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 ٦ توحيد العبادة

ijk  
  

والسالم على أشرف األنبياء  ةهللا رب العالمين والصال الحمد
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 

  : وبعد… الغرِّ الميامين
تأليف مرحوم ) پرستي يكتا(پنج سال از انتشار طبع دوم كتاب توحيد عبادت 

كميـابي نهـاده تـا     گذرد و چهار سال است كه نسخ آن رو بـه  پدر بزرگوارم مي
بحدي كه خواستاران حق و شيفتگان حقيقت كه از هـر سـوي بجسـتجوي آن    

و بسـياري هـم از    ،انـد  اند به قيمتهاي بسيار گزاف آنرا به دسـت آورده  پرداخته
 ،چه از تهران ،لذا دوستان از هر گوشه و كنار. اند يافتن آن نوميد و محروم شده

ليف نمودند كه از بـراي بـار سـوم آن كتـاب     و چه از شهرستانها به من بنده تك
چون . باشد كه جويندگان حق و حقيقت به سرچشمة مقصود رسند ،طبع گردد

چنين ديدم با آقاي حسين دانش صاحب و مؤسس كتابخانه و چاپخانـة دانـش   
و همه  ،دربارة چاپ آن مذاكره نمودم، ايشان هم با روئي گشاده استقبال كردند

  . تاب را بر عهده گرفته و طبع كتاب را بپايان رساندندگونه زحمت و نفقة ك
موظف باظهار  אאاينك خود را بمفاد 

تشكر و امتنان دانسته از جانب خود و بـرادران ايمـانيم از ايشـان سپاسـگزاري     
م كه نموده، سالمتي و موفقيت ايشان را از درگاه ايزد متعال خواستارم و اميدوار

و جامعة ما را بصـراط   ،خداوند عاقبت او و خاندان محترمش را محمود گرداند
  .مستقيم توحيد هدايت فرمايد

  .نمايد و ضمناً از مساعي آقاي ابراهيم حاجي ابراهيمي تشكر مي
  محمد باقر سنگلجي

  شهاب الدين



  

 ٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  طبع دوم همقدم

  
 {  p o n m l kj i h g    f e    dz. )النمــل :
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  ). 56: األحزاب(
االلبـاب واقـع گرديـد و مردمـان      چون طبع اول اين كتاب مورد توجه اولـو 

موحد دانشمند عنايت تامي به آن نمودند و نسخة آن كميـاب گشـته حتـي بـه     
 ،هاي ده برابر فروش رفت ديدم اين قيمت بر ارباب خرد اجحافي بزرگ استب

و از طرف ديگر عده كثيري از بالد ديگر بـراي تحصـيل آن بنگارنـده مراجعـه     
  .لذا بحول و قوة الهي تصميم بر طبع جديد گرفته شد ،كردند مي

و  ،از قبيـل اسـتغاثه بـه غيـر خـدا      ،در اين طبع مسائلي بر آن افزوده گرديد
و  ،و اينكه توحيد مبدأ فضايل است ،پرستي و سبب بت ،پيدايش قرباني در بشر

و ديگر آنكه چون مردم نوعاً به زبان عربـي آشـنا نيسـتند و آيـات و      ،امثال آن
در اين طبع تمامي آيات  ،احاديث در طبع اول معرب نبود و قرائتش مشكل بود

  . اشكالي دست ندهدو احاديث معرب شد تا خواننده را در قرائت آن 
محاضرات در «و  »كليد فهم قرآن«اگر چه تأليف و نشر اين كتاب و كتاب 

به اين معني كه بعضي از اراذل و جهله  ،براي من گران تمام شد »شب پنجشنبه
هاي شديد بنگارنده كردند  مردم و كسانيكه استشمام رايحه توحيد ننموده حمله

و آنچه نفس امـارة بسـوء آنـان امـر كـرد       ،دو از هيچگونه افترا كوتاهي ننمودن
  .اطاعت كردند



 

 ٨ توحيد العبادة
البته خالف عقايد و آراء و موهومات توده سخن گفتن كاري بسيار مشـكل  

ايـن امـر    ،و من قريب پانزده سالست كه بدان مبتلـي هسـتيم   ،و خطرناك است
و بيشـتر از   ،در هر عصري هـر كـس مختصـر امتيـازي داشـت      ،اي نيست تازه

مبتلي به هو و جنجال و نفرت اهل بدعت و  ،و براي مردم گفت ،ديگران فهميد
 :ضالل شد، نبايد متوقع بود كـه هـر حـرف حسـابي را تمـامي مـردم بفهمنـد       

{ | {   z y x  wv uz هميشه اكثريـت بـا جهـال      ٧٥: النحل
شدند و سالها در منجالب جهـل   اينقدر بدبخت نمي ،فهميدند بوده است اگر مي

  .ماندند ميو ناداني باقي ن
به عقيدة من ايـن افتضـاحات كـه مـردم جاهـل و مـدعيان باطـل بجهـت         

زيرا در اين كتـاب و   ،آورند كم و ناچيز است ام به سرم مي اصالحاتي كه نموده
و در  ،شود اسالم سلف صحيح به آنان معرفي مي ،ساير نوشتجات و محاضرات

مردميكـه بـه ايـن     ،شود ها خراب مي نتيجه تيشه به ريشه خرافات زده و بتخانه
ديگـر   ،و توحيد اسالم را دريافتنـد  ،مقاالت آشنا گشتند و تدبر در قرآن نمودند

بند باطـل و موهومـات    به مدعيان باطل و طرفداران خرافات وقعي نگذارده پاي
و چون منـافع   ،شود مسلماً مرتزقين از موهومات آوازشان بلند مي ،نخواهند شد

ولي بايد  ،جنگند اي كه ممكن باشد با ما مي ا هر حربهبيند ب خود را در خطر مي
باشـد،   بلكه جنگ مادي و اقتصـادي مـي   ،دانست جنگ اينان جنگ ديني نيست

 ،گفتند معتقد بودند زيرا دفاع از عقيده كاري پسنديده است اي كاش به آنچه مي
 ،ننـد ك چرا پيوسته بمن حمله مي ،كنند اگر واقعاً متدينند و براي دين خدمت مي

و روز بازپسين و علم  ،و ختميت سيدالمرسلين ،من كه مردم را به خداي جهان
و بسياري  ،در جامعه ما هزار منكر و بدعت شايع است. كنم و تقوي دعوت مي

از مردم بعناوين مختلف بر ضد قرآن و اسـالم برخواسـته و مشـغول بـه هـزار      



  

 ٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
چرا مـردم را   ؟دهند نمي را مورد تعقيب خود قرار چرا اينان ،خرابكاري هستند

 ؟ها و رباخواري و احتكار و امثال آن نهي نكـرده  ها و شرابخانه از رفتن به رقاصخانه
و از قرائت كتب ضاله و مقاالت ضاره كه موجـب بـر بـاد رفـتن ديـن و عـرض و       

چرا مردم را از خواندن اين كتاب و كليد  ؟كنند ناموس مسلمين است جلوگيري نمي
  .؟ پر واضح است سبب آنكنند ن كلمات من منع ميفهم قرآن و شنيد

چون حسود نتواند خود  ،حساسيت كه امثال و اقران نسبت بمن دارند :اوالً
همت گماشته تا محسود را نزد مردم كوچك قلمـداد   ،را بمرتبه محسود برساند

 ،هيچ گاه سيد و آقا نخواهد شـد  ،אو بايد بداند كه  ،كند
  .شخص براي رضاي خداوند كاري كند حسد حساد مؤثر نخواهد گرديدو اگر 

 آن يكي با شـيخ خـود گفتـا كـه مـن
  

ــي   ــر م ــي منك ــن  نه ــدر زم ــنم ان  ك
  

 ترســم كــه از اهــل حســد ليــك مــي
  

ــار مـــن رســـد   ــر روزگـ  آفتـــي بـ
 

ــي ــر حــق كن  گفــت اگــر اينكــار به
  

ــي    ــالم ايمنــ ــاي دو عــ  از بالهــ
 

حول و قوه الهي تأثير زيادي در مردم چون مكتوبات و محاضرات ما ب :ثانياً
م است شخصي كه آشنا بـه  مسلّ ،و مردم را به قرآن آشنا كرده ،روشنفكر نموده

اطاعت شيادان و شياطين انس را  ،قرآن شد ديگر اعتنائي به مدعيان باطل ندارد
بيننـد بايـد بـراي حفـظ آن      لذا حسودان كه منافع خود را در خطر مي ،كند نمي

  .اي متوسل شوند هر وسيلهه بو  ،بكوشند
k } و توده را بر مـن ميشـورانند    ،كنند گاهي مرا به كشتن تهديد مي

 } |{ z  y x w vu t s r q p  o n m l
 m        l k j i h g f e dc      b a ̀  _ ~zK

FW٢٨KE  گويد پروردگار من خدا است و  شيد مردي را كه ميكُ آيا مي(يعني
 ،ين متقني از طرف پروردگار بر مدعايش براي شما آورده اسـت حال آنكه براه



 

 ١٠ توحيد العبادة
و اگـر راسـتگو اسـت     ،اگر دروغگو است زور وبال آن بر ضرر او خواهد بـود 

رسد و خداوند مسـرف و   دهد از عذاب الهي بشما مي اي از آنچه وعده مي پاره
و هنگامي به مفتريـات و اكاذيـب صـورت     .)دروغگو را هدايت نخواهد فرمود

هـر كاريكـه بـراي     @Aدانند  دهند و نمي طل به مقاالت من ميبا
Æ Å Ä           }فرمايد  خداوند مي ،دهد رضاي خدا باشد حق متعال او را نمو مي

  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë     Ê É È ÇzK
FאW٢٤KE  كلمـه پـاكيزه را كـه     ،آيا نديدي چگونه خداوند مثـل زد (يعني

زمين استوار و ا دعوت به اسالم است مانند درخت طيبي كه بيخ آن در توحيد ي
  .)شاخ آن در آسمانست

هميشه غلبه و  ،شود كلمة حق را پايمال كرد بايد بدانند به هو و جنجال نمي
نبايـد از آشـوب زمـان و     ،و باطل چند روزي جولـت دارد  ،دولت با حق است

انقالب و بـر هـم خـوردن اوضـاع     هميشه در  ،انقالب دوران استفاده سوء كرد
 ،كنند كه هميشه دنيا بر يـك منـوال اسـت    خيال مي ،كنند اراذل استفاده سوء مي

 ،سوز و جنگهاي خونين فروكش خواهـد نمـود   آيد كه اين آتش عالم روزي مي
تمام حوادث جهان بخصوص در  ،آنروز روز بدبختي و پشيماني مفسدين است

بايد ملتفـت شـد    ،ياد ندارد امتحان الهي است اين عصر كه تاريخ چنين انقالبي
 ،دهنـد  بينيم مردم زمان ما خيلي بد امتحان مي بدبختانه مي ،كه بد امتحان ندهيم

اي  از هـيچ رذيلـه   ،فرمـاي تـام اسـت    گويا اهريمن جهل و رذايل اخالق فرمان
بينيـد   چنانكـه مـي   ،گويا فضيلت و تقوي از اصل نبوده است ،كنند كوتاهي نمي

رحمي و ظلـم و   ق و قتل و غارت و هتك اعراض و نواميس و احتكار و بينقا
 ،اي شايع است كه بايـد فـرار بـه خـدا كـرد      دشنام و افتراء و امثال آن به اندازه

توانند در مقابل حقايق قرآن قـد   يا مي ،دشمنان خيال نكنند هميشه اينطور است
بايد بدانند خـدا   ،ل كنندعلم كرده و به مفتريات و اكاذيب حرف خداي را پايما



  

 ١١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
نويسـيم و از مالمـت    و مي ،گوئيم و بحول و قوه الهي حقايق را مي ،با ما است

  . خواهيم و حملة اراذل و سفله ترسي نداشته و از خداوند تأثير مي ،كننده مالمت
و عـالج   ،يا خوف از آنان ،ترس از مردم يا از روي طمع در اموال خلقست

אAفرمايـد   خانة اميرالمـؤمنين يـافتيم كـه مـي    اين دو معـرض را از سـقا  
אא@K 

و روزي مقرر را  ،كند اجل مقدر را نزديك نمينهي از منكر  مر بمعروف وأ
  .گرداند كم نمي

 .شـد هرگز غم نان و ترس جان ما را مانع از اظهار غيـرت ايمـان نخواهـد    
م است كه بيم سر ندارند و اميـد  مسلّ نصيحت پادشاهان كسي را: عدي گويدس
و قطع الفت از فجرة  ،نهايت آنست كه به كمي چربي طعام بايد قناعت كرد. زر

هر كس قطع آفت طمع و رفع علـت احتيـاج از مـزاج كـرد در      ،لئام بايد نمود
  .، و در اقامه دين دلير استشجاعت شير

و در  ،ات و مشتقات را براي يوم تبلي السراير تهيـه نمـوده  تمامي اين زحم
 و آنان ،محضر ختمي مرتبت پاي ميزان عدل الهي با دشمنان خود محاكمه كرده

  .كنيم را به منتقم حقيقي واگذار مي
و اميـد   ،مسلماً روزي به ثمـر خواهـد رسـيد    ،بذر سخني كه امروز كاشتيم

هدايت شده و اجتمـاع   ،الً با آنانستاست جوانان تحصيل كرده كه نظر من كام
موفـق بـه تشـكيل مدينـه فاضـله       ،آتيه در زير پرچم توحيد سعادتمند گرديـده 

.گردند 
אאא

אK  
  شريعت سنگلجي

  قمري 1362



 

 ١٢ توحيد العبادة

ijk  

  »باچهيد«
وأحمد لمن شهدت له  ،ةياألرض بالعبودسبحان من دانت له السموات و

وأشـهد أنّ محّمـداً عبـده     ،جميع الخالئق على اختالف ألسنتهم بالربوبّية
 ،وأصـلي عليـه وآلـه    ،وأفضـل البرّيـة   ،أشـرف المخلوقـات   ،ورسوله المجتبى

  .مالئكته أفضل صلواة وأكمل تحّيةكما صلّى عليه هو و
אA: فرمايد مي رسول اكرم 

אאא@K       اسـالم هنگـامي ظهـور كـرد كـه
آن سنخ كلمات را نشنيده بودند، مقاصد  ،مردم آن زمان ،و بي مانند بود 1غريب

بلكه همه بشـر سـخني تـازه و     ،اسالم و دستورالعمل مقدس آن در ميان اعراب
و عبـادت   ،زيرا همگي منهمـك در پرسـتش بـت    ،بود مخالف عقايد و عادات

| { ~ } كردنـد  و انبياء و مالئكه را عبادت مي ،و آتش بودند ،قبر ،سنگ
  j i h g f   e d cb a  `   _z ٨٠: آل عمران  

نصاري عبادت عيسي ميكردند و صدوقيه از يهـود عزيـر را پسـر خـدا      چنانكه
العـالمين، و   جـز خـداي رب  ، بـود خالصه همه چيز مورد پرسـتش  . دانستند مي

خواندن مردم به پرستش خـداي واحـد بـود، و     مقصد مقدس ختمي مرتبت 
 ،چون اين دعوت بخداي واحد و بر انداختن بتها بر خالف عقايد و عادات بود

چنانكـه قـرآن از قـول مشـركين      ،آمـد  از اينرو سخنان پيغمبر عجيب بنظر مـي 
آيا خدايان را، ( ٥: ص j ih      g    f e     n m l kz } : فرمايد مي

فرمود  زماني كه پيغمبر ). خداي واحد گردانيد؟ اين چيزي بس عجيب است
                                                           

فيام بني جنسه عديم النظري غريب وعليهذا قوله بدء االسالم غريبًا وقيل  ءقيل لكل متباعد غريب ولكل يشو −١
  .»364مفردات راغب ص «اجلهاد  العلامء غرباء لقلتهم فيام بني



  

 ١٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و گفتنـد   ،تا رستگار شـويد مشـركين در شـگفت شـدند     א: بگوئيد

چگونه ما خداي واحد را پرستش كنيم؟ اين شخص قصد آن دارد كـه مـا را از   
  .اشته و عبادت را بخالق جهان منحصر كندپرستش خدايان باز د

W    چنانكـه در اول ظهـورش    ،شـود  بزودي اسـالم غريـب مـي
از ميـان   غريب بود، توحيد حقيقي و فضائل اخالقي و سـنت مسـلم پيغمبـر   

 ،شـود  و به جاي آنها شرك و رذائل و بـدعت جـايگزين مـي    ،رود مسلمانان مي
  .آيد حقيقي كند سخنان او عجيب بنظر ميبطوريكه اگر كسي دعوت بتوحيد 

طوري اسالم و مقاصد مقـدس پيغمبـر آخرالزمـان    <א   از ميـان
توان آنـرا پيـدا    كه با هيچ مشعل و چراغي نمي ،مسلمانان رفته و گم شده است

پرستي عالم اسالم را احاطه كرده و غبار بـدعت   چنان تاريكي جهل و بت. كرد
تـوان   و با هـيچ زبـاني نمـي    ،شود كه با هيچ آبي شسته نمي روي قرآن را گرفته

و گم  ،خبر بودن مردم از قرآن و دين و بواسطه بي ،مقاصد مقدسش را بيان كرد
ضال به جـان  از هر طرفي مدعيان باطل و غوالن   شدن مقاصد سيدالمرسلين
بـين   و نفـاق  ،فتاده و خود را هادي و راهنما نام نهادهيك عده مسلمان جاهل ا

و اين مردم نادان بيچاره را به بيابـان تاريـك و وحشـتناك     ،اند مسلمانان افكنده
ناچـار سـرانجام آن جـز هـالك دنيـا و آخـرت چيـزي        ه ب ،كشانند گمراهي مي
  . نخواهد بود

 { ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «     ª  ©  ¨ §
 º ¹ ¸         ¶ µz ٤٦: الزمر   

و خرافـات و اباطيـل جـاي     ،هچنان اسالم تحريف شـد ! بايد خون گريست
حقايق دين را گرفته كه اگر كسي دين حقيقي را معرفي كند، مردمي كه از علوم 

به هـيچ   ؛و آثار ائمه دين و از قرآن و سنت پيغمبر  ،دين سطري نخوانده



 

 ١٤ توحيد العبادة
 بلكه از معارف يقيني و دستور ختمي مرتبت  ،وجه باخبر و مستحضر نيستند
 ،و تحقيقاً خارج از ديـن  ،الل كفر و خرافات مقيدفرسنگها دور و بسالسل و اغ

ي واقف به حقيقت ديـن را   هاين بيچار ،اند  شريعت سيد المرسلينه و كافر ب
و مـروج   1كند كـه اينـان حملـة ديـن     و آن عامي نادان خيال مي ،كنند تكفير مي

  ).واي اگر از پس امروز بود فردائي(باشند  مي  شريعت خيرالمرسلين
و قـرآن را پشـت سـر     ،عي كه دسـتور آسـماني را فرامـوش كـرده    البته جم

ف و غيرقابـل فهـم   حرّگويند قرآن م و هزاران افتراء به آن زده و مي ،اند انداخته
و توانند هدايت شوند؟ خداوندا چرا دين ت چگونه مي ،و هفتاد معني دارد ،است

  كنند؟ زي ميدستور تو اينگونه با پروردگارا چرا با... كنند؟  را خراب مي
مسلمانان چشم باز كنيد تا اين قبيل كلمات شما را فريـب ندهـد، از قـرآن    

اين مقاالت زنادقـه اسـالم   . يزال پناه ببريد از شر اين غوالن به ال! دورتان نكند
خواستند مصادر  آنان مي. گويند، قرآن محرف و غير قابل فهم است است كه مي

  .بدعت و خرافات را جايگزين كنندو بجاي آن  ،ديني را از شما بگيرند
بر فرق امـت خـود    چه شد آن تاج افتخار توحيدي كه پيغمبر آخرالزمان
هـا بنـام    پرسـتي  و بت ،بگذاشت؟ امروزه اين تاج لگدمال اوهام و خرافات شده

تـر اسـت تـا     اسالم حقيقي امروزه غريب. دين اسالم رونق تمام پيدا كرده است
و چگونه  ،ان واقعي ميان مردم غريب و تنهاستو همچنين مسلم ،روز ظهورش

بلكـه بيشـتر    ،و دو فرفه غريب نباشد در حاليكه مردم در عقايد و عادات هفتاد
و او مذهبي احداث كـرده و بـدعتي    ،اند كه هر گروهي تابع شخصي است شده

هر يك از مدعيان باطل بر پيكر مقدس اسالم لباسـهاي  . بر بدعتها افزوده است
 ،اي بلنـد اسـت   هو از هر ناحية نغم ،پوشانيده، از هر كوي آوازي سازگوناگون 

                                                           
 .حامالن دين: ی دين محله ١
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كند، ديگري دعوي نبوت، بيچارة ديگري دعوي واليـت   يكي دعوي خدائي مي

بوسـي و   و عمـر عـوام را بدسـت    ،و هر يك مريـدان و اتبـاع دارنـد    ،و امامت
فـت بـا   رونق بازار هر يك در مخال. دهند بوسي و سجدة غير خدا بر باد مي پاي

قـرآن غيـر   . چه قرآن بر ضد مقاصد و هوسهاي اينان است ،خدا و رسول است
از اطاعات خدا و اصالح نفس و تقوي و فضيلت مقصد ديگري ندارد، بنابراين 
براي ترويج مقاصد و رونق بازار خود بايد قرآن را از حجيت بيندازند تا بتوانند 

م و خرافات را بر دماغ مـردم  و اوها ،دكان بدعت و ضاللت خود را رونق دهند
در مقابـل عـدل الهـي     ست كه فرداي قيامت رسـول اكـرم  ا از اينان. باز كنند

̄ ° ± ² }: شكايت خواهد كرد  ® ¬    « ª      © ̈zK
FאW٣٠KE )وان من اين قرآن را كنار گذاشتندبار خدايا پير(.  

بينـائي در   אاگر شخصي را كه خداوند متعال به مفاد 
و فهم و تدبر در كتاب مبـين روزيـش    دين و آگاهي بر سنت سيدالمرسلين 

ارادة آن كند كـه بحـول و    ،فرموده و بر بدعتها و خرافتها آشنايش ساخته است
قوه الهي راه راست و صراط مستقيم قرآن را بپيمايـد، بايسـتي خـود را مهيـاي     

پس اين شخص  ،و نفرت مردم سازدو ضالل  ،قدح جهال و توهين اهل بدعت
غريب در . از آن جهت كه همراه با دين باطل مردم نيست ،غريب در دين است
 ،چون بدعت جاي آن شايع است، غريب در اعتقاد اسـت  ،تمسك بسنت است

چون با هـواي مـردم    ،غريب در معاشرتست. چون شرك و خرافات رواج دارد
سـت  ا اعش كـه توحيـد و اخـالق   رونق بـازار نـدارد، چـون متـ    . موافق نيست

  .مشتريست بي
 موحد چه زر ريـزي انـدر بـرش

  

چه شميشير هندي نهـي بـر سـرش     
  

 اميــد و هراســش نباشــد زكــس
  

 بــر اينســت مبنــاي توحيــد و بــس  
 



 

 ١٦ توحيد العبادة
 ،اگر چه ظاهراً در اين راه تنهاست و از مردم زمان كسي با او مساعد نيست

اين راه بزرگانند كـه سـادات بشـر     زيرا روندگان ،ولي بايد بداند كه تنها نيست
االنبيـاء ابـراهيم    اسـت، در ايـن راه شـيخ    اهللا در اين راه نوح نجـي  ،اند بوده
در اين . راه رواند و عيسي دار است، در اين راه موسي مشعل خليل

ايـن راهيسـت كـه     ،اسـت  النبيـين  راه قافله سـاالر اشـرف مخلوقـات خـاتم    
در آن خون  ين راهي است كه مجتبيدر آن شهيد شده است، ا مرتضي

در ايـن راه   ،اسـير شـده اسـت    العابدين در اين راه زين. جگر خورده است
در ايـن راه حكمـا و دانشـمندان جـان      ،بحبس رفته اسـت  بن جعفر موسي
در راه (يعني .אאفرمايد  مي علي. اند داده

  .)متوحش نباشيد بواسطه كمي اهل آن هدايت
 در ايــن راه انبيــاء چــون ســاربانند

  

 دليــــل و رهنمــــاي كارواننــــد 
  

 وز ايشــان ســيد مــا گشــته ســاالر
  

 هم او اول هم او آخـر در اينكـار   
 

ــان ايــن راه ــر او خــتم آمــده پاي  ب
  

ــي   ــوا ال ــده ادع ــزل ش ــدو من  اهللا ب
 

 شده او پـيش دلهـا جملـه در پـي
  

ــن وي   ــا دام ــه دســت جانه  گرفت
  

بودن انبياء و قافله ساالري ختمي مرتبي نبايد ترسيد، خـدا را دارد و   پس با
y x w }: و هيچوقت گرفتار غوالن نخواهد شـد  ،همراه رسل كرام است

 }| { zz FאW٣KE     هر كه توكل بر خـدا كنـد او بـرايش كافيسـت :
{å æ ç è êé z.FאW٢١KE   خداوند مقرر فرمود مـن

  .خواهيم كردو پيغمبرانم غلبه 
Aאאپس خوشا بحال  @א

تواننـد توحيـد و شـرك را از هـم      فهمند و مي غربا، كسانيكه مقاصد دين را مي



  

 ١٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 و آنچه را كـه از سـنت پيغمبـر    ،تميز دهيد و بدعت را از سنت تفكيك كنند

  .فاسد شده است اصالح كنند
فاني كه سالها در علوم اسالمي مطالعات عميق كـرده و در   اين بندة ضعيف

نـدازه طاقـت بشـري     تفسير و حديث و كالم و فلسفه و فقه و اصول و تارخ با
و در ملل و نحل و ديانت مطالعاتي كامل نموده و  ،ام خود تحري و اجتهاد كرده

هـدايت بقـرآن    W٦٩KEאut s r q  pz .F } : بمفاد
و به اندازة استعداد خود تميز بـين   ،قيق در دين حنيف اسالم كردهو تح ،ام شده

و سالسل خرافات و اغالل  ،و بارها شرك و اوهام را ريخته ،ام حق و باطل داده
و بنـورش هـدايت    ،و از سرچشمة قـرآن سـيراب شـده    ،و اباطيل را پاره كرده

اهد عـادل عقـل و   ام و بحقانيتش دو ش ام، چون ديدم مطالبي را كه فهميده يافته
بنـابر حـديث    ،اگر براي تشنگان حقيقت اظهـار نكـنم   ،شرع گواهي داده است

אאאאA: شريف
وقتي بدعتها در دين ظاهر شد بر عالم است كه دانسـتة خـود را آشـكار    ( .@א
از ايـن جهـت    ،مورد لعن رسول خواهم گرديد، )خدا بر او باد تواال لعن  ،كند

