[ ﴾٩ُمۡردِ�َِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱّمَِن 
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قابل یاد است هنگامی که شما پروردگار خویش را فریاد زدید و «
او فوراً به فریاد شما جواب داد که من شما را با هزار مالئکه 

 ».آیند ردیف یکدیگر میامداد خواهم کرد در حالی که هم 
مالحظه بفرمائید لحظاتی را که شما از پروردگارتان طلب امداد کردید 
پس او بفریاد شما جواب مثبت داد و براي امداد و کمک شما فرشتگان 

 معصوم را اعزام گردانید. 
والسالم  ةتان انبیاء و اولیاء علیهم الصالخالصه اینکه در سیرت و داس

تر از خورشید است که آنها در تمام  اند روشن یان شدهکه در قرآن مجید ب
و بالواسطه فقط از خداوند متعال  مشکالت و معضالت زندگی مستقیماً

اند و به هیچ عنوان از غیر او تعالی طلب امداد و  استمداد و استغاثه کرده
 اند.  استغاثه نکرده

نَت ﴿در شکم ماهی بوسیله تسبیح  حضرت یونس مثالً
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  از خداوند متعال معذرت خواهی کرده . ﴾ل�َّ
است و خداوند نیز بواسطه این تسبیحات بفریاد او رسیدگی فرموده است 

 توضیح داده است.  چنانچه در سوره انبیاء این مطلب را کامالً

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

لَُ�ٰتِ ٱِ�  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  لظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
أ

ٰلِِم�َ ٱ ِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٧ ل�َّ
 ]٨٦ :نبیاءألا[ ﴾٨٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ

از قوم (یادي از صاحب ماهی بفرمائید هنگامی که در حال خشم «
کرد که ما بر او فشار  رفت و تصور می )خویش بود بطرف کشتی
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آوریم (لیکن ما او را در شکم ماهی بازداشت کردیم) پس او  نمی
اد زد و گفت که غیر (دریا و شکم ماهی) فری يها ما را در تاریکی

کسی را  ) نیست (و از اینکه توو مشکل گشائی( معبودهیچ  از تو
من از ستمکاران البته  !منزّهى توبازداشت کنی) پاك و ناحق 
سپس  .)ام ترك کرده (چون که قوم را بدون اذن صریح تو بودم!

به فریاد او جواب دادیم و او را از غم نجات دادیم و  )فوراً(
 . »همین طور مؤمنین را نجات خواهیم داد

خالصه اینکه آنچه ذکر شد مشتی است نمونه خروار. اگر اشتیاق 
 تفصیل سیرة انبیاء و اولیاء را دارید قرآن مجید را مطالعه بفرمائید خصوصاً

هایی مثل انبیاء، صافات و قصص و نمل و غیره که در آنها سیرة  سوره
ماً شده است که همه آنها در مصائب و مشکالت مستقی بیانء انبیاء و اولیا

اند و از او کمک و امداد  واسطه خداوند متعال را فریاد زدهبدون 
والسالم را در پایان  ةه حالت مشترك انبیاء علیهم الصالاند چنانک خواسته

  :این طور بیان فرموده است 90داستان آنها در آیه 

َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿
 ]۹۰ :نبیاءألا[ ﴾٩٠َ�َا َ�ِٰشعَِ� 

در کارهاي خوب و خیرات از یکدیگر  )همه انبیاء(بالشک «
زدند  خواندند و فریاد می گرفتند در هر حال ما را می مسارعت می

ترسیدند و  ها ما راغب و از عذاب ما می در حالیکه به رحمت
 ».فقط براي ما متواضع و خاشع بودند
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در حقیقت خداوند متعالی را خواندن و فریاد زدن و بمحضر او تضرع 
بزرگترین عبادت و مغز آنست چون که سرور کائنات  و عاجزي نمودن

  :فرموده است

ِعَباَدةِ «
ْ
اَعُء ُمخُّ ال ِعَباَدةُ «، »ادلُّ

ْ
اَعُء ُهَو ال و  ،خواندن مغز عبادت است« :»ادلُّ

 ». خواندن همین است عبادت
همه ما باید به سیرت انبیاء متمسک و مقتدي باشیم چنانچه فرمایش 

  .»به سیرت انبیاء مقتدي باش« ﴾ۡ�َتِدهۡ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم ﴿ :حق سبحانه و تعالی است

ُخُذهُ ﴿
ۡ
 ]۲۵۵ البقرة:[ ﴾ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ  ۥَ� تَأ

 ».شوند چرت و خواب بر او عارض نمی«

دلیل سوم الوهیت اهللا سبحانه و تعالی است. در این صفت خداوند 
متصف یگانه است چون که جمادات و نباتات با صفت خواب و چرت 

روند و از عارض خواب مبري نیستند.  شوند. حیوانات بخواب می نمی
  :اند ذوي العقول به سه گروه تقسیم شده

 مالئکه.  -1
 ها.  انسان -2
 ها.  جن -3

 اند.  مالئکه از نوع عوارض بشري پاك
شوند. متقین و غیرمتقین. در  ها به دو گروه تقسیم می ها و جن انسان

رأس متقین انبیاء و اولیاء قرار دارند و بر آنها نیز مثل دیگران عارض خواب 
در این آید.  نیز پیش میشوند و حتی نسیان و فراموشی  و چرت عارض می

 شود.  میاستدالل کرده   مورد از چندین آیات و احادیث پیامبر اسالم
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که در کتب صحاح روایت شده است که آن  :التعریس ةلیل ) حدیث1
ش بازگشت و تمام شب راه رفتند و اي با یاران با وفای از غزوه حضرت

غلبۀ خواب عارض شد و در آخر شب قبل از دمیدن صبح صادق براي رفع 
براي اذان  خستگی با یاران گرامیش استراحت فرمودند. و حضرت بالل

 گفتن و بیدار نمودن آن حضرت و یارانش بیدار ماند. لیکن حضرت بالل
مثل آنها در حالت نشستن و به صبح صادق بفرمان رب العالمین چنان خواب 

و نماز رسول اهللا و یاران فداکارش قضا رفتند تا اینکه خورشید طلوع کرد 
بود از حضرت بالل سؤال کرد  گشت و اول کسی که بیدار شد آن حضرت

 الی که مأمور بیدار کردن ما بودي؟که چرا ما را بیدار نگردانیدي در ح
آن ذات  ،در جواب چه زیبا عرض کرد که یا رسول اهللا حضرت بالل

مقدسی که شما را بخواب برده است مرا نیز در حال نشستن رو بصبح صادق 
و اشرف مخلوقات ت و اشرف بخواب برده است. پس هنگامی که سرور کائنا

اند،  والسالم اشرف مخلوقات ةعلیهم الصالبا یاران خودش که بعد از انبیاء 
شود. حساب دیگران بجاي  روند بطوري که نماز صبح آنها قضا می بخواب می

هاي بزرگ رب العالمین  در حقیقت، خواب یکی از نعمت .خودش است
انبیاء و اولیاء را نوازش فرموده است. است و خداوند متعال با این نعمت همه 

  :و بعنوان یک نعمت بزرگ در آیات قرآنی یاد شده است

 ]۹ :نبأال[ ﴾٩نَۡوَمُ�ۡم ُسَباٗ�ا  وََجَعۡلَنا﴿
 ».ایم خواب شما را سبب راحت شما قرار داده«

مغموم و ناراحت بودند،  و در میدان بدر هنگامی که سپاهیان محمد
خداوند متعال براي رفع غم و اندوه آنها خواب را بر آنها طاري کرد تا که 
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از غم و اندوه رهائی حاصل کنند. خداوند متعال این نعمت عظیم را در 
  :سوره انفال چنین بیان فرموده است

يُ�ُم  إِذۡ ﴿ ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َُّعاَس ٱُ�َغّشِ َمَنٗة ّمِۡنُه َوُ�َ�ّ
َ
َمآءِ ٱأ  لسَّ

َُطّهَِرُ�م بِهِ  ۡيَ�ٰنِ ٱَوُ�ۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز  ۦَماٗٓء ّ�ِ ٰ  لشَّ �َِط َ�َ َولَِ�ۡ
ۡقَدامَ ٱقُلُو�ُِ�ۡم َوُ�ثَّبَِت بِهِ 

َ
 ]۱۱ :نفالألا[ ﴾١١ ۡ�

پوشانید براي اي را که بر شما خواب سبکی را  یاد کنید آن لحظه«
ایمنی که از طرف او تعالی بود و نازل فرمود بر شما از آسمان 
آب را تا که پاك گرداند شما را به آن و دور کند از شما پلیدي 

هاي شما و استوار کند به آن  شیطان را و مضبوط نگاه دارد دل
 ».هاي شما را قدم

ار داده هاي مذکوره در آیه یازده انفال خواب را قر در رأس نعمت
آن هم خواب سبکی که در قسمت سر بود. نعاس خواب سر را است. 

 گویند و نوم خواب دل را.  می
روند و از فرائض مهم خویش مثل  وقتی که اشرف مخلوقات خواب می

شوند پس چطور از فریاد فریادکنندگان و از خواندن  نماز غافل می
تا که حاجت آنها  شوند؟ خوانندگان خویش در هر جا و هر وقت مطلع می

را از خداوند متعال بخواهند و او تعالی به دعاء آنها نسبت به 
خوانندگانشان جواب بدهد. حاالنکه خداوند متعال کسانی را که بغیر از 
خداوند متعال دیگران را بعنوان حاجت روا و مشکل گشا (مافوق 

ي خوانند سرزنش و نکوهش کرده و در سوره احقاف فتوا االسباب) می
  :ضاللت را براي خوانندگان غیر اهللا صادر کرده است
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ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱأ إَِ�ٰ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

 �َّاُس ٱُحِ�َ  �َذا ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوِم 
ۡعَداٗٓء 

َ
 ]۶-۵ :حقافألا[ ﴾ ٦َوَ�نُواْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ِٰفرِ�َن َ�نُواْ لَُهۡم أ

خوانند جزء خداوند متعال  تر از کسانی که می چه کسی گمراه«
دهند تا روز قیامت و آنها از  کسانی را که بفریاد او جواب نمی

ها حشر  و هنگامی که انسان .اند فریاد خوانندگان خویش غافل
شوند و  شوند آنها براي خوانندگان خویش دشمن می کرده می

 ».کنند عبادت آنها را انکار می

یعنی مراد از عبادت خواندن و فریاد زدن معبودان خوب و متقین 
 توسط مشرکین است. 

اند که غیر از  ها کسانی معرفی شده در آیات قرآنی گمراهترین انسان
تا روز قیامت بفریاد آنها جواب  خوانند و آنها ال دیگران را میتعخداوند م

 دهند.  نمی
ها است و کسانی  اگر گفته شود که آیات در مورد خواندن بت :سوال

 شوند.  خوانند شامل نمی والسالم را می ةرا که انبیاء و اولیا علیهم الصلو
پرستان اختصاص ندارند چون که  ها و بت آیات تنها به بت :جواب

ِ ٱِمن ُدوِن ﴿کلمه  آن کسانی و چیزهایی را شامل است که غیر  ﴾�َّ

ِ ٱِمن ُدوِن ﴿خداوند متعال باشند، پس انبیاء و اولیاء کرام نیز مصداق  َّ�﴾ 
که اکثراً  ﴾َ�ُ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب ﴿در » من«اند. و کلمۀ  هستند چون که غیر اهللا

شود بر این مطلب داللت دارد. و همچنین  براي ذوي العقول استعمال می

ْ بِِعَباَدتِِهۡم ﴿و  ﴾َ�ٰفِلُونَ ﴿ و ﴾ُدَ�ٓ�ِِهم﴿ و ﴾َوُهمۡ ﴿ ضمائر در کلمات َوَ�نُوا
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شوند بر این  در لغت عرب اکثر براي ذوي العقول استعمال می ﴾َ�ٰفِرِ�نَ 
گیرد و به هیچ توجیهی از  آیه قرار میمطلب داللت دارند که مصداق 

ها  ها و خوانندگان بت شود. و آیه را مقید به بت مصداق آیه خارج نمی
گردانیدن در حقیقت ظلم و سوء تفاهم است چون که کلمات عام االطالق 

آید. لذا کسانی که غیر  دن نوعی تعدي در کالم اهللا محسوب میرا مقید کر
خوانند.  خدا را مافوق االسباب براي جلب منفعت یا دفع مضرت می

خواه خاکی باشند یا نوري یا ناري  ×غیر اهللا  ×گیرند  مصداق آیه قرار می
یا از حیوانات یا نباتات یا جمادات همه آنها از فریاد شما اطالعی ندارند. 
 چه جایی که بمشکالت شما رسیدگی یا اینکه براي شما جلب منافع کنند. 

 »الحی القیوم«بزنید و فقط او را بخوانید که  دلذا خداوند متعال را فریا
شود و هیچ گونه عارضی از نوع خواب  است و هیچگاه از شما غافل نمی

ط گردد نتیجه اینکه مستحق عبادت فق و چرت و نسیان بر او طاري نمی
گردد و  خداوند متعال است که هیچ نوع غفلت و نسیانی بر او عارض نمی

کنندگان و فریادکنندگان و خوانندگان خویش هر وقت و  او از حال عبادت
و مطلع است. و در این صفت شریک ندارد و کسانی که غیر هر جا آگاه 

اهللا را هر جا و هر وقت حاضر و ناظر و مطلع بر احوال و بر فریادکنندگان 
 اند.  ترین مخلوق معرفی شده خوانند گمراه دانند و می می

اینک در تشریح آیه سوره احقاف اقوال عرفاء و صلحاء امت را بعنوان 
یخ عطار نیشابوري چه زیبا سروده و حق مطلب را ادا کنیم. ش مؤید نقل می

  :کرده است
 در بال یاري مخواه از هـیچ کـس  

 

ــادرس   ــود جــز خــدا فری  زانکــه نب
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 از خدا خواه هر چه خواهی اي پسر
 ج

 نیست در دست خالئق خیر و شـر  
 

 که خواند اي پسـر  غیر حق را هر
 

ــراه   ــالم از او گم ــت در ع ــر کیس  ت
 

  :(علیه الرحمه) زیبا سروده استو نیز سعدي 
 کریما بـه بخشـاي بـر حـال مـا     

 

 کــه هســتم اســیر کمنــد هــوا     
 

ــاد رس  ــو فری ــر از ت ــداریم غی  ن
 

 تو این عاصیان را خطا بخش و بس 
 

 دار مــــا را از راه خطــــا نگــــه
 

 خطــا در گــذار و صــوابم نمــا    
 

 والسالم و اولیاء اهللا  …سیان انبیاء علیهم الصالبحث ن

والسالم در حیات  ةحانه و تعالی، انبیاء علیهم الصالمشیت اهللا سبمطابق 
 ،اند. از باب نمونه واجه شدهمخویش در بعضی موارد با عارض نسیان 

بن نون که بالفعل ولیی از که موسی کلیم اهللا و حضرت یوشع  هنگامی
اولیاء اهللا بود و همراه با موسی کلیم اهللا بمنظور کسب علم از حضرت 

کردند و در مجمع البحرین هنگامی که حضرت  ر کنار دریا سفر میخضر د
موسی به خواب رفته بودند اما حضرت یوشع بیدار بودند ماهی آنها که به 
عنوان غذا با خود همراه داشتند زنده شد و به دریا پرید. لیکن بعداً بطرز 
 عجیبی زنده شدن ماهی و حرکت آن را در دریا فراموش کردند براي این

 اند.  هاي سوره کهف شاهد مبین مطلب آیه

ا﴿ َذَ ٱبَلََغا َ�َۡمَع بَۡينِِهَما �َِسَيا ُحوَ�ُهَما فَ  فَلَمَّ  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ
ٗ�ا  ا ٦١َ�َ َجاَوَزا قَاَل لَِفَتٮُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن  فَلَمَّ

ٓ إَِ�  قَاَل  ٦٢َسَفرِنَا َ�َٰذا نََصٗبا  َوۡ�َنا
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
ۡخَرةِ ٱأ فَإِّ�ِ  لصَّ
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�َسىٰنِيُه إِ�َّ  ۡ�ُوَت ٱ�َِسيُت 
َ
ٓ أ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَما ۡذُكَرهُ  لشَّ

َ
ۡن أ

َ
َذَ ٱوَ  ۥۚ أ َّ� 

 ]٦٣-٦١ :کهفال[ ﴾٦٣َعَجٗبا  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ 

به مجمع  )بن نون(حضرت موسی و یوشع پس هنگامی که «
کردند و ماهی راه خود بحرین رسیدند و ماهی خود را فراموش 

را در دریا به صورت سوراخی به پیش گرفت. پس هنگامی که از 
به همراه خود گفت که صبحانه  مجمع بحرین گذشتند موسی

شما  :ایم، همراه او گفت ما را بیار چون که از این سفر خسته شده
ه اقامه به پهلوي سنگ گرفته بودیم توجه داشته باشید هنگامی ک

پس من فراموش کردم ماهی را و در حقیقت شیطان لعین مرا 
فراموش گردانید از اینکه خبر او را با شما در میان بگذارم و 

 ».ماهی راه خود را در دریا بطرز بسیار عجیبی به پیش گرفت

شماري وجود  بیکننده) الی اهللا دالئل  از این واقعه براي هر منیب (رجوع
دارد. اول اینکه انبیاء و اولیاء مثل سائر مردم از اسباب عادي زندگی 

کردند و عوارض بشري نیز از نوع خستگی، گرسنگی،  برداري می بهره
شده است و نسیان را به شیطان نسبت  تشنگی و نسیان بر آنان طاري می

اي شیطانی بر ه بر اثر شرارت اند چون که نوعی غفلت است و غالباً داده
 شود و پیامبر گرامی اسالم جناب محمد رسول اهللا انسان عارض می

اشتیاق حفظ کالم اهللا مجید را داشته و همیشه مراقب بودند که چیزي از 
را فراموش نکنند. اهللا سبحانه و تعالی به پیامبر گرامی اسالم کالم اهللا مجید 

بعنوان تسلی مژده دادند که ما قرآن مجید را در قلب مبارك شما جمع 
 تالوت نفرمائید.  کنیم شما ناراحت نباشید و در اثناء تالوت جبرئیل  می
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ــّرِۡك بـِـهِ ﴿  ۥا َ�َۡعــهُ َعلَۡيَنــ إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِســانََك ِ�َۡعَجــَل بـِـهِ  ۦَ� ُ�َ
َ�ٰـُه فَـ  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَـهُ 

ۡ
ُ�ـمَّ إِنَّ َعلَۡيَنـا  ١٨ ۥقُۡرَءانَـهُ  تَّبِعۡ ٱفَـإَِذا قََرأ

 ]١٩-١٦ :ةقیامال[ ﴾١٩ۥَ�َيانَهُ 

براي خواندن قرآن زبان (مبارك) خود را در هنگام تالوت جبرئیل «
 ه در حفظ و تالوت آن نداشته باشیو عجل مجید حرکت ندهی