و آن توحيد اسالم است كـه   ،و نخست اقدام به امر اهم نمودم ،دست بكار زدم
و بدبختانـه در ميـان مـردم     ،ركن ركين دين و سرماية سعادت دنيا و آخرتست

از خداونـد  . و هزار شرك بنام توحيد ترويج شـده اسـت   ،معني ديگر پيدا كرده
خواهم كه بتوانم اين امر اهـم و مقصـد اسـني را كـه دعـوت       ميتوفيق و تأييد 

. در چند كلمه براي برادران فارسي زبـان معرفـي كـنم     ،رسل بر آن مبتني بوده
  .اميد كه ذخيرة روز بازپسين باشد

  1361شوال الكريم  شريعت سنگلجي



 

 ١٨ توحيد العبادة
ي قرآن توحيـد  و اينكه قطب رحتفسير توحيد و يكتاپرستي 

  در عبادتست
  

حيـد و  پرسـتي را بكـوثر تو   گشتگان و تشنگان بيابان شرك و بـت  مقرآن گ
فتادگان در چاه وثنيت و ثنويت را بوسيله ريسـمان  كند، ا منزل تفريد دعوت مي

  .دهد محكم توحيد نجات مي
 از چاه شور اين جهان بر حبل قرآن زن دو دست

  

 اي يوسف آخر بهر توست اين دلو در چاه آمده 
  

مبتنـي بـر تمهيـد     ،د عبادت كه قطب رحي قرآن استفهم و دقت در توحي
  : چند اصل است
از ضروريات دين مبين اسالم است كه آنچه در قرآن نازل شـده   :اصل اول

دروغ در آن راه  ،شود، صـدق محـض اسـت    باطل در آن تصور نمي ،حق است
الوثقـاي   حقيقت هدايت و جوهر علم و درايت، لب و لباب يقين و عروه. ندارد

 q p o n    m lk  j   i h g f e d cz } : اســـت متـــين
FW٤٢KE مگر به تصديق و اعتـراف يقينـي    ،شود اسالم شخص محقق نمي

  . به اين اصل
. غرض از بعث انبياء و رسل خواندن خاليق بخداي واحد است :اصل دوم

و توحيـد در پرسـتش و    ،انبياء آمدند تا مردم را بپرستش خداي يكتـا وادارنـد  
يد در عبادت را گوشزدشان كنند، زيرا بشر با اينكه بالفطره براي عالم خالقي تفر

ولـي بواسـطه عللـي از تقاليـد و      ،كند و او را عبادت و پرستش مي ،قائل است
و غير از خـالق جهـان خـداياني     ،شود تربيت آباء و غير آن از فطرت خارج مي

אאאA :و بتهائي ميتراشد ،كند توهم مي
א@K  



  

 ١٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
سپس پدر و مـادرش او را   ،شود هر مولودي بفطرت توحيد متولد مي(يعني 

انبياء و رسل آمدند تا مردم را بفطرت  .)گرداند يهودي يا مجوسي يا نصراني مي
  .و تفريد در عبادت دعوت كنند ،توحيد در پرستشه و ب ،اوليه خود برگردانند

µ ´ ³ ² }  :هر پيغمبري اول چيزي كه بگوش مردم خواند اين بود
 ¾  ½ ¼ »º    ¹ ¸ ¶z. FאאW٦٥KE )   اي مـردم، خـدا را بپرسـتيد، 

 i  h g f e d  cz } ). شما را خداونـدي جـز او نيسـت   
FאאW٥٦KE )ـ   راي آنـن و انس را جز بـج  .)دمـكه عبادت من كننـد نيافري

 {j i h g f e d  on m  l kz .FאW
٣٦KE )    در هر امتي پيغمبري را مبعوث كرديم كه خـداي واحـد را بپرسـتيد و از

خداونـد  ( W٢٣KEאאl k j i h gzKF   } ). بپرهيـزد  1طاغوت
. ml k j i h gz  } .)تــو مقــرر كــرد كــه جــز او را نپرســتيد 

FאW٣٦EK )يـد خدا را بپرستيد و چيزي را شريك او نگردان(.  { y x w
 |{ zzKFW٢٦KE )ز خــدا راـنپرســتيد جــ .( { j i h  g f

 kzKFW٣KE )خدا را بپرستيد و از او بپرهيزيد و مرا اطاعت كنيد.(  
و متحقـق   אتمامي اين آيات در حقيقت دعوت بمعني و جوهر 

و معنـي   ،ننه صرف سخن و لقلقة زبا ،شدن بحقيقت پرستش واحد قيوم است
אو عبادت و نفي پرستش غير پروردگار  ،افراد حق است به الوهيت א

  .و بيزاري جستن از غير خداست
                                                           

ت از اين جهت است گويد, طاغوت عبادت از هر متعدی و هر معبودی غري از خداس راغب در مفردات می −١
گويد طاغوت بلغه  نامند و سيوطی در اتفاق می كه ساحر و كاهن و صارف از طريق خري را طاغوت می

 .حبشه بمعنی كاهنست



 

 ٢٠ توحيد العبادة
ـامتش در دل درويـش نيسـت  جز الف ق

  

 خانة تنگ است دل جاي يكي بيش نيست 
  

توانـد در ايـن    نمـي  مسلمان واقف بكتاب و سنت و آثار ائمه طـاهرين 
  . دي بخود راه دهداصل كمترين تردي

 توحيـد ربوبيـت و توحيـد الوهيـت و    : توحيد بر دو قسم است :اصل سوم
  . عبادت

اقرار و اعتـراف بـه ايـن اسـت كـه حقتعـالي خـالق همـه          :توحيد ربوبيت
و به ايـن توحيـد مشـركين كـامالً اقـرار و      . ستا موجودات و پروردگار جهان

 :فرمايـد  ول مشركين مـي ـز قداوند در قرآن مجيدش اـچنانكه خ ،اعتراف دارند
 { |{ z y x  w  v u tzKFאW٣٨EK ) ــر از اگ

Y } ). گوينـد خـدا   مـي  هها و زمين را كه خلق كرد؟ هم ايشان بپرسي آسمان
 ` _ ^     ] \ [ ZzKFW١٠٦KE ) بيشترشـــان ايمـــان

¦ § ¨ © ª }  .)جـز اينكـه آنـان مشـركند     ،آورنـد  بخدا نمي

 ± °   ¯ ®  ¬ «zKFאW٩KE )  اگر از ايشان بپرسـي
  .)گويند آنها را عزير عليم آفريده است ها و زمين را كي خلق كرده؟ مي آسمان

ده و زنـده كننـده و    همچنين مشركين مقر و معترفند بر اينكه خداوند روزي
چنانكـه   ،گوش و قلب اسـت  ميراننده و مدبر آسمانها و زمين و مالك چشم و

ª » ¬     ® ¯ ° ± ² ³ ´  }: فرمايـد  خداوند مـي 
È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧    ¶ µzK

FW٣١EK )مالك چشمها  دهد؟ به شما از آسمان و زمين روزي ميكه  يستبگو ك
يست مدبر ورد؟ كĤزنده را از مرده و مرده را از زنده درمي و گوشها كيست؟ كى

ـ  پس بگو آيـا نمـي  ! ؟ خواهند گفت خداكارها ¢ £ ¤   ¥ }  .)د؟پرهيزي



  

 ٢١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

 ²  ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨    § ¦zKFאW
٨٤ J٨٥KE )دانيد، خواهند  ست از آن كيست؟ اگر ميا بگو زمين و آنچه در آن

µ ´ ³ ¶ ¸ }  .)شـويد  گفت از آن خداست، بگو آيا متذكر نمـي 
 Ã   Â Á À ¿¾ ½ ¼   » º ¹zKFאW٨٦

–٨٧KE )خواهنـد   ؟خداوند عرش بـزرگ كيسـت  و  ،بگو خداوند هفت آسمان
Ê É È Ç      Æ Å Ä }  .)پرهيزيـد؟  بگو آيـا نمـي   .گفت خداست

  Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ         Ð    Ï Î Í Ì ËzK
FאW٨٨–٨٩KE )     بگو ملكوت هر چيز در دسـت كيسـت؟ كـه او زينهـار

و پـس  بگـ . خواهند گفت خداست ؟اگر ميدانيد 1دهد و زينهار داده نشود بر او
  .)شويد؟ چرا مسحور شيطان مي

پس هر مشركي معترف است به اينكه خداونـد آفريننـدة او و همـة جهـان     
و همچنين اقرار دارد كه حقتعالي روزي دهنده و زنده كننده و ميراننـده،   ،است

اوست، از اين جهت بود كه انبياء و رسل از گفتة مشركين بر ضد ايشـان دليـل   
كند  آيا آنكه خلق مي(  ١٧: النحل U T S [ XW Vz } : آوردند كه مي

N M L K J   I H } : و نيـز ) كنـد؟  مانند آنست كه خلـق نمـي  
  TS R  Q P Oz كنيـد   آنانكه جز از خدا عبادتشان مي(  ٧٣: احلج

  .!)دنناگر هم اجتماع كنند نتوانند مگسي آفري
 ،آنست كه ذات مقدس ربـوبي را پرسـتش كننـد    :توحيد الوهيت و عبادت

و در ايـن توحيـد   . به تفصـيل ذكـر خواهـد شـد    چنانكه  –ها   به انواع پرستش

                                                           
 .يعنی كسی نتواند كه كسی را از عذاب او ايمن گرداند و در پناه آرد −١



 

 ٢٢ توحيد العبادة
و خود  ،عبادت و يكتاپرستي است كه بشر از براي خدا شريكي قائل شده است

  .لفظ شريك داللت بر اين دارد كه مشركين اعتراف بخالق موجودات دارند
يـد ربوبيـت   يعنـي توح  ،انبياء و رسل بر تقرير و اثبات توحيد به معني اول

ولـي مـورد نظـر    . آورد چنانكه قرآن مجيد ادله متقن بر اين توحيد مي ،موظفند
يعنـي توحيـد    ،و توجه قرآن خصوصاً بر توحيد به معنـي دوم  ،پيغمبران عموماً

و قطب رحي قرآن و اساس دعوت همين يكتاپرستي است كه قرآن  ،عبادتست
خداونـد در قـرآن    .اسـت  אאو معنـي و حقيقـت    ،زند بر آن دور مي

on m  l k j i h g f e dzK } فرمايد  مي
FאW٣٦KE  و در هـر   ،بعث انبياء از براي دعوت بپرستش خداي واحد اسـت

چنانكـه در كلمـه    ،و امر بپرستش خداي واحد فرمود ،ولي مبعوث شدامتي رس
از بـراي   في كل امه داللت صريح است بر اينكه بعث رسل در ميـان همـه امـم   

زيرا همة مشركين بـه   ،نه از براي اثبات خالق در جهان ،توحيد در عبادت است
  .اين معني معترفند

و نيز به علت اعتراف مشركين بخالق جهان است كه بعضي از آيات راجـع  
Î Í Ì Ë ÊzK }  :به آفريدگار بصيغه اسـتفهام تقريـري وارد شـده ماننـد    

FW٣KE )ــا آفريننــده XW V          U T SzK }  .)دا هســتاي جــز خــ آي
FאW١٧KE  )آفرينـد؟  آفريند مانند آنست كه نمـي  آيا آنكه مي(.  { ¥ ¤

 «ª ©  ¨ § ¦zKFאW١٠KE ) آيـــا در خـــدا، آفريننـــده
ــكي هســت  ــين ش ــمانها و زم u t  s r q p  o nzK }  .)آس

FאW١٤KE )زمين را ولـي بگيـرم؟  ها و  دا آفرينندة آسمانـز خـا جـبگو آي(. 
 {    i h g f ezKFW٤٠KE )     نشانم بدهيـد، آنـان را كـه عبـادت



  

 ٢٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
شـود كـه    از اين بيانات كامالً روشـن مـي  ). كنيد از زمين چه چيز را آفريدند مي

و  ،هـا و زمـين نگردانيدنـد    مشركين بتها را شريك خداوند در آفـرينش آسـمان  
هـا و مالئكـه را    سـتاره  ،پرسـتان  ههمچنين نصـاري مسـيح و مـريم را، و سـتار    

بلكه شريك در عبادتشان  ،ميراننده نگرفته آفريدگار و روزي ده و زنده كننده و
گفتنـد،  zKFW١٨KE| {  ~ �¡ } كردند و شفيعشان قرار دادند 
  .و اين توحيد بر دو قسم است

ز آنست كه ذات حق را بسيط الحقيقه و منـزه ا : توحيد در علم و گفتار -1
 ،و تركيب عقلي كه ماهيت و وجود است ،تركيب خارجي كه ماده و صورتست

   W١١KEאTS       R QzKF  } خالصه منزه از صفات ممكن بدانـد  
سوره مباركه توحيد نهايت تنزيه و غايت تقـديس را از  ) مانند او چيزي نيست(

I H G F E D C B A } كنـد   براي ذات ربـوبي اثبـات مـي   

 L K  J  S R Q P O N MzKFאW١–٤EK 
بگو اي پيامبر خداي يگانه است و منزه، نزائيده است و زائيده نشـده اسـت و   (

  ).براي او همتا و مانندي نيست
ــرزن و جفــت ــزه از زن و ف اي من

 

 كي توانم شـكر نعمتهـات گفـت   
 

آنست كه شخص جـز ذات پـاك احـديت را    : توحيد در اراده و عمل -2
e    d c b  a } و جز حقيقت قيومي را مراد قرار ندهد  ،كنداراده ن

 i h    g fzKFאW٦KE )   اي انسان تو تا مالقـات خداونـدت در
و سوره مباركه ) كني كني و در هر حال او را مالقات مي دنيا سعي و كوشش مي

D C B A } مثبت و محقق توحيد اراده اسـت  ) كافرون(جحد 
  K J  I H G F E      W  V  U T S R Q P O N M L



 

 ٢٤ توحيد العبادة

  ` _ ^ ] \ [ Z Y XzKFאW١–٦EK  ) بگـــــو
و شـما هـم آنچـه را كـه      ،پرسـتم  پرستيد نمـي  پيغمبر اي كافران آنچه را كه مي

و شما هم آنچه را كه  ،من آنچه را كه پرستيديد نپرستيدم ،پرستيد پرستم نمي مي
  .)1و دين من براي من است ،ادين شما براي شم. پرستم نپرستيديد مي

دعوت قرآن مبتني بر توحيد اراده و وحدت مراد است؛ زيرا آنچه كه سبب 
اختالف مراد و پراكندگي اراده است كه هـر كـس از بـراي     ،اختالف بشر است

و مـردم را بمـراد خـويش     ،خواهـد  و از او حاجـت مـي   ،خود مـرادي سـاخته  
  .اندد و مراد غير خود را باطل مي ،خواند مي

البتـه در ميـان مريـدان     ،هاي گوناگون پيدا شد وقتيكه مرادهاي مختلف و اراده
نـزاع برطـرف    ،و تا زماني كه اين مرادها در مياننـد  ،گردد اختالف و نزاع توليد مي

و مردم بصالح و سداد موفق نخواهند گرديد، زيرا سعادت بشر وقتي  ،نخواهد شد
  .و داراي وحدت مرام و اراده گردند ،دتأمين خواهد شد كه مراد را يكي كنن

هاي گونـاگون   و در نتيجه اراده ،شود كه مرادهاي مختلف بدبختانه ديده مي
پرستان گرفته كه هر يـك بتـي را مـراد خـود      كه از بت ،در بشر حكمفرما است

انـد، تـامليين كـه يكـي مـرادش را بـودا        و ربي از براي خود تراشيده ،قرار داده
| { ~ }   :ري برهما، قوم ديگر موسـي و جمعيتـي عيسـي   داند، و ديگ مي

  j i h g f   e d cb a  `   _zKFאW
٨٠KE   كند شما را كه فرشتگان و پيغمبران را خدايان خـود قـرار    امر نمي(يعني

  .)، پس از آنكه مسلمان گرديديدكند آيا شما را امر بكفر مي ،دهيد
                                                           

و ما به معنای  ,اولی معبود است هلنويسد كه مقصود از دو مج ابومسلم بحر اصفهانی در تفسري اين آيه می −١
فعل در  اخری ما با هكنم و شام خدا را, و در دو مجل مثل اينكه بگويد من بتها را عبادت نمی ,الذی آمده است

و عبادت شام هم  ,يعنی عبادت من چون عبادت شام مبتنی بر رشک و ترک نظر نيست ,تأويل مصدر است
 .مانند عبادت من مبتنی بر يقني نيست



  

 ٢٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 ختن بتها و خدايان مبتني بر وحدت وعالوه بر اندا دعوت ختمي مرتبت 

و  ،و مراد واحد دعوت كرد ،امم مختلفه را بخداي واحد. اتحاد مرام و مراد بود
تا به سعادت كبري  ،فضيلت و علم و تقوي را از براي ايشان قبله آمال قرار داد

f e d c  b a ` _   ^ ] \ [ Z }  :نائل شـوند 
 sr q p o n   m l k j i h gzKFאW٦٤EK 

ي كه مـردم بايـد   ا هيعني كلم ،اي اهل كتاب بيائيد بسخن راست ميان ما و شما(
آنكـه نپرسـتيم مگـر    (يكـي  : و اينجا كلمه سه چيز اسـت ) در آن يكسان باشند

و  ،و آن تعريض به يهود و نصاري است در عبـادت عزيـر و عيسـي   ) خداي را
اينكه قرار (سوم  ،اقسام شرك از جميع) شرك نياوريم بخدا چيزي را(دوم آنكه 

و اتخاذ اربـاب در   ،)ندهند بعضي از ما بعضي ديگر را خدايان جز خداي تعالي
گفتند از كمـال رياضـت    كردند و مي نصاري آن بود كه احبار خود را سجده مي
و اتخاذ ارباب در يهود آن بود كـه   ،اثر حلول الهوت در ذات ايشان ظاهر است

  .كردند و تحريم اطاعت مي احبارشان را در تحليل
و علت اينكه مراد واحد بشر، بايد ذات ربوبيت باشد اين است، كه اگر مراد 

مسلماً موجود حادث در معرض زوال و فنا  ،بشر، موجود ممكن و حادث باشد
ميـرد و   اراده مـي  ،وقتي هم كه مراد فاني شد و نيست گرديد ،و بقا ندارد ،است

 ،كه بايد هر روز مرادي را مورد عزم خود قـرار دهـد  اي  اراده. شود دگرگون مي
سـعادت دنيـا و آخـرت نصـيب مردمـان      . آن اراده هيچوقت قوي نخواهد شـد 

  . صاحب ارادة قوي است
و راه  ،دعوت اسالم و تربيت قرآن به تحصـيل علـم و تقويـت اراده اسـت    

كـه   ،تقويت اراده منحصر بر اين است كه مراد انسان موجود حي اليموت باشد
zy x  w  v u t s } | { ~ �¡ ¢ } : زوال و فنا بر او راه ندارد



 

 ٢٦ توحيد العبادة

 ©¨ §    ¦ ¥ ¤ £zKFאW٢٥٥KE  )   ،خدائي كه جز او خـدائي نيسـت
گيـرد، آنچـه    او را نعاسي و خوابي نمي ،و بذاته قائم و موجود است ،بذاته حي

  .)آسمان و زمين است از آن او استدر 
: فرمايد كه مقصدشان حي ال يموت است مدح ميخداوند متعال مردماني را 

 { ÍÌ    Ë Ê  É È Ç Æ  Å ÄzKFאW٥٢.( 
خوانند  كساني را كه خواستار رضاي خدا بوده صبح و عصر خداي خود را مي(

T S R } : فرمايـد  مـي  و در جاي ديگر در حق پيغمبر اكرم .)طرد نكن

 a     ` _ ^     ]   \ [   Z  Y X W  V   U zFKאW١٩ J٢١KE  ) او
فقـط بـراي رضـاي خداونـد      1دهد قصد مكافاتي ندارد در مالي كه به كسي مي

  .)شود و او بزودي راضي مي. خواهد بزرگ خود را مي
خالصه كالم اين كه اگر اراده به مراد حقيقي كـه خـداي اليزالسـت تعلـق     

را از جـاي بـر   بگيرد و جز او مقصد و مقصودي نباشـد؛ البتـه ايـن اراده كـوه     
و الزمـة   ،آرامـد  كند و دارندة آن همواره در آغوش سعادت و خوشبختي مي مي

l k j i h }  :العـالمين اسـت   اين اراده اخـالص ديـن از بـراي رب   
 o n  mzKFאW٥KE )كه بپرستند خـداي را  يعني و مأمور نشدند مگر آن

  .)از روي اخالص
سـتش اسـت، زمخشـري در    و معنـي پر  در حقيقت عبـادت  :اصل چهارم

عبادت منتهاي خضوع و تـذلل و اظهـار عجـز و خـواري در     «گويد  كشاف مي
عبـادت منتهـاي حـب و    « :گويند و محققين سلف مي. »العالمين است مقابل رب

ولي . »دوستي با شدت خضوع و غايت تذلل و خواري در مقابل حقتعالي است
                                                           

 . از دادن مال ادای حق مردم باشد يعنی كسی بر گردن او حقی ندارد تا مقصود او −١



  

 ٢٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و نهايـت دوسـتي و    ،ارنـد اين معني را عاشقان مجازي نسبت به معشوق نيـز د 

  . دهند منتهاي تذلل و خواري را از خود نشان مي
انـد معنـي    توان تحقيق كرد، چنانكه بعضـي از محققـين گفتـه    پس آنچه مي

عبادت و پرستش آنست كه با غايت محب و دوستي و نهايت ذل و خواري در 
قي سـلطنتي  به اينكه براي معبود حقي ،پيشگاه ربوبي اعتقاد و شعور داشته باشد

و علل كه با اين سـلطنت و قـدرت    ،و حكومتي است فوق اسباب ،است غيبي
اش بر نفـع و ضـرر و تغييـر اسـباب و خلـق اسـباب ديگـر قـادر اسـت،           تامه

االسباب و آسان كنندة مشكالت است، زنـده كننـده و ميراننـده و روزي     مسبب
رحمه للعـالمين  المستغيثين و  غياث ،و كافي اوست ،دهنده اوست، شافي اوست

  .اوست
بنابر اين هر دعايي و ثنائي كه اين نحو اعتقاد را با شعور تام به ايـن معنـي   

  .دانيم در بر داشته باشد آنرا عبادت مي
تـراش   سبب با اين معني دقيق كه ،حقيقت عبادت حب و ذل است :خالصة كالم

¨ © ª      » }  :اوست، فوق سبب اوست، صاحب قدرت تامه اوسـت 
   ¬  » º ¹ ¸¶ µ   ´ ³² ± ° ¯ ®

 ¼zKFאW٦٢KE )دهيد بهتر اسـت   يعني آيا آنچه را شريك خداوند قرار مي
و  ،دارد بدي را يا آن كسي كه اجابت كند بيچاره را هر گاه بخواند او را و برمي

آيا خداياني غير از خداي جهـان هسـتند كـه     ،گرداند شما را خليفه در زمين مي
شوند و از ايـن جهـت    چه بسيار اندك متذكر مي ،شان صادر شوداين امور از اي

  .)مشرك ميگردند؟
 است زماني كـه رسـول اكـرم    אאرأس عبادت و اساس توحيد 

نيست جز او تا رستگار بحق بگوئيد خدائي ( אא، :فرمود



 

 ٢٨ توحيد العبادة
اين كلمـه را شـنيدند چـون    مشركين چون اهل زبان بودند هنگامي كه  .)شويد

ديدند كه اگر اين سخن را بپذيرند بايد از هر معبودي جز خدا بيزاري جويند و 
خضوع و تذلل در مقابل احدي جز خدا نكنند و حاجت از غير خدا نخواهنـد،  

o n m l k     j ih      g    f e } : فريادشان بلند شد و گفتنـد 
 | { z y x wv u t s r q          p  b a ` _ ~ }

 g f e d czFKW٥ J٧KE )   آيا خدايانرا خداي واحـد گردانيـد؟ ...
: جمـاعتي از آنـان از مجلـس درآمدنـد و گفتنـد     ! ... اين چيز بس عجيبي است

ايسـت كـه    اين مخالفت محمد حادثه ،برويد صبر كنيد بر پرستش خدايان خود
يعنـي ديـن عيسـي    چنين چيزي در ملت بازپسـين   ،خواسته شده است براي ما

  .!)اين جز چيزي ساختگي نتواند بود! نشنيديم
اكنون كه اين چهار اصل معلوم شد، بايد دانست كه سلسـلة انبيـاء و    :نتيجه

دعـوت بـر افـراد حـق در     ] و[رسل براي خواندن بندگان بسوي خداي واحـد  
و نه از براي اينكه ثابت كنند خداوند خالق موجوداتست  ،عبادت مبعوث شدند

  : يرا همة مشركين معترف بودند كهز
جهانرا صـانعي باشـد خـدا نـام

 

 كـــز او آشـــفته دريـــا گيـــرد آرام
 

k j i hzK }  :گفتنـد  و از اين جهت بـود كـه مشـركين مـي    
FאאW٧٠KE )و بـه هـيچ    .)اي تا تنها خدا را عبـادت كنـيم؟   اي محمد آمده

منتها  ،دانستند ار پرستش ميوجه منكر خدا و پرستش او نبودند بلكه او را سزاو
» ¬ ® } : فرمايـد  شدند خداونـد مـي   در اينجا براي او قائل بشريك مي

 ² ±  ° ¯zKFאW٢٢KE )     امثالي بـراي خـدا قـرار ندهيـد در
: گفتنـد  و مشركين در تلبية حج مـي  .)دداني صورتيكه مي



  

 ٢٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 )براي تو نيست مگـر شـريكي    لبيك، شريكي

وقتي اين تليبـه   رسول اكرم). ست؛ مالك او و مايملك او هستيو اكه از آن ت
را ترك @אAرا از مشركين شنيد فرمود اينها موحدند اگر كلمه 

h } فرمايـد   و نيز خداوند مي. پس الزمه شرك اقرار و اعتراف بخداست. كنند
 m l          k   j izKFאW٦٢KE )   كجا هستند شـركايتان كـه

ــي ــان م ــد؟ گم WאאÞ Ý Ü      Û Ú Ù Ø ×zKF  } ) كردي
١٩٥KE )بخوانيد شركايتان را، بعد براي مـن حيلـه كنيـد و مهلـتم ندهيـد      بگو (

كردند و نذر و نحر  خالصه، مشركين با خضوع و خشوعي كه عبادت بتها را مي
د بودند كه تنها ايشان را فقط بخدا نزديك كـرده و  نمودند، معتق و قرباني كه مي

zKFW١٨KE | {  ~ �¡ }  :كننـد  فـرداي قيامـت شـفاعت مـي    
شـود كـه    از اينجـا فهميـده مـي   ) گفتند اينان شفيعان ما در نـزد پرودگارنـد   مي(

  .اند توحيد عبادتست توحيدي كه انبياء و رسل آورده
كردند، جمعـي از   ستش مالئكه مييك دسته پر: مشركين بر چند قسم بودند
گروهـي   ،كردنـد  خواستند، برخي پرستش بتها مـي  ستارگان و آفتاب حاجت مي

همگي در شـدائد و سـختيها دسـت بـدامن اينهـا       ،دانستند سنگها را مقدس مي
را برانگيخت كه چنانكه در  صين هنگامه خداوند ختمي مرتبت ا زدند، در مي

و از غيـر او   ،در الوهيت هم جز او را نپرستيد ،دانيد ربوبيت خداي را واحد مي
و به مقتضاي آن عمـل   ،شويد אאو معتقد بحقيقت  ،حاجت نخواهيد

ــد ــر او ( W١٤KEאK J I H G F E DC B AzKF } : كني م
راست سزاوار بودن آنكه مردمان را به عبادت او خوانند و آنانكه جز از خـدا را  

Õ Ô        Ó Ò Ñ Ð ÏzK  }  .)شـوند  ب نمـي خوانند مسـتجا  مي



 

 ٣٠ توحيد العبادة
FאW٢٣KE )نيـازي و   عزت و ذلت بـي  .)ايد بخدا توكل كنيد اگر ايمان آورده

~  z } |    {     y     x w } . فقر، سلطنت و ملك همه از خداسـت 
 r q  p        o n      m lk    j ih g  f e d c b a ̀  _zK

FאW٢٦KE  
و از هر كـه   ،دهي خداي مالك ملك، ملك را به هر كه خواهي مي بگو اي(
و هـر كـه را    ،گردانـي  خـواهي عزيـز مـي    خواهي ميسـتاني، هـر كـه را مـي     مي
و  .)و بر هر چيزي توانا هستي ،ستو اخير در دست ت ،كني خواهي ذليل مي مي

ــد   ــا بگوين ــود ت ــدگان را فرم  W٥KEאV U T S RzKF } بن
بنـابراين اگـر   ). جـوئيم  و تنها از تو ياري مـي  ،كنيم تو را عبادت مييعني تنها (

  .كسي از غير خدا ياري بجويد مسلماً مشركست
گردد كه دعا و پرستش تنها بـراي خـدا    افراد خدا در عبادت وقتي كامل مي

و نـذر   ،و جز به او پناه نبرند ،و در شدت و آسودگي جز خدا را نخوانند ،باشد
از ركـوع و   :و بايد جميع اقسام عبادت ،جز از براي خدا نكنند و نحر و قرباني

. سجود و قيام تذلال و طواف و غيره فقط از براي ذات اليزال حق سبحانه باشد
و ملـك و    و هر كسب اين اعمال را براي مخلوقي اعم از زنده و مـرده و بـت  

رار جن و سنگ و درخت و قبر و غيره بجاي آورد مشرك است، و چنانكـه اقـ  
همچنـين اعتـراف بخـدا و     ،مشركين بخداوند جهان از شرك بيرونشـان نكـرد  

آميـز در ميـان    ماداميكه اين اعمال شـرك  و ائمه طاهرين  ختمي مرتبت 
كند، رسول اكرم فرمود كـه خـدايم گفـت،     باشد شخص را از شرك خارج نمي

Aאאא،
@. )ترين شركاء از شرك هستم، خداوند عملي را كـه   من غني



  

 ٣١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
ادت كرد به پذيرد و هر كه با او ديگري را عب در آن ديگري را شريك كنند نمي

  .)او ايمان نياورده است
زيـرا  . كند، اعتـراف او بحـق بـي فائـده اسـت      كسيكه پرستش غير خدا مي

 ،ب و عبـادت و جهـات ديگـر مسـاوي گرفتـه اسـت      مخلوق را با خالق در ح
n m l k j i h } : فرمايـد  چنانكه خداوند از قول مشركين مي

 x w v u t s r q   p         ozKFאאW٩٦ J٩٨EK 
العـالمين جـز در گمراهـي     گفتند بخدا قسم در مسـاوي گـرفتن شـما بـا رب    (

ثيات رب را بـا خلـق   با اينكه مشركين در جميع جهات و حي). واضحي نبوديم
بلكه فقط پرستششـان كردنـد و    ،مساوي نداشتند و بتها را خالق جهان نگرفتند

و از آنها شفاعت  ،قرباني كردند براي آنها سجده و نذر و. شفيعانشان قرار دادند
Z Y ] \ [     ^ _ } : فرمايد خداوند مي ،و بركت خواستند

 `zKFW١٠٦KE )مگـر اينكـه ايشـان     ،آورنـد  مـي بيشترشان ايمان بخدا ن
امـا مالئكـه را    ،اند كـه گفـتن ربنـا اهللا    مراد ازين گروه مشركين مكه .)مشركانند

گفتند عزيـر پسـر    اما مي ،و يهودانند كه ايمان بخدا داشتند ،خواندند 1»اهللا بنات«
  . و نصاري هستند كه بخداي گرويدند و گفتند عيسي پسر خداست ،خداست

رياكننـده را مشـرك    ،ء در طاعات را نيز شـرك قـرار داد  خداوند متعال ريا
خواهد به طاعت و  بلكه مي ،كند ناميده و حال آنكه رياكار پرستش غير خدا نمي

پس . كه بگويند فالني متدين است ،عمل در قلوب مردم جاه و منزلت پيدا كند
f } . درآميختن عبادات با تحصيل جاه و عظمت در قلوب نيز شرك است

i h g  r q p o n  m l k jzK
                                                           

 .دخرتان اهللا ١



 

 ٣٢ توحيد العبادة
FאW٤ J٦KE ) واي بر نمازگذاراني كه از نماز خود غافل و بيخبر هسـتند، 

  .!)كنند و يا آنكه تكاسل ورزند تا وقت آن فوت شود و ريا مي
 ،ريا داده است با اينحال و با اين اهميتي كه قرآن به يكتاپرستي و عبادت بي

و امت توحيد تمـامي   ،نان ملت اسالمجاي بسي تعجب و افسوس است كه نادا
و رسـماً از   ،اسـماً موحـد و مسـلم    ،كنند اقسام شرك را به نام اسالم ترويج مي

  : ترند مشرك پست
چشم باز و گوش باز و اين عمـي

 

بنـــدي خـــدا  حيـــرتم از چشـــم
 

ــبحان ــر ! اهللا س ــات پيغمب ــن  زحم ــه دي ــات   و ائم ــد؟ تعليم ــه ش چ
چرا ! ريخته شد تا توحيد حقيقي برقرار گرديدسيدالمرسلين كجا رفت؟ خونها 

 چرا كتاب خدا و سيرة رسـول   ؟مسلمانان توجهي به حفظ آن توحيد ندارند
خوانند؟ همان شركي كه قرآن و سـنت نهـي كـرده در ميـان بسـياري از       را نمي

پرسـتي،   پرسـتي، درخـت   قبرپرستي، سنگ: مسلمانان بطور بارزتري منتشر است
... ها و هزاران چيزها از اين قبيل  هبه سنگ قدمگاه، سقاخان پرستي، تبرك مرشد

حـديون، اي  اي بـدريون، اي اُ  ،اهللا للعالمين، اي اهـل ال الـه اال   اي پيغمبر رحمه
و اي حملـة قـرآن، سـر از خـاك برداريـد و       ،شهداي راه توحيد، اي ائمة دين

و كار توحيد  ،فتهببينيد چقدر عالم اسالم انحطاط يا! نظري بحال مسلمانان كنيد
پستي اخالق و پيدايش بدعتها و خرافاتهـا   ،جهل و ناداني! به كجا كشيده است

~ _    ` d c b a } . كاري كرده كه گر تو ببيني نشناسيش باز
 g f ezKFאאW٨٩KE 



  

 ٣٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
اكمــل خلــق و   صــفت راحــق متعــال عبوديــت و بنــدگي 

  بزرگترين مردم بخودش قرار داد
̀  e d c b a }  :فرمود يحچنانكه در حق مس  _

 q p  o n m l k j  ih g f
 rzKFאW١٧٢KE )مسيح استنكاف  و مالئكه مقرب از اينكه بندة خدا باشند
كنند، هر كه سرپيچي از عبادت او كند و تكبر نمايد آنانرا براي رسانيدن به  نمي

ة ديگر تعظيماً و همچنين در آي). كند كيفر هر آينه بطرف خود جمع و حشر مي
 W٥٩KEאÈ Ç Æ   Å Ä ÃzKF } : تصـــريح ببنـــدگي او فرمـــود

  .)اي بيش نيست وت انعام كرديم بندهكه ما به او نب عيسي(
Ì Ë  Ê    É  È Ç Æ Å } : نيــز در حــق مالئكــه فرمــود   

  Ñ Ð       Ï Î ÍzKFאאW٢٠٦KE ) آنان كه نزد خداوند تواند
ســجده  كننــد، او را تســبيح و تنزيــه كــرده بــه او مــيســرپيچي از عبــادت او ن

  .)نمايند مي
ــان فرمــود  z¢ £  ¤ ¥ ¦  §             ¨ } : و در حــق مؤمن

و ). رونـد  بندگان خدا آنانند كه روي زمين با سكون و وقار راه مي(  ٦٣: الفرقان
ــز  ــدا از  ( W٦KEאH   G F E D C B AzKF } ني ــدگان خ بن

  .)به هر كجا كه بخواهند جاري كنند وشند كهن اي مي سرچشمه
،אאKאא: و درباره انبياء فرمـود 

אאאKKK     در اين آيات انبياء را به صفت بنـدگي خـود سـتوده
ه چـ (u  t    s rq pzKFW٣٠EK } : و دربارة سـليمان فرمـود  . است

  .)متوجه خداستاو ! بندة نيكي است



 

 ٣٤ توحيد العبادة
 را در اشرف مقامات و ارفـع منـازل بنـدة    النبيين ترين بندگان خاتم محترم

ــد ــر در ( W٢٣EKאº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³zKF «  } : خــود خوان اگ
¤ ¥ ¦ § } ...) آنچه كه بر بندة خود فرستاديم شكي داشـته باشـيد   

 © ¨zKFאW١KE )   فـرو   مبارك شد خدائي كه قرآن را بـر بنـدة خـود
ي را حمـد خـدائ  ( W١KEאzKF» ¬ ®  ¯ ° ± ² } ). فرستاد

  .)كه كتاب بر بندة خود فرستاد
نـام   و در مقام دعوت شدن مردم بدين مبين اسالم، از طرف رسول اكـرم 

 W١٩KEאz    y x w        v u  t s r q pzKF } عبد بر او نهاده 
رد، در اطراف او ازدحام ك خدا مي برخاسته عبادت وقتي كه بندة خدا، محمد(

  .)كردند مي
: همچنين در مقـام وصـف شـب اسـراء مشـرف بشـرف بنـدگيش فرمـود        

{    H G F E D C B AzKFאאW١KE ) منــــزه
  .)است خداوند كه بندة خود را شب از مسجدالحرام سير داد

A: مأثور اسـت كـه فرمـود    و در حديث صحيح از پيغمبر اكرم
אאאאא@ .

و به دروغ صـفاتي   ،و از حقيقت قدم فراتر نگذاريد ،يعني مرا مدح زياد نكنيد(
براي من نسازيد، چنانكه نصاري عيسي را به دروغ مدح كردند و غلو در حـق  

و در حديث ). و بخوانيداو نمودند، من بندة خدا هستم، مرا بندة خدا و رسول ا
אA: ديگر مأثوره است كه فرمود

א@K )هـا  خورم و مثـل آن  ي هستم كه مانند بندگان ميا همن بند
  .)نشينم مي



  

 ٣٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
: همچنين حق تعالي امن مطلق را مخصوص بندگان حقيقـيش كـرده اسـت   

{ | {  z y x w  v  u tzKFאW٦٨KE ) اي بندگان
و سـلطنت شـيطان را از   ). شويد من، امروز ترسي بر شما نيست و محزون نمي

s r  q p o n m l k j } : قلــوب عبــاد برداشــته اســت
 u tzKFאW٤٢KE  )را بر ايشان تسلطي نيست، جـز  و بندگان من، ت

  .)از گمراهان، كسيكه پيروي تو كند



 

 ٣٦ توحيد العبادة
  :عبوديت بر دو قسم است

  وديت عام و عبوديت خاصعب
عبوديت همة اهل آسمان و زمين اسـت، اعـم از نيكوكـار و     :عبوديت عام

  . نامند بدكار؛ مؤمن و كافر، و اين عبوديت را عبوديت قهر مي
~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ } : فرمايــد خداونــد مــي

  ̧    ¶ µ ́  ³ ² ±  ° ̄   ®  ¬ « ª ©
 É È     Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ 

 Ë ÊzKFW٨٨–٩٣EK )    چـه  . گفتند خداوند متعـال فرزنـد اتخـاذ كـرد
به علت اين اسناد نزديك به آن شد كه آسمانها پاره، زمـين  ! چيزي بدي آورديد

همـة  . سزاوار نيست كه خداوند فرزند اتخاذ كند! شكافته و كوهها ويران گردند
  .)نداند جز بندگان خدا نيست آنچه كه در آسمانها و زمين

: پس در اين عبوديـت مـؤمن و كـافر و نيكوكـار و بـدكار همگـي داخلنـد       
{ d  c b a ` _ ~  } |  { z yz 
FאW١٧KE )   كنـد   روزي كه آنان و معبودهايشان را خدا حشـر و جمـع مـي

در اين آيـة مبـارك حـق    )  گويد آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد؟ پس مي
ماننـد اينكـه در جـاي ديگـر      ،خـود خوانـده اسـت    متعال گمراهان را نيز بندة

z y x w v u t }  كنـد  گناهكاران را به اين نام خطـاب مـي  
 �~ }   | {zKFאW٥٣KE )كننده بـر نفسـهاي    اي بندگان اسراف: بگو

  .)ت خدا نااميد نشويدخود، از رحم
عبارت از طاعت و محبت ارادي و پيروي اوامر حقتعـالي   :عبوديت خاص

w  v  u t }  :فرمايد و دربارة صاحبان آن آنست كه خداوند مي. است



  

 ٣٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

 | {  z y xzKFאW٦٨KE )  اي بندگان من، امروز ترسي بـر
: فرمايـد  نيز از زبان ابليس دربارة آنـان مـي   و .)شويد شما نيست و محزون نمي

{  ñ ð ï î í ì ë ê  é èzKFW٨٢–
٨٣KE )و در ) مخلص تواند گمراه خـواهم كـرد  م را جز آنان كه بندگان دهمه مر

آيه ديگر بشارت و مژده مطلـق را مخصـوص بنـدگان حقيقـي و عاقـل خـود       
Wאz y x   w vzKF } | {~  } : گردانيده اسـت 

١٧–١٨KE )نوند و نيكوترش را پيروي ش بشارت بده بندگان مرا كه سخن را مي
  .)كنند مي

ربوبيت حقند، اما، اهـل خـدا و    خالصه، همة مخلوقات بندگان قهر و عبيد
  .اهل اطاعت بندگان الوهيتش هستند

جهت انقسام عبوديت به خاص و عام و قهر و ارادي اين اسـت كـه اصـل    
هنگاميكه » طريق معبد«گويد  عرب مي ،لفظ عبادت به معني ذل و خضوع است

» حبفالن عبده ال«: گويد و مي .راه زير گامهاي مردم خوار و مستوي شده باشد
وقتي كه بالنسبه به دوست خوار و ذليل باشد، و اين معني اعم از ارادي و غيـر  

ولي دوستان خدا در مقابل او باختيار و ارادة خود خاضع و خوارنـد   ،اراديست
در صورتيكه دشمنان خدا خضوع و خواريشان بر  ،و مطيع كامل اوامر او هستند
  .خالف ميل و ارادة ايشانست



 

 ٣٨ توحيد العبادة
و هيچوقـت   ، تا وقت مرگ واجـب اسـت   پرستش حق تعالي
  ساقط نخواهد گرديد

و به هيچوجه تكليف از بندگان برداشته  ،عبادت تا وقت مرگ واجب است
t s r }  :نخواهد شد چنانكه نص صريح قر آن شاهد بر اين امر است

  w v uzKFאW٩٩KE )    يعني پروردگارت را تا اينكـه مـرگ بيـاد
ن مورد به معني مرگ اسـت بـه اجمـاع مسـلمين، و     ، و يقين در اي)عبادت كن

جغ مغ جف      حف     خف }  :فرمايـد  بدليل اين آيه كه خداوند از قول اهل آتش مي
روز جزا را تا هنگاميكـه مـرگ   (يعني  W٤٦–٤٧KEאzKFمف ىف يف    حق  
 دليل ديگر حديث شريفي است منقول از رسول اكرم ،)كرديم آمد تكذيب مي

אאA: مرگ عثمان بن مظعون فرمـود كه در وقت 
@. )اما عثمان، مرگ براي او از طرف پروردگارش آمد .(  

هنگاميكه دو فرشـته از  : حتي پس از مرگ هم در برزخ عبوديت ديگريست
  . كنند شخص در آن مورد مكلف بجوابست عقايد سؤال مي

ه خداوند خالئق را امر بسـجود  عبوديت ديگري هم در روز قيامت است ك
ð ï } : شوند كنند و كفار قادر بر سجده نمي فرمايد، مؤمنين سجده مي مي

  û  ö õ ô ó ò ñ K  J I H       G F ED C B A
 M  LzKFאW٤٢ J٤٣KE  

و ايـن كنايـه از كشـف     1-روزيكه ظاهر گردانيده شود در آن سـاق پـاي   (
ن بسجده كردن مـر خـداي تعـالي را پـس     و خوانده شوند مردا - حقائق است

نتوانند سجده كنند در حاليكه شرمنده باشند فرو گيرد ايشان را خواري و بودند 
                                                           

 .عقيده اهل سنت در اين مورد اين است كه اينجا ساق حقيقى است كه به جالل و كامل خداوند اليق است ١



  

 ٣٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
شدند بسجده كردن مر خـدايتعالي را و ايشـان تندرسـت     در دنيا كه خوانده مي

در ايـن   ،بودند و قادر بر آن يا چون فرصت فوت كردند و سجده الئق نكردنـد 
  .)ندامت بهره ندارندروز جز حسرت و 

و كفـار دال در دار عقـاب شـدند     ،اما هنگاميكه بندگان داخل در دار ثواب
كه مقرون  ،و عبوديت اهل ثواب تسبيح و تقديس است. شود تكليف منقطع مي

  . با نفسهايشانست و رنج و تعبي نخواهند ديد
نـدگي  از او تعبـد و ب  هبا اينحال اگر كسي گمان كند كه به مقامي رسيده كـ 

توان گفت كه به منزل كفـر بـه    بلي مي! ... باشد ساقط شده است مسلماً كافر مي
 .كه تكليف از او ساقط شده ،خدا و انسالخ از انسانيت رسيده است

אK  



 

 ٤٠ توحيد العبادة
  در بيان افضل عبادات و اختالف مردم در آن 

دت و عملـي  گويند افضل اعمال و عبادات و انفع پرستشـها عبـا   جمعي مي
است كه مشقت و زحمتش بيشتر باشد، بدليل اينكه چون در اعمال شاقه هواي 

از اين جهت هر چـه   ،دهند و مزد هم به قدر مشقت مي ،نفس كمتر خواهد بود
انـد   و همچنين اسـتدالل كـرده  . فضيلتش بيشتر خواهد بود ،تر باشد عمل سخت

يعنـي   ،اسـت  א: بحديثي كه اصل صحيحي نـدارد و آن 
اين جماعت اهل مجاهده و جور بـر نفسـند و   . ترين آنست افضل اعمال سخت

گـردد   و انساني كامـل نمـي   ،گفتند چون طبعاً نفوس مايل بخمود و تنبلي است
مگر به تحمل شدائد و مشتقات، از اين جهت هر عملي كه مشتقش بيشتر است 

  . افضل است
و  ،و عبادات تجرد و زهـد در دنياسـت  گويند افضل اعمال  جمعي ديگر مي
ايـن جماعـت دو   . و بزخارف آن مغـرور و فريفتـه نشـد   . بايد توجه بدنيا نكرد

اين دسته چـون گمـان كردنـد كـه غايـت عبـادت و        ،ها و جهال عامي: قسمند
خلقت انساني همين زهد و اعراض است، كمر همت بسته و عمل بر اين رويه 

و گفتند زهـد و تجـرد از تحصـيل     ،دعوت نمودندو مردم را به اين راه  ،كردند
و زهد در دنيا را غايت هر عبادت و علم قرار  ،علم و عبادت بهتر و باالتر است

بلكـه   ،اما دانشمندان اين گروه گفتند زهد در دنيا مقصود بالذات نيسـت . دادند
و انابت و توكل به اوست، پس افضل عبـادت را در   ،مقصود توجه قلب به خدا

و از هر  ،و متوجه بذكر مداوم بقلب و زبان شدند ،يت با حق تصور كردندجمع
ايـن دسـته هـم دو    . دوري جسـتند  ،چه سالك را از جمعيت بـا حـق بـاز دارد   

و هـر جـا كـه امـر خداسـت پيشـي        ،يك دسته عارف و تابع رسـولند : قسمند
دسـتة ديگـر   . ورزنـد  و از نـواهي و منكـرات اجتنـاب و دوري مـي     ،جويند مي
گويند اكنون كه مقصود از زهد جمعيت قلب است با خدا پس  حرفينند كه ميمن



  

 ٤١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
آنچه سبب پراكندگي خاطر و بر هم خوردن همت است نبايد به آن چيز اعتناء 

  : ر متعلق به اين دسته است، و اين شعاگر چه از واجبات شرع باشد ،كرد
 يطالب بـاألوراد مـن مكـان غـافالً 

 

 وقاتــه وردأفكيــف بقلــب كــّل
 

پـس قلبـي كـه هميشـه      ،شود كه غافل باشـد  اوراد از كسي طلب مي(يعني 
  ).اوقاتش ورد است چه احتياج به اوراد دارد

گويند افضل عبادات و انفع اعمال عمل و عباداتي است  جمعي ديگر هم مي
. داننـد  و نفـع متعـدي را افضـل از نفـع قاصـر مـي       ،كه در آن نفعي بغير رسـد 

صالح ناس و قضاي حوائج مردم و مسـاعدت و همراهـي   گويند اشتغال به م مي
آورند قول رسول  بعباد بمال و جاه افضل عبادات و اشرف قرباتست، و دليل مي

مـردم  (  @KאאAكه فرمود  اكرم
و نيـز  ). ترين بعيالش اسـت  همگي عيال خدايند، و محبوبترين آنان نزد او، نافع

 ،و مفيد از براي روح اوست ،كنند كه عمل عابد منحصر به خودش استدالل مي
كنند، پس نيكي بغير بهتر  اما از عمل صاحب نفع و عالم، ديگران نيز استفاده مي

ـ       ،از نيكي به خـود اسـت   ي مـاه بـر ديگـر    رو فضـل عـالم بـر عابـد مثـل برت
אA :مودفر به اميرالمؤمنين ستارگانست، چنانكه نبي اكرم

١@אK)  اگر خداوند مردمي را به وسيلة تو هدايت كنـد
A: و نيز فرمود .)براي تو از شتران قرمز بهتر است

אא@. ) هر كسي به راه
: و). بـرد  درست مانند كسيكه تبعيت آن راه را كرد اجر مـي  ،راستي دعوت كند

                                                           
شرت بنعم برای آنست كه  گويد نعم خمتص به شرت است و مجعش انعام است و تسميه راغب اصفهانی می −١

شود به شرت و گاو و گوسفند و بر آهنا انعام  لكن نعم گفته می ,بزرگرتين نعمتهائيكه عرب دارد شرت است
 .مگر وقتی شرت داخل آهنا باشد ,شود اطالق نمی



 

 ٤٢ توحيد العبادة
 JAאאא@K ) خداوند و فرشتگان او

A: فرمـود  و نيـز پيغمبـر اكـرم    ،)فرسـتند  به نيكي آموزان مردم صلوات مي
אאאאאא

א@K )   براي عالم، هر چه در آسمانها و زمين است حتـي ماهيهـا
دليل ديگـري كـه بـر ايـن      - ).كنند و مورها در النه، طلب آمرزش مي ،در دريا

. گردد كنند اينست كه صاحب عبادت وقتي مرد عملش منقطع مي مدعي ذكر مي
. منقطع نخواهـد شـد   ،شوند ع مينتفمردم از آن ماما عمل صاحب نفع ماداميكه 

آورند كه غايت بعث رسل احسان بخلق و راهنمـائي مـردم    دليل ديگري هم مي
نشـيني و   نه دعوت آنـان بگوشـه   ،به طريق خير و ارشاد در معاش و معاد است
و از اين جهت است كـه رسـول    ،عزلت و خلوت و انقطاع از خلق و رهبانيت

و صرفاً مشغول عبـادت بدنيـه از    ،كرده بودند اريقومي را كه عزلت اخت اكرم
  . سرزنش فرمود ،نماز و روزه بودند

  : كنيم تا اينجا طرق مختلفه بود، اينك طريق حق را گوشزد مي
אאK 



  

 ٤٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و آن طريقـه  ، طريقه محققين اسالم در افضل اعمال و عبادات

  ابراهيمه محمديه ختميه است
اما افضل اعمال و عبادات در نزد محقيقين از موحدين اسالم آنست كـه در  

  : آن سه شرط موجود باشد
  .در آن عمل رضاي خداوند مالحظه شود - 1
 .مقتضايات و مناسبات وقت در نظر گرفته شود - 2
 .شخص وظيفه خود را نسبت بعمل تشخيص دهد - 3

اعمـال و   زند افضـل  با اين شرائط عمل و عبادتيكه از شخص عامل سر مي
  : عبادات خواهد بود؛ مثالً

اگر چه منتهي بـه  . و عبادات در وقت هجوم دشمن دفاع است الافضل اعم
  .ترك بعضي واجبات گردد

 ،در وقت حضور ميهمان قيام به حق ميهمان افضل است از اعمال مسـتحبه 
و انفـال افضـل از بعضـي    فرزند مانند حقوق زوجيت و تربيت ااداي حق زن و 

  .ديگر استعبادات 
  .در وقت سحر افضل اعمال استغفار و قرائت قرآنست

هنگاميكه جاهلي مراجعه به عالم كنـد و مـورد احتيـاجش بيـان معـارف و      
مسائل حالل و حرام باشد، در آن زمان بر شخص عالم و تعليم جاهـل افضـل   

  .است از بعضي اعمال ديگر
  . آنهاست در وقت عبادت پنجگانه افضل اعمال و اكمل قربات اداي