به و خواندن آن بر سر زبانت  قلبتچون که جمع گردانیدن آن در 
بواسطه جبرئیل تالوت  عهده ما است. پس هنگامی که ما او را

 ».چون که بیان او بر عهده ما است بعداً آن را بخوان کنیم تو می

لذا شما براي حفظ و تالوت آن عجله نفرمائید چون که جمع کردن آن 
ایم  او را در محضر مردم از زبان شما تعهد کرده را در قلب شما و بیان

 بیان فرموده است: راي دیگ چنانچه این مفهوم را در آیه سوره اعلی بگونه

ُ ٱإِ�َّ َما َشآَء   ٦َفَ� تَنَ�ٰٓ  َسُنۡقرِئَُك ﴿  ]۷-۶ :علیألا[ ﴾�َّ
ش او را فرامو تودهیم و  قرآن مجید را آموزش می ما به تو«

 ».آنچه اهللا بخواهدکنید مگر  نمی

اند یعنی آنچه ما بخواهیم از قلب شما پاك  مراد از ماشاء اهللا منسوخات
 کنید.  کنیم و شما آنها را فراموش می می

نماز چهار رکعتی را  و در روایات صحاح آمده است که پیامبر گرامی
دو رکعت خواندند و از نماز منصرف شدند. یکی از یاران گرامی که 

ذوالیدین بوده سوال کرد که نماز قصر شده است یا اینکه شما معروف به 
چیزي نشده است.  :در جواب گفتند پیامبر گرامی ؟اید فراموش کرده

گوید؟ مردم گفتند که بلی  سپس از مردم سؤال کردند که ذوالیدین چه می
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گفتند که من هم مثل شما بشري  اید. آن حضرت شما دو رکعت خوانده
 ه فراموش کردم بمن تذکر بدهید. هستم هنگامی ک

البته خداوند متعال در باب احکام شرعی از پیامبران خودش مراقبت 
د که ده گذارد و تذکر می نها باقی نمیآفرماید و آنها را بر نسیان  می

فراموشی که بر آن حضرت آمد در حقیقت آموزشی براي امت بود که 
د. چنانچه پیامبر گرامی اسالم که مرتکب سهوي شدند چه باید کننهنگامی 

 آنها را آموزش کامل عنایت فرمود. 
بَا ُهَر�َْرَة َ�ُقوُل  :ِس�ِ�َن َ�ُقوُل  ُ�َمَّد بْنِ  َ�نْ [

َ
ِ  :َسِمْعُت أ  َص�َّ بَِنـا َرُسـوُل ا�َّ

َعرْصَ 
ْ
ا ال ْهَر َو�ِمَّ ا الظُّ َعىِشِّ إِمَّ

ْ
ِ ال

َ
 ِجـْذاًع ىِف  ،إِْحَدى َصالىَت

َ
ىت

َ
َعَتـْ�ِ ُ�ـمَّ أ

ْ
َم ىِف َر�

َّ
َسل

َ
ف

َْها ُمْغَضًبا
َ

اْستََنَد إيِل
َ
َمْسِجِد ف

ْ
ِة ال

َ
َمـا  ،قِْبل

َّ
ْن َ�َتلَك

َ
بُـو بَْ�ـٍر وَُ�َمـُر َ�َهابَـا أ

َ
َقوِْم أ

ْ
َوِ� ال

ََديِْن َ�َقاَل 
ْ

الَةُ َ�َقاَم ُذو ايل رِصَِت الصَّ
ُ
ِ يَا  :وََخَرَج رَسَاَعُن انلَّاِس ق ـِت  !َرُسوَل ا�َّ رِصَ

ُ
ق
َ
أ

ْم �َِسيَت 
َ
الَةُ أ ََديْنِ « :يَِميًنا َوِشَماالً َ�َقاَل  َ�َنَظَر انلَّىِبُّ  !؟الصَّ

ْ
وا». ؟َما َ�ُقوُل ُذو ايل

ُ
ال

َ
 :ق

رََ�َع �ُ 
َ
َ ف ربَّ

َ
َ ُ�مَّ َسَجَد ُ�مَّ ك ربَّ

َ
َم ُ�مَّ ك

َّ
َعَتْ�ِ وََسل

ْ
َص�َّ َر�

َ
. ف َعَتْ�ِ

ْ
 َر�

َّ
ْم تَُصلِّ إِال

َ
مَّ َصَدَق ل

َ َوَرَ�عَ  ربَّ
َ
َ وََسَجَد ُ�مَّ ك ربَّ

َ
  .]ك

إَِذا �َِسيُت «وفي روایة: 
َ
َما تَنَْسْوَن ف

َ
ىَس ك

ْ
�
َ
نَا �رََشٌ أ

َ
ُروِ� إِ�ََّما أ

ِّ
َذك

َ
محمد  .1»ف

 رسول اهللا :گفت کند که از ابو هریره شنیدم که می بن سیرین روایت می
نماز خواندند با ما یا نماز ظهر بود یا عصر و روي دو رکعت سالم دادند. 
و بعد از آن به پاي تنۀ خرما که در قسمت قبله مسجد قرار داشت تکیه 

این افراد شد و در میان  اش آثار غضب دیده می زدند در حالی که بر چهره
که  ترسیدند ابوبکر و عمر حضور داشتند و از آن حالت رسول اهللا

_____________ 

 . ١١٢/٢١٣مسلم ص  -١
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گفتند که  حرف بزنند و عجوالن قوم از مسجد بیرون رفتند در حالی که می
عرض کرد  نماز قصر شده است. حضرت ذوالیدین در محضر رسول اهللا

آن حضرت به  ؟!اید که نماز قصر شده است یا اینکه شما فراموش کرده
 :مردم گفتند ؟گوید ذوالیدین چه می :طرف راست و چپ نگاه کرد و گفت

 ....شما فقط دو رکعت خواندید ،گوید میذوالیدین راست 
من هم انسانی مثل «و در روایتی آمده است که پیامبر گرامی فرمود که 

کنم چنانچه  آورید و فراموش می آورم چنانچه شما بیاد می شما هستم بیاد می
 . »من بیاورید هنگامی که من فراموش کردم پس بیادکنید  شما فراموش می

هویدا است که  روایت شده، صحیح مسلم ی که دراین حدیثاز 
با وجود شأن رفیعش که افضل مخلوقات است از بعضی لوازم  اهللا رسول

هاي  شود همانطوري که انسان بشري مبري نیست فراموشی بر او طاري می
 سوره کهف صراحتاً 24-23کنند. لذا بر این مطلب آیه  دیگر فراموش می
هنگامی که کفار راجع به اصحاب کهف و  حضرت داللت دارد که آن

فردا  :سواالتی مطرح کردند و پیامبر گرامی در جواب گفتروح و غیره 
دهم در حالی که فراموش کرد که بگوید انشاء اهللا به همین  به شما خبر می

خاطر تا مدتی وحی نیامد و هنگامی که سوره کهف نازل شد و به 
سواالت مشرکین پاسخ داده شد، خداوند متعال به پیامبر گرامی تذکر داد 

 که همه کارهاي خود را به مشیت خداوند متعال معلق بفرمائید. 

ٓ  ٢٣َ�ُقوَلنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا  َوَ� ﴿ ن �ََشآَء  إِ�َّ
َ
ۚ ٱأ ُ َّ� 

ۡقَرَب ِمۡن  ۡذُكرٱوَ 
َ
ن َ�ۡهِديَِن َرّ�ِ ِ�

َ
�ََّك إَِذا �َِسيَت َوُقۡل َعَ�ٰٓ أ رَّ

 ]۲۴-۲۳ :کهفال[ ﴾٢٤َ�َٰذا رََشٗدا 
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مگر اینکه دهم  هرگز نگوئی که من فالن چیز را فردا انجام می«
(بگوئی) اگر خداوند متعال بخواهد (یعنی به مشیت خداوند 
متعال معلق بفرما) و یاد کن پروردگارت را هنگامی که فراموش 
کردي که مشیت او را یاد کنی. و بگو امید است پروردگارم من را 

 ».بفرماید هاي رشد و صالح راهنمائی به راه

 روار است، از دالئل قرآن مجیدخ ها مشتی نمونۀ اینکه این مثال خالصه
 ةکه انبیاء علیهم الصالو احادیث براي هر منیب واضح و روشن گردید 

شوند و به داغ  اهللا گاه گاهی از مسائل خویش فراموش میوالسالم و اولیاء 
خداوند متعال است گردند. لذا معبود فقط  بشري که نسیان است مبتال می

گردد بلکه او تعالی از  که به هیچ عنوان نسیان و فراموشی بر او طاري نمی
تمام عوارض بشري پاك و مبري است و حتی از خواب و چرت که یک 

َ� ﴿و جمله  .خبري فوق نسیان است پاك و مبري است نوع غفلت و بی
ُخُذهُ 

ۡ
است که خداوند متعال  از صفات معبود بر حق ﴾ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ  ۥتَأ

معبود بر حق است غیر از او کسی دیگر معبود نیست چون که خداوند 
متعال از تمام عوارض مثل خواب و چرت و نسیان پاك و مبري بوده 
است. بخالف اشرف مخلوقات مثل انبیاء و اولیاء که بر آنها خواب و 

فراموش گاهی هم  شدند و از اعمال و وظائف خود گاه نسیان طاري می
توانند از حال ما بندگان مطلع شوند و به فریاد و  شدند پس چطور می می

 داد ما رسیدگی بفرمایند؟ 

﴿ ُ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
�ۡ﴾ . 

 .»ها و آنچه در زمین است از آن اوست آنچه در آسمان«
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بر حق این جمله دلیل چهارم الوهیت رب العالمین است. اهللا معبود 
ها و آنچه در زمین وجود دارند همه آنها به  است چون که آنچه در آسمان

اختصاص دارند. یعنی مخلوق و  و عبیداً و ملکاً خداوند متعال خلقاً
باشند و خداوند متعال در  می لىمملوك و غالم و کنیز اهللا سبحانه و تعا

ر دارند آنها مالکیت و تصرف کامل دارد. تحت حکومت و ریاست او قرا
شود. فقط مشیت و اراده او تعالی در کائنات  هر چه او بخواهد همان می

تصرفاتی که در  ،ها حکم فرما است. بعنوان نمونه عظیم زمین و آسمان
گیرند  افتند همه و همه به مشیت و اراده او تعالی انجام می جهان اتفاق می

ین مورد آیات چنانکه در ادهند.  هایی که در جهان رخ می مثل انقالب
به زیادي در قرآن مجید وجود دارند. در سوره آل عمران خداوند متعال 

  :پیامبر اسالم ارشاد فرموده است که شما بعنوان ذکر اعالن بفرمایید

 لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَِ�ُع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿
ن �ََشآُء َوتُِعزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ۖ ٱِممَّ ُ�َۡ�ۡ  ٰ إِنََّك َ�َ

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
َۡل ٱ تُولِجُ  ٢٦ُ�ّ ِۡل� ٱِ�  �ََّهارَ ٱَوتُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  �َّ َّ� 

ۖ لۡ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوُ�ۡرُِج  َوتَۡرُزُق َمن  َ�ِّ
 ]۲۷-۲۶ :آل عمران[ ﴾٢٧�ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 

پروردگارا! اختیاردار همه چیزها توئی هر که را بخواهی  :بگو«
بخشی و از هر که بخواهی حکومت و  حکومت و دارائی می

گیري، و هر کس را بخواهی عزت و قدرت  دارائی را باز پس می
داري، خوبی در دست تو  دهی و هر کس را بخواهی خوار می می

را جزو روز گمان تو بر هر چیزي توانائی. بخشی شب  است و بی
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گردند)  ها کوتاه و روزها دراز می گردانی (و بدین سبب شب می
گردانی و (لذا روزها کوتاه و  (و بخشی از) روز را جزو شب می

آوري و مرده را  شوند) و زنده را مرده پدید می ها دراز می شب

 .1»بخشی زنده و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزي می

هاي دنیا و تبدیل  شود که کلید انقالب لوم میاز این آیات ملکوتی مع
گیرند چون  ها همه و همه به مشیت و اراده رب العالمین انجام می حکومت

که او مالک الملک و شاهنشاه است در تحوالت عظیم جهان فقط مشیت و 
اراده او دخیل است هر چه بخواهد مطابق قضا و قدر در دنیا انجام 

بخواهد قدرت و حکومت و عزت عنایت گیرد. به هر کس هر چه  می
کند.  کند و از هر کس بخواهد قدرت و حکومت و عزت را سلب می می

قدرت او تعالی قرار دارند چون که ها در قبضۀ  بلکه همه خیرها و خوبی
او بر هر چیز قادر مطلق و توانا است و اختیار تام جهان را دارد هر چه 

و منجمله  ،متصرف و مدبر کل استکند و در تمام جهان  بخواهد خلق می
تواند در  دهد و هیچ قدرتی نمی آن تصرفاتی که در کائنات انجام می

تصرفات او خللی ایجاد کند داخل کردن شب و روز در یکدیگر است 
و گاهی بر عکس اجزاء  ،کند و روز را کوچک گاهی شب را بزرگ می

 ،شود و شب کوچک فرماید روز بزرگ می شب را در اجزاء روز داخل می
تواند ایجاد اختالل کند.  هیچ قدرتی در این نظام عظیم رب العالمین نمی

آورد مثالً حیوان  فقط اوست که زنده را از مرده و مرده را زنده بوجود می
جان تولید  را از تخم مرغ بی جان و جوجه جاندار جاندار را از نطفۀ بی

_____________ 

 ترجمه فارسی فی ظالل القرآن.  -١
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کند و گاهی یک نبی و ولی را از کافر که حیثیت مرده را دارد بوجود  می
 آورد.  می

فرماید.  کتاب رزق عنایت می به هر کس که بخواهد بدون حساب و
اینکه در تمام کائنات ارضی و سماوي متصرف، کارساز و حاجت  خالصه

دي را در کارهاي خود دخیل و هیچ احو  ،روا فقط خداوند متعال است
سهیم نگردانیده است. چون که قدرت کامل دارد و در انجام کارها به هیچ 
احدي محتاج و نیازمند نیست و همانطوري که در پیدا کردن و آفریدن 

هیچ احدي شریک نبوده و او تعالی هیچ احدي را شریک  مخلوقات
را دخیل و سهیم تصرفات کائنات نیز هیچ احدي ده است. در ینگردان

نگردانیده است. مشرکین عقیده دارند که خداوند متعال در امور کائنات 
لذا آنها مثل او تعالی  ،بندگان مقرب خود را سهیم و شریک گردانیده است

اند خداوند متعال در تردید عقیده باطله آنها  در انجام بعضی امور متصرف
آنهایی را که شما  فرموده است که در کائنات عظیم ارضی و سماوي

خوانید بدون مشیت و اراده  میحاجت روا و متصرف در امور بعنوان 
 مالکیت و تصرف ندارند.  1مالک الملک به اندازه قطمیري

خداوند متعال در سوره فاطر از تصرفات خود در کائنات بیان کرده 
عال است و در پایان ناتوانی کسانی را که مشرکین آنها را غیر از خداوند مت

  :خوانند نیز بیان فرموده است بعنوان حاجت روا و مشکل گشا می

ُ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ٰٗجاۚ  �َّ
َ
ۡطَفةٖ ُ�مَّ َجَعلَُ�ۡم أ َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّ

نَ�ٰ َوَ� تََضُع إِ�َّ بِعِۡلِمهِ 
ُ
ٖر  ۦۚ َوَما َ�ِۡمُل ِمۡن أ َعمَّ ُر ِمن مُّ َوَما ُ�َعمَّ

_____________ 

 قطمیر : پوست نازکی که روی هسته خرما قرار دارد.  -١
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ِ  َوَ� يُنَقُص ِمنۡ  ِ ٱإِ�َّ ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۦٓ ُ�ُمرِه  ١١ �ٞ �َسِ  �َّ
ابُهُ  ۡ�َۡحَرانِ ٱ�َۡسَتوِي  َوَما َوَ�َٰذا  ۥَ�َٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َسآ� َ�َ

ا َو�َۡسَتۡخرُِجوَن ِحۡلَيٗة  ُ�لُوَن َ�ۡٗما َطرِّ�ٗ
ۡ
ٖ تَأ

َجاٞجۖ َوِمن ُ�ّ
ُ
ِمۡلٌح أ

ۖ َوتَرَ  ْ ِمن فَۡضلِهِ  ۡلُفۡلَك ٱى تَۡلبَُسوَ�َها  ۦ�ِيهِ َمَواِخَر ِ�َۡبَتُغوا
َۡل ٱ يُولِجُ  ١٢�َۡشُكُروَن  َولََعلَُّ�مۡ  ِ�  �ََّهارَ ٱَوُ�ولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  �َّ

ۡلِ ٱ َر  �َّ ۡمَس ٱوََسخَّ ۖ ٱوَ  لشَّ � َ�ٰلُِ�ُم  ۡلَقَمَر َسّ�ٗ َجٖل مُّ
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ

ُ ٱ ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  �َّ َما َ�ۡملُِكوَن  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  إِن ١٣ِمن قِۡطِمٍ� 

ْ ٱ كُِ�ۡمۚ َوَ�  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَلُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
 ]۱۴-۱۱ :فاطر[ ﴾١٤يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ 

شما را خداوند متعال از خاك آفریده است (ماده بعید بشر خاك «
است (ماده قریب انسان نطفه است) است) سپس از نطفه آفریده 

هاي گوناگون آفریده است (یعنی نر و ماده)  سپس شما را جفت
کند مگر مطابق علم ازلی و  اي حمل و وضع حمل نمی هیچ ماده

هیچ صاحب عمري عمر عنایت ابدي خداوند متعال و به 
و  ،گردد مگر در لوح محفوظ شود و از عمر او کاسته نمی نمی

چیز که هر چه مطابق علم متعال قرار دارد. این علم ازلی خداوند 
پذیرد براي خداوند متعال  و مشیت خداوند متعال انجام می

تصویب آن آسان است. شب را در روز و روز را در شب داخل 
خورشید و ماه را تابع امر خود گردانیده است و همه فرماید و  می

اند. این خالق و متصرف در امور،  اینها براي وقتی معین در گردش
خداوند متعال است و ریاست و اختیار کائنات به او اختصاص 
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دارد. (هیچ احدي را در حکومت و ریاست خود شریک نکرده 
متعال (بعنوان  است) کسانی را که شما (مشرکین) غیر از خداوند

یري مالکیت مطخوانید اندازه ق و مشکل گشا) می حاجت روا
یري در اختیار آنها مندارند. (یعنی در کائنات چیزي به اندازه قط

گذاشته نشده است که بدون مشیت و اراده او تعالی انجام دهند) 
شنوند و اگر بفرض محال  ها را بخوانید فریاد شما را نمی اگر آن

توانند شما را اجابت بکنند و روز قیامت منکر شرك  بشنوند نمی
تواند شما را  شوند و مثل علیم و خبیر کسی دیگر نمی شما می

 ».مطلع و خبردار بگرداند
تواند در  سانی میر منیب الی اهللا از آیات مذکور بآخالصه اینکه ه

بگیرد همانطوري که خداوند متعال در آفریدن مخلوقات انبازي و شریکی 
اشته است در تصرفات و ادارة کائنات نیز شریک و انباز ندارد همه ند

دهد و  کارهاي بزرگ و کوچک را ذات عظیم و مقتدر او تعالی انجام می
 در این قسمت نیز شریکی نداشته و ندارد. 