و حاجتهـاي مـادي يـا معنـوي دارد      ،هنگاميكه كه محتاجي بتـو روي آورد 
  .افضل اعمال در آن مورد رفع حاجت اوست

  .افضل در وقت قرائت قرآن جمعيت قلب و تفكر و تدبر در آياتست
افضل در وقت وقـوف در عرفـه اجتهـاد و كوشـش در تضـرع و زاري، و      

  .روز را نبايد روزه گرفتو آن  ،العالمين است مناجات با رب



 

 ٤٤ توحيد العبادة
  .در دهة اول ذيحجه افضل كثرت تهليل و تكبير و تمجيد است
  . در دهة سوم بيماري برادر مؤمن افضل عبادات مساعدت اوست

  .هنگام مرگ برادر مؤمن افضل تشييع جنازه و تسليت بازماندگانش است
ن و صـبر كـرد   ،در وقت غوغاي مردم بر عليه تو و بدگوئي و توهين ايشان

  . ترك مخالطه با مردم نكردن افضل است از ترك معاشرت و فرار از مردم
از اين بيانات واضح شد كه افضل اعمال در هر وقت آنست كه رضاي خدا 

  .و وظيفه خود و مقتضي وقت را تشخيص دهد ،را در آن عمل مالحظه كند
اين جماعت يعني محققين اسـالم اهـل تعبـد مطلـق و توحيـد محضـند و       

  .شه خدا را در نظر دارند و همه وقت با فضل اعمال موفقندهمي
دستة از آنان در وقت زهـد  : الذكر اهل تعبد مقيدند اما اقسام و اصناف سابق

دستة ديگر كه . و همين كه از زهد خارج شدند از افضل اعمال بيرونند ،عابدند
ا خـود ر  ،افضل اعمال را احمز آن پنداشتند وقتـي كـه عمـل مشـقتي نداشـت     

داننـد   و جمعيتي كه افضـل اعمـال را خـدمت بخلـق مـي     . بينند العمل مي ناقص
و پس تمـامي ايـن    .دانند وقتيكه نفع خلق در عملي نباشد آن عمل را ناقص مي

  .كنند گروه خداي را بريك وجه عبادت مي
اما صاحب عبادت مطلقه و تابع طريقة ابراهيمـي محمـدي ختمـي هميشـه     

صاحب . و از منزل تعبدي منزل تعبد ديگري روانست ،كند خداي را عبادت مي
بينـي، در وقـت جهـاد در صـف مجاهـدين       تعبد مطلق را در مجلس علماء مي

بينـي، در وقـت عيـادت مـريض و تشـييع       يابي؛ در وقت خدا با ذاكرين مي مي
خالصـه در هـر مشـهد از مشـاهد     . يـابي  كنندگان مي جنازه با مشيعين و عيادت

ز منازل طاعت حاضـر و مشـغول عمـل و وظيفـة خـويش      عبادت و هر منزل ا
  .است



  

 ٤٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
امت  ،اوست االنبياء  تابع شيخ. بندة مطلق خدا صاحب اين عبادت است

موحـد حقيقـي كـه مقيـدي     . صاحب فضيلت اوست. اوست محمد مصطفي
R }  متحقق بـه حقيقـت   . بقيدي نيست و ساكن در تعيني نخواهد شد اوست

 V U T SzKFאW٥KE ــن شــخص اســت ا אي
אאK  



 

 ٤٦ توحيد العبادة
  : شرك بر دو قسم است

  شرك اكبر و شرك اصغر
  .شرك اكبر آنست كه مخلوقي مخلوق ديگر را عبادت و پرستش كند

و شرك اصغر عبارت از اثبات افعال مختص بـذات خداونديسـت بغيـر او؛    
يا رازق تصور كند، يا غير خدا را دافع بال و  مثل اينكه غير خدا را شافي بداند،

  .رافع بدبختيها و شقاء بداند
شرك اكبر چنانكه مكرر اشاره شد آنستكه بـراي خـدا در عبـادت شـريكي     

اين عبارتست و ، و معبود غير حق را مثل حق يا بيشتر دوست بدارد ،قائل شود
ن در آتش جهنم بـه  العالمين؛ چنانكه فرداي قيامت مشركي رب ااز تسوية خلق ب

v u t s r q   p         o n m } : كننـد  خدايان خـود خطـاب مـي   
 x wzKFאאW٩٧–٩٨KE  قسم بخدا ما در گمراهي بوديم كـه  (يعني

با اينكه مشركين مقرّند كه خالق !) العالمين مساوي گرفتيم شما خدايان را با رب
دهنـد، زنـده    روزي نمـي  و خداونـدان خيـالي آنهـا    ،جهان و جهانيان خداست

پس مراد از تسويه چيست؟ مقصود از تسوية خداوندان  ،ميرانند كنند و نمي نمي
چنانكـه   ،تسـويه در دوسـتي و محبـت و تعظـيم و عبادتسـت      ،با خداي جهان

u }  :مشركين خدايانشـان را بـيش از پروردگـار جهانيـان دوسـت دارنـد      

  xw      vzKFאW١٦٥KE فرمايــد كــه  اونــد تصــريح مــيدر ايــن آيــه خد
و به هنگـام ذكـر    ،مشتركين به خداوندان باطل مانند خداي جهان محبت دارند

شـوند، بلكـه در موقـع     معبودهايشان بيش از ذكر خدا خوشحال و فرحناك مي
v u t s r     }  :گردنـد  ذكر خداي واحد مشمئز و بدحال هم مي

 ¦ ¥ ¤  £ ¢  ¡ � ~ } |{ z y x wzK



  

 ٤٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
FאW٤٥KE )گروند  و چون نام خداي واحد برده شود بر مد دلهاي آنان كه مي

و چون ياد كرده شوند آنـان كـه از غيـر اوينـد آنگـاه ايشـان        ،بروز از بازپسين
  .)فرحناك شوند

و تخفف كمي نسبت به مشـايح   ،چنانكه اگر توهين كوچكي بخدايان باطله
خواهنـد آن شـخص    و مـي  ،دكنن مثل سگ حمله مي ،اهللا بشود و اولياء من دون
اما وقتي توهين به حرمات الهيه شود يا نـواميس احكـام تغييـر    . موحد را بدرند

خصوصاً اگر آن شخص موهن بدين و تغيير دهنده  ،خورند هيچ تكان نمي ،كند
  .و اميد مال و جاهي نزد او توهم شود ،مطمع باشد سنت خيرالمرسلين

الحـوائج   الحاجات نيستند، باب اهللا قاضي اگر بگوئي اولياء من دون! ياللعجب
هـا و بخشـنده    و شافي نيستند، برآورندة حاجات خداسـت، قبـول كننـده توبـه    

گناهان اوست، نافع اوست، ضار اوست، قادر اوست، نبايـد از بشـري حاجـت    
فـروش   شيادان دين ،و داد وادينا ميزنند ،درند خواست؛ در اين هنگام پيرهن مي

توجيهات و محملهائيكه  1ي براي عقايد شركيه جهال سنخهم محمل و توجيهات
م است با اين توجيهـات  مسلّ. كنند كردند، پيدا مي كاهنان و رؤساي مشركين مي

و روز بـه روز بـر    ،شيادان و جهل مردم به قرآن روزنة فالحي باز نخواهد شـد 
VU T S  R Q } . عدد مشركين افزوده خواهـد گرديـد  

 Y X WzKFאW٣KE  
بي شهربانو چشم زائرين قبرش  دهد، بي اگر بگوئي امامزاده كور را شفا نمي

دهند بلي چنين  كند، ديك سمنو برآورندة حاجات نيست، جواب مي را كور نمي
عيناً همان جوابي كه مشركين . دهيم است ولي ما اينها را شفيع و واسطه قرار مي

                                                           
 .به مانند: سنخ ١



 

 ٤٨ توحيد العبادة

zKFW} | {  ~ �¡ } : دادنـد  مي به ختمي مرتبت

١٨KE كند و خداوند اين جواب را رد مي : { `   _ ~ } | {
 po n m l k  j i h g f e    d  c b azKFאW

٣KE )كنيم جز  گويند ما بدانها عبادت نمي آنانكه جز خدا را دوست اتخاذ كردند مي
 اختالف دارند براي آنكه ما را بخدا نزديك گردانند، خداوند ميان آنان در آنچه كه

r q   p o t s } : فرمايـد  و جـاي ديگـر مـي    .)كند حكم مي
  `_ ~ } | { zy x    w       v u

 d c b azKFאW٤١KE )  مثل كساني كه جز او دوسـتاني
اي اتخاذ كـرد كـه سسـت     اتخاذ كردند اگر بدانند مانند عنكبوت است كه خانه

  .)هاست ترين خانه انينب
 { z y x   w v       u t s   b      a ̀  _ ~     } |{zK

FאW١٠٢KE )پندارند مردمان كافر اينكه فرا گيرند بندگان مـرا يعنـي    آيا مي
عيسي و عزير و مالئكه را جز از من دوسـتان يعنـي معبـودان كـه نفـع رسـاند       

  .)ما جهنم را براي ايشان منزل و مأوي قرار داديم ،ايشانرا
مان، مـوارد شـرك و مصـاديق آنـرا بيـان      ما از براي راهنمائي برادران مسـل 

  .كنيم، تا شايد گمراهي شود و آشنا به موازين دين گردد مي



  

 ٤٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
يكي از اقسام شرك اصغر پوشيدن حلقه يا انگشتر يا نـخ يـا   

  امثال آنهاست از براي رفع بال يا دفع آن
z y x  w  v u t }: فرمايد مي متعال خداوند

ª ©     ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } |{  ̄   ®  ¬ «
 ¾ ½ ¼ » º¹    ̧  ¶ µ́  ³ ² ± °zK

FאW٣٨KE بگو اي پيغمبر(يعنيخوانيـد  بينيد آن را كـه جـز خـدا مـي     ، آيا مي 
اگـر خـداي مـن از بـراي مـن سـختي و مصـيبتي        ) پرستيد يعني بتها را كه مي(

توانند دفاع كنند؟ كه بمـن سـختي    بخواهد آيا آن بتها و معبودهاي غير خدا مي
توانند ممانعت كننـد؟   يا اگر خداي من از براي من راحتي بخواهد آيا مي: نرسد

  .)كنند توكل كنندگان بر او توكل ميخدا مرا كافي است،  بگو اي پيغمبر
توانـد   شود كه هيچ موجودي ضرر يا نفعي نمـي  از اين آية مباركه معلوم مي
از پروردگـار   و اگـر كسـي ضـار و نـافعي غيـر      ،برساند مگر به اذن خدايتعالي

  .شرك محض است ،جهانيان تصور كند
 אA: گويد بن حصين مي  عمران

 Jא JW؟Wאא
א@K  

شـود و از بـراي عالجـش     ي است كه در دوش و بازو پيـدا مـي  درد: واهنه
كردنـد و بـه ايـن     آورند و در موضـع درد آويـزان مـي    مي هائي به رشته در مهره
  .گفتند خرز واهنه مي ها مهره

اي از روي يـا فلـزي ديگـر بـر بـازو       رسم مشركين اين بود كه حلقه: حلقه
  . كند حفظشان ميزخم و جن  كردند كه از چشم بستند و گمان مي مي

مالقات فرمود مردي را كه در دستش حلقـة از   رسول اكرم: معني حديث
روي، يا انگشتري از روي بود، سؤال فرمود اين حلقه را از براي چه در دسـت  



 

 ٥٠ توحيد العبادة
. فرمـود ). يعني براي رفـع بيمـاري واهنـه اسـت    (گفت از واهنه است ! كردي؟

ن و سسـتي چيـزي زيـاد    بينداز و از خودت دور كن، اين عمل در تو جـز وهـ  
  !اگر مردي و اين حلقه در دستت بود هيچ رستگار نخواهي بود. كند نمي

A: روايـت شـده   در حديث صريح و صحيح ديگر از نبـي اكـرم  
א،א@K  

هـا آويـزان    بچـه آوردند و بر گـردن   هائي بود كه به رشته در مي مهره: تميمه
و در اصـطالح عامـه نظـر     ،دارد زخم محفوظ مـي  گفتند از چشم كردند و مي مي

  . گويند قرباني مي
چيز سفيديست كه از دريا بر آورنـد و داراي شـكافي ماننـد شـكاف     : ودعه

زخـم برگـردن    هسته خرماست و به فارسي مورچه خوانند و جهت دفع چشـم 
  .كودكان اندازند

زيرا (كند  تميمه آويزان كند خدا از براي او تمام نمي معني حديث، كسي كه
و كسـي كـه ودعـه    ) معتقد بودند كه تميمه همة داروها و شفاها را در بـر دارد 

يا به معني آنچه را كـه از  (دهد  دعه و سكون قرار نميوبردارد خداوند او را در 
  ).كند ترسيد زائل نمي او مي

A: ابن ابي حاتم از حذيفه روايت مي كنـد 
אW@K  

بـه  (مردي را ديد كه در دسـتش نخـي از بـراي تـب بـود       حذيفه: يعني
بيشتر مردم بخـدا  : ؛ آنرا پاره كرد و اين آيه را تالوت كرد)بند اصطالح عامه تب

  . مشركاني بيش نيستندآورند، آنان  ايمان نمي
A: روايـت اسـت   در حديث صحيح از ابـي بشـير انصـاري   

א 
@K  



  

 ٥١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
شـد عـوض    كمـان كهنـه مـي    در جاهليت چنين رسم بـود وقتيكـه زه   : وتر

بسـتند و عقيـده بـر ايـن      شتر و اسب و گاو و گوسفند ميكردند و به گردن  مي
  .كند زخم حفظ مي داشتند كه آنها را از مكاره و چشم

در بعضي از سفرها با رسول خـدا  : گويد بشير انصاري مي معني حديث، ابي
و فرمود قالده و وتـر  ) بن حارثه زيد(شخصي را فرستاد  بوديم، پيغمبر اكرم
  .شترها را پاره كن

אאאAي مسعود مرويست كه گفت از اب
א@K  

  .جمع رقيه است بضم، به معني افسون و تعويذ است: رقي
فسـون  افسون دوستي و مهـرة  اجادو و تعويذ و ) بكسر تا و فتح واو: (توله

  .كه زنان شوهران خود را بدان شيفته كنند
ها و توله شـرك   رقي و تميمه: ل خدا كه فرمودشنيدم از رسو: معني حديث

  .است
يعنـي   @A: از عبداهللا بن عكـيم مرفوعـاً مرويسـت   

  . كند كسيكه چيزي به خود آويزان كند خداوند او را واگذار به آن چيز مي
אאA: از رويفع مرويست كه گفت

א،אאא
א@K 

دو معني در آن ذكر شده يكي آنكه كاري كند كه مـويش مجعـد   : عقد لحيه
گردد، دوم آنكه در جنگ ريش را گره بزند و آن يك نوع تكبر بـوده و پيغمبـر   

  .امر به ارسال ريش فرمود اكرم
اي رويفع شايد زندگاني تـو طـوالني   : رسول خدا بمن فرمود: معني حديث

مردم را آگاه كن كسي كه ريش خود را گره . شود يعني مدتي پس از من بماني



 

 ٥٢ توحيد العبادة
از او بيـزار   يا با سرگين حيواني استنجا كند محمد ،بزند يا وتر بگردن بيندازد

  . است
A: بن جبير رسيده است كه گفت از سعيد

@K  
كسيكه تميمة از انساني پاره كند مثل اينست كه يك بنـده آزاد كـرده   : يعني

  .باشد
از اين اخبار صحاح و نصب آية مباركه روشـن شـد كـه اسـتمداد غيبـي و      

بند و امثال اينهـا   استعانة معني جستن از انگشتر و نظر قرباني و حلقه و نخ تب
شـرك محـض و خرافـات     ،هـا  ر دكانها و اتومبيلها و خانـه از قبيل نعل اسب د

و فاقه و دفع آفـات  و از آنها رفع فقر  ،و نبايد بدانها تبرّك جست ،صرف است
   .و باليا خواست

اگر بگويند اخباري وارد شده كـه پيغمبـر و ائمـه ديـن انگشـتر در دسـت       
ن نگـين از  كردند و اخبار ديگري در خاصيت نگين انگشتر وارد شده كه فال مي

و يا  ،براي دفع فقر مفيد است، يا فالن نگين نماز در آن چندين برابر ثواب دارد
  : گوئيم در جواب مي: و غير اينها ،كند فالن نگين آدمي را از بال محفوظ مي

منقول اسـت   اوالً بنا به روايت صحيح كه در وسائل از حضرت صادق 
يعنـي رسـول خـدا جـز      @KאאA :كه فرمود

  .زمان كمي انگشتر در دست نكرد و بعد ترك فرمود
در سالهاي آخر در دست كرد از براي تبرّك و  ثانياً خاتمي كه رسول خدا

بلكه هنگاميكه رسول اكرم خواست براي  ،غلبه بر دشمن و رفع فقر و فاقه نبود
عوت به اسالم كند عـرض شـد كـه     نامه بفرستد و آنانرا پادشاهان جهان دعوت

فرمـود   و كسي آنرا نخواهد خواند؛ رسول اكـرم  ،نامة بدون مهر تأثيري ندارد



  

 ٥٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
سـطر اول . تا انگشتري از نقره تهيه كردند و نقش آنرا در سه سطر قـرار دادنـد  

سطر دوم،  א ،سطر سوم ايـن  . شـد  ، كه از زير به باال قرائت مـي
پس از . زنده بودند در انگشت مباركشان بود ه آن حضرتانگشتر تا زماني ك
ابابكر آن را در انگشتر خود قرار داد و بعد از ابابكر عمـر   رحلت رسول اكرم

و پس از او عثمان و در سالي كه عثمان كشته شد انگشتر در چاه اريس افتاد و 
  . سه روز تجسس كردند و نيافتند

نـه اينكـه رسـول     ،يغمبر مهـر اسـم بـود   از اين بيان معلوم شد كه انگشتر پ
  .به نگين انگشتر تبرك جسته باشد اكرم

اهللا  بلكه به اسماء ،جستند السالم هم تبرك به احجار نمي ائمة طاهرين عليهم
اهللا  و اسـماء  ،و نقش انگشترشان مبتني بر توسل به حق ،كردند الحسني تيمن مي

نقـش خـاتم    ،אאאא چنانكه نقش نگين اميرالمؤمنين ،بود
، א نقش خاتم مجتبـي  ،אحضرت زهرا عليهاالسالم 
 نقش نگين سيد سجاد ،א نقش خاتم حسين شهيد

،نقش خاتم بـاقرالعلوم א     نقـش نگـين حضـرت ،
 بن جعفـر  خاتم موسي ، نقشא صادق

نقش نگين حضرت رضاא ، א،   نقـش
 نقش خاتم امـام علـي النقـي    ،א خاتم امام محمد تقي

  .بود א و نقش خاتم امام حسن عسكري ،אאאא
و ســيرة ائمــه طــاهرين  پيــامبراز ايــن مقــدمات معلــوم شــد كــه عمــل 

يا رفع بيماري  ،و نه توسط انگشتر دفع بال ،السالم بر تبرك به احجار نبود عليهم
و نيز از نص قرآن كريم و همچنين اخبار صحيح كه بيان . كردند و گرفتاري نمي

  .آيد كه تبرك به احجار شرك بخداست شد برمي



 

 ٥٤ توحيد العبادة
زير پاي گذارده  يغمبرولي شگفتي اينجاست كه چرا كتاب خدا و سنت پ

آخـر تبـرك بـه     ،كننـد  شده؟ چرا مسلمانان از آن خبري ندارند؟ چرا فكر نمـي 
خداونـدا،   ،سنگ چه معني دارد؟ پروردگارا چرا دين تو بازيچة جهال گرديـده 

  چرا سنت پيغمبرت فراموش شده است؟ 
گوينـد فـالن نگـين     كننـد و مـي   متدينين انگشترها در دست مـي ! اهللا سبحان

و فالن سنگ در آن  ،كند اصيتش اين است كه انسان را به خداوند نزديك ميخ
كنـد كـه    پرستي نيست؟ چه فـرق مـي   آخر اين سنگ! نماز چند برابر ثواب دارد

  يا سنگ كوچك را؟ ،و به آن تبرّك بجويد ،انسان سنگ بزرگ را عبادت كند
ديـده  من خود انگشتري داشتم از حديد صيني، در كتب براي آن خواصـي  

بودم، از آن جمله اين كه اگر اين انگشتر در دسـت باشـد در بيابانهـا و درياهـا     
از ايـن جهـت زمانيكـه عـزم مسـافرت حـج       . كند شخص را از آفات حفظ مي

الحرام كردم آن انگشتر را همراه خـود برداشـتم از مدينـة منـوره بـه مكّـه        بيت
يك دفعه به اين . كردم مي و كتاب حديثي داشتم كه در اتومبيل مطالعه ،رفتم مي

و واي بـر   ،اخبار كه نقل كردم برخوردم، وقتي دقت كامل نمودم گفـتم اي داد 
اطالع از توحيد اسالمم، من محرم و حاجي، سفر بسوي  من، چقدر جاهل و بي

چـرا خـداي جهـان را حـافظ خـود      ! كنم ولي بت در دسـت دارم  خانه خدا مي
در حاليكه مـن نگهبـان اويـم؟ انقالبـي      ،مندانم؟ چرا سنگي را نگهبان خود دان

مشغول استغفار شدم و انگشـتر را  . چنان به من دست داد كه شرحش محالست
از انگشت خود درآورده و در بيابان انداختم به عـالم خـودش يعنـي بـه ريـگ      

  : بيابان ملحق كردم و اين مصرع را خواندم
را از بـت انگشـتر    و كعبـة دل . »رسم عاشق نيست با يكدل دو دلبر داشتن«

  .العالمين الحمدهللا رب. پاك كردم
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البتـه هـر    ،در اينجا مطلبي هست و آن اينكه ما منكر خواص احجار نيستيم

اما تحقيق در خاصيت احجار : مثل عقيق و فيروزه و غيره ،سنگي خاصيتي دارد
 ،اسالم خاصيت روحي و غيبي آنها را منكـر اسـت  . در رشته علوم طبيعي است

اگر بگويند كسـيكه مـثالً انگشـتر فيـروزه در دسـت      . يت طبيعي آنها رانه خاص
و كسـي را كـه شـنا ندانـد و      ،بايد تجربه كـرد  ،باشد در دريا غرق نخواهد شد

انگشتر فيروزه در دست داشته باشد در استخري انداخت اگر غرق نشد صحيح 
  . است

عنـوي  در تحقيق عبادت گفتيم كه اگـر از چيـزي اثـر غيبـي و حكومـت م     
: اين قاعده را نبايد فرامـوش كـرد  . بخواهي اين كار عبادت كردن آن چيز است

اگر از هر موجودي غير حق اثر معنوي از قبيل حفظ حيـات و رزق، دفـع بـال،    
زيرا اينها از شئون حق  ،رفع بدبختي، هدايت، آمرزش و نجات بخواهي مشركي

  .است
אAه فرمـود  اگر گفته شود در خبر از امام وارد شده است كـ 

Wא@K       يعني عالمـات ايمـان پـنج ايـت از آن جملـه انگشـتر
  .بدست راست كردنست

و يكـي از شـعاير و مشخصـات     ،گوئيم مراد از مؤمن شيعه است جواب مي
چون در آن زمان رسم بـود كـه غيـر شـيعه      ،م بيمين استتّشيعه از سايرين تخ

و شيعيان بالنسبه به سايرين جمعيتشان كم و در  ،كرد ميانگشتر را بدست چپ 
از اين جهت اين شعار در ميانشـان مقـرّر    ،شناختند تقيه بوده و همديگر را نمي

و ايـن حـديث داللـت     ،شد تا يكديگر را بشناسند و محتـاج بـه تقيـه نباشـند    
 گويد انگشتر كه زينـت اسـت   بلكه مي ،كند كه بايد به انگشتر تبرك جست نمي

و از شواهد بر ايـن   ،و بدست راست كند ،بايد شيعه آنرا از دست چپ درآورد



 

 ٥٦ توحيد العبادة
كه آن نيز براي امتياز موحـدين از مشـركين    ،معني انداختن تحت الحنك است

و هر دو يك جـور   ،بوده زيرا مشرك و موحد در اسالم لباسشان يك شكل بود
الحنك بيانـدازد   تحتبراي امتياز قرار شد كه مسلمان  ،گذاشتند عمامه بر سر مي
المقاصد در باب لباس مصلي  چنانكه محقق ثاني در كتاب جامع ،تا شناخته شود

يعنـي رسـول    .@אאאא Aالنّبـي  گويد قال مي
  .الحنك انداختن است امتياز مشرك و موحد تحت: فرمود اكرم

وحدت را از شرّ مشـركين  دهم بندگان م خدايا به رحمت رحمانيت قسم مي
حفظ فرما، پروردگارا تربيت مسلمانان از ميـزان قـرآن و سـنت وبيـرون شـده      

  .هدايتشان فرما و شرك را از ايشان دور گردان
אאאאK 
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يكي از اقسام شـركت تبـرك بـه درخـت يـا سـنگ و امثـال        

  آنهاست
ــيخدا ــد م ــه  ون ــد در آي { ~ � ¡ ¢  £ ¤ } فرماي

¥zFKאW١٩ J٢٠KE  كه بت سـيم   تعزّي و منا آيا ديديد الت و(يعني
  ).و لفظ اخري صفت دوم است يعني متأخير و پست) (است

الت به گفته ابن كثير سنگي بود سفيد و بر آن بيتي نقش كرده بودنـد و در  
شـعبه را مـأمور فرمـود آن بـت را     بـن    مغيـره  شهر طايف بود و رسول اكرم
  .شكست و بتخانه را آتش زد
اي بـرايش سـاخته    هائي بر آن پوشـانيده و بتكـده   عزّي درختي بود كه پرده

 بودند و اين بت در محلي موسوم بنخله ميان مكه و طايف بود رسـول اكـرم  
 و بعضـي  ،خالد وليد را مأمور فرمود تا آن درخت را از ريشه بر كند و آتش زد

  . گويند سه درخت خرما بود
را  علـي  منات بتي بود ميان مكه و مدينه كه در سال فتح رسول اكرم

  . فرستاد تا آنرا شكست و بتكده را خراب نمود
אA: گويـد  ابي واقد ليثي مي


אאאאאא
אא،אאאא

אאא،
،@K  
رفتـيم و همگـي مردمـي تـازه مسـلمان       به حنين مـي  عني با رسول اكرمي
مشـركين درخـت سـدري داشـتند كـه پيرامـون آن اعتكـاف و عبـادت         . بوديم
و آن  ،آويختنـد  كردند و اسلحه خود را به قصد تبـرك و تعظـيم بـه آن مـي     مي



 

 ٥٨ توحيد العبادة
سپس از جلـو درخـت سـدري گذشـتيم و بـه      . گفتند درخت را ذات انواط مي

 حضرت رسول. عرض كرديم از براي ما هم ذات انواطي معين فرما پيغمبر
 مراد تعظيم خداوند و تنزيه اوست از شرك، عادت نبي اكرم! (اهللا اكبر: فرمود

اين بود كه هر گاه كه كلمات نامناسب با مقام ربوبيت و الوهيت بسمع مباركش 
ايـن راه و طريقـة   ) يـا اهللا اكبـر   ،اهللا فرمـود سـبحان   رسيد در حال تعجب مي مي

قسم به كسي كـه روح مـن در قبضـة اوسـت سـخني       ،گذشتگان مشرك است
اسرائيل به موسي گفتند كه از براي ما خـدائي قـرار بـده     گفتيد كه عين آنرا بني

موسي گفت شما قومي جاهل هستيد و بعد رسـول  . چنانكه آنان خداياني دارند
  !خواهيد كرد فرمود شما طريقة اقوام گذشته را متابعت اكرم

امت خود را آگاه فرموده اسـت كـه شـما هـم از      در اين خبر رسول اكرم
اگـر درسـت دقـت كنيـد تبعيـت       ،طريقة گذشتگان خود متابعت خواهيد كـرد 

بيني چنانكـه در هـر شـهر و ده و محلـه      مسلمانان سنن گذشتگان را برمالء مي
و صـدها   ،خواهنـد  ايست كه مردم از آن حاجت مي سنگي يا درختي يا سقاخانه

آيا مردميكه معتقد به اين موهومـات هسـتند و از ايـن قبيـل چيزهـا      . مانند اين
توان اسم مسلمان و موحد بر آنـان گذاشـت؟ آيـا اينـان      خواهند مي حاجت مي

  مشرك نيستند؟
گويند درخت يا سنگ يا سقاخانه يا قـدمگاه يـا ديـگ     عجب اينست كه مي

خواهيم بواسـطة اينسـت كـه نظـر كـرده       مي سمنو و غيره كه ما از آنها حاجت
خواهند با شركي روي شرك ديگـر را   با اين سخن جاهالنه مي ،امامزاده هستند

مگر امامزاده قاضي الحاجاتست تا توجه او به درخت، درخت را هـم  ! بپوشانند
  قاضي الحاجات كند؟

من خود درخت مال چغندر را كه در پشت مدرسـه سـيد ناصـرالدين بـود     
خوانـد و   كه جمعي از زنان دور درخت جمع بودند و شخصي روضه مـي ديدم 
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اي كهنه و نـخ بـه آن بسـته     خواستند و به اندازه اين زنان از درخت حاجت مي

آيد، چشمهائي از نقره بر درخت كوبيده بودند و بواسطة  بودن كه بشمار در نمي
ختة شمع زيادي كه روي اين درخت گذاشته شده بود به يك چوب خشك سو

اي بـود كـه    عجبتر اينكه اين بـت در پشـت مدرسـه   . متعفني مبدل گرديده بود
و يكي از آنها جرئـت   ،كردند قريب صد نفر طلبه در آن تحصيل علوم ديني مي

حوادث روزگار خياباني احداث كرد و بحمداهللا اين بـت  . كرد نهي از منكر نمي
  .دست رفتاما صد افسوس كه مدرسة زيبائي هم از . از ميان رفت

گفتنـد و   همچنين چناري بود در قصر سلطنتي كه آن را چنار عباسعلي مـي 
جسـتند، و بحمـداهللا از بـيخ     مورد توجه ساكنان آن مكان بود و به آن تبرك مي

  .كنده شد
و چنان مسـلمانان را   ،خاتم انبياء آنچه الزمة تبليغ رسالت بود به جاي آورد

پرسـتي كـه زمـان     همـه تعصـب در بـت    با آن] [از شرك بيزار كرد كه عمر 
جاهليت داشت، در ايام خالفتش وقتي به زيارت كعبه رفت و بـه حجراالسـود   

اي سنگ تو جمادي بيش نيسـتي، اگـر نديـده    «: رسيد به آن خطاب كرده گفت
فرمـود ابـداً بتـو اعتنـائي      نمـود و احتـرام مـي    بودم كه پيغمبر به تو استالم مـي 

  .»)از كجاست تا بكجاببين تفاوت ره (كردم  نمي
اين نكته را بايد متوجه بود كه حجراالسود را نبايد عبـادت كـرد و اسـتالم    

آنهم فقط مستحب است، وضع اين سنگ از بـراي تعيـين نقطـة    ) دست سودن(
بعبـارت واضـحتر حـاجي     ،و به اصطالح سنگ مره است ،شروع بطواف است

كنندگان بايد از يـك   طوافزيرا . بايد شروع به طواف از محاذات اين سنگ كند
وع شـود طـائفين بـه    رو اگر طواف از جهات مختلـف شـ   ،جهت حركت كنند

گردد، لذا تشريع شد كه در  و طواف مشگل مي ،شوند محاذات يكديگر واقع مي
  .محاذات سنگ نيت كنند و از آنجا شروع به طواف نمايند



 

 ٦٠ توحيد العبادة
بسـيار از   ، ولي هزار افسوس كه پس از مدت كمياين بود تربيت پيغمبر

امت گرفتار شرك شدند چنـان در آن فـرو رفتنـد كـه بعضـي از ايـن عـادات        
 آميز از ضـروريات ديـن و مسـلمات شـريعت سيدالمرسـلين      ساختگي شرك

  .گرديد
چه قـدمگاهها بـر پـا    ! راستي ببينيد چگونه جاهليت را از نوع شروع كردند

  ! كردند حتي در روز روشن چه شمعها روشن ،ها كردند و در سقاخانه
 بس كه ببستند بر او بـرگ و سـاز

  
ــاز    ــيش ب ــائي نشناس ــو بي ــر ت  !گ

 
  



  

 ٦١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  ذبح و قرباني از براي خداست: يكي از اقسام شرك

اعم از خـوني و غيـر   . كند قرباني يعني آنچه بوسيلة آن تقرب بخدا پيدا مي
 اسـرائيل مـذكور   چنانكه در تاريخ بني ،و در عرف اسم است از براي ذبيحه ،آن

  .كه قرباني قابيل از نوباوه و ثمره زمين و قرباني هابيل از حيوانات بوداست 
كشـتند و   در زمان نوح مذبحي ساخته شده بود كه حيوانات را در آنجا مـي 

و در زمان ابراهيم قرباني مردم نان و شراب و آدمي بود كه بـراي   ،سوزاندند مي
ني بشـر را منـع نمـود    حضرت ابراهيم ذبـح و قربـا  . كردند بتان خود قرباني مي

  ).قضيه ذبح اسمعيل و آمدن فديه اشاره بهمين معني است(
قربـاني دمـوي را    ،دموي و غير دمـوي : در زمان موسي قرباني دو قسم بود

  .كردند كشتند و غير دموي را در بيابان رها مي مي
اين عادت را عرب جاهلي از قوم موسي آموخت كه بجهت تقرّب به اصنام 

چنانكـه   ،نامد مي كردند كه قرآن آن را به اسم  رها ميحيوانات را 
Õ       Ô Ó  Ò ÑÐ  Ï Î  Í Ì  Ë   Ê É È Ç Æ } : فرمايد مي

  Ý Ü   Û Ú ÙØ × Öz ١٠٣: املائدة    
عرب را رسم چنان بود كه چون شتري از آن ايشان پنج بطن ميزاد و : بحيره

و كشتن و سوار شدن  ،كردند و رها مي شكافتند آخرين آن نر بود گوش آنرا مي
  .نمودند شد ولي از آب و گياه آنرا ممانعت نمي آن ممنوع مي

يـا   ،كرد كه اگـر مسـافرش مراجعـت كنـد     عرب در جاهليت نذر مي: سائبه
اي را  مريض بهبودي حاصل كند شتري را آزاد كند به مثابه اينكه شخصي بنـده 

  .آزاد كند
ت بطـن بزايـد و اگـر هفتمـين آن نـر بـود       آن گوسفنديست كه هف: وصيله

و اگر به يك شكم نر و مـاده بزايـد گوينـد     ،بكشند و قرباني بتان كنند
 )كشتند و نر را براي خاطر خواهرش نمي) پيوست به برادرش.  



 

 ٦٢ توحيد العبادة
فحلي است كه هفت بچه از نتايج آن قابل سواري شود و بعضـي ديگـر   : حام

يعني پشت ( او قابل سواري شود گويند كه چون فرزند فرزند  دان گفته
  .و از آب و گياه منع كنند ،و او را آزاد كنند) خود را از سواري حمايت و منع كرد

امر نفرموده و مقرر نساخته خداي تعالي هـيچ چيـز از بحيـره و    : (معني آيه
ينها در تحريم ا) بن لحي و اتباع آن عمرو(سائبه و وصيله و حام را و لكن كفار 

  .)نمايند رده و از ديگران تقليد ميزنند و بيشترشان تعقل نك به خداوند افترا مي
و اين رويه مشركين در ميان بعضي از مسـلمين حكفرمـا اسـت كـه بـز يـا       

و از امثـال سـايره    ،كنند گوسفند يا شتر را براي سقاخانه يا قبر صالحي آزاد مي
و اين گوسـاله در   ،رسانند شت نميگويند گوساله امام رضا را تا چا است كه مي

زمان شاه سلطان حسين صفوي بود و بـا طـال وآئينـه زينـت داده بودنـد و در      
جستند و خود ديدم كـه   و مردم به آن تقرّب و تبرّك مي ،كوچه و بازار آزاد بود

و شاخش را طال كرده و به آن تبـرّك   ،بزي را براي سقاخانه سائبه نموده بودند
  .جستند مي

ذبيحه محرقه، ذبيحه كفاره : كردند اسرائيل ذبايح دموي را سه قسمت مي بني
و دومـي   ،سوزاندند گناهان، ذبيحه سالمه، ذبيحه اول جز پوستش تمامي آنرا مي

دادنـد و قسـمت ديگـرش را     كردند يكي از آنرا به كـاهن مـي   را دو قسمت مي
  .خوردند و ذبيحه سومي گوشتش را مي ،سوزاندند مي

نزد مسيحيين منحصر به نان و شراب بود كه به نام گوشت مسيح  قرباني در
  .خواندند و خون مسيح مي

ها و كنعانيها در امر قرباني مبالغـه   بعضي از امم مثل مصريها و روميها فنيقي
كردند و اين عادت مشئوم تا قرن هفتم ميالد  حتي بشر را قرباني مي ،نمودند مي

  .مسيح در اروپا جاري بود



  

 ٦٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
اند كه اصل آن ميهمـاني بـود    پيدايش قرباني حيوانات بعضي گفته در علت

شدند و حيوانات را  در بتكده جمع مي ،كردند كه بعضي از امم براي خدايان مي
و همچنين اسيراني كه در جنگ گرفته بودند براي بتـان قربـاني    ،نمودند ذبح مي

  .خوردند كردند و گوشتش را مي مي
هديـه و تشـريف بـراي خـدايان      -1سبب داشت اند قرباني دو  بعضي گفته

. كفاره گناهان كه خدايان را راضي كنند و عضبشـان را تسـكين دهنـد    -2 .بود
ـ  قرباني را براي روح ميت مـي  -1ها سه سبب داشت  قرباني نزد وحشي د، كردن

حتـي اسـب و    ،ماند محتاج به غذا اسـت  ه ميگفتند ميت در قبر گرسن چون مي
 .راي مردگان معـاون و مـدد باشـند   ـكردند تا در قبر ب اني ميغالمان ميت را قرب

كفار بـراي كفـاره    -3. كردند تا از آنان راضي شوند قرباني براي خدايان مي -2
و اصل در اين قرباني اين بود كـه معتقـد    ،كردند گناهان خود و قبيله قرباني مي

شـده   بودند به قرباني حيوان مرض از شخص مـريض منتقـل بـه حيـوان ذبـح     
و از اعتقاد به نقل مرض از مريض به حيوان مذبوح اعتقاد ديگري پيدا  ،شود مي

شـود بـه حيـوان مـذبوح چنانكـه بعضـي از قبايـل         شد كه گناه امت منتقل مي
گويند گناه قبيله منتقـل بـه    كنند و مي افريقائي سالي يك مرد و زن را قرباني مي

ها وقت وبـاي عـام يـا     و آتني ،گردد يو قبيله از گناه پاك م ،شود اين دو نفر مي
گفتنـد از   كردند و مـي  يكنفر از بشر را قرباني مي ،بالياي عمومي از قحط و غال

اين عقيده مبني و  .يابند شود و امت نجات مي قرباني اين شخص باليا مرتفع مي
گويند عيسي فداء گرديد تا مردم از گنـاه پـاك    منشأ عقيده نصاري است كه مي

 بن علي  چنانكه در اراذل و جهله از شيعه مشهور است كه حسينو  ،شوند
  .شهيد گرديد و شيعيان را از گناه پاك فرمود

  



 

 ٦٤ توحيد العبادة
  قرباني در اسالم 

اسالم تمامي اين موهومات و خرافات را از بشر برداشت و قرباني حيوانات 
به چنانكه مصريها سالي يك مرت ،و قرباني بشر را نهي اكيد نمود ،را امضا فرمود

كردند و اسمش را عروس نيل نـام نهـاده    يك دختر زيبا را در رود نيل غرق مي
و غلبه اسالم بر مصر اين امـر  ] [بن عاص  و در زمان حكومت عمرو ،بودند

  .فظيع به بركت اسالم موقوف گرديد
اسالم قرباني حيوانات را تقرير نمود، اما حكمـتش را بيـان فرمـود كـه بـراي      

بلكـه بخششـي اسـت از     ،ذية مردگان يا تفديه زندگان نيسـت خشنودي بتان يا تغ
اغنياء به فقـراء و مقصـود از قربـاني اطعـام گرسـنگان و بينوايـان اسـت چنانكـه         

£  z  y x w v u } | {~ � ¡ ¢} : فرمايد مي
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ي دين خدا، در آنهـا بـراي    ا براي شما قرار داديم از نشانهشتران گاوان ر(يعني 
بنام خدا ذبح كنيد و  شما خير است از منافع ديني و دنيوي در وقت قرباني آنها

אאبايد در وقت قرباني بگويند  -بتان و غير خدا را بياد نياورديد 
אא،א J١ قرباني شتران در حالتي بايد كرد كه

پس بخوريـد   ،تادندفآنها ايستاده باشند نحر كنيد هنگامي كه به پهلوي بر زمين ا
و معتـر فقيـري    -از گوشتهاي ايشان بخورانيد بقانع و آن فقير با قناعت اسـت  

انـد قـانع    و بعضي گفته ،كند نمياما سؤال  ،است كه در معرض سؤال واقع شده
و ما اين شتران و گاوان را مسخر  -و معتر درويش آفاقي است ،فقير مكه است

                                                           
 .جوئيم رب میيعنی اين قربانی عصائيست از تو و به اين قربانی به تو تق ,اليکمراد از منک و −١



  

 ٦٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 -رسد  شما كرديم تا همانا شاكر باشيد و گوشتها و خونهاي قرباني به خدا نمي

رسد يا به مردگانيكه خـدائي   گفتند قرباني به خدايان مي چون چنانچه گفتيم مي
ولكن ميرسد به محل قبول وي آنچه مصاحب است بـا   -بودند در حقشان قايل

همچنين مسخر كرديم ايـن   ،او پرهيزگاري شما كه آن تعظيم امر خداوند است
بهايم را براي شما تا خداي را تحميد و تكبير كنيد بر آنچه هدايت فرمود شـما  

  .)اي پيغمبر نيكوكاران را به بهشت و بشارت بده ،را
ه تصريح است كه قرباني لذاته مطلوب نبوده و بـراي ذات  در اين آية مبارك

و  W٩٧KEאª ©zKF » ¬ ®      ¯ } حقتعالي مفيد نيست چون 
ركني از اركان دين نخواهد بود ولكن به اعتبـار صـدقه و توسـعه بـر فقـراء و      

  .ستا تنگدستان
قت ذبـح  و بايد ذبح و قرباني براي خداوند متعال باشد و نام غير خدا در و

£ ¤ ¥ ¦ § }  :فرمايد و نحر ذكر نشود چنانكه خداوند متعال مي
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گوينـد كـه نسـك قربـاني در      بن جبير و قتاده و ضحاك مي مجاهد و سعيد
  .حج و عمره است

نمـاز مـن، قربـاني مـن، و آنچـه اتيـان       : بگو اي محمد: (معني آية شريفه
ميرم بر او از ايمان و عمل  آنچه مي ورم در زندگي خود وآ كنم و به جاي مي مي

  .)صالح فقط از براي خداوند جهانست
در اين آية مباركه تصريح است به اينكه قرباني فقط از براي ذات حق باشد 

  .و غير او را نبايد در اين كار شريك گرفت
نمـاز و  (يعنـي   ).W٢אzzKF } |    {  } فرمايـد   نيز مـي 

نحـر قربـاني   ( ،)را براي خدايت بجاي آور و شتر را از براي او نحر كن عبادت



 

 ٦٦ توحيد العبادة

| {  ~ _ ` c b a }  :فرمايـد  و نيز مي .)شتر است
 hg f   e dzKFאW١٧٣KE   خداونـد بـر شـما مـردار و خـون و      (يعنـي

ي غير خـدا آواز بردارنـد   گوشت خوك و آنچه را كه در وقت قرباني بر آن برا
آن بود كه بنام بتها و معبودهـاي غيـر    אאمراد از و   .)حرام كرد

اي بت اين گوسـفند را از بهـر   : گفتند كردند، در وقت قرباني مي خدا قرباني مي
  .جوئيم كنيم و بواسطه تو تقرّب بخدا مي تو قرباني مي

אWאAفرمود  اميرالمؤمنين علي
א،אא،א،א

א@K  
خدا لعنت كنـد كسـي را كـه از    : مرا چهار كلمه فرمود رسول خدا: يعني

خدا لعنت كند كسي را كـه پـدر و مـادرش را لعـن      ،براي غير خدا قرباني كند
محدث به دو وجه قرائـت  (حدثي را پناه دهد كند، خدا لعنت كند كسي را كه م

خـدا   ،)و به فتح دال به معنـي بـدعت   ،گذار شده است به كسر دال يعني بدعت
تـا زمـين همسـايه را    (لعنت كند كسي را عالمات و حدود زمين را تغيير دهـد  

  ).غضب كند
 ابوعبيده در كتاب اموال و بيهقي از زهري و او از حضرت ختمي مرتبت

א،אA: ه اسـت روايت كـرد 
אאאא،א

אאא@K  
رباني جن اين است هاي جن نهي فرمود و مراد از ق از قرباني يعني پيغمبر
كنـد و بـراي رفـع تشـائم      اي احـداث مـي   خرد يـا چشـمه   اي مي كه كسي خانه

گفتند اگر گوسفندي در وقت خريدن خانـه   و در جاهليت مي. گوسفندي بكشد



  

 ٦٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
امـان   اهل آن خانـه و چشـمه از آزار جـن در   ! ي قرباني شودا هيا احداث چشم

  .و نهي فرموداينكار را باطل كرده  حضرت رسول. خواهند ماند
از اين آيات مباركه و احاديث نبوي كه ذكر شد واضح گرديد كه قربـاني از  

  . و گوشت آن حرام خواهد بود ،براي غير خدا شرك است
هر قرباني كه بر او اسـم غيـر خـدا ذكـر     : گويند اهللا عليهم، مي فقهاء رضوان

ن عمـل  شود اگر چه نام خدا را هم منضم كننـد گوشـت آن قربـاني حـرام و آ    
يـا حضـرت    ،از اين قبيل است آنچـه امـروز بـه اسـم امامزادگـان     . شرك است
گويـد   چنانكه شخص عامي مي. كنند قرباني مي يا ائمة هدي ،ابوالفضل

ايـن   گويـد يـا ابوالفضـل    اي امامزاده اين گوسفند را در راه تو كشتم، يا مي
  .شفا بدهيكنم كه مثالً بيمارم را  گوسفند را به نام تو قرباني مي

پروردگارا شرك به نام توحيد حكومت دارد، اكثر مردم اعمال شركيه را بـه  
  ! برعكس نهند نام زنگي كافور: شوند نام اسالم مرتكب مي

مسلماً گناهاش بگردن شيادان است كه هزار گونه ! واقعاً مشكل غريبي است
اينـان  ! ... رنـد خواهند نـان بخو  زيرا مي. كنند توجيه براي اعمال شركيه عوام مي

وار  روند اينـان نيـز گوسـاله    هر جا كه عوام مي. نه عوام مقلد اينان ،مقلد عوامند
روند، اين شيادان دين فروش چون موافق هوا و اميال تودة نادان عوام سخن  مي
كنند آنان مطاع در دينند  رانند، مردم جاهل كه قوة تشخيص ندارند خيال مي مي
كنند تا تـابع و متبـوع هـر دو وارد جهـنم      از آنان مياين جهت اطاعت كامل  از

q p o n  m l    k ji h g f e } شـــوند 
 _  ~ } | { z y x w  v u t     s r

 b         a ̀zKFאאW٦٦ J٦٨KE  آتـش از   روزيكه رويهـاي ايشـان در  (يعني
ت به اين وجه كه گاهي ايشـانرا بـر پشـ    -جهتي به جهت ديگر گردانيده شود، 



 

 ٦٨ توحيد العبادة
خوابانند و گاهي بر روي در افكنند ماننـد گوشـت كـه از بـراي بريـان كـردن       

گوينـد اي كـاش فرمـان خـدا و پيغمبـر را اطاعـت        -اينروي و آنـروي كننـد   
گويند اي خداي ما، ما پيشوايان و بزرگان  و عوام و تابعان شيادان مي. كرديم مي

گـارا اينـانرا دو برابـر مـا     خود را اطاعت كرديم، آنها ما را گمراه نمودند، پرورد
  .)عذاب ده و از رحمت خود دورشان كن

ترسيدند همين يك  راستي اگر ايمان به خدا و رسول داشتند و از قيامت مي
d c b a  `zK } امـا بدبختانـه   ! ... آيه براي ايشـان كـافي بـود   

FאאW٢١٢KE  ايشان از شنوائي بركنارند(يعني(.  



  

 ٦٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  ر از براي غير خداستنذ : ديگر از اقسام شرك

J IzK      }  فرمايـد  خداوند متعال در ستايش بندگان حقيقـي خـود مـي   
FאW٧KE      اين آية مباركه داللت بر وجـوب وفـاي بنـذر دارد و فـاعلش را

پس نذر از جملة عباداتست و در عبادت بايد كسي را جز از حـق  . كند مدح مي
ط از بـراي خداسـت و از بـراي غيـر     در نظر نگرفت همچنانكه نماز و روزه فق

نذر هم چون عبادتست اگر از براي غير خدا باشد باطل اسـت   ،خدا باطل است
گوينـد نـذر كـافر منعقـد      اهللا علـيهم مـي   و از اين جهت است كه فقهاء رضوان

  .شود نمي
J I H G F  E D C B A  } فرمايـــد  خداونـــد مـــي

LKzKFאW٢٧٠KE ند خبر داده است كه من عمل در اين آية مباركه خداو
دار شـده   و خداونـد عهـده  . عاملين دنيا را عالم و دانا هستم انفاق باشد يا نـذر 

  . است كه نيكوكاران را جزاي خير مرحمت كند
אאA: روايـت شـده   بـن محمـد   در كافي از جعفر

אא،א
א،،

אאאא@K  
كه اگر كسي بگويد بر گردن من فالن عمل است واقـع  : اش اينست خالصه

  . شود مگر بگويد اينكه از براي خدا بر گردن من فالن امر است نمي
،אA: كناني روايت شدهدر كافي از 

אא@K  
در خصوص مردي كه بگويد بر مـن   از حضرت صادق: گويد كناني مي

صـحيح  نام خدا را نبرد نذر ] اگر[فالن نذر است سؤال كردم حضرت فرمودند 
  .نخواهد بود



 

 ٧٠ توحيد العبادة
אA در كافي از ابي عبداهللا روايت شده

א،א@K  
مـردي كـه قسـم بـه نـذر      : كنـد  روايت مـي  در كافي از حضرت صادق

آنرا از براي خداونـد  خورد و قصدش در قسم يك درهم يا كمتر است، اگر  مي
  ).يعني باطل است(قرار ندهد چيزي نيست 

شود كـه نـذر از    بنابراين مقدمات، از آيات و اخبار و اجماع علما معلوم مي
ماننـد نـذرهائي كـه از بـراي قبـور      . براي غير خدا جائز نيست و باطـل اسـت  

شمعدان  گويند اي امامزاده اين فرش يا چراغ يا مثل اينكه مي. كنند صالحين مي
و اگر قضـاي حاجـت از    ،يا گوسفند را نذر تو كرديم، همة اين نذرها باطلست

  . صاحب قبر بخواهد مسلماً شرك است
~ _ ` d c b a  } فرمايــد  خداونــد متعــال مــي

 p o n m  lk j  i h g f e
 � ~ }  |{  z y x w v u  ts r q

 ¡zKFאW١٣٦KE  
ناميدند و اين قبيله را چنين رسم  عميانس ميخوالن را بتي بود كه  قبيلة بني

اي  بود كه از زرع و كشت و چارپاياني كه داشتند يك نيمه براي خداوند و نيمه
كردند، آنچه نصيب خـدا بـود بدرويشـان و ميهمانـان      براي بتهاي خود جدا مي

كردند و  دادند و آنچه را كه بهرة بتان بود ميان خدمتگزاران بتكده قسمت مي مي
كردنـد ولـي اگـر چيـزي از      گر حصة خدا بهتر بود آنرا بحصة بتها تبـديل مـي  ا

گفتنـد خـدا تـوانگر     داشتند و مي افتاد برنمي نصيب خدا در ميان نصيب بتان مي
  : كند حقتعالي در آية شريفه اشاره به اين قسمت مي. است



  

 ٧١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و چارپايان خود قسمتهائي جدا كرده بگمان خود  از كشت(معني آية شريفه 

آمـد از   اگر از سهم بتهـا كـم مـي    ،گفتند اين بهره خدا و اين بهره بتهاي ماست
آمد چيزي از سهم بتهـا بـر    ولي اگر از سهم خدا كم مي ،گرفتند سهم خدا برمي

  .!)افزودند، چه حكم بدي مي كردند آن نمي
از اين بيانات واضح شد كه نذر از براي غير خـدا باطلسـت و خـود حـرام     

نـذر از بـراي مخلـوق    : چه شخص زنده، زيرا اوالً ،راي قبر باشدباشد، چه ب مي
مثل نماز خواندن از براي غير خدا است هر دو عبادتست و بايد عبـادت فقـط   

  .براي خدا باشد
 شود زيرا ميت به اجماع امت خيرالمرسـلين  ثانياً نذر براي مرده تصوير نمي