و بعنوان نتیجه و ثمـره فرمـود کـه ایـن خـالق و متصـرف در کائنـات        
ئنـات بـه او اختصـاص دارد.    خداوند متعال است و حکومت و ریاست کا

) بر این مطلـب داللـت دارد کـه خداونـد     لُۡمۡلُك ٱَ�ُ تقدیم ظرف در جمله (

ِيـنَ ٱوَ ﴿متعال در حکومت و ریاست کائنات شریکی نـدارد و در جملـه    َّ� 
 ،دهـد کـه اي مشـرکین    مشرکین را تذکر مـی  تا آخر... ﴾ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ 

کسانی را که شما بعنوان متصرف در امور و حاجت روا، و مشـکل گشـا و   
 قطمیـري  خوانید مالکیت و اختیـار  دافع بالء، نافع و ضار در عالم غیب می

چنانکـه قـرآن مجیـد     .ندارند را است)  (که همان پوسته نازك روي هسته
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بال و رفع سیرت انبیاء و اولیاء را بکثرت بیان کرده است که آنها براي دفع 
خواندنـد و بـه پیشـگاه او تضـرع و      حاجات همیشه خداوند متعال را مـی 

در سوره انبیاء خداوند متعال سـیرت انبیـاء را    کردند. خصوصاً عاجزي می
بیان کرده است که همه آنها براي رفع مهمات و مشکالت خداونـد متعـال   

جابـت کـرده   رسـیدگی و ا اند و خداوند متعال به فریـاد آنهـا    خوانده را می
اء است و در پایان داسـتان انبیـاء سـیرت و مسـلک انبیـاء را در بـاب دعـ       

 خواندن چنین بیان فرموده است:

َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿
 ]۹۰ :نبیاءألا[ ﴾٩٠َ�َا َ�ِٰشعَِ� 

ها از یکدیگر  در باب خوبی والسالم دواماً ةانبیاء علیهم الصال«
هاي  خواندند در حالی که به رحمت گرفتند و ما را می سبقت می

ترسیدند و به پیشگاه ما خشوع  ما راغب بودند و از گرفت ما می
 ».و خضوع داشتند

کند که  این آیه شریفه مسلک انبیاء را در باب خواندن و دعاء بیان می
خواندند و هر چیز را از  حال فقط خداوند متعال را می انبیاء دواماً در هر

ها را خداوند متعال موظف کرده  ها و جن کردند و ما انسان او مسئلت می
والسالم متمسک شویم و آنها را  ةست که به سیرت انبیاء علیهم الصالا

هویدا است که آنها براي  والسالم ةعلیهم الصالاتباع کنیم. از سیرت انبیاء 
حاجات و جلب منافع در عالم غیب فقط خداوند متعال را مستقیماً رفع 

تعال خداوند م شدند بلکه مستقیماً خواندند و به هیچ کس متوسل نمی می
کردند در حقیقت همه مخلوقات سائل  می خواندند و از او مسئلت را می
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کنند  اند و تمام مایحتاج خود را از او مسئلت می درگاه وسیع رب العالمین
  ه مبارکه الرحمن بیان فرموده است:چنانکه این مطلب را در سور

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ]۲۹ :رحمنال[ ﴾ۡ�

اند حاجات خود را از او  ها و زمین تمام کسانی که در آسمان«
 ».کنند مسئلت می

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ� ﴿ مراد از  ٱ ِ�  َمن﴿اند و از  فرشتگان الهی ﴾لسَّ
َ
 ﴾ِض �ۡ�

دارند و به  مه و همه از پیشگاه عظیم او مسئلتاند ه انبیاء و اولیاء و غیره
دهد بدون  کند انجام می خواهد و اراده می اند و هر چه او می او نیازمند

 مشورت بگیرد.  اینکه از کسی
دهد و در  اش انجام می تنها ذات یگانه و جمیع امور ارضی و سماوي را

 آنها متصرف است. 

ۡمرَ ٱ يَُدبِّرُ ﴿
َ
َمآءِ ٱِمَن  ۡ� �ِض ٱإَِ�  لسَّ

َ
ُ�مَّ َ�ۡعُرُج إَِ�ۡهِ ِ� يَۡوٖ� َ�َن  ۡ�

وَن  ۥٓ ِمۡقَداُرهُ  ا َ�ُعدُّ ۡلَف َسَنةٖ ّمِمَّ
َ
 ]۵ :ةسجدال[ ﴾٥�

) را فقط خداوند این(در دها تا زمین  جمیع امور از آسمانتدبیر «
روز قیامت  .متصرف و مدبراوست  طدارد فقمتعال در تصرف 

در داوند متعال عروج و رجوع دارند تدبیر تمام امور بخ تصرف و
باشد.  دنیا میاي ه سال مقدارش اندازه هزار سال ازآن روزي که 

 ».(براي بعضی کفار از این همه بیشتر طول دارد)
خداوند متعال تنها خالق مخلوقات است همانطوري که خالصه اینکه 

هر چه او  صرف در کائنات عظیم ارضی و سماوي،فقط اوست مدبر و مت
شود. بندگان بدون اراده و مشیت او حتی اراده و مشیتی  خواهد می می
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کند در قلب آنها تصور و خیاالت  ندارند. اول خداوند متعال اراده می
  :فرموده استکنند چنانکه در این مورد  خطور می

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ]۲۹التکویر: [﴾٢٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

 -پروردگار جهانیان -کنید مگر اینکه خداوند و شما اراده نمى«
 .»اراده کند و بخواهد!

زند مگر اینکه ابتداء  در قلب شما هیچ تصوري و خیالی دور نمییعنی: 
ا آن اراده فرماید سپس در قلب شم تصمیم و اراده آن را میخداوند متعال 

 . آید و تصور می
انسان تا حد تصور و خیال نیز بخداوند متعال نیازمند و محتاج است. 

 شود.  کنند تصور و خیال در قلب ما پیدا می اول خداوند متعال اراده می
و عزت و  مشرکین عقیده داشتند که معبودان آنها در اعطاء اوالد و مال

اند این مسئله را نیز خداوند متعال در قرآن مجید  ذلت آنها دخیل و سهیم
بیان فرموده است که در اعطاء اوالد هیچ احدي را سهیم و شریک  صراحتاً

و دخیل نگردانیده است بلکه در بخشش اوالد فقط مشیت و اراده رب 
رماید و هر ف خواهد به هر کس عنایت می العالمین مؤثر است. هر چه می

فرماید بدون اینکه از کسی مشورت بگیرد. مسئله  خواهد خلق می چه می
  :اعطاء اوالد را در سوره الشوري چنین بیان فرموده است

﴿ ِ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ّ�ِ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء  ۡ� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ ٱإَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن �ََشآُء  وۡ  ٤٩ �ُّ
َ
يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا �َ�ٰٗثاۖ  أ

 ]۵۰-۴۹ :شوریال[ ﴾٥٠َعلِيٞم قَِديٞر  ۥَوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآُء َعقِيًماۚ إِنَّهُ 
ها و زمین بخداوند متعال اختصاص  حکومت و ریاست آسمان«

کند آنچه را  دارند (در این حکومت و ریاست خود) خلق می
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و  ،کند به هر کسی که بخواهد تنها دختر میخواهد. عنایت  می
و عنایت  ،فرماید به هر کسی که بخواهد تنها پسر عنایت می

دهد هر  به هر کسی که بخواهد دختر و پسر. و قرار میکند  می
فرماید.  یعنی هیچ فرزندي به او عنایت نمی ،کس را بخواهد عقیم

 ».او دانا و توانا است یقیناً
یمه عقیده باطله مشرکین را رد فرمود، مشرکین معبود با بیان این آیه کر

دانستند حتی آنها را به معبودان خود نسبت  خود را در اعطاء اوالد مؤثر می
یا پیر بخـش، ولـی بخـش و نبـی      ×دادند مثل عبدالعزي و عبدالشمس  می

نکه غیر از خداوند متعال بخشاینده فرزنـد هـیچ احـدي از    آ حال ×بخش 
ء نیسـتند. فقـط خداونـد متعـال اسـت مطـابق مشـیت و اراده        انبیاء و اولیا

و  ،کنـد از پسـر یـا دختـر     خواهد عنایت می خویش به هر کس هر چه می
اراده مشیت هیچ احدي را دخیل و سهیم نگردانیده است چنانچـه از تـدبر   
آیات مذکوره هویدا است که بخشنده اوالد فقط خداوند متعال است پـس  

ــه  ــه اوالد ب ــداهللا و   الزم اســت ک ــه عب ــوند و مســمی ب او نســبت داده ش
و بـه پیرهـا و انبیـاء و     عبدالرحمن و خدا بخش و اهللا بخش و غیره شوند

متعال اولیاء نسبت داده نشوند که بزرگترین ظلم است که فرزند را خداوند 
کنـد و   بخشیده است و انسان ظالم او را پیر بخش یـا پیـر داد مسـمی مـی    

 خیال و تصور دارد که شاید پیر او را بخشیده است.  
حاالنکه در سیرت انبیاء و اولیاء این مسئله نیـز واضـح و روشـن بیـان     

کردنـد. چنانکـه    است که آنها نیز اوالد از خداوند متعال مسـئلت مـی  شده 
ل اهللا در سن پیري از خداوند متعال اوالد طلب کرد و خداونـد  ابراهیم خلی

متعال در کهولت به او دو پسر رشید از دو مادر عنایت فرمـود و حضـرت   
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او دو فرزند  کرد که به میشه تشکر و ستایش میهابراهیم از خداوند متعال 
ء و ستایش ابراهیم در زمان کهولت عنایت فرموده است. خداوند متعال دعا

  :نین حکایت نموده استیل اهللا را چخل

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ ۚ إِنَّ  ۡلِكَ�ِ ٱوََهَب ِ� َ�َ  �َّ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق
َ�ٓءِ ٱَرّ�ِ لََسِميُع   ]۳۹ :ابراهیم[ ﴾٣٩ �ُّ

د که به من (ابراهیم) در حمد و ستایش بخداوندي اختصاص دار«
اسحق را عنایت فرموده سن پیري دو فرزند رشید اسماعیل و 

 ».کند یقیناً پروردگارم دعاء خوانندگان خود را اجابت می ،است
کند که دو فرزند برومندش عنایت  حضرت ابراهیم خلیل اهللا اعتراف می

اند آن هم بعد از خواندن و طلب (که او خداوند متعال را  رب العالمین
  :خاطر فرمودخواند و از او طلب کرد و به او عنایت شدند) باین 

َ�ٓءِ ٱإِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ﴿  ]۳۹ :ابراهیم[ ﴾�ُّ
 ».فرماید شنود و اجابت می پروردگارم فریاد فریادکنندگان را می«

که فرزندي نداشت و به سن پیري رسیده  همچنین حضرت زکریا 
بود از خداوند متعال مسئلت نمود که به او فرزندي عنایت بفرماید. 
خداوند متعال به او فرزندي رشید عنایت فرمود. چنانکه در سوره مریم 

  :چنین ذکر شده است دعاء حضرت زکریا 
ا  ۥإِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿ ِمّ�ِ  ۡلَعۡظمُ ٱَرّبِ إِّ�ِ وََهَن  قَاَل  ٣نَِدآًء َخفِّيٗ
ُس ٱ ۡشَتَعَل ٱوَ 

ۡ
أ ا  لرَّ ُ�ۢن بُِدَ�ٓ�َِك َرّبِ َشقِّيٗ

َ
 �ّ�ِ  ٤َشۡيٗبا َولَۡم أ

ِ� ٱِمن َوَرآءِي َوَ�نَِت  لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت 
َ
نَك  ۡمَرأ ُ َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ

ا  ۡجَعۡلهُ ٱوَبۖ وَ َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعقُ  يَرِثُِ�  ٥َوِ�ّٗا    ﴾٦َرّبِ رَِضّيٗ

 ]٦-٣ :مریم[
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فرمود:  ،هنگامی که حضرت زکریا آهسته خواند پروردگارش را«
اند و سرم از پیري  هاي من سست شده استخوان ،پروردگارا

ام بلکه به  ام محروم نشده درخشد لیکن هر زمان تو را خوانده می
آخر عمرم قرار دارم) و از  اید (اکنون که در دعاهایم جواب داده

و زنم نازا بوده  ،خود احساس خطر را بعد از خودم دارم موالی
خواهم که بمن فرزندي برومند عنایت  است. لذا اکنون از شما می

بفرمائید تا که وارث (علوم من) و وارث علوم آل یعقوب باشد و 
 ».او را فرزندي صالح و نیک و مورد پسند خود بگردان

جواب عنایت فرمود که من بشما   اش زکریا متعال به بندهخداوند 
کنم اگرچه زمان فرزند شما از نظر اسباب  در این موقع فرزندي عنایت می

 ظاهري نیست و من بر آن قادرم که در غیر موقع فرزند عنایت کنم. 
ها و زمین حکومت و ریاست کامل دارد و در  خداوند متعال در آسمان

و در خلق  ،مدبر فقط ذات عظیم الشان اوستهر چیز متصرف و 
مخلوقات و تدبیر و تصرف آنها شریکی و انبازي نداشته و ندارد و در 

تواند اختاللی بوجود  حکومت و ریاست وسیع او تعالی هیچ احدي نمی
توانند تظاهراتی بکنند بلکه همه و همه  بیاورد و بر علیه حکومت او نمی

اند و هیچ احدي بدون اذن و اجازه او  تسلیم و کرهاً در برابر او طوعاً
تواند بکند بلکه شفاعت نیز باذن  تعالی حتی به پیشگاه او شفاعت هم نمی

 گیرد.  و اراده و مشیت او انجام می
کردند و  مشرکین معبودان خود را محبوبان خداوند متعال تصور می

تعال رد ماوند عقیده داشتند که شفاعت آنها را به هیچ عنوان از پیشگاه خد
اند و محب شفاعت محبوبان خود  شود چونکه محبوبان خداوند متعال نمی
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را جز خداوند ی انر ما معبودگکردند که ا پذیرد، باین خاطر اظهار می را می
کنیم به این خاطر است که ما را با شفاعت خود بخداوند  متعال پرستش می

آنها بخاطر حصول قرب متعال نزدیک بگردانند. لذا عبادت و پرستش 
خداوند متعال و شفاعت آنها عند اهللا است. این عقیده و ادعاي آنها را 

هاي متعددي بیان فرموده است. در سوره یونس آیه  خداوند متعال در سوره
  :چنین بیان کرده است 18

ِ ٱِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ َّ�  ُ وَن َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقول
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِ ٱَ�ٰٓ  ]۱۸ :یونس[ ﴾�َّ

کسانی را که به  ،کنند غیر از خداوند متعال مشرکین پرستش می«
توانند برسانند (در صورت عدم پرستش و نه به  آنها ضرري نمی

گویند که  توانند برسانند در صورت پرستش) و می آنها سودي می
 ».کنندگان ما هستند در پیشگاه خداوند متعال اینها شفاعت

شود که مشرکین پرستش معبودان خود را توجیه  از این آیه معلوم می
شوند  آنها براي شفاعت به پیشگاه خداوند متعال پرستش میکردند که  می

شود اما خداوند  لذا پرستش آنها عبث و بیهوده و شرك محسوب نمی
متعال این توجیه آنها را نپذیرفت و براي آنها شرك محسوب کرد چون 

کنند در حالی که عبادت  اینها غیر اهللا را با عبادت خداوند متعال شریک می
ب العالمین است و هیچ احدي به هیچ عنوانی و توجیهی اصی رصحق اخت

تواند شریک رب العالمین قرار بگیرد لذا توجیه مشرکین که عبادت  نمی
 18گیرد مردود و غیر قابل قبول است. در دنباله آیه  براي شفاعت انجام می

  :سوره یونس به مشرکین چنین جواب داد
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ُ�َنّ�ِ ﴿
َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ   ]۱۸ :یونس[ ﴾ ١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
دهید به  شما خداوند متعال را خبر می )اي مشرکین!(آیا  :بگو«

دانند  ها و زمین نمی شفاعت کسانی که هیچ چیزي را در آسمان
از شرکت کسانی که (خداوند متعال پاك و مبري و برتر است 

 ».)کنند مشرکین با خداوند متعال در عبادت شریک می

خداوند متعال در جواب ادعاء شفاعت فرموده است که  :توضیح
گیرد که شفیع از احوال کسانی که برایشان  از علم انجام می شفاعت بعد
معبودان مشرکین هیچ خبري کند خبر داشته باشد در حالی که  شفاعت می

 توانند شفاعت کنند؟  ها و زمین و ما بینهما ندارند چطور می از آسمان
به مشرکین بگو که آیا شما خبر  ،معناي دوم آیه اینکه اي پیامبر گرامی

دهید خداوند متعال را به شفاعت کسانی که خداوند متعال آنها را در  می
کنندگان وجودي در زمین و  یعنی آن شفاعت ×داند  ها نمی زمین و آسمان

دانست لذا  داشتند حتماً خداوند متعال آنها را می اگر می ×ها ندارند  آسمان
خوانید و پرستش  ها را شفیع تصور کرده، میشما بدون دلیل و مدرك آن

کنید و در حالی که براي شفاعت آنها که براي شما شفاعت کنند هیچ  می
دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد. پس چرا شما عبادت را که حق اختصاصی 
رب العالمین است براي غیر اهللا و به خاطر جلب شفاعت آنها انجام 

تعال در قرآن مجید و احادیث گهربار دهید. در حالی که خداوند م می
نداده است که شما انبیاء و اولیاء اهللا را به جهانیان دستور  سرور کائنات

بعنوان شفیع بخوانید یا اینکه سجده تعظیمی کنید یا اینکه مرقد آنها را 
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طواف کنید یا برایشان سبیل بزنید و نذورات تقدیم کنید. حاالنکه خواندن، 
اند  اند و حق اختصاصی رب العالمین ذورات همه عبادتسجده، طواف و ن

و هیچ احدي به هیچ عنوانی و توجیهی در عبادت که حق خصوصی او 
تعالی است شریک نبوده و نیست و نخواهد شد. شرك مشرکین در هر 
عصر و زمان فقط در قسمت عبادت رب العالمین و بعضی صفات عالیۀ او 

ه دو خالق و دو رب مساوي را نداشته ورنه هیچ مشرکی عقید ،بوده است
شد که زمین  هنگامی که سوال می است حتی از مشرکین عصر رسول اهللا

دادند که  جواب می فوراً ؟خلق نموده استکسی  ها را چه و آسمان
شد که چه کسی شما را از زمین و  و اگر از آنها سوال می .خداوند متعال

دهد و چه کسی اختیار سمع و بصري شما را دارد؟ و  آسمان رزق می
کند و چه کسی امور  کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می

دادند که خداوند متعال  جهان را در اختیار دارد؟ مشرکین فوراً جواب می
در قرآن » علی سبیل اعتراف من الخصم«مطالب بعنوان دلیل است، این 

 شود.  اند. بعنوان نمونه بذکر چند آیه اکتفاء می مجید بکثرت ذکر شده

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� َّ�﴾ 

 ]۳۸ :زمرال[ 

از مشرکین که چه کسی  )اگر سؤال کنید (شما اي پیامبر اسالم«
دهند که اهللا  جواب می فوراً ؟ها و زمین را آفریده است آسمان

 ».ها و زمین را) آسمان است (که آفریده است

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َُقوُلنَّ َخلََقُهنَّ  ۡ�

 ]۹ :زخرفال[ ﴾ ٩ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ
ها و زمین را آفریده است  اگر سوال کنید که چه کسی آسمان«
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دهند که ذات توانا و دانا آنها را آفریده  جواب می (مشرکین) فوراً
 ».است

مشرکین نه تنها عقیده به ذات مقدس اهللا داشتند بلکه او را توانا و دانا 
العزیز العلیم  :دانستند که در سوره زخرف بجاي خلقهن اهللا گفتند نیز می

 که ذات توانا و دانا آنها را آفریده است. 

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ  لسَّ

بَۡ�ٰرَ ٱوَ 
َ
 ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ِۡرُج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡمَر
َ
ۚ ٱَيُقولُوَن فَسَ  ۡ� ُ فََ� َ�تَُّقوَن  �َّ

َ
 فََ�ٰلُِ�مُ  ٣١َ�ُقۡل أ

ُ ٱ ۖ ٱَر�ُُّ�ُم  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�َماَذا َ�ۡعَد  ۡ�َقُّ َ�ُٰل ٰ  لضَّ َّ�
َ
فَ�

فُونَ   ]۳۲-۳۱ :یونس[ ﴾٣٢تُۡ�َ
دهد (اي  چه کسی به شما رزق می )اي پیامبر اسالم!(بگو «

چه کسی مالک سمع و بصر شما  مشرکین) از آسمان و زمین؟
ه و مرده را از زنده و چه کسی است که زنده را از مرد ؟است

کائنات را تدبیر و  و چه کسی است که تمام امور کند؟ خارج می
اهللا است که (به ما  :دهند (مشرکین) فوراً جواب می کند؟ اداره می
و  دهد و اختیار سمع و بصر را دارد و مرده را از زنده رزق می

کند و تمام امور کائنات را از جزئی و  زنده را از مرده اخراج می
از  ) به آنها بگو:پس اي پیامبر گرامی!(کند).  کلی تدبر و اداره می

ترسید (در حالی که اعتراف دارید که همه چیز  خداوند متعال نمی
کنید پس در عبادت با او چرا دیگران را  را از او دریافت می

ترسید؟ بلکه باید بترسید و با او  کنید؟ آیا از او نمی شریک می
دیگري را شریک نکنید). پس این خدا است، پروردگار حقیقی 
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ی مگر گمراهی پس کجا منصرف شما، پس چیست بعد از راست
 ».شوید کرده می

این ذات رازق و مالک سمع و بصر و مخرج حی از  :در آخر فرمود
میت و مخرج میت از حی و مدبر کل شی خداوند متعال است که 
اختیاردار بر حق و مالک شما است. پس از عبادت او بعبادت غیر اهللا کجا 

تبات مخلوقات حیران و ها و ع شوید و به آستانه منصرف کرده می
اید در حالی  و خداوند متعال و منان را فراموش کرده ؟!گردید سرگردان می

کننده و کشنده شما فقط خداوند  که اعتراف دارید که رازق و مالک و زنده
و به هیچ کسی چیزي  کند؟! امور کائنات را او اداره می متعال است و تمام

خودش تصرفی داشته باشد و بدون  را تفویض نکرده است که او باختیار
 اذن و اراده و مشیت خداوند متعال کاري را انجام دهد. 

ها و زمین عظمت و جالل و کبریایی رب  در حکومت و ریاست آسمان
تواند  اي است که هیچ احدي بدون اذن و اجازه او نمی العالمین باندازه

این مطلب  دنا کردهتسلیم خود را خم همه در برابر او گردن شفاعت کند. 
 :بیان فرموده استچنین بعد جمله  در را

ِيٱَمن َذا ﴿  ]۲۵۵البقرة: [ ﴾ۦإِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ
  .»کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگري کند مگر با اجازه او؟«

تواند شفاعت  یعنی هیچ احدي بدون اذن او نمی ،استفهام انکاري است
کند. و این صفت پنجم از صفات خدا است که مقام الوهیت و مقام 

 کند.  عبودیت را روشن می
ایستند نه از  چه بندگان همگی در بارگاه الوهیت بر جایگاه بندگی می
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ار کنند. همچون بندة فروتن فرمانبرد روند و نه از آن تخطی می آن فراتر می
کند و خودسرانه به  ستند که در حضور ارباب خود گستاخی نمیای می

زند و در نزد او  پردازد و پیش از دستور او دست بکاري نمی سخن نمی
دهد، مگر آنگاه که به او اجازه داده شود.  جرأت میانجیگري بخود نمی

ود گردد و در حدود اختیار خ بدین هنگام متواضعانه این اجازه را پذیرا می
کند. بندگان در میان خود متفاوت هستند در ترازوي خدا  میانجیگري می

ایستد که  نیز با یکدیگر تفاوت دارند ولیکن هر یک از آنان در جائی می
گذارد، این  اي از حد و مرز خود پا فراتر نمی لیاقت آن را دارد، و پیچ بنده

که در ظل اي است به عظمت و شوکت و رهبت و هیبتی  الهام و اشاره
الوهیت واال و باالي خداوندي قرار دارد صیغه استفهام انکاري به این الهام 

آن است که چنین کاري بیانگر و  دهد و اشاره، عمق و ژرفاي بیشتري می
نمود. پس آن چه  بود، زشت و ناپسند می ناشدنی است و اگر چنین می

اعت و کسی است که بتواند بدون اجازه خداوند در پیشگاه او شف
 میانجیگري کند؟ 

 بحث شفاعت 

اي بسیار مهم در باب توحید و راه  مسئله شفاعت در حقیقت مسئله
شرك بوده است. اکثر مشرکین دنیا معبودان خود را بعنوان شفیع، عبادت و 

حق اختصاصی رب  در حالی که عبادت با تمام اقسامش اند. پرستش کرده
 العالمین بوده است. 
 :ها معمول بوده است اعت بین انسانشفدر دنیا سه نوع 
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 .) شفاعت وجاهت (پست و مقام)1
 ) شفاعت محبت.2
  .) شفاعت باالذن3

 نخست: شفاعت وجاهت (پست و مقام)

گرداند.  پست و مقام آنست که مشفوع له می  شفاعت وجاهت و
کند و بدون اراده قلبی  شفاعت پذیر از مقام و پست او احساس خطر می

مثالش  ،پذیرد بناچار شفاعت صاحب پست و مقام را از روي مصلحت می
خواهد  د و حاکم میشو اند: سارق هنگامی که گرفتار می را چنین بیان کرده

طع کند، وزیر کشور بعنوان شفیع بمحضر جهت اجراي حد دست او را ق
گیرد و  از مقام بلند او تحت تأثیر قرار میپردازد. حاکم  او بشفاعت می

خواست آن  پذیرد اگر چه قلباً نمی می سارق مصلحتاً شفاعت در حق
شود.  سارق را عفو کند. سبب پذیرش شفاعت وزیر مقام و پست او می

پذیر نیست، که خداوند  کمین امکاناین نوع شفاعت به پیشگاه احکم الحا
متعال از پست و مقام و وجاهت کسی تحت تأثیر قرار گیرد و شفاعت او 

و مبري است از اینکه از وجاهت و مقام  را بپذیرد. خداوند متعال پاك
خودش بپذیرد کسی مرعوب باشد و شفاعت او را بدون رضایت و پسند 

از پست و مقام وزیر کشور  حاکم بدون رضایت و پسند قلبی اشچنانکه 
 پذیرد.  در حق سارق می شود و شفاعت او را مصلحتاً مرعوب می
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 حکم این نوع شفاعت نسبت به خداوند متعال 

اگر کسی این عقیده را داشته باشد که خداوند متعال از مقام و وجاهت 
گیرد و بدون رضایت خودش شفاعت آنها را  کسی تحت تأثیر قرار می

چنین عقیده نسبت به خداوند متعال کفر است چون که  پذیرد این می
خداوند متعال از پست و مقام هیچ احدي از مقربان خودش خوف و 
هراس ندارد و نسبت به حکومت خودش از هیچ صاحب پست و مقامی 

کند، بخالف پادشاهان دنیا که از وزراء خویش براي  احساس خطر نمی
اگر  :فرماید اه اسماعیل شهید میکنند. عالمه ش کشورشان احساس خطر می

اي داشته باشد که خداوند متعال از وجاهت و مقام  کسی چنین عقیده
گیرد بدون رضایت  اي تحت تأثیر قرار می پیامبر، امام، ولی، شهید یا فرشته

پذیرد. حقا که مشرك و جاهل مطلق نسبت به  خودش شفاعت آنها را می
مقام شامخ مالک الملک را نفهمیده ذات اقدس سبحانه و تعالی است و او 

  .1است

 شفاعت محبت  :دوم

شفاعت محبت آنست که محبت شفیع باعث پذیرش شفاعت شود اگر 
 خشنود و راضی در پذیرش شفاعت نبوده است.  چه شفاعت پذیر قلباً

دزدي محکوم به مجازات قطع دست شده است.  :مثال شفاعت محبت
کند، مثل زن یا فرزند او، حاکم  یکی از محبوبان حاکم برایش شفاعت می

_____________ 

 . ٣٥تقویة اإلیمان ص  -١
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گیرد بدون رضایت و  از محبت محبوبان خودش تحت تأثیر قرار می
اگرچه از مقام آنها احساس خطري  کند. خشنودي قلبی سارق را عفو می

نها او را مجبور به پذیرش خودش نداشت لیکن محبت آبراي حکومت 
که این نوع شفاعت به  :فرمایند شاه اسماعیل شهید می .کند شفاعت می

پیشگاه رب العالمین امکان ندارد و اگر کسی این عقیده شفاعت را نسبت 
به خداوند متعال داشته باشد او مشرك و جاهل مطلق نسبت بذات مقدس 

 رب العالمین است مثل اول. 

 ذن شفاعت باإل :سوم

شفاعت باالذن آن است که شخصی در محضر اهللا سبحانه و تعالی 
 مطابق خشنودي و رضامندي او براي دیگران شفاعت بکند. 

مثالً کسی را نفس اماره فریب داده است و او مرتکب عملی خالف 
اما قصد تخلف را نداشته است. و بر آنچه مرتکب شده  ،قانون شده است

شناسد و به  کند و خود را مجرم می نادم و پشیمان است گریه و زاري می
 حقانیت قانون معترف و مقر است و اعتراف به تقصیر و جرم دارد. 

اي نیست  دارد که مجرمی حرفه آید و اظهار می حاکم را بر او ترحم می
کنند که  ه اعتراف دارد. اطرافیان حاکم احساس میو بر آنچه مرتکب شد

خواهد این مجرم را عفو کند. لیکن عفو بدون توجیه خالف  حاکم می
داند. چون که اگر بدون توجیه عفو کند براي قانون  مصلحت و قانون می

ماند. لذا آنها از اشارات و کنایات یا تصریح حاکم  هیچ احترامی باقی نمی
خواهد مجرم را عفو کند. لیکن مشروط بتقاضاي  او میشوند که  متوجه می
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 کنند و حاکم که قلباً عفو از او، آنها نیز در حق مجرم شفاعت می
کند  پذیرد و مجرم را عفو می خواست او را عفو کند شفاعت آنها را می می

 گویند.  می» شفاعت باالذن«این را 
ست در این حکم این شفاعت این شفاعت نزد اهل سنت حق و ثابت ا

 دو فائده وجود دارد اول احترام قانون، دوم اکرام شفیع. 
این نوع شفاعت به بارگاه ایزد  :فرمایند عالمه شاه اسماعیل شهید می

گیرد و آنچه در قرآن مجید و احادیث سرور  منان امکان دارد و انجام می
م مراد است که انبیاء علیه کائنات منقول شده است همین شفاعت باالذن

والسالم و اولیاء اهللا باذن و اجازة خداوند متعال آن را انجام  ةالصال
  .1دهند می

شفاعت وجاهت و محبت در حقیقت مورد خشنودي و پسند  :خالصه
شفاعت پذیر نیستند بلکه از خوف مقام صاحب مقام و از ترس رنج 

 کند.  پذیرد و خالف آنچه تصمیم گرفته بود می محبوبان شفاعت آنها را می
این دو نوع شفاعت به پیشگاه احکم الحاکمین امکان ندارند. حتی در 

ا و آخرت ی معتقد به این دو نوع شفاعت در دنیادیان سماوي گذشته کس
ن عظیم اهللا سبحانه و تعالی هستند و نقص نبوده است. چون که خالف شأ

 شوند.  عظیمی براي ذات مقدس او تعالی محسوب می
 لیکن مشرکین مکه عقیده شفاعت محبت را داشتند. قرآن مجید شدیداً

از نوع شفاعت قهري و  عقیده آنها را رد کرده و عقیده شفاعت محبت را
 شرکی قرار داده است. 

_____________ 

 . ٣٩تقویة اإلیمان ص  -١
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و در حقیقت در شفاعت باالذن مؤثر حقیقی خشنودي و رضامندي 
پذیر است و شفاعت ثمرة رحم و احسان و اذن اوست اگر چه  شفاعت

و در این نوع شفاعت دو حکمت  ،شفاعت را سبب قرار داده است ظاهراً
 پنهان است. 

اول تعظیم و تکریم شفیع دو تکریم و احترام قانون خداوندي و این 
شفاعت هرگز خالف عظمت و عزت رب العالمین نیست چون که در 

 واقع این شفاعت اثر ترحم و اکرام احکم الحاکمین است. 
در اثبات شفاعت باالذن و نفی شفاعت قهري آیات و احادیث متعددي 

شود اول همین  عدادي اکتفاء کرده میاند که بذکر و تشریح ت نقل شده
  :جمله آیه الکرسی

ِيٱَمن َذا ﴿  ]٢٥٥ البقرة:[ ﴾ۦإِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

چه کسی است که بتواند بدون اجازة خداوند در پیشگاه او «
 .»شفاعت و میانجیگري کند؟

در این جمله که بصورت استفهام انکاري ذکر شده است شفاعت قهري 
 را نفی و باالذن را اثبات نموده است. 

  :چنین فرموده است 23و در سوره سبا آیه 

َ�َٰعةُ ٱتَنَفُع  َوَ� ﴿ ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
 ]۲۳ :أسب[ ﴾ۥإِ�َّ لَِمۡن أ

که او  شفاعت سودي در پیشگاه الهی ندارد مگر براي کسی«
 ».تعالی اجازه دهد

  :و در سوره النجم فرموده است

َلٖك ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�م ّمِن مَّ ا إِ�َّ ِمۢن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لسَّ
َذَن 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ٱَ�ۡعِد أ  ]۲۶ :نجمال[ ﴾ ٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �َّ
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ها قرار دارند که شفاعت آنها هیچ  فرشتگان زیادي در آسمان«
از اذن خداوند متعال که براي هر کسی سودي ندارد مگر بعد 

 ».بخواهد و از او خشنود باشد
شود که شفاعت بدون اجازه رب العالمین  از آیات مذکوره معلوم می

اعت تواند بدون اذن شف گیرد براي هیچ کسی هیچ شفیعی نمی انجام نمی
والسالم) گوش بفرمان  ةتگان و انبیاء علیهم الصالبلکه همه آنها (فرشکند 

رب العالمین هستند حتی یک سخن هم بدون اجازة رب العالمین تلفظ و 
 بیان فرموده است: 37آیۀ را در سوره نبا کنند چنانکه این مطلب  تکلم نمی

وحُ ٱَ�ُقوُم  يَۡومَ ﴿ ذَِن َ�ُ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لرُّ
َ
اۖ �َّ َ�َتَ�َُّموَن إِ�َّ َمۡن أ َصّفٗ

 ]۳۸ :نبأال[ ﴾٣٨َوقَاَل َصَواٗبا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ
و فرشتگان  )جبرائیل ( ، روحروزي که در محضر رحمن«

کند مگر کسی که  ایستند هیچ احدي تکلم نمی بصورت صف می
 ».به او رحمن اجازه بدهد و او مطابق رضامندي او سخن بگوید

شود که معززترین فرشته که جبرئیل امین باشد  از آیه شریفه معلوم می
گوید، پس چگونه بدون اذن  بدون اذن و اجازة رب العالمین سخن نمی

 کند؟  براي کسی شفاعت می
  :هاي ماقبل عالمه ابن کثیر فرموده است در تشریح این آیه و آیه

» 
َ
َبَر أ

ْ
خ

َ
 َوأ

َّ
  ن

ْ
 َم ال

َ
 ئِ ال

َ
 ک

َ
  ة

َّ
  َن مِ  اِت َو َم السَّ  ْي فِ  ْي تِ ال

ْ
 َم ال

َ
 ئِ ال

َ
ْیِرِهْم  ِة ک

َ
ِبیَن َوغ رَّ

َ
ُمق

ْ
ُهْم  ،ال

َّ
ل

ُ
ک

هِ 
َّ
 ِلل

َ
اِضُعون

َ
 خ

ٌ
  ،َعِبید

َ
 ِعْند

َ
ُعون

َ
ف

ْ
 َیش

َ
ی هُ ال

َ
ض

َ
ِنِه ِلَمِن اْرت

ْ
 ِبِإذ

َّ
  ،ِإال

َ
ْیُسوا ِعْند

َ
َمَراِء هُ َول

ُ ْ
األ

َ
ک

ِنِه 
ْ
ْیِر ِإذ

َ
ُهْم ِبغ

َ
 ِعْند

َ
ُعون

َ
ف

ْ
وِکِهْم َیش

ُ
 ُمل

َ
َبْو ِعْند

َ
 َوأ

ُ
وك

ُ
ُمل

ْ
ُه ال َحبَّ

َ
  .1»هُ ْم ِفیَما أ

فرماید که خداوند متعال خبر داده است که مالئکه که در  مفسر می

_____________ 
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ها، وجود دارند از مقربین و غیره در پیشگاه خداوند متعال خاشع و  آسمان
کنند مثل امراء به دربار ملوك  اند و به پیشگاه او تعالی شفاعت نمی خاضع

پردازند در مواردي که  نیستند که بدون اذن و اجازه ملوك به شفاعت می
 ملوك آنها را پسند دارند یا اینکه پسند ندارند. 