 تواند باشد و ضرورت عقل مالك نمي.  
كند كه صـاحب قبـر در تصـرف امـور در      ذركننده فرض ميشخص ن: ثالثاً

  .و اين صراحت در شرك و كفر دارد ،مقابل حقتعالي مستقل است
بعد از فهميدن اين مطالب اگر كسي متوجه به شرك خود شد و فهميد كـه  

و پـس از آن اگـر نـذر    . عمري از روي غفلت در شرك بسر برده بايد توبه كند
داوندا اين قرباني را براي تو نذر كردم و ثـواب ايـن   خ: كرد به اين طريق بكند

يا ائمـه يـا اوليـاء ديگـر      الشهداء قرباني را هدية روح مقدس حضرت سيد
يـا اينكـه ايـن    . كردم و مورد و مصرفش را فقرا و دوستان ائمه هدي قرار دادم

. فرش يا چراغ يا ظرف را نذر تو كردم و مصرفش را حرم يا مسجد قـرار دادم 
  .با اين طرز كه ذكر شد نذر كرد صحيح است و مأجور خواهد بوداگر 

 ،دانند هاي مردم از اين جهت است كه حكم شرع را نمي بسياري از گمراهي
  .اگر آگاهشان نمودي البته عامل خواهند شد

  



 

 ٧٢ توحيد العبادة
  دعا و استغاثه به غير خداست: از اقسام شرك

  .است استغاثه طلب غوث و فرياد خواستن براي برطرف نمودن شدت
انـد اسـتغاثه بـراي     و بعضـي گفتـه  . استعانه طلب عون و ياري جستن است

و دعا اعـم از آن و غيـر آن    ،مكروب و غمزده و اندوهناك استعمال شده است
اي  باشد و ميان دعا و استغاثه عموم و خصوص مطلق است پس هر اسـتغاثه  مي

  .دعاء است و هر دعائي استغاثه نيست
و دعـاي مسـئلت و    ،دعـاي عبـادت و پرسـتش   و دعا بـر دو قسـم اسـت    

دعاي مسئلت آنست كه داعي آنچه نفع خويش از جلب نفع يا كشف  ،خواهش
و حق متعال در قرآن كريمش كسيكه احدي غيـر خـدا را    ،ضرّ است طلب كند

À } : فرمايـد  كنـد چنانكـه مـي    در جلب نفع يا كشف ضر بخوانـد تخطئـه مـي   
Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã Â Á 

ÑzKFאW٧٦KE  پرستيد بغير از خدا چيزي را كـه مالـك    بگو آيا مي(يعني
_ } ). باشد براي شما ضرري را و سودي را و خداوند شنونده و داناست نمي

  o n m l k j i h g f e d  c b a `zKFאW
٧١ KE بگو اي محمد(عني ي را  خوانيم غير خدا را آنچه ما و مي پرستيم آيا مي

و آيا برگـرديم بـه    ؟يعني قادر بر نفع و ضرر نيست ،سود ندهد و ضرر نرساند
گذشتگان خود يعني مشرك شويم پس از آنكه خداوند ما را هدايت فرمود و از 

  .)كفر و شرك رهانيد؟
 {  ß Þ   Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎzK

FW١٠٦KE ـ  و مخوان تو از غير خدا آنچـه سـود ن  (يعني را و ضـرر  و دهـد ت
  .)را بخواني تو آنگاه از ستمكارانيپس اگر غير خدا  ،راو نرساند ت



  

 ٧٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و هر دعاي مسئلتي مستلزم  ،و هر دعاي عبادتي مستلزم دعاي مسئلت است

z y x  }| {        ~ � } فرمايد  چنانكه خداوند مي ،دعاي عبادت
 ¢ ¡zKFאאW٥٥KE  وردگـار  بخوانيد و پرستش كنيـد پر (يعني

  ).او دوست ندارد از حد گذرندگان راخود را از روي زاري و پنهاني همانا 
 { }                |    { z  y x w v   u t s r  q p  o

 ¬ « ª © ̈  §    ¦ ¥  ¤ £ ¢      ¡ � ~zKFאW
٤٠ J٤١KE  بينيد اگر عذاب خدا بر شما فرود آيد  بگو به ايشان كه چه مي(يعني
اگـر   ،خوانيد كـه آن عـذاب از شـما بـردارد     امت شود آيا غير خداي را مييا قي

خوانيد پس اگر خواهد ببرد و دفـع كنـد از شـما در     راستگويانيد بلكه او را مي
شـريك حـق   كنيد آنچه را  خوانيد و فراموش مي دنيا آنچه او را به كشف آن مي

  ).تعالي قرار داده بوديد
 { o n m l k j i h  gzKFאW١٨KE  

  . يعني، و اينكه مساجد مر خدا راست پس مخوانيد با خدا ديگري را
و امثال اين آيات در قرآن بسيار اسـت كـه دعـاي مسـئلت مسـتلزم دعـاي       
عبادت است به جهت اينكه سائل بايد سؤالش را خالص از براي خداي تعـالي  

  .قرار بدهد
اينكـه در مقاتلـه    و استغاثه در اسباب ظاهري از امور حسي جايز است مثل

ي بهمان بدادم ا اي متوجه شود بگوئي ي فالن به فرياد من برس يا درندها بگوئي
ات آتش بگيرد يـا دشـمن    يا مصيبت ديگري متوجه شود مثل اينكه خانه ،برس

تمامي اينها  ،سرت بريزد فرياد بزني و استغاثه كني كه اي مسلمانان بدادم برسيد
  . شرك نخواهد بودبه اجماع امت سيدالمرسلين 



 

 ٧٤ توحيد العبادة
اما استغاثه بقوت و تأثير در امور معنوي و اموريكه غيـر از حقتعـالي كسـي    
قادر بر آن نيست مثل اينكه شفاء مرض و يا وفاي دين از غير جهت معـين يـا   
طلب رزق يا هدايت و غفران گناه و دخول بهشت و موفق شدن بعلم و امثـال  

و جايز  .است و بغير او شرك است آن اين نحو از استغاثه مختص بذات ربوبي
يـا   ،گنـاهم را بـبخش   ،نيست استغاثه به نبي يا ولي كني و بگوئي مـرا شـفا ده  

 :بلكـه بايـد بگـوئي    ،K: بگوئي
א،كند طبراني روايت مي Aא 

אאאאא،
א@K 

אFكند در زمان رسول اكرم منافقي بود  طبراني روايت مي
E بعضي از مؤمنين بـا يكـديگر گفتنـد برخيزيـد     د رك كه مؤمنين را اذيت مي

استغاثه به رسول خدا كنيم و رفتند به رسول اكرم استغاثه نمودند پيغمبـر   برويم
  .فرمود به من نبايد استغاثه شود بايد به خداوند استغاثه نمود

نهي رسول اكرم از استغاثه به او در امور حسيه اگر چه جايز بود اما جهـت  
د كـه  نهي حمايت توحيد و تحذير از شرك و قرق از توسل بغير حقتعـالي بـو  

א .مردم عادت نكنند و استغاثه بغيـر خـدا كننـد   
אאK  



  

 ٧٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  ديگر از اقسام شرك تنجيم است

چون اعتقاد به تنجيم و تأثير و همي ستارگان و خورشيد و ماه در اين عالم 
ين اسـت و از آنهـا سـرايت كـرده و وارد عقايـد      از عقايد ديرينـه فرقـه صـابئ   

مسلمانان شده از اين جهت ناچاريم شمة از احوال اين امـت را پـيش از ورود   
  : به مطلب بيان كنيم

بـن شـيت     بنابر عقيدة بعضي از دانشمندان اين قوم پيـروان صـاب  : صابئين
خود آنـان   از اين جهت اينان را صابئين خواندند و مؤيد اين قول كالم بودند و

گويند معلم ما در اين مذهب عازيمون يعني شيث و هرمس يعنـي   است كه مي
گويد اشتقاق صابي از صبأ به معنـي بيـرون    صاحب صحاح مي. باشد ادريس مي

را صـابي   عـرب جـاهلي رسـول اكـرم    . رفتن از ديني بـه ديـن ديگـر اسـت    
د و هـر كـه را   پرستي بود خارج گشته بـو  ناميدند زيرا از دين قريش كه بت مي

  .ناميدند الرجل و مسلمانان را صبات مي گفتن صبأ شد مي مسلمان مي
در مقابل صابئه ملت حنفاء است و حنيف در لغـت اعـراض از گمراهـي و    

امام حنفاء چنانكه به تفصيل بيايـد شـيخ االنبيـاء ابـراهيم     . ميل به هدايت است
 ختمـي مرتبـت  و خاتم حنفاء سـيداالنبياء حضـرت    ،است الرحمن خليل
  . است

مكه را بنا كرد، آنجا را مركز دين حنيف قرار داد پدران و  چون ابراهيم
شدند و جـداً بـر    سلف اهل مكه تابع حضرت ابراهيم بودند و حنفاء ناميده مي

 ضد صابئين بودند ولي خلف و پسران آنان هـم كـه معاصـر ختمـي مرتبـت     
انـد و   كردند كـه بـر طريقـة حنفـاء     پرستيها باز هم خيال مي بودن با آن همه بت

و  پنداشتند و رسول اكـرم  را خروج از دين حنيف ابراهيم مي مخالفت با بتان
  .ناميدند مسلمانان را صابي مي



 

 ٧٦ توحيد العبادة
چنانكه سلف و پدران ما نيز مسلمانان بودند و عقايد حقه و توحيـد كامـل   

كهاي داشتند، بعد بواسطة دوري عهد و ملل ديگـر عقايـد غيـر اسـالمي و شـر     
زيادي به نام اسالم و توحيد جايگزين عقايد سابق شد و حتي بسياري از اعمال 

خبر از حقيقت اسالم خيال  و عقايد خالف اسالم شايع گرديد ولي مسلمانان بي
كنند كه اين عقايد و اعمالي كه دارند اسالم است و هر كس دعوت به اسالم  مي

  .دانند حقيقي و سلف كند او را كافر مي
ولي بنيـاد مـذهب    ،يان مذهب صابئه بر پرستش روحانيون و مالئكه استبن

. و تفصيل مطلب بعـدا بيـان خواهـد شـد     ،حنفاء بر پرستش خداي واحد است
گويند طريقة مـا مبتنـي    ولي حنفاء مي ،گويند مذهب ما اكتسابي است صابئه مي

مـثالً   ،دمراد از اكتساب اينست كه دين را بايد بـه دليـل فهميـ    ،بر فطرت است
دربارة مبدأ و معاد و فضيلت اگر دليلي قائم شد صـحيح اسـت وگرنـه فاسـد،     

گويند دين فطرت است و عقايد ديني را بايد فطرت تصـديق كنـد و    حنفاء مي
¤ } فرمايـد   آيـد، خداونـد مـي    هر چه از فطرت خارج شد دين بشمار نمي

 ̧  ¶ µ́    ³ ² ± °̄  ® ¬  « ª © ̈§      ¦ ¥
     ¼ » º ¹        ¿ ¾ ½zKFאW٣٠KE ــي ــس ( يعنـ پـ

راست و بر پـاي دار ذات خـود را و خـالص گـردان كـردار خـويش را بـراي        
و حضرت آفريدگار در حالتيكه از تمـام دينهـا مايـل باشـي      ،پرستش پروردگار

طرت قابليت معنا بمعني خلقت است و مقصود از فو   - بدين اسالم
فطرتيكـه ايـن صـفت     -ق است بدون امتناع و انكـار  براي توحيد و درك حقاي

دارد مردم بر آن مفطوراند  J يعني  -نهي است بصورت نفي  ،كلمه ال
خلق خداي را كه آن ديني است كه خداي تعالي خلـق را بـدان آفريـده تغييـر     

ولكـن بيشـتر مـردم     ،و اين دين فطرت كيش راسـت و مسـتقيم اسـت    ،ندهيد



  

 ٧٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
آيه صريح است كـه انسـان بـه فطـرت توحيـد و درك حقـايق        اين). دانند نمي

آفريده شده است و ساختمان انسان در منتهي مرتبه تبديل و استقامه خلق شـده  
به تحقيق خلـق كـرديم   ( W٤KEאQ   P O N M L KzKF }  :است

و خروج از فطرت بـه واسـطه علـل زياديسـت از     ) انسان را در بهترين تعديلي
و تقليد آباء و تأثير محيط و امثال آن كه اين عوامـل مـردم را از   تربيت معلمين 

فطرت و شريعت انسانيت خارج نموده است و بعث رسـل بـراي اينسـت كـه     
مردم را به فطرت اوليه برگردانند و موانعي كه براي فطرت بشر پيدا شده مرتفع 

  .سازند
مـذهب باشـد    هر آدمي كه باشد او را البته سـه : گويند بعضي از بزرگان مي

دوم مذهب پادشـاه واليـت كـه اگـر      ،يكي مذهب پدر و مادر و عوام شهر بود
پادشاه عادل باشد بيشتر اهل واليت عادل شوند و اگر ظالم باشد ظالم شـوند و  
اگر زاهد باشد زاهد شوند و گر حكيم باشد حكيم شوند و اگر سني باشد سني 

ه همه كـس را قـرب پادشـاه    شوند و اگر شيعي باشد شيعي شوند از جهت آنك
مطلوب باشد و همه كس طالب ارادت و محبـت پادشـاه باشـند اينسـت     

א ] مـذهب  : سـوم  ،]مردم بر دين پادشاهان خود هسـتند
و اينسـت   ،ورزد هر آينـه مـذهب او گيـرد    يار بود با هر كه صحبت دوستي مي

אAو اينست معنـي  » اندرونشرط صحبت مشابهت بيرون و موافقت «: معني
Kאא@K 
دربـاره خـود شـخص سـوال مكـن بلكـه دربـاره        . فرد بر دين دوستش است[

  ]دوستش بپرس كه هر دوست به دوست خود اقتدا مي كند
ــوي ــرد خ ــنفس بگي ــس از هم  نف

  

ــ   ــر حــذر بــاش از لقــاي خبي  تب
  

ــذرد ــد گ ــر فضــاي ب ــاد چــون ب ب
  

 بــوي بــد گيــرد از هــواي خبيــث 
 



 

 ٧٨ توحيد العبادة
  .صابئه بر چهار فرقه منقسم است 

گويند مبدأ عالم ذات ربوبي و  اين فرقه مي. اند اصحاب روحانيون: فرقة اول
  .حقيقت قيومي است كه مقدس از حدوث و زوال است

ه عبارت ديگر ب. اين ذات اعلي و اجل است كه او را عبادت و پرستش كنيم
خداوند از بندگانش دور است و بندگان بواسطة فرو رفـتن در عـالم طبيعـت و    

توانند تحصـيل تقـرب و زلفـي بـه او كننـد، پـس ناچـار بايسـتي          شهوات نمي
اين وسائط موجوداتي هستند در وضع ربـوبي  . وسائطي ميان رب و خلق باشد

يـه و قـواي جسـمانيه و    و عالم باال كه روحاني صرفند و مقدس از مـواد جرمان 
العالمين مجبول بر تقديس و  باشند و در جوار رب حركات و تغييرات زمانيه مي

اين واسطه چنانكه بيان خواهد شد غير . (تمجيد و تعظيم دائم و تسبيح سرمدند
نيـز  ). داننـد  ايست كه حنفاء قائلند و انبياء را واسـطة در هـدايت مـي    از واسطه

دايان و ارباب ما هسـتند و ميـان مـا و خـداي جهـان      گفتند كه روحانيون خ مي
اند به توسط اينان بايد تقرب بخدا جسـت و رزق و حيـات و صـحت و     وسيله

ن مـدبر كواكبنـد، محـرم    وروحاني. ساير چيزهاي ديگر را از اينان بايد خواست
افالك و انجمند، حركات كواكب بر ترتيب مخصوص علت پيدايش نباتـات و  

و نسـبت روحـانيون بـه     ،تست، كواكـب هيكـل روحانيوننـد   جمادات و حيوانا
از بـراي هـر روحـاني هيكلـي     . مثل نسبت نفس به بدن انسـان اسـت   ،كواكب

گوينـد عـازيمون و    مـي  ،و از براي هر هيكلـي فلكـي اسـت    ،مخصوص است
هرمس بناي علم هيئت را گذاشتند و اسماء كواكب سياره و تقسيم بروج از اين 

  .دو شخص است
گفتند انسان محتاج به واسطه است  اين فرقه مي ،اصحاب هياكلند: ومفرقة د

هـائي هسـتيم    و ما محتاج بواسطه ،شوند مالئكه و روحانيون به چشم ديده نمي



  

 ٧٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
كه ديده شوند تا بتوانيم متوجه به آنها شويم و اسباب تقرب به مبدأ را تحصيل 

قرار دهيم و آنهـا را   شوند وسيله كنيم پس بايد ستارگان را كه به چشم ديده مي
  .بپرستيم

ثانيـاً مطـالع و    ،براي پرستش ستارگان بايد اوالً خانـه و منـزل هـر يـك را    
رابعـاً   ،مغاربشان را، ثالثاً اتصاالت و موافقت و مخالفت به ترتيب طبايعشـان را 

و خامسـاً تقـدير صـور و اشـخاص و      ،تقسيم ايام و ليالي و ساعات بر آنهـا را 
بعد از معرفـت آنچـه مـذكور شـد      ،ر آنها را دانست و شناختاقاليم و امصار ب

مـثالً از بـراي زحـل    . بنقش خواتيم و خواندن عزائم و دعوات بايد متوجه شد
و در سـاعت اول آن روز انگشـتر مصـور     ،روز شنبه را اختصـاص داده بودنـد  

و  ،پوشـيدند  و لباس مخصوص به آنـرا مـي   ،كردند بصورت زحل در دست مي
و به طلب حاجتي كـه بـرآوردن آن از افعـال و     ،سوزاندند آن مي بخور مناسب

همچنـين سـاير كواكـب، نيـز روز معـين و      . پرداختند آثار مختصه زحل بود مي
اگـر  . ساعت مشخص و بخور و لباس و خاتم مخصوص و كار معلـوم داشـتند  

فهمـد كـه تبـرك بـه انگشـتر از يادگارهـاي        شخص مسلمان چشم باز كند مي
  .ان بوده و بدبختانه از شعار اهل تقوي شده استپرست ستاره

رسيدند، بر آنها اطالق اسم الـه   اين فرقه چون بوسيلة وسائط به مطلوب مي
و بعضي  ،گفتند االرباب و اله االلهه مي نمودند و خداوند متعال را رب و رب مي

ب گفتند تقـرب بـه ايـن هياكـل موجـ      مي. دانستند هم اله االلهه را نام آفتاب مي
زيـرا   ،و تقرب بدانها مؤدي قرب باري تعالي است ،نزديكي به روحانيون است

. كه هياكل ابدان روحانيون است و نسبت آنها مثل نسبت اجساد است به ارواح
پس هياكل چون زنده به حيات روحانيون صاحب حيـات و مـدرك كليـات و    

رف در ابـدان  باشند و روحانيون متصرف در هياكلند چنانكه ما متص جزئيات مي



 

 ٨٠ توحيد العبادة
و شكي نيست كه نزديكي به شخص تقرب به روح اوسـت و بـر    ،خود هستيم

طلسـمات و تنجـيم و تعـزيم و    . كردنـد  اين عقايد در خارج آثاري مترتب مـي 
ي از آنها باقي است و جزو عقائد ديگران بـه خصـوص   ا هكهانت كه هنوز نمون

فهمـيم   اين مطلب مي از ،باشند بعضي از مسلمانان شده است از علوم ايشان مي
 ،گوينـد  اند همين روحانيونند كه صابئه مي كه عقول عشره كه فالسفه بر آن رفته

و متفلسفه اسالم به آن معتقد شده اين عقيده شركي از صابئين وارد فلسفه شده 
بدبختانه متفلسفين اسالم اين عقيـده شـركيه را قبـول كردنـد و خيـال نمودنـد       

كنـد   آياتي كه در قرآن نفي شفاعت مالئكـه مـي   خداپرستي و توحيد اينست و
Ú Ù Ø }  فرمايـد  پرستي است چنانكه خداوند مي اشاره به اين عقيده ستاره

 à ß  Þ Ý Ü ÛzKFאW٢٦EK  بسا فرشتگان در آسمانها (يعني
  .)شفاعتشان به هيچ وجه اثري ندارد هستند كه

ياكـل روحـانيون در   گفتند كـه ه  اين فرقه مي ،اصحاب اشخاصند: فرقه سوم
شوند زيرا گاهي طالع و گاهي آفل، زماني ظاهر و زمـاني   همه اوقات ديده نمي

مخفي هستند پس بازاء هر هيكلي از هياكل سـيارات و در حضـرت ايشـان در    
تـا از بركـت اشـخاص توجـه بهياكـل و تقـرب بـه        . مقام حاجت معتكف شد

در اين آيه اشاره به اين  روحانيات و در نتيجه تقرب باري تعالي حاصل شود و
پرسـتم   نمي( W٣KEאf e    d  c b a `zKF } معني شده است 

 .)ايشانرا مگر اينكه نزديك گرداننـد مـا را بـه سـوي خـدا نزديـك گردانيـدني       
{ ¡� ~  } |zKFW١٨KE )ــا ــتان  اينـ ــا در آسـ ــفيعان مـ ن شـ

  .)پروردگارند
هـر بتـي را در مقابـل هيكلـي      اي بنـا كردنـد و   در پيروي اين عقايد بتخانه

در استدعاي حاجات مالحظة جميـع اضـافات نجـومي ماننـد وقـت و      . نهادند



  

 ٨١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
ساعت و درجه و دقيقه و روز و ساعت مخصوص به هر يك از هياكل و بخور 

  .كردند و انگشتر و لباس و عزائم مناسب آنها مي
واكـب  اشـكال ك  هياكلي كه بنا نهادند به اسـامي جـواهر عقليـه روحانيـه و    

مانند هيكل علت اولي، هيكل عقـل ضـرورت، هيكـل نفـس كـه      . سماويه بود
تمامي اينها به شكل دائره بود، هيكل زحل شش ضـلعي بـود، هيكـل مشـتري     
مثلث، هيكل مريخ مستطيل، هيكل آفتار چهارضلعي، هيكل عطارد مسـتطيل در  

هشت ميان سه ضلعي، هيكل زهره سه ضلعي در ميان چهار ضلعي و هيكل ماه 
  .ضلعي

انـد ابـن بطوطـه و سـاير مـورخين اينـانرا حرّانيـه نـام          حلوليه: فرقة چهارم
ست و او اجـرام و افـالك و   ى اگفتند كه خداي معبود يك اين فرقه مي ،اند نهاده

سـتارگان هفتگانـه را    ،ستارگانرا آفريده، ستارگان هم مدبر عالم سـفلي هسـتند  
و عناصـر   ،دانسـتند  و نبات و حيوان مي جماد :زنده و ناطق و پدران مواليد ثلثه

و  ،كردنـد  آب و خاك و آتش و باد را مادران مواليد ثلثه فـرض مـي   :چهارگانه
و متشـخص بـه    ،خداي تعالي در كواكب سبعه ظهور و جلـوه نمـود   :گفتند مي
 ودـد در ذات او حاصل شـ ـبدون اينكه تعدي ،ده استـخاص كواكب گرديـاش
كند و اين شـخص خـداي بشـر     ور در اشخاص ميچنانكه گاهي خداوند ظه -

شرور و قبايح و موجودات پست را خداوند خلق نفرموده بلكه اينها  –شود  مي
  .شود از اتصاالت ستارگان نحس و سعد و اجتماع عناصر پاك و كثيف پيدا مي
 ،كردنـد  اين بود خالصة عقايد صابئين كـه سـتارگان و بتهـا را عبـادت مـي     

دانستند، براي ايام سعد و نحسي قائل بودند و نگينهـا و   ام ميستارگان را مؤثر ت
پنداشــتند و آنهــا را مــؤثر در  ســنگها را داراي تــأثيرات روحــي و معنــوي مــي

االنبياء ابراهيم خليـل را بـراي    خداوند تبارك و تعالي شيخ ،دانستند معنويات مي



 

 ٨٢ توحيد العبادة
پرسـتان و   هدايت قوم خود كه صابئين بودنـد برانگيخـت و او بـا فرقـه هيكـل     

را با صابئين بطور  ها فرموده و ما مناظرة ابراهيم پرستان مناظره و مباحثه بت
  : رسانيم مختصر به نظر خوانندگان مي

  مناظرة امام حنفاء ابراهيم با صابئين
V U T SR   Q    P O N M } فرمايـد   خداوند مي

  ]  \ [ Z   Y XWzKFאW٨٣KE )   ــا ــه ب ــت ك ــت ماس ــن حج اي
داديم تا بر ضد قوم ايراد كند، هر كه را بخـوهيم بـه درجـات بلنـد      اهيمابر
  .)خداوند تو حكيم و داناست. كنيم مي

آزر كه پدر و به . نخست با اصحاب اشخاص اقامة حجت نمود ابراهيم
رفت و تمام آداب و مراسـم   قولي عم آن جناب بود، اعلم اين فرقه به شمار مي

بيشـتر   بدين جهت ابراهيم. انه در دست او بودعبادت اصنام و كارهاي بتخ
G F E D C B } فرمايـد   كرد خداوند مي اوقات با او مناظره مي

 Q P O N M L       K JI HzKFאW٧٤KE ) وقتـــي كـــه
بدرستيكه من تو ! ... گيري؟ آيا بتانرا خدا مي: آزر پدر خود را گفت ابراهيم

b a } فرمايـد   و در سورة مريم مـي ) بينم و قوم تو را در گمراهي آشكاري مي
 p o n m l     k j i h g f e   d czKFW٤٢KE )  وقتـي

پرسـتي آنچـه را كـه نـه      اي پدر من چرا مـي : گفت پدر خود را كه ابراهيم
  .)كند از تو چيزي را؟ بيند و دفع نمي شنود و نه مي مي

ت خود به ديدة بصيرت ابراهيم خطاب به پدر فرمود كه اي پدر اگر به خلق
بيني كه فطرت و خلقت تـو اشـرف تمـام مخلوقـات اسـت و آثـار        بنگري مي

سماويه و انوار علويه و اسرار ملكوتيه در تو اظهر است، در صورتيكه سـميع و  



  

 ٨٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
ست، نه گوش شـنوا دارد و  و ابصير و نافع و ضاري، جسمي كه مصنوع خود ت

كند نفعي يا ضرري به تو برسـاند و   تواند در تو تصرف نه ديدة بينا، چگونه مي
� ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ § ¨ }  :نيـاز كنـد   را از چيزي بيو يا ت

 ©zKFאW٩٥ J٩٦KE )تراشيد و  پرستيد آنچه را كه خودتان مي آيا مي
و فاقد چيزي چگونه تواند معطي همان ). كنيد خداوند آفريد شما را و آنچه مي