شود چه جائی  در پیشگاه رب العالمین به هیچ عنوانی سخن گفته نمی
 که شفاعت براي کسی انجام گیرد؟ 

گیرد بر ما بندگان مجرم  وقتی که شفاعت باذن خداوند متعال انجام می
الزم است که فقط او سبحانه و تعالی را در هر جا و هر وقت بخوانیم او 

دهد و  د اجازه شفاعت براي ما میبه هر کسی از بندگان مقربش که بخواه
به این خاطر دستور داده است که هر جا و هر وقت فقط او را بخوانیم و 

و شفاعت شافعین را نیز از او بخواهیم. چنانکه پیامبر گرامی اسالم  ،بس
در دعاي اذان به ما آموزش داده است که مقام محمود و مقام وسیله و 

 اوند متعال مسئلت نمائیم. فضیلت و شفاعت را براي او از خد

َة «
َ
َوِســيل

ْ
ــًدا ال ــِة، آِت ُ�َمَّ َقائَِم

ْ
ةِ ال

َ
ــال ــِة، َوالصَّ ْعــَوةِ اتلَّامَّ ُهــمَّ َربَّ َهــِذهِ ادلَّ

َّ
الل

ِي َوَعْدتَُه،
َّ

َة، َواْ�َعْثُه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل
َ
َفِضيل

ْ
ِميَعـادَ [ َوال

ْ
ْلِـُف ال  ختُ

َ
َك ال  يفو .]»إِنَـّ

 زُ ارْ وَ « :رواية
ْ
کاملـه و نمـاز قائمـه     مالک ایـن دعـوت   اي اهللا!« »هُ تَ ا�َ فَ ا شَ نَ �

مقام وسیله و فضیلت را و مبعـوث بگـردان او را    به محمد عنایت بفرما
اي، یقینـا تـو وعـده را خـالف      همحمود که شما بـا او وعـده کـرد   در مقام 

و نصیب مـا بگـردان شـفاعت او    « :و در یک روایتی آمده است .»کنی نمی
شود که مقام محمود و مقام وسـیله و فضـیلت    از دعاي اذان معلوم می .»را

 را براي سرور کائنات باید از خداوند متعال مسئلت کرد.  
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همچنین در دعاء جنازه اطفال سرور کائنات به امتش آموزش داده 
 است که شفاعت اطفال را نیز از خداوند متعال مسئلت نمایند. 

ُه «
ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
َاالل

َ
ُه نل

ْ
ْجرًا وَُذْخرًا، وَاْجَعل

َ
َا أ

َ
ُه نل

ْ
َرًطا، وَاْجَعل

َ
َا ف

َ
 »اعً فَّ َش مُ ا وَ عً افِ شَ  نل

ردان و او را براي ما اجري و اي بگ اي اهللا! این طفل را براي ما پیش فرستاده«
 . »قرار بده و او را براي ما شافع بگردان و شفاعت او را براي ما بپذیر ذخري

و حدیثی خداوند متعال به ما دستور نداده است که اي  و در هیچ آیه
انبیاء و اولیاء و فرشتگان او را بعنوان شفیع بخوانیم و براي آنها نذر و 
خیرات بدهیم. بر ما بندگان الزم است که از خداوند متعال کمک و 
استمداد بخواهیم او تعالی اختیار دارد از هر کسی به هر کیفیتی که بخواهد 

شود که بواسطه  ر بگیرد. چنانکه از سوره کهف معلوم میبراي ما کا
براي نفع مساکین و والدین صالح و نیک و دو فرزند  حضرت خضر

گرفت. لذا بر همه ما الزم است که تنها  یتیم مرد صالح خدمت و کار می
او مختار است که هر کس را اذن  ،یک خداي قادر و توانا را بخوانیم

 راي ما بدهد. شفاعت یا دستور خدمت ب
  داشتند؟مشرکین مکه به چه شفاعتی عقیده  :سوال

آنها قائل بشفاعت محبت بودند، فرشتگان را دختران نازنین  :جواب
کردند و  خواندند و پرستش می کردند و آنها را می خداوند متعال تصور می

دانستند و آنها را  همچنین معبودان دیگر را محبوبان خداوند متعال می
 کردند.  پرستش می
ْعَبِة، « :دلیل اول

َ
ك

ْ
 بِال

ُ
َر�ٌش َ�ُطوف

ُ
ُعزَّى، َوَمنَاَة اثلَّاثِلََة َوَ�نَْت ق

ْ
ُت وَال

َّ
َوَ�ُقوُل: وَالال

وَن: َ�َناُت اهللاِ َعزَّ 
ُ
تىََج، َوَ�نُوا َ�ُقول رُتْ

َ
نَّ َشَفاَ�َتُهنَّ ل

َ
ُعَ�، وَأ

ْ
إِ�َُّهنَّ الَغرَا�ِيُق ال

َ
ْخَرى. ف

ُ ْ
 األ
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ْهِ 
َ

، وَُهنَّ �َْشَفْعَن إيِل  :گفتند و می کردند، طواف می قریش به دور کعبه« .1»وََجلَّ
 هاي اینها پرنده قسم به الت و عزي و منات که در درجه سوم قرار دارد. یقیناً

گفتند  شود. و آنها را دختران خدا می بلند پروازند و شفاعت آنها امید کرده می
 . »کنند و عقیده داشتند که به محضر خداوند متعال شفاعت می

 اخروي یا دنیوي؟  ،مشرکین مکه معتقد به چه شفاعتی بودند :سوال
اگر گفته شود که عقیده شفاعت اخروي را داشتند اعتراض وارد 

شود که آنها منکر حشر و نشر بودند چطور عقیده شفاعت اخروي را  می
 داشتند؟ 

 ×مشرکین قائل بشفاعت دنیوي بودند و منکر شفاعت اخروي  :جواب
اگر مطابق تصور  :گفتند می ×وي به فرض آخرت بود و قول بشفاعت اخر

لت و وحی قیامت برپا شود بزرگان و معبودان ما نیز شما اي صاحبان رسا
فرمایند و ما را با شفاعت خویش از مؤاخذه خداوند  در آنجا شفاعت می

دهند همانطوري که با شفاعت خویش در دنیا ما را از  متعال نجات می
 دهند.  مصائب نجات می

  :دلیل اول

ُظنُّ ﴿
َ
ٓ أ اَعةَ ٱَوَما ٓ إِنَّ ِ� ِعنَدهُ قَآ�َِمٗة َولَ�ِن رُّجِ  لسَّ  ۥۡعُت إَِ�ٰ َرّ�ِ

 ]۵۰ :فصلت[           . ﴾لَۡلُحۡسَ�ٰ 
اگر ارجاع داده  )بفرض محال( ،کنم وقوع قیامت را تصور نمی«

 ». ها وجود دارد ربم نزد او برایم حسنات و خوبیشوم به پیشگاه 

_____________ 

 . ٢٣٨ص  ٤فیض الباری ج  -١
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  :دلیل دوم

﴿ ٓ ُظنُّ  َوَما
َ
اَعةَ ٱأ �  لسَّ ِجَدنَّ َخۡ�ٗ

َ
دِدتُّ إَِ�ٰ َرّ�ِ َ� قَآ�َِمٗة َولَ�ِن رُّ

  ]۳۶ :الکهف[      ﴾. ٣٦ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا 
اگر ارجاع داده  )و بفرض محال(کنم  وقوع قیامت را تصور نمی«

شدم به پیشگاه پروردگارم حتماً منقلب بهتري از این خواهم 
 ». یافت

گفتند که معبودان ما در  میفرماید که مشرکین  ت حسن بصري میرحض
 کنند چون که عقیده معاد را نداشتند.  امور دنیا براي ما شفاعت می

َبْعِث «
ْ
 ِبال

َ
ون  ُیِقرُّ

َ
ُهْم ال

َّ
ن
َ
َیا ِأل

ْ
ن

ُّ
 َمَعاِیِشَنا ِفي الد

ِ
ح

َ
ا ِفي ِإْصال

َ
ن

ُ
َعاؤ

َ
ف

ُ
مشرکین « .1»ش

چون که آنها عقیده  ر دنیاي ما هستند،در اموکننده  گفتند که شفاعت می
 . »حشر و نشر را نداشتند

اگر کسی را مختار و متصرف ندانند و بعنوان شفیع مافوق  :سوال
 شود؟  االسباب بخوانند آیا این هم شرك محسوب می

بدون شک و تردید بعنوان شفیع مافوق االسباب غیر اهللا را  :جواب
معبودان خود را در امور حقیره  خواندن شرك است چون که مشرکین مکه

دانستند و بعنوان  دانستند و در امور عظام آنها را متصرف نمی صرف میمت
گفتند که ما حوائج خود را پیش این بزرگان  خواندند و می شفیع آنها را می

کنیم و آنها از پیشگاه مالک الملک  و محبوبان خداوند متعال مطرح می
گذارد  خداوند حرف آنها را به زمین نمی خواهند و هاي ما را می حاجت

 چون که محبوبان او تعالی هستند. 
_____________ 

 . ١٣٣ص  ٥البحر المحیط ج  -١
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 ،خالصۀ کالم اینکه مشرکین نسبت به معبودان خود دو عقیده داشتند
دانستند و آنها را  اول اینکه خود آنها را متصرف در امور حقیره می

خداوند متعال  ،خواندند شفیع آنها را میدوم اینکه بعنوان  .خواندند می
بدون تفریق بین دو عقیده فتوي کفر و شرك آنها را صادر کرد و آنها را 
مشرك و کافر خواند. و در میان این دو نوع خواندن فرقی بیان نکرد و 
نگفت که اگر آنها را مختار و متصرف بدانید و بخوانید شرك است و اگر 

شرك نیست یقین آنها را شفیع تصور کنید و مافوق االسباب بخوانید 
بدانید که فرق بین دو دعا نه در قرآن مجید آمده است و نه در حدیث 
شریف سرور کائنات و نه در کالم صحابه و تابعین و تبع تابعین و نه در 

یقیناً به گوش دل بشنوید که نص صریح قرآن مجید  ،کالم ائمه متبوعین
وان شفیع مافوق صراحتاً داللت دارد بر این مطلب که غیر اهللا را بعن

نا شفعاؤ«، و تأویل االسباب خواندن و عبادت کردن شرك صریح است
 کند.  کنندگان آنها را از شرك مبري نمی عبادت »اهللا عند

ِ ٱِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن  �َّ
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ِۚ ٱَ�ٰٓ ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ�  ﴾١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

  ]۱۸ یونس:[  
کنند که به  مشرکین غیر از خداوند تعال کسانی را پرستش می«

گویند  تواند برسانند و نه منفعتی در حالی که می آنها نه ضرري می
اینها شفاعت کننده ما هستند به پیشگاه خداوند متعال بگو آیا شما 

دهید به خداوند متعال از حال معبودانی که در زمین و  خبر می
دانند. خداوند تعال پاك و منزه و  نمی ها هیچ چیزي را آسمان
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متعالی است از شرکت کسانی که مشرکین آنها را در عبادت با 
 ». کنند خدا شریک می

که صراحتاً داللت دارد بر این مطلب  تفسیر این آیه قبالً ذکر شده است
آنها را  کردند لذا که مشرکین معبودان خود را جهت شفاعت عبادت می

مثل کسانی که غیر اهللا را متصرف دانسته  ك گفتخداوند متعال مشر
 کنند.  پرستش می

  :دلیل دوم

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

ِ ٱ َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َّ� 
ارٞ  َ�ِٰذبٞ  َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ   ]٣الزمر: [ ﴾٣َكفَّ

اند  کسانی که جز خداوند متعال کارساز و متصرف انتخاب کرده«
کنیم مگر براي اینکه  ما آنها را پرستش نمی :گویند در حالی که می

ما را بخداوند متعال ویژه نزدیک کنند یقیناً خداوند متعال در 
مسائلی که با هم اختالف دارند فیصله خواهد کرد و یقیناً خداوند 

 ». رساند را به مقصد نمیمتعال کاذبین و کفرکنندگان 

ده داشتند که معبودان مشرکین عقی ،باشد مقصد از قرب در امور دنیا می
کنند و تضرع و  آنها در دنیا براي آنها به پیشگاه خداوند متعال شفاعت می

کنند و حاجات آنها را به محضر  متعال منتقل میدعاهاي آنها را به خداوند 
خواهند که حاجات آنها را تکمیل  کنند و از او می رب العالمین مطرح می

دهند و  ردم را به دربار سالطین ارجاع میچنانچه در دنیا وزراء امور مکند 
کنند.  وزراء تکمیل می کنند و آنها حاجات مردم را بواسطۀ مطرح می
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خواندند و  خالصه اینکه مشرکین معبودان خود را شفیع تصور کرده می
کردند با وجود این تأویل خداوند متعال آنها را کاذب و کفار  عبادت می

شود که اتخاذ اولیاء (دون اهللا)  گفته است. از این آیه صراحتاً معلوم می
 اند.  براي شفاعت کفر و شرك است و در تأویل آن کاذب

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ  َ�ۡعلَمُ ﴿
َ
ءٖ ّمِۡن  يُطونَ َما َ�ۡ�َ � ۡ�َِ�

 ]۲۵۵ البقرة:[ ﴾إِ�َّ بَِما َشآءَ  ۦٓ ِعۡلِمهِ 
داند و به چیزي از علم  آنچه را که پیش رو و پشت سر دارند می«

 ».او دست نیابند مگر آن مقداري را که او خود بخواهد

داند آنچه را که پیش رو دارند و آنچه را که پشت سر  خداوند می
دارند. این شیوه، تعبیري است از دانش شامل و کامل که بر همه چیز دور 
و بر آنان احاطه دارد و به کنه و غور اشیاء آگاه است. چه دانش خدا شامل 

 برند. و همچنین شامل گردد که هم اینک در آن بسر می زمان حاضري می
اي  گذشته نهانی است که بوده است و رفته است و نیز در بر گیرنده آینده

 شود که خواهد آمد و از دیدة ایشان پنهان است.  می

وقت و آنی شامل همۀ چیزهائی است که همچنین دانش خدا در هر 
کلی یک تعبیر لغوي دانند. این شیوة بیان، بطور  دانند و یا نمی مردمان می

شمول آگاهی و نهایت دانائی است. اما مردمان بر چیزي است که بیانگر 
کنند مگر بر آن چیزي که  یابند و بر چیزي اطالع حاصل نمی آگاهی نمی

  .1پی ببرند نخدا بدیشان اجازه فهم و درك آن را بدهد و بخواهد بدا

_____________ 

 ترجمه فارسی فی ظالل القرآن.  -١
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در این قسمت کمال علمی رب العالمین بیان شده است. همه آنچه که 
است و آنچه را که در زمان حاضر هست و آنچه را گذشته است و رفته 

آید همه و همه را هر وقت و هر جا و هر آن  که در زمان آینده بوجود می
و مخلوقات هیچ چیزي از علوم الهی را  ،داند و بس فقط خداوند متعال می

اند مگر به آن مقداري که او خودش خواسته باشد. از  احاطه نکرده
اند که به آنها علم و دانش عنایت  فقط سه مخلوق مخلوقات خداوند متعال

 :شده است
 اند.  فرشتگان الهی که از نور خلق شده -1
 اند.  ها که از خاك خلق شده انسان -2
 اند.  ها که از نار خلق شده جن -3

همه علوم به فرشتگان عنایت نشده است. هنگامی که خداوند متعال 
را بعنوان خلیفه بیان فرمود و  را خلق کرد و مقام شامخ آدم آدم

ها در مقابل  صادر کرد و فرشته به فرشتگان دستور سجده را براي آدم
علمی نمودند و اعتراف کردند  اظهار نادانی و بی  کماالت علمی آدم

که علم آنها محدود به آن مقداري است که خداوند متعال به آنها تعلیم 
در میدان مسابقه علمی از فرشتگان سبقت  داده است و حضرت آدم

برد و با کماالت علمی خویش مخدوم و سجود مالئکه قرار گرفت. و 
خداوند متعال کماالت علمی آدم را انگیزه آفرینش او و ذریات او قرار داد 
و کماالت علمی و عملی آدم و ذریات او بر مفاسد بنی آدم ترجیح پیدا 

داراي علم کثیري بودند لیکن در برابر علوم کردند. در حالی که فرشتگان 
با علوم الهامی و   علمی و نادانی کردند و آدم اظهار بی الهامی آدم
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استعدادي خودش از فرشتگان سبقت جست و مخدوم و مسجود مالئکه 
 ثابت شد که  قرار گرفت. پس نسبت به مالئکه

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿  ]۲۵۵ البقرة:[ ﴾بَِما َشآءَ  إِ�َّ  ۦٓ �َِ�ۡ
علوم الهی مگر آن مقداري که او اند از  ه فرشتگان احاطه نکرد«

 ».تعالی خواسته است

با فرشتگان در قرآن مجید چنین بیان شده  مسأله مسابقه علمی آدم
  :است

�ِض ٱقَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ�  �ذۡ ﴿
َ
ۖ قَالُٓواْ  ۡ� َخلِيَفٗة

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك 
َ
َوَ�ُۡن �َُسّبُِح  ّ�َِمآءَ ٱ�

ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ  وََعلَّمَ  ٣٠ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ

ۡسَمآءَ ٱَءاَدَم 
َ
�ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ  ۡ�

َ
وِ�  ُٔ َ�َقاَل أ

ُؤَ�ٓءِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ۡسَمآءِ َ�ٰٓ
َ
ْ  ٣١بِأ ُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلَم  قَالُوا

نَت 
َ
ٓۖ إِنََّك أ ٓ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَنا ـَٔاَدُم  قَاَل  ٣٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱَ�َا ٰٓ�َ

سۡ 
َ
ُهم بِأ

َ
�َبأ

َ
آ أ ۡسَمآ�ِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
�بِۡئُهم بِأ

َ
ٓ أ قُل لَُّ�ۡم إِّ�ِ

َ
لَۡم أ

َ
َمآ�ِِهۡم قَاَل �

ۡعلَُم َ�ۡيَب 
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم  ۡ�

َ
َوأ

 ]۳۳-۳۰ البقرة:[ ﴾٣٣تَۡ�ُتُموَن 
: بر آنم که خلیفه در آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان گفت«

آیا بر آنی که در زمین کسی را قرار  :در زمین قرار دهم گفتند اي
ها بریزد و حال آن که ما به  دهی که در آن تباهی کند و خون

: من حقائقی را و تکریم و تعظیم تو مشغولیم؟ گفتستایش 
هاي (همۀ اشیاء و خواص  دانید. و به آدم نام دانم که شما نمی می
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دمند آنها) را آموخت (تا که در زمین بهره برگیرد و از آن سو
گردد) آنگاه خدا آن اشیاء را به فرشتگان نمود و گفت مرا از نام 

گویید (در  اگر راست میاین اشیاء (و خواص آنها) آگاه سازید 
فرشتگان  ؟بینید) تر براي جانشین می اینکه خویشتن را شایسته

اي،  تو پاك و بزرگی و ما جز آن ندانیم که به ما آموخته :گفتند
هاي  آنها را از نام، اي آدم :اي، گفت و فرزانه ااین توئی که دان

ها  هنگامی که فرشتگان را از نام ،ایشان و خواص آنها آگاهی ده
دانم  به شما نگفتم که من می :(و خواص آنها) آگاهی داد. گفت

دانم آنچه را  ها و زمین نهفته و نهان است و می آنچه را در آسمان
 ».دارید میو آنچه را پوشیده سازید  آشکار می

خالصه اینکه از گفت و شنود فرشتگان الهی عدم علم آنها در علومی 
به آن آگاهی داشت معلوم و هویدا است و ثابت گردید که  که آدم

را نداشتند فرشتگان معصوم و مقرب او تعالی جمیع علم ماکان و مایکون 
کان و مایکون در خواص علمی اهللا که داشتن جمیع مارا چو ندارند 

و عنایت شده بود  آدمه بی که ومسبحانه و تعالی نشده است. حتی عل
دانست حتی که حکم  نیز علم جمیع ما کان و مایکون را نمی خود آدم

صریح رب العالمین را فراموش کرد و مرتکب خطا گشت، و بر اثر این 
قرار گرفت و از مین از ارتکاب خطا مورد عتاب عاللنسیان از فرمان رب ا
که خداوند متعال باو اش بیرون کرده شد و تا زمانی  بهشت برین با زوجه

اینها دو دلیل و  ،بخشش قرار نگرفت دکلمات توبه را تلقین نفرمود مور
جمیع علم ما کان و ما یکون را   اند که آدم مدرك صریح و قرآنی

 نداشتند و به او عنایت نشده بود پس ثابت شد 
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ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ ُ�ِ َوَ� ﴿  ]۲۵۵ البقرة:[ ﴾إِ�َّ بَِما َشآءَ  ۦٓ �َِ�ۡ
اند از علوم الهی مگر آن مقداري که او  ه احاطه نکرد )فرشتگان(«

 ».تعالی خواسته است
دستور صریح داده بودند که شیطان دشمن  خداوند متعال به آدم

توجه داشته باشید که بر اثر وسوسه و شیطنت، شما را از بهشت  ،است
را لغزانید و  هاي الزم، شیطان لعین آدم بیرون نکند با این همه توصیه

در سوره طه او را از بهشت برین بیرون کرد خداوند متعال این مطلب را 
  چنین بیان فرموده است:

ـَٔاَدُم إِنَّ َ�َٰذا َعُدوّٞ  َ�ُقۡلَنا﴿ لََّك َولَِزوِۡجَك فََ� ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن  َ�ٰٓ
�َّ َ�ُوَع �ِيَها َوَ� َ�ۡعَرٰى  إِنَّ  ١١٧فَتَۡشَ�ٰٓ  ۡ�َنَّةِ ٱ

َ
نََّك َ�  ١١٨لََك �

َ
َو�

ْ �ِيَها َوَ� تَۡضَ�ٰ  ۡيَ�ٰنُ ٱإَِ�ۡهِ  فَوَۡسوََس  ١١٩َ�ۡظَمُؤا ـَٔاَدُم  لشَّ قَاَل َ�ٰٓ
ٰ َشَجَرةِ  ُدلَُّك َ�َ

َ
َ�َ�  ١٢٠َوُمۡلٖك �َّ َ�ۡبَ�ٰ  ۡ�ُۡ�ِ ٱَهۡل أ

َ
ِمۡنَها  فَأ

 ۡ�َنَِّة� ٱَ�َبَدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق 
َ�َتاَب َعلَۡيهِ  ۥهُ َر�ُّ  ۡجَتَ�ٰهُ ٱُ�مَّ  ١٢١َ�َغَوٰى  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ 

 ]١٢٢-١١٧ :طه[ ﴾١٢٢وََهَدٰى 

پس ما به آدم گفتیم که این شیطان دشمن شما و زوجه شماست، «
افتید. یقیناً در  که در مشقت میلذا شما را از بهشت بیرون نکند، 

بینید و احساس تشنگی و  بهشت گرسنگی و عریانی را نمی
او وسوسه انداخت و کنید. شیطان لعین در قلب  آفتابزدگی نمی

اي آدم، من تو را به درختی دائم البقاء (همیشگی) و  :گفت
کنم (بر اثر این وسوسه)  حکومتی بدون زوال راهنمایی می

حضرت آدم و حوا از آن درخت ممنوع خوردند. فوراً لباس آنها 
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هاي  از تن بیرون شد و آنها شروع کردند به برخود پوشاندن برگ
رتکب خطا شد و از حکم صریح رب درختان بهشت. آدم م

العالمین منحرف گشت. سپس او را پروردگارش برگزید و توبه 
 ».او را پذیرفت و بر صراط مستقیم رهبري فرمود

آگاهانه حکم خداوند متعال را نافرمانی  در حقیقت حضرت آدم
از نهی الهی  اي که از درخت ممنوعه تناول کرد، کامالً نکرد. بلکه لحظه

 بود.  فراموش
  :این مطلب را خداوند متعال در سوره طه چنین بیان فرموده است

 ﴾١١٥َعۡزٗما  ۥَعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ  َولََقدۡ ﴿
 ]۱۱۵ :طه[ 

لیکن آدم  ،ما از آدم تعهد گرفته بودیم قبل از اشتباه و خطاي او«
 ».فراموش کرد و ما از او عزم عصیان و نافرمانی را احساس نکردیم

فرمایند که خطا و نافرمانی آدم بدون عزم  می خداوند متعال صراحتاً
نافرمانی بود بلکه خطاي بدون عمد از او سر زد. لیکن چون که داراي 

اي بود و دانش سرشاري به او عنایت کرده بودیم مورد عتاب  علوم کثیره
برین به دار امتحان اعزام شد و سپس کلمات توبه  قرار گرفت و از بهشت

 و سپس او را از برگزیدگان خود قرار دادیم.  را به او عنایت کردیم

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ اُب ٱُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَءاَدُم ِمن رَّ  �َّوَّ
 ]٣٧ البقرة:[ ﴾٣٧ لرَِّحيمُ ٱ

حضرت آدم کلمات توبه را از پروردگارش حاصل کرد و خداوند «
 ».پذیر و مهربان است توبهمتعال توبه او را پذیرفت. چون که او 

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا ﴿کلمات توبه نزد جمهور مفسرین 
َ
َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ
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 هستند.  )1(﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
اي بودند لیکن علم ماکان و مایکون  داراي علوم کثیره حضرت آدم

شدند و مرتکب  دانستند فراموش می را نداشتند. حتی گاهی از آنچه می
گرفتند و تا خداوند متعال کلمات  گشتند و مورد عتاب قرار می خطا می

اش پذیرفته نشد. وقتی که به ابو البشر علم ما  توبه را به او تلقین نکرد توبه
و ما یکون عنایت نشده است در حالی که او بر مالئکه مقربین بخاطر کان 

علم برتري داشت و سجود المالئکه قرار گرفت. پس به فرزندان او بطریق 
اول علم ما کان و مایکون عنایت نشده است چون که علم ما کان و 

 مایکون از صفات مختصۀ باریتعالی است. 
 مخلوقات یعنی محمد رسول اهللاز افضل بشر و افضل  ،بعنوان نمونه

کنم که او نیز مثل ابو البشر علم ما کان و ما یکون را نداشتند و باو  ذکر می
نشده بود. حاالنکه مشرکین مکه عقیده داشتند که انبیاء و اولیاء هر عنایت 

دانند و هر کس آنها را بخواند آنها مطلع  چیز را هر وقت و هر جا می
دهند و اگر در حیطۀ قدرت انبیاء و  آنها پاسخ می شوند و به درخواست می

نمایند و خداوند متعال به  اولیاء چیزي نباشد از خداوند متعال مسئلت می
دهد تحت این عقیده پوچ، هنگامی که سرور  هاي آنها پاسخ می خواسته

کائنات اظهار رسالت و نبوت کردند و آنها را بخواندن و عبادت خداوند 
دند، مشرکین به پیامبر گرامی گفتند که اگر شما واقعاً رسول متعال فرا خوان

_____________ 

خدا برداشتند و) گفتنـد:   ي(آدم و همسرش، دست دعا به سو«. یعنی: 23 :ألعرافا -١

و بر  یو اگر ما را نبخش یما ستم کرده یشتناز تو) بر خو یپروردگارا! ما (با نافرمان
  .»بود یمخواه یانکاراناز ز یما رحم نکن
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شوند و چه  رب العالمین هستید بگویید که سال دیگر چه اجناسی گران می
اجناسی ارزان؟ چون که آنها عقیده داشتند که هر کسی رسول باشد حتماً 

 آید یا اینکه در گذشته انجام گرفته داند هر چه را که در آینده پیش می می
چون که رسول رب العالمین مثل رب العالمین علم ما کان و ما یکون را 

کند. خداوند متعال این سوال پوچ  دارد و کارسازي و حاجت روائی می
  :آنها را در سوره اعراف چنین جواب داده است

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ َولَۡو ُكنُت  �َّ

ۡعلَُم 
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱأ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ  لسُّ

َ
إِۡن �

 ]۱۸۸ :عرافألا[ ﴾١٨٨نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن 
من اختیار نفع و ضرر خویش را ندارم مگر  اي پیامبر گرامی! :بگو«

خواهد اگر من غیب  (آنچه از نفع و ضرر) که خداوند متعال می
کردم و به من هیچ ضرري وارد  دانستم تمام خیرها را جمع می می

دادن (کفار را از  بیم . و نیست وظیفه من چیزي دیگر بجزشد نمی
 ».(بهشت برین)عذاب دنیا و آخرت) و بشارت دادن مؤمنین را به 

این جواب و پاسخ در حقیقت تردید عقیده مشرکین است چون که آنها 
کردند که  اعتقاد باطلی نسبت به انبیاء و اولیاء الهی داشتند و تصور می

انبیاء و اولیاء کارساز و حاجت روا هستند و کارسازي و حاجت روائی 
ان و ما یکون را نیز شوند لذا عقیده داشتند که آنها علم ما ک بدون علم نمی

شما به اینها ابالغ نمائید که من  :دارند. خداوند متعال به افضل الرسل گفت
که افضل الرسل هستم مالک نفع و ضرر خودم نیستم چه جائی که مالک 
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نفع و ضرر شما باشم، مگر آنچه خداوند متعال بخواهد از نفع و ضرر به 
 کند.  رساند و دفع می من می

مافوق االسباب  دتوان مالک نفع و ضررخود نباشد چطور میپس کسی که 
دان  اگر من غیب :مالک نفع و ضرر دیگران باشد؟ و نیز بگو به مشرکین

کردم و به من ضرري و بالئی  بودم تمام خیرها را خودم جمع می می
هاي دنیا را من جمع  دانید که تمام خیرها و مال رسید. حاالنکه شما می نمی

سد و این ر به من هر وقت آسیب و رنج از طرف شما و دیگران می ام و نکرده
خودش یک دلیل واضح و روشن است که من علم ما کان و ما یکون را ندارم 

اند. وقتی که به افضل الرسل علم ما کان و ما یکون  و به من عنایت نشده
عنایت نشده است به دیگران به طریق اولی علم ما کان و ما یکون عنایت 

 شده است و در این موضوع آیات و احادیث متعددي داللت صریح دارند. ن

کردند نسبت به  می دیگر که مشرکین بکثرت از پیغمبر اکرم سوالی
هاي متعددي  وقت وقوع قیامت بود خداوند متعال این سوال آنها را جواب

داده است لیکن یک جوابی که بیشتر در قرآن مجید ذکر شده اینست که 
علم وقوع قیامت اختصاص به او تعالی دارد و به هیچ احدي تاریخ دقیق 

ت که قیامت در ماه وقوع آن عنایت نشده است. البته در احادیث آمده اس
دام محرم و کدام جمعه، این را شود لیکن ک محرم و روز جمعه واقع می

داند. خداوند متعال در سوره اعراف  دیگر نمیخداوند متعال کسی  جز
  :چنین بیان فرموده است

اَعةِ ٱَعِن  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ �  لسَّ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ
َ
� 

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َ�ُقلَۡت ِ�  َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� ُ�َّلِيَها لَِوۡقتَِها �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  �َ
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�ِيُ�ۡم إِ�َّ َ�ۡغَتٗةۗ �َۡ� 
ۡ
نََّك َحِ�ٌّ َ�ۡنَهاۖ قُۡل إِ  َٔ تَأ

َ
ِعۡلُمَها  �ََّمالُونََك َك�

ِ ٱِعنَد  َّ�  َ�َ�ۡ
َ
 ]۱۸۷ :عرافألا[ ﴾ ١٨٧َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

رسد.  پرسند دربارة آخرت که چه وقت به ثبوت می از شما می«
کند آن را در  بگو علم وقوع آن نزد پروردگارم است منکشف نمی

عنی وقت وقوع او را خداوند متعال یوقت آن مگر او تعالی (
(هول و هراس آن روز بسیار سنگین و بزرگ است) بر  ،داند) می

رسد مگر  ها و زمین قرار دارند. و بشما نمی کسانی که در آسمان
وقوع قیامت بسیار هول و هراس دارد که فرشتگان  (روز ،ناگهان
اند حکمت در آن است که وقوع آن  ها از آن بیمناك آسمان

گویا شما در تالش کنند.  نامعلوم باشد) از شما بکثرت سوال می
جز این نیست که علم وقوع قیامت به خداوند متعال  :آنید. بگو

کنند که انبیاء  دانند. (فکر می اختصاص دارد. لیکن اکثر مردم نمی
و اولیاء از وقت وقوع قیامت اطالع دارند. حاالنکه علم وقوع 

 ».قیامت از صفات مختصه رب العالمین است)
اند خداوند متعال به پیامبر  شعرها هم داخلدر علم ما کان و ما یکون 

 گرامی خودش اصالً شعر تعلیم نداده است. 
  :چنانکه در سورة یس فرموده است

ۡعرَ ٱَعلَّۡمَ�ُٰه  َوَما﴿ إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر َوُقۡرَءاٞن  ۥٓۚ َوَما يَ�َبِ� َ�ُ  لّشِ
بِٞ�   ]٦٩ :یس[ ﴾٦٩مُّ

ایم و برایش مناسب نیستند بلکه  ندادهما به پیامبر گرامی شعر تعلیم «
 ».گویند همه نصیحت و قرآن واضح و روشن است آنچه پیامبر می

از این آیه شریفه واضح و روشن است که خداوند متعال به پیامبر 
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شان رفیع پیامبر   گرامی اصالً شعر نیاموخته است بلکه شعر گوئی مناسب
شعر به او ندادند و همچنین  گرامی نبوده است. لذا خداوند متعال تعلیم

خداوند متعال در رد مشرکین (که پیغمبر را شاعر و قرآن مجید را شعر 
ایم و تعلیم  شعر نیاموخته گوید که ما پیامبر گرامی را اصالً گفتند) می می

ایم. و شعر گوئی مناسب او نیست. این آیه شریفه ادعاي کسانی را  نداده
علم ما کان و ما یکون داده شده است رد گویند به پیامبر گرامی  که می

گوید که ما به پیامبر گرامی شعر  می کند چون که خداوند متعال صراحتاً می
براي او مناسب نبود پس آنچه پیامبر گرامی ایم و شعرگوئی  تعلیم نداده

 اند.  گوید همه نصیحت و وحی الهی می
ن اطالع کاملی و همچنین پیغمبر اسالم از تمام آینده خودش و جهانیا

شود؟ این  که در آینده با او و دیگران در دنیا چه می ددانستن نداشتند و نمی
  :مطلب را در آیه نه سوره االحقاف چنین بیان کرده است

ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ�  لرُُّسلِ ٱَما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن  قُۡل ﴿
َ
ٓ أ َوَما

بِٞ�  نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر مُّ
َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ َوَمآ �

َ
 ﴾٩بُِ�ۡمۖ إِۡن �

 ]۹ :حقافألا[ 
نیستم پیامبر جدیدي (که خالف انبیاء چیزي  ،بگو اي پیامبر«

دانم با من و شما چه خواهد شد و اتباع و اطاعت  بگویم). و نمی
م مگر تسشود و نی ا که به من وحی کرده میکنم مگر آنچه ر نمی
 ».کننده آشکارا آگاه

گفتند که شما چیزهایی را مطرح  می مشرکین به پیغمبر گرامی
ا را مطرح نکرده است. خداوند متعال در جواب نید که هیچ احدي آنهک می

به اینها بگوئید که من پیغمبر جدیدي نیستم  ،آنها گفتند که شما اي پیغمبر
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 گویم و اند می بلکه در باب عقیده آنچه را که پیامبران خداوند متعال گفته
 کنم.  الهی اتباع و پیروي میمثل آنها از وحی 

آید اطالع کامل ندارم و در اجراء  ما میو از آنچه که در دنیا بر من و ش
کنم. و وظیفه و  احکام الهی فقط آنچه را که وحی شده است اتباع می

 فریضۀ من آگاهی دادن جهانیان (انس و جن) است. 
مخلوق دیگري که مشرکین به علم غیب آنها عقیده دارند جنها هستند. 

کسانی از کلمه  دانند. ها غیب می بسیاري از مردم عقیده دارند که جن
اند به محض اینکه مال یا متاع آنها  گویان هستند که کلمه شهادتین گفته

کنند و عقیده دارند  ها رجوع می شود براي کشف آنها به جنی مسروق می
دهند که متاع مسروق شده کجاست و با چه  ها خبر می ها به جنی که جن

اند  ن ابالغ کردهها تا اال کسی هست در حالی که تمام اخباري که جنی
ها در ندانستن غیب برابر و مساوي  جن و یقیناً اند. قطعاً دروغ ثابت شده

هاي مدرن و پیشرفته دنیاي  ها هستند بلکه از آنها نیز عاجزترند انسان انسان
اند که بواسطه آنها بسیاري از اعمال و  امروز اسباب و آالتی را ترتیب داده
کنند و صد در صد جنها از اختراع این  گفتار بندگان را ضبط و حفظ می

اند و هیچ اختیاري و علمی و توانی به اختراعات  عاجزاسباب و آالت 
بشر ندارند. آنها توانائی و علم اختراع هواپیما و قطار را ندارند در حالی 

باشند و از  که آنچه از مصنوعات در عالم مشهوداند از اختراعات بشر می
 مصنوعات جنها هیچ چیزي تاکنون مشخص نشده است. 