  ...چيز شود؟ 
ــت  ي بخـــشذات نايافتـــه از هسـ

  

 بخـش   چون تواند كه شود هستي 
 

 كهنه ابـري كـه شـد از آب تهـي
  

 !دهــي  نايــد از وي صــفت آب  
 

و چون با دالئل روشن و حجج المع بر او مدلل داشـت كـه ايـن بتهـا كـه      
االربـاب نتواننـد    ست واسطه و شفيع تو در نـزد رب و اآفريده و مخلوق خود ت

|  { ~  z y x w v u t s r  q }}  :بود فرمـود 
 i h    g        f e d cb a ` _zKFW٤٣–٤٤EK 

اي پدر من حقتعالي افاضه علمي به من كرده است كه بتو نـداده، مـرا پيـروي    (
را به راه راست هدايت كنم، اي پدر من شيطان را مپرست بدرسـتيكه  و كن تا ت

  ).ده استاو از اوامر خداي بخشنده سر پيچي
ت آيات پسر را به هيچوجه مورد قبول قـرار نـدارد و   آزر اين كلمات حقيق

z y x w v  }| { ~ � ¡¢ £ ¤ }  :گفــــت
 ¥zKFW٤٦KE )را و گرداني؟ اگر باز نايستي ت آيا از خداوندان من روبر مي

چون حجت علمي در آزر و اتبـاع  ) دور شو از من زماني دراز ،كنم سنگسار مي
برهان عملي فرمود و به شكستن بتها قيام  او اثري نبخشيد حضرت ابراهيم اقامة

l k j i h g  f e d } : فرمايــد خداونــد مــي. نمــود



 

 ٨٤ توحيد العبادة

 t s r q p o  n mzKFאW٦٢–٦٣KE  
گفتند اي ابراهيم آيا اينكار را تو به خدايان ما كردي؟ گفت بت بزرگ اين كار (

  .! ...)از خودشان بپرسيد اگر توانند حرف زد! را كرده است
بدين ترتيب ابراهيم اطرافيان آزر را ملزم كرد همانطور كه در پاسخ به زبـان  

سرائي  ناچار دست تعدي دراز و ياوه. در جواب دليل هم ذليل شدند ،فروماندند
آغاز نمودند كه از سنت جاهالنست كه چون بحجت از خصم فرومانند سلسله 

سر نداشت بـه  تراش كه چون جواب حجت پ خصومت بجنبانند همچو آزر بت
 zKFW٤٦KE{ ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ }  :جنگش برخاست كـه 

  .)راو اگر باز نايستي هر آينه سنگسار كنم ت(
كه باريتعالي او را بر ملكوت كـونين و اسـرار عـالمين     حضرت ابراهيم

V U        T S R }  :فرمايـد  مطلع ساخته بود، چنانكـه مـي  
  [ Z Y X WzKFאW٧٥KE ) نمــوديم ابــراهيم را اينطــور

اي هـم بـا    منـاظره  .)ملكوت آسمان و زمينها را تا اينكه از يقين دارندگان باشـد 
خصم و مجادله به نحو احسـن   اصحاب هياكل كرد و بطريق الزام و مماشات با

\ [ ^ _ ` c ba }  :ي را معبود خود گرفـت ا هو اتم، نخست ستار
 m l k j  i h g fe dzKFאW٧٦KE چـون شـب   (ي يعن

و چون غائب شد گفت من  ،فرا رسيد كوكبي را ديد و گفت اين خداي منست
انتقال بـر آن عـارض گـردد     و آنچه كه تغيير و) غايب شدگان را دوست ندارم

كنند محتاج بـه   اطالق صفت خداوندي بر او شايسته نيست زيرا چون تغيير مي
آن جائز نيست زيـرا كـه   همچنين اطالق صفت شفيع نيز بر . ايست تغيير دهنده

  .افول و زوال او را از حد كمال بيرون برده است



  

 ٨٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و نظر به اينكه جمعي از صابئه منتقل شده بودند كـه در حـال افـول توجـه     
ستارگان ممتنع است پس بنابراين اشخاصـي را قـائم هياكـل قـرار داده بودنـد      

آنچـه   استدالل بر آنهـا نمـود بـه    حضرت ابراهيم. چنانكه مشروحاً گذشت
الجمله بعضي بدان معترف بودند و اين ابلغ در احتجاجسـت كـه مسـلمات     في

  .خصم را مدرك قرار داده و با همانها او را محكوم نمايند
 بالجمله چون حضرت ابراهيم از ستاره رويگردان شد ماه را ديد در منتهـاي 

ut  s r q p o nzK } . ايــن خــداي منســت :درخشــندگي گفــت
FאW٧٧KE )  پس چون ديد ماه را كه برآمد گفت اين پروردگار مـن اسـت(.  

 { a `     _ ~ } | { z y x w vzKFאW٧٧KE 
پس چون غايب شد گفت اگـر خـداي مـن مـرا رهنمـائي نكنـد از گمراهـان        (

o n m l kj   i h g f e d c b }  .)خواهم بود
  t s r    q pzKFאW٧٨KE )گفــت ايــن  پــس خورشــيد را ديــد

اي  :پس چون غائب شد فرمـود . خداي منست، كه بزرگتر از ديگران نيز هست
   .)ز آنچه براي خدا انباز قائل شويدقوم من بيزارم ا

 :آخراالمر چون آن حضرت همه درهاي عذر را به روي ايشان بست فرمـود 
 { ¢ ¡ � ~ }|  { z y x w v u

 £zKFאW٧٩KE )بطرف آنچنان  كنم روي خودم را بدرستي كه من متوجه مي
  .)را در حاليكه حنيفم و مشرك نيستمكسيكه آفريد آسمانها و زمين 

 پيش بيحد هر چه محدود است السـت
 

ــه ــر وج ــه غي ــل وج ــتك  اهللا فناس
 

ــي ــرخ را؟ م ــاب چ ــتيد آفت  پرس
 

خــوار كــرده جــان عــالي بــرخ را 
 

 آفتاب از امـر حـق طبـاخ ماسـت
  

 خداسـت ابلهي باشد كه گوئيم او 
 



 

 ٨٦ توحيد العبادة
 آفتابــت گــر بگيــرد چــون كنــي؟

  

 آن سياهي زوتو چون بيرون كنـي 
  

 نــي بــه درگــاه خــدا آري صــداع
  

ــعاع   ــر واده ش ــياهي را بب ــه س  ك
 

گر كشندت نيمه شب خورشيد كـو
  

ــواهي از او    ــان خ ــا ام ــالي ي ــا بن  ت
  

 حادثات اغلب به شب واقع شـود
  

 !و آن زمان معبود تو غائـب شـود  
 

نه خم شـويسوي حق گرو آستا
  

 وارهــي از اختــران محــرم شــوي
 

توحيد حقيقي را مسلم داشت و بيان فرمـود   بدين ترتيب ابراهيم خليل
. كه فطرت دين حنيف است، معدات سماويه و ارضـيه فاعـل حقيقـي نيسـتند    

  . بخشنده وجود حق است و جز او مؤثري در آفرينش نيست
با آنكـه در جـواب عـاجز    الشيء يعمي و يصم، قوم ابراهيم  ولي چون حب

اقرار بعدم نطق بتهاي خود كردند نتوانستند از عادات مذمومة چنـدين   ماندند و
{ ~ _  ` e d c b a } . سالة خود دست بردارند

 fzKFאW٦٥KE )  پس نگونسار كرده شدند بر سرهاي خود يعني سـر در
يـن بتهـا سـخن    اي كـه ا  پيش افكندند از خجالت و حيرت و گفتند تو دانسـته 

و پـس از شـنيدن سرزنشـها و     ،كنـي  پس چرا ما را امر به پرستش مي ،)نگويند
n m l k j i h  g } : توبيخات حضرت كه فرمود

 } |  { zy x w v u t s r q      p ozK
FאW٦٦–٦٧KE )كنند جز خداي تعـالي آنچـه    ابراهيم گفت آيا پرستش مي

بـاد شـما    ،ان نرساند شما را از زشتي و ناخوشيو زي ،سود ندهد شما را چيزي
كنيـد قباحـت    پرستيد بجز خدايتعالي آيا تعقل نمـي  را و مرا آن چيزي را كه مي

چون مجال سخن برايشان نماند بنابر شيوة جاهالن، روحـانيون  ) كردار خود را
 و جزاي او را سوزانيدن قرار دادن كه مبـادا  ،قوم حكم تكفير ابراهيم را نوشتند



  

 ٨٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

~ � ¡ ¢ £ ¤  } : مريــدان ســر از ايــن ســرّ بيــرون آرنــد
 ¦ ¥zKFאW٦٨KE )  گفتند بسوزانيد او را و ياري كنيد خدايان خـود

  .)كنندگان را اگر هستيد نصرت
نمرود موافق حكم قضات فرمان داد تا آتش افروختند و پيغمبر خـدا را در  

آن درياي آتش فرونگذاشت و آتش انداختند ولي ايزد منان فرستادة خود را در 
§ ¨ ©          ª  » ¬ ® ¯  ° ± ²        }  :بر خليل گلسـتان كـرد  

¿ ¾ ½ ¼  »  º   ¹ ̧   ¶ µ ́  ³zK
FאW٦٩ J٧١KE )    گفتيم اي آتش باش سرد و سـالمت بـر ابـراهيم و اراده

پـس مـا گردانيـديم ايشـان را      ،كردند نمروديان به ابراهيم مكري در سوختن او
زيانكارتر و نجات داديم ابراهيم و لوط را از عراق كه منزله نمرود و قوم او بود 

  ).به زميني كه بركت داديم در آن مر جهانيان را كه شام است
 آتـــش ابـــراهيم را دنـــدان نـــزد

 

 چون گزيده حق بود چونش گـزد 
 

ــود ــه ب ــي قلع ــراهيم ران  آتــش اب
 

ــرود دود؟   ــر آورد از دل نم ــا ب  ت
 

 را نبـــود زيـــانآتـــش ابـــراهيم
  

 هر كه نمروديست گوميترس از آن
  

جــان ابــراهيم بايــد تــا بنــور
  

 بيند انـدر نـار فـردوس و قصـور    
 

پايه پايه بـر رود بـر مـاه و خـور
  

ــد در   ــد همچــو حلقــه بن ــا نمان ت
 

 چــون خليــل از آســمان هفتمــين
  

 بگـــذرد كـــه ال احـــب اآلفلـــين
  

 اي خليل اينجا شرار و دود نيست
  

 سحر و خدعة نمرود نيسـت جز كه
 

 ايچون خليـل حـق اگـر فرزانـه
  

 اي آتــش آب تســت و تــو پروانــه
 

يكـي از  : يايـد گفـت   چند سخني است كه مـي  در قضيه مناظره ابراهيم
r q p o  n m l k }  :آنكـــه آنجـــا كـــه فرمـــود



 

 ٨٨ توحيد العبادة

 t szKFאW٦٣KE )  يعني بلكه كرده است اين را بت بزرگ ايشـان
ظـاهراً ايـن    ،)د از ايشان سئوال كنيـد نس اگر بتان سخنگو هستاز روي خشم پ
و اين عمل بت بزرگ نبوده اسـت و زيبنـدة جنـاب ابـراهيم     : كالم دروغ است

و يـاد  ( Z Y X  WzKFW٤١KE] \ [         ^ _ ` }  : نيست كه
جواب آنست كه جناب  ).ا بدرستي كه پيغمبر راستگوي بودكن در قرآن ابراهيم ر

ــ ــوداب ــوده ب Ò Ñ    Ð Ï Î Í Ì Ë zK}  :راهيم خــود فرم
FאW٥٧KE ) يعني قسم بخدا كه هر آينه تدبيري كنم در باب بتان شما بعد از

پـس از ايـن   ): آنكه روي بگردانيد از ايشان يعني برويد به خارج شهر وعيدگاه
O       N M L K J P      }  :تهديد جاي انكار نبود چنانكه قـوم گفتنـد  

 a  ̀  _ ̂    ] \ [ Z      Y X W V U T S  R Q
 c bzKFאW٥٩–٦١KE )       گفتند كـه كـرده اسـت ايـن كـار را بـا

گفتنـد   ،بـه درسـتيكه او از ستمكارانسـت    ،خدايان ما و اينها را درهم شكسـته 
گفتن پس  ،نامند كرد و او را ابراهيم مي شنيديم جواني كه به بدي بتان را ياد مي

د او را و چنان كنيد كه مردم او را ببينند شايد گواهي دهنـد كـه اينسـت    بياوري
و محض اينكه ابراهيم را به اقرار آوردند بطور استفهام ): كند بتان را نكوهش مي

Wאj i h g  f e dzKF }  :تقريري سؤال كردنـد 
٦٢KE ) ايان مـا  گفتند ابراهيم آيا تو اين كار را از شكستن و خورد نمودن به خـد

n m l  }  :آنجناب براي اتمام حجت و تنبيه ايشان فرمـود ): كردي
 t s r q p ozKFאW٦٣KE  ــاي ــتن بتهـ و شكسـ

 و اين سـخن انـدكي در   ،كوچك را به شرط نطق آنا بگردن بت بزرگ انداخت



  

 ٨٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

z y x  w     v u }  : فرمايـد  نفس قوم اثر كـرد چنانكـه مـي   
 | {zKFאW٦٤KE )بازگشتند و مراجعه كردند بعقول خـود و   پس

  .)د به پرستش چيزيكه نشنود و نگويدگفتند شما ستمكاراني
fe dzK }  :سخن ديگر اينكه جناب ابراهيم در مواضع سـه گانـه فرمـود   

FאW٧٦KE آيـد فـي الجملـه     اين را اگر بطور حقيقت و اعتقاد گفت الزم مي
قيق و اجتهاد بوده و واصل به مقام توحيـد  مذهب صابئه را داشته و هنوز در تح

در اين صورت چگونه ممكـن اسـت مرتبـة رسـالت را      ،و يقين نگرديده باشد
  . نه از روي اعتقاد گفت موهوم كذب است، واگرداشته هدايت قوم نمايد

جواب گوئيم سخن ابراهيم بر طريق اسـتفهام انكاريسـت كـه رب حقيقـي     
حقيق آنست كه گفته شود براي مماسات با قوم و ت: بودن ستارگان را انكار كرد

اظهار دخول در دين آنها نمود و بعد استدالل به افول كرد تا نزديك به انصـاف  
SR   Q    P O N MzK }  : فرمايـد  باشد چنانكه خداونـد مـي  

FאW٨٣KE )اين حجت ما است كه داديم ابراهيم بر قومش اقامه فرمايد :(  
 را بـــودايـــن دليـــل راه رهـــرو

 

 كــو بهــر دم در بيابــان گــم شــود
 

 و اصالن را نيست جز چشم و چراغ
 

ــراغ  ــد ف ــان باش ــل و راهش  از دلي
 

 گر دليلـي گفـت آن مـرد وصـال
  

 گفت بهـر فهـم اصـحاب جـدال    
 

 بهر طفلي نـو پـدر تـي تـي كنـد
  

 گر چه فهمش هندسه گيتـي كنـد  
 

پس همه خلقان چو طفالن و بنـد
  

 در وقـت پنـد   الزمست اين پير را
  

از اين مقدمات معلوم شد كه قول به تأثير ستارگان و سعد و نحـس ايـام از   
چون خاتم حنفاء است از اين عقيده منع  ملت صابئين است و ختمي مرتبت 

  .اكيد فرموده و ايمان به تنجيم را حرام و شرك به خدايتعالي قرار داده است



 

 ٩٠ توحيد العبادة
A: مرويست در معتبر از نبي اكرم

@.       كسيكه منجمي يا كاهني را تصـديق كنـد بـر آنچـه كـه
  !آورده است كافر شده است محمد

אA: روايـت كـرده   بن قـابوس از حضـرت صـادق    نضر
אא>@Kمنجم و كاهن و ساحر همگي ملعونند !  

אAالغـــه الب در نهـــج
אאאא
אאKא

אאאאא
אאאאא

אKKאکא
אא،אא
،אא@K  

هنگاميكه خواست به سفري رود گفتند يـا   حضرت اميرالمؤمنين: يمعن
اميرالمؤمنين اگر در اين هنگام حركتي كني از روي علم نجوم ترس آنست كـه  

نمـائي   كني كه شخص را هدايت بساعتي مي گفت گمان مي. به مراد خود نرسي
شخص  و نيز از ساعتي كه اگر ،ماند يكه اگر در آن سفر كند از خطر محفوظ م

ترسـاني؟ كسـيكه بواسـطة ايـن      گردد مي در آن حركت كند گرفتار مصيبت مي
و خود را در نيل به مراد و دفـع   ،را تصديق كند قرآن را تكذيب كردهو سخن ت

تا اينكه گفـت اي مـردم از    . ..مكروه از استعانت خداوند مستغني دانسته است
ان دهد حذر كنيـد زيـرا   ياد گرفتن نجوم جز آنچه كه در خشكي و دريا راه نش

و ساحر مانند كافر هـم در   ،و كاهن مانند ساحر ،كشاند كه اين علم بكهانت مي
אאآتش است 



  

 ٩١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
אאא

،אא،א
אאאאא

אK
אאאאא

אאא،אא
אאאאאK 

و نزديك اين حديث شريف اسـت حـديث ديگـري كـه ميـان او و مـنجم       
آيـا   :فرمـود  پـس علـي   ،منجم او را از سفر ممانعـت كـرد   ،ديگري رخ داد

اگر حساب كنم  :گفت ؟آنچه كه در شكم اين حيوانست نر است يا ماده ميداني
هر كس تو را به اين سخن تصديق كند بايد خود را از خداونـد   :فرمود ،دانم مي
  .نياز بداند و براي رفع شرور به چون توئي نيازمند باشد بي

אאA: بن اعين روايت كـرده   عبدالملك
אאאאאאא

،אאאא،W؟
،W@K  

ام، هر  گفتم كه من مبتالي به اين علم شده به حضرت ابي عبداهللا: معني
نشـينم و در   كنم، اگر طالع شر ديدم مـي  گام ميخواهم بطالع ن وقت حاجتي مي

فرمود  ،روم و اگر طالع را خير يافتم از پس حاجت مي ،كنم آنوقت حركت نمي
  .كتابهايت را بسوزان :فرمود. كني گفتم بلي آيا حكم هم مي

شود كه اعتقـاد بـه تنجـيم شـرك و كفـر       از اين احاديث صحيحه معلوم مي
است و مردم كامال مبتالي اين شـركند و ايـن   و چون مطلب بسيار دقيق  ،است

عقيده سبب بدبختيها و نااميديها و ترس از غير خدا و اميد بغير حق است بايـد  
  .تر گردد تفصيلي در اين امر شركي دهيم تا مطلب روشن



 

 ٩٢ توحيد العبادة
  .طبيعيات، حسابيات و وهميات:نجوم شامل چند قسمت است 

طبيعيات نجوم عبارتست از تأثير طبيعي آفتاب و ستارگان در روي زمـين و  
چنانكـه مشـهود    ،شود يچ وجه انكار نميه به هاين چيزيست ك. مواليد اين عالم

است كه آفتاب تأثير در روئيدن نبات و در تربيـت حيـوان دارد و در شـهرها و    
ي كم باشد مزاج اهل آن ا چنانكه اگر عرض ناحيه. طبيعت اهالي آن نيز مؤثر است

اي  و اگر عرض ناحيـه  ،مانند نوبه و حبشه ،ضعيف و رنگهايشان سياه و زرد است
. ماننـد تركسـتان   ،زياد باشد رنگهاي مردم آن نواحي سفيد و موهايشان اشقر است

پس تأثير طبيعي آفتاب و ماه و ستارگان امريست محقق و قول به تأثير طبيعب بـه  
  .ما نيست و اعتقاد به آن شرك نخواهد بود  هيچ وجه مورد بحث

كنـد و از كسـوف و    حسابيات نجوم اينسـت كـه مـثالً مـنجم حسـاب مـي      
كند اعتقاد و ايمـان بـه ايـن     دهد و غالب اوقات اشتباه هم نمي خسوف خبر مي

  . باشد محاسبات نيز موجب شرك نمي
اينكـه  شوند، مثـل   همي براي ستارگان قائلوهميات نجوم آنست كه تأثير و

بگويند به حكم ستارگان فالني عمرش فالن قدر است، يا اينكـه ثـروتش زيـاد    
اي كه در شكم ايـن زن اسـت    شود، يا بچه شود، يا وزير مي شود، يا فقير مي مي

خوشبخت يا بدبخت است، عالم خواهد شد يا جاهل، يا اينكه فالن روز بـراي  
اج مباركست، يا فالن روز مالقات پادشاهان خوبست، يا فالن ساعت براي ازدو

براي دواخوردن خوبست، فالن روز براي قصد كردن خوبست، فالن روز براي 
و امثال  ،خضاب كردن يا حمام رفتن يا كرسي گذاشتن و تغيير منزل مباركست

  .اين موهومات مانند روز سفر كردن و يا بنا كردن و غيره
به خدا محسـوب   آنچه كه در شرع ختمي مرتبت نهي و حرام شده و شرك

چنانكه در اخبار صحيحه كه ذكر شـد ايـن   . گرديده همين وهميات نجوم است
  .معني مراد است



  

 ٩٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
كند، زيرا ممتنع است كه بشر بتوانـد   عقل هم اين معني را كامالً تصديق مي

زيـرا كـه سـتارگان غيـر      ،به احوال جميع ستارگان و تأثيراتشـان راه پيـدا كنـد   
امروزه با وجـود تلسـكوپهاي قـوي    . ود ممتنع استاند و علم بغير محد محدود

گويند كه فوق كهكشان محسوس كهكشانهائي هست كه با اين  علماي رصد مي
شود  عجيب است چگونه مي. به خوبي ديد توان آنها را ادوات بصري فعلي نمي

كه بشر با اينكه به احوال همه ستارگان راه ندارد، با ديدن و رصد چنـد سـتاره   
  @KאA ندة عالم و افراد موجود در آن كند؟حكم به آي

. خنـدد  از طرف ديگر علم تنجيم مشتمل بر اصولي است كه عقل بر آن مـي 
كند كه در آسـمان حمـل و ثـور و حيـه و      مانند اينكه بداهت عقالئي حكم مي
و متقدمين چون فلك را بدوازده قسـمت   ،عقرب و دب و كلب و تنيني نيست

يم كردند و خواستند از براي هر يك عالماتي معين كنند آنها را به صـورت  تقس
ولي علماي نجـوم از  . با اينكه اين شباهت خيلي بعيد بود ،حيواني تشبيه كردند

هاي سـفلي   اين اسماء و عالمات موهوم تفريعاتي متفرع كردند و گفتند صورت
عقـرب فلكـي    ها را تـابع صـورت   هاي علوي هستند؛ پس عقرب مطيع صورت

و شير را تابع شير موهوم فلـك   ،ها را مطيع صورت تنين فلكي يو افع ،گرفتند
خندد  ليكن كسيكه چگونگي وضع اين اسماء را بداند بر اين احكام مي ،دانستند

  . گردد و درغگوئي علماي نجوم بر او روشن مي
و ايـن   ،مبتني بر تقليد محـض اسـت   ،هتبعالوه اين علم روش خاصي نداش

چنانكه  ،اي دارد مخالف مقالة طايفة ديگر هر طايفه مقاله: تقليد هم منظم نيست
ها مذهب خاصي داشتند و فرس هم مذهب ديگـري هنـديها هـم احكـام      يبابل

  .كردند و غير از اينها مذاهب بسيار ديگري نيز بود ينجوم را به قسم ثالثي بيان م
اند  گوئيهائي كرده ر زماني پيشبينيم كه منجمان د اگر بتاريخ مراجعه كنيم مي

  : ولي به زودي دروغگوئيشان واضح شده است



 

 ٩٤ توحيد العبادة
. براي محاربه با اهل شام حركت فرمود هجري اميرالمؤمنين 37در سنة 

شود و شكست سـختي بـر    در اين جنگ كشته مي همة منجمين گفتند علي
و الي شـام غلبـه كـرد    بر اه دروغشان روشن شد و لشكر علي. او وارد آيد

  .و عاص خالصي نتوانستند جست كه قرآنها بر سر نيزه كردندجز بحيلة عمر
اي اميرالمؤمنين چون قمر در برج  :همچنين در جنگ خوارج منجمان گفتند

فرمـود   آن حضـرت . عقرب است اگر حركت كني شكست خواهي خـورد 
كنم، حركت فرمود و فتح و فيـروزي كامـل نصـيب     متوكال علي اهللا حركت مي

  .ش گرديدحضرت
عبيداهللا زياد گفتند كه اگـر بـا مختـار جنـگ     ه هجري منجمان ب 67در سال 

داهللا زياد با هشتادهزار نفر حركت كـرد  يعب ،كني فتح و پيروزي نصيب تو گردد
و ابراهيم پسر مالك هم با هزار مرد جنگي از طرف مختار پيش آمد، دو لشـگر  

نفر از اصحاب عبيداهللا كشته شد و سه هزار  در زمين نصبين بهم رسيدند، هفتاد
ها از صد تجاوز نكرد و پسر مالك عبيـداهللا را   ولي از لشگريان پسر مالك كشته

  .در معركه كشت
هجري كه بناي بغداد پايان رسيد منجمـان اتفـاق كردنـد كـه      146در سال 

اي در اين شهر نخواهد مرد ايـن عقيـده بـه     كند كه خليفه طالع اين بنا حكم مي
اتفاقاً . اي شيوع يافت كه شعرا منصور باني بغداد را تهنيت و تبريك گفتند اندازه

چون منصور در راه مكـه مهـدي در ماسـبدان، هـادي در عسـاباد، و رشـيد در       
طوس درگذشتند، اين عقيده رفته رفته كامالً مؤثر و مؤكد گرديد ولي هنگـامي  

ين اصـل باطـل شـد و    كه امين در بغداد بدست طاهر ذوالمينين به قتل رسيد، ا
پس از آن جمعي از خلفا مانند واثق ومتوكـل و   ،دروغگوئي نجوم ظاهر گرديد

و از اين قبيل دالئل و شـواهد بـر   . معتضد و مكتفي و ناصر هم در بغداد مردند
  .كذب منجمان بسيار است



  

 ٩٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 :اند اهل تنجيم بر صحت آن به آيـه مباركـه   اگر گفته شود كه استدالل كرده

 {¡  � ~ }  § ¦ ¥   ¤ £ ¢zKFאW١٩KE  ــريفه ــة ش : و آي
{ |  { z y x w vzKFW١٦KE    كه در اين دو آيـه بـه

شـود ايـام سـعد و نحـس واقعيـت       پس معلوم مي ،روز نحس اشاره شده است
  : گوئيم دارد، جواب مي