خبري جنها در قرآن مجید خبر داده است  بی خداوند متعال از نادانی و
مسخر کرده بود که  ها را براي حضرت سلیمان نخداوند متعال ج
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طلب را بخواهد جنها بعنوان کارگر و نوکر انجام دهند. این م آنچه را او
  :چنین بیان فرموده است خداوند متعال در سورة سبأ

َسۡلَنا َ�ُ  لّرِ�حَ ٱ َولُِسلَۡيَ�ٰنَ ﴿
َ
َ�ۡ�َ  ۥُغُدوَُّها َشۡهٞر َوَرَواُحَها َشۡهٞرۖ َوأ

نِّ ٱَوِمَن  ۡلقِۡطرِ� ٱ َوَمن يَزِۡغ  ۦۖ َمن َ�ۡعَمُل َ�ۡ�َ يََديۡهِ �ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۡ�ِ
ۡمِرنَا نُِذۡقُه ِمۡن َعَذاِب 

َ
عِ�ِ ٱِمۡنُهۡم َ�ۡن أ َما  ۥَ�ُ  َ�ۡعَملُونَ  ١٢ لسَّ

َ�ٰرِ  اِسَ�ٍٰت�  ۡ�ََوابِ ٱ�َب َوتََ�ٰثِيَل وَِجَفاٖن كَ �ََشآُء ِمن مَّ َوقُُدورٖ رَّ
ْ ٱ ُكورُ ٱُشۡكٗرۚ� َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَباِدَي  دَ ۥَءاَل َداوُ  ۡ�َملُٓوا ا ١٣ لشَّ  فَلَمَّ

ٰ َمۡوتِهِ  لَۡمۡوَت ٱقََضۡيَنا َعلَۡيهِ  َُّهۡم َ�َ �ِض ٱإِ�َّ َدآبَُّة  ۦٓ َما َدل
َ
ُ�ُل  ۡ�

ۡ
تَأ

تَهُ 
َ
ا َخرَّ تَبَيََّنِت  ۥۖ ِمنَس� نُّ ٱفَلَمَّ ن لَّۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ۡ�ِ

َ
َما  ۡلَغۡيَب ٱأ

 ]١٤-١٢ :سبأ[ ﴾١٤ لُۡمِه�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَ�ُِثواْ ِ� 

و مسخر ساختیم براي سلیمان باد را که رفتنش یک ماه و بر «
اي از  گشتنش یک ماه بود و روان ساختیم براي سلیمان چشمه

کردند  و از جنیان مسخر ساختیم کسانی را که کار میمس گداخته 
سلیمان براي او و هر کدام از جنیان که  ،بفرمان پروردگار

چشانیدیم از عذاب  خودداري از کار براي سلیمان داشتند او را می
ها و اماکن عبادت و  خواست از محراب ساختند آنچه می آتش می
ساختند همانند  یهایی م ها و کاسه خواست از صورت آنچه می

هایی که از بزرگی ثابت بودند. این  استخر و حوض و دیگ
ها که به داود و سلیمان ارزانی شد و نفعش به همه  نعمت

رسید مقتضی است که شما بستگان داود هم به  بستگانشان می
اند از بندگان من آنهائی که  ها قیام کنید و اندك شکر آن نعمت

دانند چقدر شکر در گردن  قت میبسیار سپاسگزارند و در حقی
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آنها است. موقعی که فرمان مرگ سلیمان را گذراندیم موریانه بود 
سلیمان به زمین افتاد و از وفات که عصاي سلیمان را خورد و 

شان نمود. موقعی که سلیمان به زمین افتاد براي  سلیمان آگاه
 دانستند آن مدت جنیان روشن شد که اگر چیزي از علم غیب می

 ».کشیدند ماندند و دست از کار می در عذاب خوارکننده نمی

گاه خود  به قصد عبادت به عبادت  در روایات آمده است که سلیمان
ماند. تکیه بر عصا زده به نماز پرداخته بود  گاه می رفت و مدتی در عبادت می

تا اینکه در گذشت و همچنان بر عصا تکیه زده و جنیان سرگرم کار بودند 
تا اینکه موریانه عصا را خورد و سلیمان به زمین افتاد و از وفات او آگاه 

 العرفان). ةان بر غیب پرده برداشته شد. (صفوجنی خبري شدند و از بی
ها بعنوان نوکر و کارگر براي  از آیات مذکور هویدا است که جن

کردند و بواسطه فرشتگان الهی اداره  خدمت می حضرت سلیمان
شدند و همه این  شدند و در صورت تمرد به عذاب آتش معذب می می

عنایات از رب العالمین به حضرت سلیمان شده بودند که باد و آهن و 
 ها حضرت سلیمان ها مسخر بودند. با وجود این همه انعام مس و جن

ل دیگران فیصله موت بر آن نیز شد و از موت بري و مبري نبودند بلکه مث
ها که براي او مسخر  هنگامی که جانش به جان آفرین تحویل شد جن

بودند از موت آن حضرت مطلع نشدند و در ادامه کارهاي تفویض شده به 
آنها مشغول ماندند تا اینکه خداوند متعال به موریانه دستور دادندکه 

ا بر موت حضرت را بخورد و آنها ر عصاي حضرت سلیمان
 مطلع گرداند.  سلیمان

ها خبر  ها دارند و از جنی لذا آنهایی که عقیده به علم غیب جن
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تراند. چون که مخبر و اطالع دهندة  تر و نادان گیرند از موریانه پست می
ها و  ها موریانه معرفی شد و کسانی که خبر اخبار غیبی را از جن جن
 ها) جاهلتر و احمقتر به االرض (معلم جنگیرند در حقیقت از دا ها می جنی

کنند بعنوان شکر از  خدمت می االرض ها براي دابه اند. (چون که جن
ها  هاي جن و کسانی که گوش به حرفزحمات معلم و مخبر خود) 

کنند  کنند و طبق دستور آنها عمل می هاي آنها را قبول می دهند و حرف می
 در حقیقت از موریانه هم جاهلترند. 

ها علم ما کان و ما یکون را ندارند و  ها مثل انسان لذا ثابت شد که جن
اند مگر به آن مقداري که او تعالی  از علوم الهی چیزي را احاطه نکرده

خواسته است. لذا علم ما کان و ما یکون به خداوند متعال اختصاص دارد 
ر به آن اند مگ و هیچ احدي از مخلوقات الهی علوم او را احاطه ننموده

مقداري که او تعالی خواسته است. این مقصود را خداوند متعال در سوره 
  :نمل چنین بیان فرموده است

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ َوَما  �َّ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن 
َ
 ]۶۵ :نملال[ ﴾٦٥�َۡشُعُروَن �

هااند از (فرشتگان و غیره) و آنهایی که در  آسمانبگو آنهایی که در «
دانند غیب را بجز خداوند  ها و غیره) نمی ها و جن اند (از انسان زمین

 ».شوند متعال و همه آنها شعور ندارند که چه زمانی حشر کرده می

آیه مذکور در اداي مقصودش خیلی واضح و روشن است که بجز 
از  ،دانند. بعنوان نمونه رضی غیب نمیخداوند متعال مخلوقات سماوي و ا

 ها آیات متعددي در این مورد بیان شده است.  انبیاء و مالئکه و جن
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پردازیم که والیت آنها از  اکنون به بیان یک نمونه دیگر از اولیاء اهللا می
گردد چون که انکار  قرآن مجید ثابت است و منکر والیت آنها کافر می

 اند.  قرآن مجید است و آنها اصحاب کهف والیت آنها مستلزم انکار
سال  309هنگامی که از پیش دقیانوس زمان متواري شدند و بعد از 

خواب، بیدار گشتند و از مدت لبث خویش از یکدیگر سوال کردند. در 
جواب مدت لبث خویش را یک روز و اندي معرفی کردند در حالی که 

بدون تغییر باقی مانده  سال را در عالم خواب بسر برده بودند و 309
که از خوف دقیانوس پادشاه ظالم و  دبودند. اصحاب کهف هفت ولی بودن

 309مشرك زمان خویش و غار متواري شده بودند و خداوند متعال آنها را 
سال بخواب فرو برده بود. آنها از احوال خویش اطالعی نداشتند پس 

کنند.  نها رسیدگی میشوند و به داد آ چطور از احوال دیگران مطلع می
به امید اینکه آنها از کردند  خواندند و عبادت می یهود و نصاري آنها را می

کنند خداوند متعال در قرآن مجید  شوند و رسیدگی می فریاد آنها مطلع می
سیرت آنها را بیان کرد که مشکل گشاهاي آنها از احوال خویش اطالع 

شوند و به فریاد آنها  ود مطلع میاند چطور از احوال خوانندگان خ نداشته
داستان در قرآن  ؟ علم غیب را از آنها نفی فرمود. تفصیلکنند رسیدگی می

مجید مذکور است اکنون به ذکر آیاتی که خداوند متعال در نتیجۀ داستان 
  :شود بیان فرموده است اکتفا می

﴿ ْ ْ ٱِ� َكۡهفِِهۡم ثََ�َٰث ِماْئَةٖ ِسنَِ� وَ  َوَ�ُِثوا ُ ٱ قُلِ  ٢٥�ِۡسٗعا  ۡزَداُدوا َّ� 
 ُ�َ ْۖ ۡعلَُم بَِما َ�ُِثوا

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيُب  ۥأ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
بِۡ�ۡ بِهِ  ۡ�

َ
ۡسِمۡعۚ  ۦ�

َ
َوأ

ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ  ۦَما لَُهم ّمِن ُدونِهِ  َحٗدا  ۦٓ ِمن َوِ�ّ
َ
 ﴾٢٦أ

 ]۲۶-۲۵ :کهفال[ 
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خداوند  :بگو داشتند.سال در غار خود مکث  309ف اصحاب که«
ها و  تر است چون که غیب آسمان متعال بمدت مکث آنها آگاه

بیند و چه  زمین به او اختصاص دارد. خداوند متعال چه زیبا می
ها غیر از خداوند متعال هیچ کار ساز و  شنود. و این انسان زیبا می

حاجت روایی ندارند و هیچ احدي را در حاکمیت و ادارة کائنات 
 ».نگردانیده است شریک

را در پایان داستان اصحاب کهف بعنوان نتیجه بیان فرموده  26آیه 
ها و زمین فقط خداوند متعال است دیگر هیچ  دان در آسمان است که غیب

ها و زمین اطالعی ندارد و بر  احدي غیر از خداوند متعال بر غیوب آسمان

َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيُب  ۥَ�ُ ﴿این مقصد تقدیم خبر در جمله  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
که ظرف  ﴾ۡ�

بِۡ�ۡ بِهِ ﴿له باشد داللت صریح دارد و همچنین دو جمله تعجب 
َ
 ۦ�

ۡسِمعۡ 
َ
 که داللت بر دیدن و شنیدن کامل خداوند متعال دارند.  ﴾َوأ

و مشرکین اصحاب کهف را براي کارسازي و حاجت روائی 
ن غیر از خداوند خواندند. خداوند متعال ارشاد فرمود که براي مشرکی می

َما لَُهم ّمِن ﴿متعال هیچ کارسازي و حاجت روائی وجود ندارد. جمله 
 بر این مقصد داللت دارد.  ﴾ِمن َوِ�ّٖ  ۦُدونِهِ 

و مشرکین عقیده داشتند که انبیاء و اولیاء در امور کائنات و ادارة کارهاي 
از طرف اند و این اختیار و شرکت  کوچک با خداوند متعال شریک و سهیم

یعنی خداوند متعال به آنها چنان اختیاري  ،خداوند متعال انجام گرفته است
اند. خداوند متعال در  داده است که در امور بندگانش آنها سهیم و شریک

َحٗدا ۦٓ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ ﴿تردید عقیده آنها فرمود که 
َ
هیچ احدي را « ﴾أ
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بلکه همه امور عظام  »نکرده استدر حاکمیت و ادارة امور کائنات شریک 
کند. انبیاء و اولیا و مالئکه  و حقیره را فقط ذات اقدس او تعالی اداره می

کنند  دهد اجرا می آنچه به آنها دستور می ،فقط گوش بفرمان او تعالی هستند
 :کنند. نسبت به فرشتگان فرموده است و از فرمان او تخطی نمی

َ ٱ�َّ َ�ۡعُصوَن ﴿ َّ�  ٓ َمَرُهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  َما
َ
  ﴾٦أ

 ]۶التحریم: [     
انجام  ،کنند در انجام ماموریت اندازة سرسوزنی نافرمانی نمی«

 .»دهند آنچه به آنها دستور داده شده است می

 کنند.  و همچنین انبیاء، اولیاء اهللا خداوند متعال را نافرمانی نمی

 غیب انبیاء و اولیاء اهللا علیهم السالم ها نسبت به عدم  عقیده مورچه

امکانات زیادي عنایت کرده بود.  خداوند متعال به حضرت سلیمان
 شد.  از جن و انس و پرندگان تشکیل می لشکر حضرت سلیمان

ها و  ها و انسان همه لشکریان او از جن  روزي بفرمان سلیمان
بندي شدند براي هر عملی که  پرندگان گرد آورده شدند. و آنها تقسیم

ها رسیدند.  تا اینکه بوادي مورچه ،خواست از آنها می حضرت سلیمان
ها گفت که در مساکن خویش داخل  ها خطاب به مورچه رئیس مورچه

پا له نکنند. چون که آنها  زیر یمان و لشکریانش شما راشوید تا که سل
شوند. خداوند متعال این سخنرانی را معجزتاً به سمع حضرت  متوجه نمی

ها  سلیمان رسانید و حضرت سلیمان با شنیدن سخنرانی رئیس مورچه
تبسم فرمود و از خداوند متعال در برابر این نعمت تشکر فرمود. چنانکه 
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بعنوان یک درس عبرت آموز ذکر این را خداوند متعال در کالمش براي ما 
اش و عدم عقل هم عقیده  کرده است که مورچه با وجود کوچکی جثه

دارد که سلیمان و جنودش (که اکثر آنها اولیاء اهللا بودند) از هر چیز اطالع 
شوید. و شنیدن  و خبر ندارند. ندانسته شما زیر دست و پاي آنها له می

رامت و معجزه بود لذا تبسم کرد سخنرانی براي حضرت سلیمان از روي ک
و از خداوند متعال در برابر این نعمت عظمی تشکر فرمود. این مطلب را 

  :خداوند متعال در سوره نمل چنین بیان فرموده است

نِّ ٱِمَن  ۥلُِسلَۡيَ�َٰن ُجُنوُدهُ  وَُحِ�َ ﴿ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ َ�ُهۡم  لطَّ
ٰٓ  ١٧يُوزَُعوَن  ٰ َوادِ  َح�َّ َ�َ ْ تَۡوا

َ
� ٓ َها  �َّۡملِ ٱإَِذا ُّ�

َ
� قَالَۡت َ�ۡملَةٞ َ�ٰٓ

ْ ٱ �َّۡمُل ٱ  ۥَمَ�ِٰكَنُ�ۡم َ� َ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجُنوُدهُ  ۡدُخلُوا
 ]١٨-١٧ :النمل[ ﴾١٨وَُهۡم َ� �َۡشُعُروَن 

جمع کرده شدند براي سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان «
ند تا اینکه بوادي نمل رسیدند. (بوجه کثرت دش تقسیم بندي میآنها 

ها  ها خطاب به مورچه ها وادي نمل گفته شده) رئیس مورچه مورچه
هاي خود داخل شوید تا که سلیمان و لشکریانش  در مسکن :گفت

 ».شوند شما را له و نابود نکنند در حالی که آنها متوجه نمی

ن کرامتاً و معجزتاً خبر شد و از از سخنرانی مورچه، حضرت سلیما
این نعمت عظیم علمی را  خداوند متعال تشکر کرد. حضرت سلیمان

از آن خداوند متعال دانست بعد از تبسم شروع به مناجات کرد و از 
ها را عنایت  خداوند متعال مسئلت کرد که به او توفیق تشکر نعمت



 الكرىس تتفس� آي  ٨٨

مَ ﴿بفرماید  با خوشحالی از سخن مورچه مراقب « ﴾َضاِحٗ� ّمِن قَۡولَِها َ�َتبَسَّ
 لبخندي زد و گفت:

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
يَّ  لَِّ�ٓ ٱَرّبِ أ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك 
َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ
ٰلِِح�َ ٱ  .]۱۹ :النمل[ ﴾١٩ ل�َّ
به من الهام کن و مرا توفیق عنایت بفرما تا که از  ،پروردگارماي «

اي تشکر  هاي تو که بر من و والدین من عنایت فرموده نعمت
بنمایم و اعمالی را که مورد رضا و خشنودي تو باشند انجام دهم 

 . »و با لطف و رحمتت مرا در جمله بندگان صالحت قرار ده
دانند از فضل و قدرت  بینند و می انبیاء علیهم السالم آنچه را می

از فهم زبان تفاهم مورچه  سلیمان -بینند  دانند و می خداوند متعال می
بدرگاه خداوند متعال  خداي متعال بر او چقدر فضل دارد و رودانست که 

آورده و از او تعالی خواست تا که شکر نعمت به او الهام فرماید و او را 
هائی که به او و پدر و مادرش عطا  توفیق دهد که تا که در برابر نعمت

فرموده شکر و سپاسگذاري بجاي آورد. چون که انعام بر پدر و مادر انعام 
 عام بر پدر و مادر است. بر فرزند است و انعام بر فرزند نیز ان

پرداخت در سپس حضرت سلیمان به جستجوي پرندگان و احوال آنها 
این طلب و بررسی هدهد را نیافت و ... در این مورد خداوند متعال 

  :فرموده است

دَ ﴿ ۡ�َ ٱ َوَ�َفقَّ َرى  لطَّ
َ
ۡم َ�َن ِمَن  لُۡهۡدُهدَ ٱَ�َقاَل َما ِ�َ َ�ٓ أ

َ
أ

 ]۲۰:النمل[           ﴾٢٠ۡلَغآ�ِبِ�َ ٱ
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حضرت سلیمان پرندگان را مورد تفقد و جستجوي قرار داد و «
بینم یا اینکه او از غیبت  چیست مرا که هدهد را نمی :گفت

 ». کنندگان است
 (هدهد را در فارسی شانه به سر یا مرغ سلیمانی گویند). 

جستجوي حضرت سلیمان از هدهد به این خاطر بود که عمق آب را 
سوال کند چون که هدهد را خداوند متعال فراست زیرزمین را از او 

خواست براي لشکرش چاه آب حفر بفرماید. بعد از  عنایت کرده بود می
جستجو و طلب هنگامی که هدهد را نیافت تهدید کرد که اگر او غیبت 
بدون جهت کرده باشد او را عذاب خواهم کرد یا اینکه سر او را از تن 

 یا اینکه براي غیب دلیلی موجه بیاورد.جدا خواهم کرد. 

َ�نَّهُ ﴿ َعّذِ
ُ
اْۡذَ�َنَّهُ  ۥَ�

َ
ۡو َ�

َ
تِيَّ�ِ �ُِسۡلَ�ٰٖن  ۥٓ َعَذاٗبا َشِديًدا أ

ۡ
ۡو َ�َأ

َ
أ

بِٖ�   ]۲۱ :النمل[  ﴾٢١مُّ
او را عذاب سخت دهم یا او را سر ببرم یا اینکه دلیل آشکار بر «

 ». غیبت خود بیاورد

هر انسان عاقل و منیب  و طلب سلیماناز این تفقد و بررسی 
دانست که  داند که حضرت سلیمان از هدهد اطالعی نداشت حتی نمی می

هدهد غائب است یا اینکه حاضر است البته در میان پرندگان دیده 
شود. لذا در صورت غیبت بدون اجازه و عذر موجه او را تهدید به  نمی

 هد از مسافرت ملک سبأنکشید که هد شکنجه و سر بریدن کرد. طولی
بازگشت و پرندگان دیگر او را اطالع دادند که آقا نسبت به غیبت بدون 

 اجازه و بدون عذر موجه، شما را تهدید به شکنجه و ذبح کرده است. 
حاضر شد و از  هنگامی که هدهد به محضر حضرت سلیمان
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و انحراف آنها از عبادت خداوند متعال به حضرت  احوال اهل سبأ
ما تحقیق  :در جوابش گفت گزارش داد حضرت سلیمان سلیمان

گوئید یا اینکه گزارش نادرست جهت رهائی  کنیم که شما درست می می
 دهید.  خود می

 یمان هیچ اطالعی از احوال اهل سبأخالصۀ کالم اینکه حضرت سل
ورد تفقد و تحقیق قرار دادند که در صورت نداشتند و گزارش هدهد را م

اند بر  صحت گزارش بر آنها که حق خداوند متعال (عبادت) را ضائع کرده
بگردانند.  ق ضائع شده خداوند متعال را احیاآنها لشکرکشی کرده و حقو

اند که براي عبادت و پرستش خداوند متعال بندگان او  چراکه انبیاء موظف
و در صورت تمرد با آنها جهاد کنند این مطالب را  ،را دعوت و تبلیغ کنند

  :خداوند متعال در قرآن مجید چنین بیان فرموده است

َحطُت بَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ  َ�َمَكَث ﴿
َ
وَِجۡئُتَك ِمن  ۦَ�ۡ�َ بَعِيٖد َ�َقاَل أ

ِۢ بِنََبإٖ يَقٍِ�  ةٗ ٱوََجدتُّ  إِّ�ِ  ٢٢َسَبإ
َ
ِ  ۡمَرأ

و�َِيۡت ِمن ُ�ّ
ُ
َ�ۡملُِكُهۡم َوأ

ءٖ َولََها َعۡرٌش َعِظيٞم  ۡمِس  وََجد�َُّها ٢٣َ�ۡ َوقَۡوَمَها �َۡسُجُدوَن لِلشَّ
ِ ٱِمن ُدوِن  ۡيَ�ٰنُ ٱَوَز�ََّن لَُهُم  �َّ ُهۡم َعِن  لشَّ ۡعَ�َٰلُهۡم فََصدَّ

َ
أ

بِيلِ ٱ ِ  � ٢٤َ�ُهۡم َ� َ�ۡهَتُدوَن  لسَّ ِيٱ � ِ�َّ ُ�ۡرُِج  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡ�َۡبءَ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 ٢٥َوَ�ۡعلَُم َما ُ�ُۡفوَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  ۡ�

ُ ٱ ۞قَاَل َسنَنُظُر  ٢٦۩ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  �َّ
ۡم ُكنَت ِمَن 

َ
َصَدۡقَت أ

َ
 ]٢٧-٢٢ :النمل[ ﴾٢٧ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱأ

یعنی پس از آن گفته سلیمان طولی نکشید  ×ماند نه خیلی دور «
ام بلکه سخنی  که هدهد حاضر شد (اما نگفت چرا غیبت کرده
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آگاه  :داد) گفت قرار میآورد که مسئله غیبت او را تحت الشعاع 
اي. از راه علم به مطلبی  اي که تو بر آن آگاه نشده ام بر مسئله شده

دانی و در خصوص ملک سبا خبر  را نمیام که تو آن  احاطه کرده
ام. یعنی به ملک سبا (یمن در جنوب جزیره  یقین برایت آورده

ام. من یافتم زنی را که پادشاه ایشان است و این زن  العرب) رفته
که ملکۀ ایشان است تخت و بارگاهی عظیم دارد و از هر چیز به 

اي بر آنها  او داده شده است (یعنی این زن با تشکیالت پیشرفته
. من این زن و گروهش را یافتم که سجود براي )کند حکومت می
کنند غیر از خدا، و شیطان این گونه کارهایشان را در  خورشید می

نظرشان زیبا ساخته است. و آنها را از راه عبادت خداوند یکتا 
کنند  اند. سجده نمی مانع شده است و آنها از راه راست منحرف

ها و زمین اشیاء مخفی  آورد از آسمان که بیرون میخداوند یکتا را 
داند آنچه را که شما  (مثل باران و گیاهان و حشرات) و می ×را 

کنید. حضرت سلیمان  کنید و آنچه را که شما ظاهر می مخفی می
کنیم که  ما تحقیق و تفحص می :بعد از استماع این گزارش فرمود

 .»گوئی یا اینکه از دروغگویانی راست می

هدهد در این گزارش مفصل حضرت سلیمان را تحریک و تحریض به 
و دالئل عقلی بیان کرد که تفحص و تحقیق کرد و قباحت شرك را با قوت 

سجده را که یک عبادت ویژه و حق احکم الحاکمین است براي  اهل سبأ
دهند. و حق خداوند یکتا که انتظام رزق  خورشید و ماه و ستارگان انجام می

آنچه که از زمین حاصل بصورت  و ها آنها را بصورت باران از آسمان
اند. خداوندي که همانطور که انتظام رزق  آورد ضائع کرده شود بوجود می می
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ا را به عهده دارد از اسرار آنها و احوال آشکار آنها نیز اطالع کامل دارد و آنه
غیر از او دیگر هیچ معبودي وجود ندارد و اوست مالک و اختیاردار عرش 

کنندگان  گورپرستان و سجده .عظیم. در همه اشیاء او مدیریت و تصرف دارد
ند. هدهد با وجود قبور اولیاء اهللا باید از سخنرانی هدهد درس عبرت بگیر

اینکه یک پرنده بدون عقل است عقیده دارد که سجده عبادت است و حق 
اختصاصی پروردگار است و آنهایی که خورشید و ماه و ستارگان را سجده 

اند و باید آنها را با قوت قهریه تذکر داد.  کنند از راه راست منحرف شده می
 را بر علیه اهل سبأ با این سخنرانی و گزارش مفصل حضرت سلیمان

تحریک و تحریض کرد و حضرت سلیمان تصمیم گرفت که در صورت 
 صحت گزارش بر علیه آنها لشکرکشی کند. 

که حضرت سلیمان از احوال  داند هر عاقل و منیب و طالب حق می
و آنهایی که عقیده دارند انبیاء و اولیاء هر جا  ،اطالعی نداشت اهل سبأ

احوال بندگان اطالع دارند و آنها را بعنوان شفیع و اند و از  حاضر و ناظر
درس  خوانند از این داستان زیباي حضرت سلیمان حاجت روا می

عبرت بگیرند. خودش پیغمبر عظیم الشان، داراي امکانات زیاد، و فرزند 
است. این پدر و فرزند داراي  نیک پیغمبر عظیم الشان حضرت داود

ها  بودند حتی که منطق طیر و سخن مورچه علوم زیادي از خداوند متعال
دانستند. در  فهمیدند، لیکن هر چیز را در هر جا و هر وقت نمی را می

مملکت بزرگ بودند و تشکیالت حکومتی حالی که اهل سبا داراي یک 
از عقائد و اعمال آنها اطالعی نداشت  عظیمی داشتند حضرت سلیمان

 حوال انحرافی آنها گزارش داد. و راستگو از اگر صحیح  و هدهد گزارش
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به فکر تحقیق و تفحص افتاد و در این مورد  حضرت سلیمان
اي تهدیدآمیز مکتوب و  بواسطه خود هدهد تحقیق را شروع کرد. نامه

ممهور کرد و به هدهد دستور داد که نامه را به خانم بلقیس (ملکه سبا) 
برساند و جواب نامه را از آنها براي او پس بیاورد. این مطلب را خداوند 

را  إل یان فرموده است تا کسانی که انبیاء و اولیاءمتعال در قرآن مجید ب
دانند، بدانند که آنها آگاه بر هر کلی و  عالم الغیب بر کلی و جزئی می

توانند  از این داستان اهل بصیرت علوم بسیاري را میجزئی نیستند. 
کنندگان  داران امور در گزارش گزارش جمله اینکه زمام من ،استنباط کنند
 تفحص کنند.  باید تحقیق و

ۡم ُكنَت ِمَن ﴿
َ
َصَدۡقَت أ

َ
 ۡذَهبٱ ٢٧ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱقَاَل َسنَنُظُر أ

ۡلقِۡه إَِ�ِۡهۡم ُ�مَّ تََولَّ َ�ۡنُهۡم فَ 
َ
َماَذا  نُظرۡ ٱبِِّ�َ�ِٰ� َ�َٰذا فَ�

 ]٢٨-٢٧ :النمل[ ﴾٢٨يَرِۡجُعونَ 

کنم که تو در گزارش  اکنون تحقیق می :رمودحضرت سلیمان ف«
. این نامه من گویی یا اینکه از دروغگویان هستی خود راست می

را به آنها برسان و منتظر جواب و عکس العمل آنها باش و ببین 
 ».دهند که چه جوابی را ارجاع می

خالصه اینکه هدهد این رسالت را انجام داد و نامه تهدیدآمیز حضرت 
بلقیس رسانید و راستگوئی هدهد به محضر حضرت  را به سلیمان
 پیغمبر و با وجودي که ثابت شد. اگر حضرت سلیمان سلیمان

بود  پیغمبرزاده هم بوده اگر هر جا حاضر و ناظر و مطلع بر احوال عباد می
چه ضرورتی بود که این همه تحقیق و تفحص را انجام دهد. لذا 

 :ید فرموده کهجمهمانطوري که خداوند متعال در قرآن 
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يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ ﴿
َ
ءٖ ّمِۡن  يُطونَ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � ۡ�َِ�

  ﴾ۦٓ ِعۡلِمهِ 
داند و از  علم ما کان و ما یکون را فقط خداوند متعال می«

مخلوقاتش هیچ احدي علوم او را احاطه نکرده است مگر به آن 
 ». مقداري که او خواسته است

از داستان انبیاء و اولیاء هویدا و واضح شده است که آنها از تمام 
اند مگر به آنچه که خداوند متعال به آنها  کلیات و جزئیات اطالعی نداشته

عنایت نموده است و آنها را بر علوم غیبیه مطلع ساخته و به آنها دستور 
 ابالغ را عنایت فرموده است. 

اند  اند از علوم غیبیه و خاتم النبیین وحی شده ‡تمام آنچه بر انبیاء
که خداوند متعال بر ایشان وحی کرده تا که به بندگانش ابالغ کنند و تمام 

اند که  هاي امم ماضیه از علوم غیبیه هاي انبیاء و اولیاء و داستان داستان
خداوند متعال به صورت وحی متلو (قرآن) و غیر متلو (حدیث) به خاتم 

و به واسطه او براي جهانیان به عنوان علوم  ،وحی کرده است النبیین
ها و اخبار و تاریخ  اند و امروز جهانیان از این داستان آسمانی باقی مانده

گذشتگان اطالع دارند و از عقائد و اعمال و اخالق آنها خبر دارند لذا 

ه است و اند که به انبیاء وحی کرد تمام وحی الهی »ال بام شاء اهللاإ«مصداق 

به اولیاء الهام نموده است و به واسطه تعلیم انبیاء و اولیاء بشریت آن علوم 
را حاصل کرده است. پس به انبیاء و اولیاء آنچه خواسته ابالغ نموده است 

حتی که افضل الرسل و  نه اینکه تمام علوم غیبیه را و اخبار گذشتگان را
هاي آنها اطالع نداده  ولیاء او داستانخاتم النبیین را از اخبار تمام انبیاء و ا
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هاي متعددي بیان فرموده است  و این مطلب را خداوند متعال در آیه ،است
  :سوره المومنون فرموده است 78در آیه 

ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك  َولََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
أ

� َ�ِ
ۡ
ن يَأ

َ
ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ َوَما َ�َن لَِرُسوٍل أ يٍَة إِ�َّ َوِمۡنُهم مَّ

ِ ٱ�ِإِۡذِن   ]٧٨ :غافر[ ﴾�َّ

داستان بعضی را از  ایم. ارسال کرده پیامبرانی را قبل از تو یقیناً«
بیان  ها را برایت ایم و داستان بعضی بیان کرده ها برایتآن

اذن و ایم. و در اختیار هیچ پیغمبري نبوده معجزه بدون  نکرده
یعنی براي اظهار معجزه نیز به (فرمان خداوند متعال ارایه دهند. 

 ».)اند خداوند متعال محتاج و نیازمند بوده

هنگامی که خداوند متعال علم ما کان و ما یکون را به سرور کائنات و 
اشرف الرسل عنایت نکرده است پس چه کسی باشد که به او علم ما کان 

 و مایکون را عنایت کرده باشد؟ 
و او  ،لذا علم ماکان و ما یکون از صفات مختصۀ رب العالمین است

آنهایی که عقیده دارند  و ،هیچ احدي را در این صفت شریک نکرده است
اند در فکر اصالح  که انبیاء و اولیاء علم ما کان و ما یکون را دارا بوده

عقیده خود باشند و از این دالئل قاطعه قرآنی بدون تحقیق و تفحص 
نگذرند و فکر روز حساب را داشته باشند و با صفات الهی کسی را 

 شریک نکنند. 

ٰ ٱوَِسَع ُكۡرِسيُُّه ﴿ �َٰ�َ �َض ٱوَ  تِ لسَّ
َ
�ۡ﴾ 

 ». تر است کرسی او تعالی از زمین و آسمان وسیع«
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  :درباره معنی کرسی سه قول نقل شده است
 قدرت  -1
 علم  -2
کرسی مخلوقی بسیار عظیم است که بخداوند متعال نسبت داده  -3

و  ،تر است هاي هفتگانه و زمین وسیع شده بدون مثل و کیفیت از آسمان
در برابر عرش رحمن کوچک است. چنانکه در روایات آمده است که 
هفت آسمان و زمین در برابر کرسی مثل هفت درهم در برابر سپر جنگی 

 باشند.  می
و کرسی در برابر عرش رحمن مثل یک درهم در برابر سپر است. 
خداوند متعال داراي قدرت و علم بسیار وسیع است که این مخلوقات 

تر و  ها، و زمین وسیع رگ را آفریده است که کرسی از آسمانبسیار بز
 تر است.  عرش از کرسی خیلی وسیع

  .﴾ِحۡفُظُهَما ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ� ﴿
و زمین خداوند متعال را خسته و مانده نکرده است و اداره و  ها آسماناداره و حفظ «

 ». حفظ آنها بر خداوند متعال سنگین و گران نیست

فتور و ناتوانی آنها را چنان قادر مطلق و تواناست که بدون کوچکترین 
 کند.  حق کرده است. حفاظت می

  ﴾ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱوَُهَو ﴿
و (شان و عظیم الشان در ذات و صفات خودش است  و او تعالی عالی«

 ». )هیچ شریکی در ذات و صفات خودش نداشته و ندارد
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عظیم الصفات است همه کائنات را آفریده و از بس که علی الذات و 
صه اینکه خداوند متعال کند. خال تنها اوست که آن را اداره و حفاظت می

اش را به بندگان خودش معرفی  شریفه ذات و صفات عالی در این آیه
 و در این صفات عالیه هیچ شریکی و انبازي نداشته و ندارد.  ،فرموده است

 
 نبياء واملرسلنياأل عىلالسالم و ة الصالهللا رب العاملني و ن احلمدأنا اآخر دعوو
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 درباره مؤلف:

 یدينعمت اهللا توح يمولوعالمه 
 در ش.  هـ 1331در سال  یزبلوچ فرزند عبدالعز یرموالنا نعمت اهللا م

. به جهان گشودند یدهگوهرکوه ( گوهردشت ) از توابع زاهدان د روستاي
کردند و  يرحمت آباد گوهرکوه سپر يدوران دبستان را در روستا یشانا

 براي سالگی 16 در سن موالنا Ñنمودند یلتا کالس ششم دبستان تحص
به مدت  یزيآورده در مسجد عز یفبه زاهدان تشر ینیعلوم د یريفراگ
 يزانو) مه اهللا(رح یزهمچون موالنا عبدالعز یبزرگ یدسال خدمت اسات یک

 یشانعازم پاکستان شدند ا یزخود موالنا عبدالعز ا مشورتتلمذ زدند و ب
مشغول به  یارخان حیمبه پاکستان در جامعه بدرالعلوم ر یمتبعد از عز

 یفتشر یسال قبل از فراغت به کراچ یکشدند و  ینیعلوم د یريفراگ
 یبعد از مدت کوتاه یول ثبت نام کردند. یکراچ یهبرده در جامعه فاروق

 یلمراجعت نموده در جامعه بدرالعلوم فارغ التحص یارخان یمدوباره به رح
بزرگ  یداسات یرتفس يها هدر دور حصیالتدر تمام دوران ت یشانشدند. ا

موالنا بعد از برگشت از  کردند. یشرکت م يخصوصاً موالنا جاجرو
شدند و بعد  یسمشغول تدر یدشوره چاه قلعه ب يپاکستان ابتدا در روستا

محمد بودند و از آن به  یندر خدمت موالنا د ياز آن در مدرسه شورشاد
دارالعلوم زاهدان تشنگان علوم  لمیهدر حوزه ع یشعمر خو یانبعد تا پا

 .نمودند یرابرا س ینید
دارالعلوم زاهدان و از  یهاستاد حوزه علم یدينعمت اهللا توح يمولو

بارز  یاتبود، از خصوص یمو مفسر قرآن کر يوارسته و حق گو يعلما
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 یهاهللا عل یاکرم صل یامبردفاع از صحابه و ناموس پ ي،عالم خدا جو ینا
نبود و با مرام  یندآ را خوش موضوع منافقان کوردل ینوسلم بود که ا

مرد  ینو ترور ا یسهدس یدر پ یننداشت، بنابرا يآنان سازگارگري  صفوي
مدافع  ینرا از ا یشتقام خوحق بر آمدند و منتظر فرصت بودند تا عطش ان

خود،  یاديا یحرمت صحابه و اسالم فرونشانند که سرانجام با هماهنگ
 ياز جمله مولو یگرنعمت اهللا را همراه سه تن د يمولو "بإذن اهللا"شهید 
 فروردین 21: روز دوشنبه یخکرمان در تار -درجاده زاهدان کیمعبدالح
حادثه  یک در اتوبوس با ق هـ1427االول  ربیع 11مطابق با  1385

 به شهادت رساندند. یساختگ یکیتراف
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