روز نحس به معني روزيستكه سرمايش سـخت باشـد چنانكـه راغـب      :اوال
  .كه ايام نحسات يعني شديدات البرد: كند صريح مياصفهاني در مفردات ت

زمان معلول حركت و موجودي است كه در ذات او تصـرم و انقضـاء    :ثانياً
به بيان واضح موجوديست سيال و غير باقي و ايـن موجـود غيـر     ،مأخوذ است

 شـب و  اند از آن و دقيقه و سـاعت و روز و  باقي را در آن قطعاتي فرض كرده
سال و قرن و دهر و هر قطعه از زمان پس از رفتن و منقضي شدن هفته و ماه و 

  .گردد آن ديگر موجود نخواهد شد و برنمي
אא 

مثالً تـا روز   ،تا قطعه اول زمان معدوم نشود قطعه ثاني موجود نخواهد شد
و در ذات زمان كه حقيقت  ،ز يكشنبه موجود نخواهد شدشنبه معدوم نشود رو

شود كه بگوئيم اين قطعه نحـس اسـت و    سيال است نحس و سعد تصوير نمي
  .يا مبارك و نامبارك ،اين قطعه سعد

شـود سـعد و نحـس     اي كـه در آن واقـع مـي    اما اجزاء زمان بواسطة حادثه
خالصـه  . نآة نزول قـر مثل اينكه ماه رمضان مبارك و سعد شد بواسط ،گردد مي

انـد و البتـه موجـودات     موجودات و حوادث چون گاهي سعد و زمـاني نحـس  
زماني در افق زمان واقعند، از اين جهت سعد و نحس آنها را نسـبت بـه زمـان    

توان گفت كه روز  و ذات زمان علت براي خوبي يا بدي نيست و نمي ،دهند مي
  Kא .ث داردخاصي نحس يا سعد است و ايام تأثير در حواد



 

 ٩٦ توحيد العبادة

WאzKF{ ~ �  ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ § } و معني آية مباركه 
١٩KE  و ايـن   ،ها در روزيكه نحـس بـود   فرستاديم عذاب را بر آن(اين است كه

نـه   ،و مسـتمر صـفه نحـس اسـت     ،)نحوست هميشه مالزم مكذب رسل است
آن روز چهارشـنبه   و هر كه گمان كند نحوست صفت روز است و. صفت روز

  .آخر صفر است و اين روز هميشه نحس است در فهم قرآن خطا رفته است
و اعمـال  . پس سعود ايام و نحوس آن به سعادت اعمال و نحوست آنسـت 

و آنـروز كـه عمـل    . سعد در موافقت رسل و اعمال نحس در مخالفت آنانست
زنـد نحـس    و اگـر اعمـال رذيلـه سـر     ،شايسته از انسان صادر شود سعد است

روزيكـه  . و بر مشركين نحس ،چنانكه روز بدر بر مؤمنين سعد بود: خواهد بود
اگـر چـه روز سـيزدهم يـا روز      ،عمل صالح از انسان صادر شـود سـعد اسـت   

  .چهارشنبه آخر صفر باشد
گـر چـه عيـد     ،روزيكه عمل بد از انسان صادر شـود آن روز نحـس اسـت   

  Kא. نوروز باشد



  

 ٩٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  و تشائم است 1ديگر از اقسام شرك اصغر تطير

 طيره بكسره طاء و فتح ياء تشائم به چيزي اسـت : گويد ابن اثير در نهايه مي
  .، و طيره مصدر تطير است مثل تخير و خيره)يعني شوم گرفتن و زدن فال بد(

اصل تطير اين بود كه در جاهليت وقتي كسي ارادة سفر يا تجارت يـا كـار   
اشت مرغ يا حيواني وحشي را از منزلش ميراند، اگر آن حيوان به سـوي  ديگر د

اگـر  . گفتنـد  رفت بـارح مـي   و اگر به سوي چپ مي ،رفت آنرا سانح راست مي
بعضي از  ،ناميدند آمد قعيد مي و اگر از پشت آنان مي ،كرد ناطح روي به آنان مي

بعضـي ديگـر    و ،جسـتند  و تبـرك بسـانح مـي    ،گرفتند اعراب بارح را شوم مي
چنانكه در ميان ما نيز مردماني هستند كه تبر به قهقهـة جغـد    ،برخالف اين بود

اش در  تطير در اسـتعمال اوليـه  . گيرند و واي واي او را به فال بد مي ،جويند مي
گيرنـد   و بعدها در همه حـوادثي كـه شـوم مـي     ،تشائم به پرنده وضع شده بود

  .استعمال شد
. اض اجتمـاعي و خلقـي بشـر را معالجـه فرمـود     چنانكه امر رسول اكرم

همچنين اين مرض مهم تطير را كه بيشتر بشر مبتالي بـه آن هسـتند و روز بـه    
ايـن  «: چنانكه در جواب سؤال از تطيـر فرمـود  . گردد، عالج كرد روز زيادتر مي

. »چيزيست كه بعضي از شما بدان گرفتاريد ولي نبايد شما را از كارتان باز دارد
هنگاميكه فال بد زديد آن كار را ترك نكنيـد،  «: يث ديگر است كه فرموددر حد

بايد دانست كه تطير فقط به كسـي ضـرر    ،برويد و تطير شما را از كار بازندارد
بـه   ،بينـد  زند كه از آن بترسد، ولي كسيكه اعتناء نكنـد و بـرود ضـرر نمـي     مي

،،א: اين دعا را بخواند خصوص اگر
Kא،،

K  
                                                           

 .گويند تطري را به فارسی رسه مرغوا می −١



 

 ٩٨ توحيد العبادة
و هـر چـه    ،طيره و تشأم از اقسام شرك و القاء شـيطان و وسوسـة اوسـت   

نائي كنـد  اعت و اگر بي ،شود انسان به آن بيشتر اهميت بدهد مؤثرتر و بزرگتر مي
و مادامي كه قلب را مشغول آن نكـرده و فكـرش را    ،گردد اثر و مضمحل مي بي

  .وجه مؤثر نخواهد بود به هيچ ،متوجه ننموده باشد
اگر كسي متشائم و بدبين در زندگاني باشد بدبختيها مثل سيل به او هجـوم  

نود به آن ش يا مي ،بينيد و هر چه مي ،شود كند، و درهاي وسوسه بر او باز مي مي
كوري يـا شـلي يـا صـاحب      زند، مثالً صبح كه از خانه بيرون بياد اگر تشأم مي
يا هر كلمه كه بشنود و غير مناسب ببينـد بـه فـال بـد      ،تشائم ميزند ،آفتي ببيند

حال اين شـخص ماننـد حـال يـك نفـر      . پندارد يو خود را بدبخت م ،گيرد مي
و هيچ وقـت متوكـل بـر حـق      ،وسواسي است كه التفات بر علم و ناصح ندارد

و هميشـه متمسـك بـه     ،بلكه برهنه از اعتماد و اتكاء به خالق جهانست ،نيست
باشد، هر كس بـه اينجـا برسـد بالهـاي گونـاگون       اسباب موهوم و ضعيف مي

شود، مانند كسي كـه دمـل    روزگار و مصائب چرخ بوقلمون كامالً متوجه او مي
شـخص بـدبين و    ،پاشـد  ن نمك بر آن ميو به جاي آ ،گذارد دارد و مرهم نمي

از هـر امـري   . باشـد  و زندگانيش تنگ مي ،متطير هميشه محزون و متحير است
و چه  ،پندارد هر موهومي را مؤثر مي. كند، در هر كاري وسواس دارد دوري مي

  . ماند بسيار از حظوظ و منافعي كه از آنها محروم مي
و خداوند در قـرآن از قـول    ،است تطير و بدبيني كار دشمنان انبياء و رسل

ــي  ــان م ــد منكــرين رســل بي z y x wv u t s } }   :فرماي
 k j i h  gf e dc b a ̀                 _ ~ }  |

 lzKFW١٨ J١٩KE )     ما شما را شوم گرفتيم، اگر بـه ايـن سـخنان خـود
 ،رسـد  و از ما به شما عذاب سـختي مـي   ،كنيم خاتمه ندهيد شما را سنگسار مي



  

 ٩٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
ست، بلكه شما قومي هستيد كـه از  ا اگر فكر كنيد شومي شما با خودتان :گفتند

B A }  :فرمايـد  همچنين از قول قوم فرعـون مـي   ).ايد حد تجاوز نموده
 T S R Q P ON M L K  J I H GF E D C

 Y X W V  UzKFאאW١٣١KE  
 رسـد  اگر به قوم موسي ارزانـي و وسـعت رزق و فراوانـي و عافيـت مـي     (
و اگر قحط و بال و مرضي  ،حق با ماست و سزاوار اين نعمتها هستيم :گفتند مي
پس خدا . از شومي موسي و اصحاب او و بدقدمي ايشانست :گفتند رسيد مي مي

   .)دانند نه سبب موسي ولي ايشان نمي ،خبر داد كه شوميشان از جانب خداست
® ¯  ¬ }   :فرمايـد  مـي  همچنين دربارة دشمنان رسـول اكـرم  

 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ̧  ¶µ ́  ³       ² ± °
 ÎÍ Ì Ë      Ê É ÈÇ Æ Å    ÄzKFאW٧٨KE     پس در اين سـه جـاي قـرآن

در جـواب تطيرشـان بـه     ،فرمايـد  خداوند تطير را به دشمنان رسل منسوب مـي 
در جواب تطيرشان به  ،א :فرمايد و قوم او مي موسي
و در جواب تطيرشان به رسـل   ،א: فرمايد مي اكرم رسول

 :گوينـد  ابن عباس مـي  ،א> :مايدفر مي
يعين قضا و قدرشان نزد خداست، و در روايت ديگـر يعنـي شوميشـان از نـزد     

شومي و  و به واسطة كفر و تكذيب آيات و رسل خدا، نتيجة عمل كه ،خداست
و اين شومي شومئي است كه در دنيـا بـه    ،بدبختي است از نزد خدا خواهد بود
  .واسطة اعمال بد حاصل شده است

r q p  o  n } : فرمايـد  اين معني نظير قول خداست كه مـي 
 tszFKאאW١٣KE ) زننـد بـر گـردن خوشـان      يعني آنچه از خير تطير مـي



 

١٠٠ توحيد العبادة
ابوعبيـده   ،אאאא: گويـد  عـرب مـي   .1)است
عرب  .گويند گويد طائر نزد عرب به معني حظ است كه به فارسي بخت مي مي
  .א: گويد مي

يعنـي سـبب شوميشـان نـزد     אاند كـه   بعضي هم گفته
ا زو آن اعماليست كه در نامة عمل ايشان نوشته شده و خـدا آنهـا جـ    ،خداست

  .هدد مي
نيسـت، يعنـي    اين معني متناقض با سخن رسل كه گفتند 

و به سبب اعمال و  ،رسد با شماست حفظ شما و آنچه به شما از خير و شر مي
پس اينها از طرف ما انبيـاء و  . گرديد كفر و مخالفتتان با ناصحين گرفتار آنها مي

دشـمني شـماها بـا     بلكه بواسطة سركشي و ،رسل نيست و ما مسببشان نيستيم
، چنانكـه  و طائر ظالم با خودش است و آن هم نزد خدا مكتوبست. انبياء است

Ò   Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë      Ê É ÈÇ Æ Å    Ä Ã Â Á    }  :فرمايد مي
 Ö Õ Ô  ÓzKFאW٧٨KE  گويند  اگر بدي به كفار برسد مي(يعني
ين قوم حرف خود چرا ا. ست، بگو همه از نزد خداستو ااي محمد از طرف ت

فهميدند آنچه را كه تـو از طـرف حـق     كردند و مي اگر تفقه مي) فهميد؟ را نمي
چون هر چـه رسـول خـدا آورده خيـر محـض      . گرفتند اي به فال بد نمي آورده

و فسـاد در آن راه   ،صالح حـال امـت اسـت    ،شود است، شر در آن تصور نمي
آن نيسـت، رحمـت    حقيقت حكمت و عقل اسـت، عبـث و بيهـوده در    ،ندارد

شود، پس اگر اين قوم اهل فهـم و درايـت    جور در آن تصور نمي. صرف است
                                                           

طائر به معنی عمل است و گردن بعمل اختصاص  @KאאAاند در  بعضی گفته −١
چنانكه . اندازد و قدرت برداشتن آنرا ندارند داده شده به جهت اينكه گردن حمل طوقی است كه به گردن می

 .يا مثًال فالن كار را بكن گناهش به گردن من ,ستا ه فالن بر گردن فالنگويند گنا می



  

١٠١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
زيرا كـه شـومي   . زدند بودند، به خير محض و وجودي سراپا رحمت تطير نمي

فقط از خود بشر است به سبب كفر و ظلم و شـرك و اعمـال شـرك و افعـال     
مانند ساير حظوظ . و اينها نزد خدا محفوظ است ،زشت كه در آنان راسخ شده

  .اند ديگري كه به اعمال خود تهيه كرده
Aفرمـود   از جابر روايت شده است كه رسـول اكـرم  

@. يعني غولي نيست و طيره حقيقتي ندارد و هيچ چيز شوم نيست .  
אאA: اهللا قـال رسـول  : بن مسعود كـه گفـت   از عبيداهللا

@K  
طيره شرك است ولكن با توكل به خـدا اثـرش   : فرمود رسول اكرم: يعني
  .شود محو مي

يعنـي كسـي    .@אאAدر روايت ديگر است كه 
و در روايـت ديگـر   . كه او را تشأم از عمل باز دارد به شرك نزديك شده است

Aא،אW؟W
@K  ...  يعني كسيكه او را تشأم از حاجتي كه دارد بـاز دارد
Aعرض كردند كفارة آن چيست؟ فرمود اين دعا را بخواند . مشرك است

KKK@K كه سابقاً ذكر كرديم.  
أم كار مشركين اسـت  پس بنا بر نص آيات و اخبار معلوم شد كه تطير و تش

  .دو به هيچ وجه علت از براي امري نخواهد بو
אאאK 



 

١٠٢ توحيد العبادة
  گرفتند عطسه است در جاهليت شوم مي هاز چيزهائي ك

روزي كه  ،داشتند شنيدند دست از كار باز مي اي مي اهل جاهليت اگر عطسه
كردنـد كـه مبـدا از     دن مردم حركـت مـي  كردند پيش از بيدار ش قصد شكار مي
  .اي صادر شود و مانع از رفتن به شكار گردد كسي عطسه

אAگفتند  شد مي داشتند صادر مي اگر عطسه از كسي كه او را دوست مي
@Kگفتند  كرد مي يخصي كه مورد بعض ايشان بود عطسه مشاگر  وA
@K )وقتـي كسـي    .)به معني سرفه است وري درد كبد و قحاب بضم قاف
خـدا كنـد شـومي     :گفـت  گرفـت مـي   شنيد و شوم مـي  اي از شخصي مي عطسه
  .زدند به عطسه شديد بيشتر تشأم مي .ات بر خودت باشد عطسه

هنگامي كه آفتاب نبوت از افق عربستان طالع شد، خداونـد متعـال بواسـطه    
تشأم و تطير بعطسه نهي پيغمبرش اين موهومات جاهليت را باطل و مردم را از 

كردنـد   كننـده مـي   صريح فرموده و تشريع كرد كه به جاي نفريني كه به عطسـه 
كننده نوعي از  و چون نفرين بر عطسه ،براي او طلب رحمت كنند و تبريك بگويند

و امر شد كـه شـنوندة عطسـه، از بـراي      ،ظلم بود دعاء به لفظ رحمت تشريع شد
 אت كنـد و مـراد از تشـميت گفـتن     كننده تشميت و طلب مغفر عطسه

  ).اند بعضي تكريم و احترام بعضي تشميت را با سين مهمله خوانده(
از كارهاي دورة جاهليـت بـوده    ،خالصه شوم گرفتن عطسه كه شايع است

  .كه اسالم آنرا باطل كرده است
אA: كننـده را دوسـت دارد   فرمود كه خداوند عطسـه  نبي اكرم

אא،אא
א@.   يعني خداوند عطسه را دوست و خميـازه

كند بايد هر قـدر   دره مي دارد، پس وقتي يكي از شما دهن دره را مكروه مي دهنو 
كرده و آه آه گفـت شـيطان    ممكن است مخفي بدارد، زيرا وقتي كه دهانش را باز

  .و خميازه عالمت كسالت و سستي است ،چون عطسه باعث نشاط. خندد مي



  

١٠٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  مستحسن و ممدوح است 1تفائل

انسان بايد در زندگاني متفائل بوده و نسبت بـه آينـده اعتمـاد بـه خداونـد      
  .داشته باشد

سـت  يعني تطيري ني .אא :فرمايد مي رسول اكرم
فـال نيكـو را    شكي و شبهة نيست كه پيغمبـر . دارم و فال نيكو را دوست مي

چنانكـه در   ،و فال بد مقارن فرمـود  ،داشت و مدح آنرا با ابطال تطير دوست مي
،אAفرمايد  مي حديث صحيح ديگر است كه رسول خدا

אWאא،א@K     يعنـي تطيـر حقيقـت
عرض كردند كه آن چيست؟ فرمود كلمه و . ندارد و بهترين اقسام آن فال است

پس نخست تشأم و طيره را باطـل  . شنود سخن خوبي است كه يكي از شما مي
  .و پس از آن فال نيكو را تأييد كرد ،نشود فرمود تا تصور طيره به رسول اكرم

 دشـو  هيچ وجه تصـور شـرك نمـي    در اعجاب به فال نيكو و تفائل زدن به
بلكه از طبيعت انساني و فطرت آدميزاد است كه به آنچه ماليم طبيعت و موافق 

از  فطرت اوست تمايل دارد چنانكه در بعضي آثـار اسـت كـه رسـول اكـرم     
قـرآن را بـا   . آمـد  شكوفة حناء و حلوا و عسل و آب شيرين سرد خوشش مـي 

د و معالي اخالق و مكارم شـيم و  دا داشت و گوش مي صورت نيكو دوست مي
خالصه هر كمال و خير آنچه كه انسـان را بـه خيـر و كمـال برسـاند دوسـت       

  .داشت مي
حقتعالي در غرائز بشر به وديعه گـذارده اسـت كـه بـه شـنيدن اسـم نيكـو        

مانند اسم نيكوكاري و رستگاري و ظفر و كاميابي  ،گردد خوشحال و مسرور مي
وقتي كه اين اسماء به گوش انساني  ،ري و امثال آنهاو شادماني و كمك و توانگ

                                                           
 .نامند می» مروا«تفأل را به فارسی رسه  −١



 

١٠٤ توحيد العبادة
اش قـوت پيـدا    گـردد، اراده  شود، روحش خوش مـي  برخورد، قلبش روشن مي

گـردد، در او تـرس و    كند، ولي وقتي اضداد آنها را شنيد متأثر و محزون مي مي
كند بنابر اين تطير پر از ضرر دنيوي و سبب نقصـان ايمـان بـه     گرفتگي پيدا مي

  .و در نتيجه موجب شرك به او خواهد بود خدا
اين خوش آمدن مردم از اسماء مبارك و نيكو و سخنان زيبا نظير همان حس 

عجاب و تحسين در مقابل مناظر زيبـاي طبيعـت، باغهـاي     غريزي آنانست كه با
قشنگ، آبهاي صاف و گوارا و رنگهاي زيبـا، بويهـاي خـوش و غـذاهاي لذيـد      

. تنع است كه نفوس بشر از آنها منزجـر و منصـرف گـردد   و مم ،كند وادارشان مي
و روح  ،كنـد  نافع و مفيد است، نفس را خوشحال مـي  ،پس تفأل از براي شخص

  .رساند و به توحيد هم ضرري نمي ،دهد را نشاط مي
ست امـا مقاصدشـان مختلـف اسـت و     ى ااگر چه فال و طيرة مأخذشان يك

زننـد   چه محبوب و نيكوست تفأل مييعني به آن: فرقشان هم از اين لحاظ است
ولي به آنچه كه تنفر آورده مكروه و قبـيح و   ،و خود ممدوح و مستحسن است

  .تشأم ميزنند و خود مكروه است ،مشئوم است
 ،داد و بـه جـاي اسـم بـد     عرب را چنين مرسوم بود كه اسماء را تغيير مـي 

زيـده را سـليم   مـثالً مارگ . گرفـت  گذاشت و آنرا بفال نيكو مي اسمي خوب مي
 گفت به تفأئـل اينكـه عـن    زد، تشنه را ناهل مي ناميد و تفأئل به سالمت مي مي

ناميد بتفائل اينكه اميد اسـت بفـوز و    شود، بيابان را حفازه مي قريب سيراب مي 
گردد كه تفأئل و تيمن از عناصـر   پس از اين بيانات واضح مي ،رستگاري برسد

بين بـود و دنيـا را بـه     د به همه چيز خوشباي. مهم تكوين شخصيت انسانيست
  .ديدة مبارك نگاه كرد

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
 

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
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اي است كه اگر در آن عبوس نظر كردي عبوس جلوه خواهد  دنيا مانند آئينه

  . واهد كردو اگر به ديدة خوش نگاه كردي خوش و خرم جلوه خ ،كرد
رنگي استپيش ترك آئينه را خوش

 

 پيش زنگي آينه هم زنگـي اسـت  
 

آمد زندگي فال نيكو زده و عادت كنيم كه هميشـه نظرمـان    بايد در هر پيش
  .نه به چشم نااميدي و يأس ،به امور و كارها به چشم اميدواري و رحمت باشد

 ،خير باشـد  چه ،شخص متفأل نسبت به گذشته خود راضي و خشنود است
 ،كنـد  و چه شر، وثوق به خدا دارد، به آينده خود اميدوار است، اداء واجب مـي 

و نتيجه را از خداونـد متعـال   . كند رود، تسبيب اسباب مي دنبال وظيفة خود مي
  .خواهد مي

 ،تشأم ناشي از ضعف نشاط و ضعف قوة عصبي و سستي قوه عقلي اسـت 
م و خرافات حركت و در ند از اوهادر اين حالت شخص در زمينهاي پست و بل

رسـد كـه در آسـمان عقلـش      كند تا به جائي مي ساوس جوالن ميجو تاريك و
شود كه روح  ابرهاي تاريك و دودهاي متراكم از تطير و تشأم و بدبيني پيدا مي

بخشـد، اراده را ضـعيف و افكـار را     نفـس را كسـالت مـي    ،كند را خاموش مي
  . سازد دگرگون مي
و او را در كارهـا   ،دهـد  به آدمـي نشـاط مـي    ،كند عقل را بيدار مياما تفأل 
و روح را از زنجيرهـاي   ،دهـد  گرداند، نفس را از بدبختيها نجات مـي  شجاع مي

  .كند وساوس و بدبيني آزاد مي
م درود بر روان پاك خاتم پيغمبران بـاد كـه امـت مرحومـه را از     در خاتمه كال

. و خوشـبختي بـر انـدام مسـلمانان پوشـانيد     بدبختيها نجات داد و لباس سـعادت  
  هومات را از دماغ مردم خارج نمودو مو ،خرافات را ريشه كن كرد

אאK 



 

١٠٦ توحيد العبادة
  آدم غلو در انبيا و صالحين است سبب كفر بني

WאF E D C B AzKF } : فرمايـد  خداوند مي
١٧KE  مثالً غلو بمعني تجاوز از حد استאFאאE    يعنـي بهـاي

  .متاع باال رفت و گران شد و از حد تجاوز كرد
 ،خداوند تبارك و تعالي در اين آية مباركه اهل كتاب را از غلو نهي فرمـوده 

در اين ميان غلو نصاري نسبت به ساير ملل شديدتر است، چنانكه عيسـي را از  
 ،ت و خـدائي رسـاندند و پرسـتش كردنـد    مرتبة عبوديت و نبوت به رتبة الوهي
كه علماء و احبار باشـند غلـو كردنـد و     حتي در حق بعضي از اتباع عيسي

عصمت در حقشان قائل شده و سخنانشان را از حق و باطل و صـدق و كـذب   
¨ ©  ª » ¬ }  فرمايـد  خداوند مي. اطاعت كردند

 ¯ ®zKFאW٣١KE  
  .و كردند و به خدايش معترف شدندصدوقيه از يهود نيز در حق عزيز غل

אאA: فرمايد رسول اكرم مي
אא@Kحد در حـق مـن نكنيـد و     يعني مدح بي

گوئي كردند و بـه مقـام    گزاف گزاف نگوئيد چنانكه نصاري در حق عيسي
  .مرا بندة خدا و رسول او بخوانيد ،دا هستممن بندة خ. خدائيش رسانيدند

اهللا اذن  در زمان پيغمبر بعضي در حق حضرتش غلو كردند و گفتند يا رسول
و حـديث   ،به سختي از اين كار نهي كـرد  رسول اكرم ،را سجده كنيمو بده ت

 :مذكور را در آن حال فرموده است، زيرا سجده منحصر براي ذات ربوبي است
 { µ         ´zKFW٣٧KE خواه براي شـخص  . به غير خدا شرك است

رسـند   ولي عجب است كه جهال وقتي به قبر اوليـاء مـي  . باشد، خواه براي قبر
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و حتي بعضي از نادانان متصـوفه بـه مرشـد و شـيخ خـود نيـز        ،كنند سجده مي
  .نمايند سجده مي

אאA: گويـد  ابن عباس مي
א@K  

فرمود از غلو اجتناب كنيد و دوري بجوئيد زيرا اقـوام   رسول اكرم: يعني
  .سابقه را غلو هالك كرد

ــعود  ــن مس ــي  K@אאA: از اب يعن
غلوكننـدگان و كسـاني كـه از حـدود     : سه مرتبه پشت سر هم فرمـود  پيغمبر

  .ند هالك شدندتجاوز كرد
אA: الرضا روايت شـده  در عيون اخبار

א،א
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אאאא>@K  
به من رسيده است كه قـومي  : عرض كرد مأمون به حضرت رضا: معني

بـن   پـدرم موسـي   :فرمـود  ،نماينـد  و از حـد تجـاوز مـي    در حق شما غلو كرده
بـن    از پـدرش علـي   بـن علـي   بن محمد از پدرش محمـد  جعفر

مـرا   بن ابيطالـب   از پدرش علي بن علي  از پدرش حسين الحسين
مرا از مرتبة خود باالتر نبريـد زيـرا   «: فرمود رسول خدا: روايت كرد كه گفت

ة خـود قـرار داد و آنگـاه بـه مقـام پيغمبـري       كه خداوند متعال نخست مرا بنـد 
بشري را سزاوار نيست كه خداوند بـه او كتـاب و   : (فرمايد رسانيد، خداوند مي

و مـرا غيـر از    ،و او به مردم بگويد بندة من باشيد ،حكم نبوت مرحمت فرمايد
لكن بايد بگويد كه در علم و عمـل كامـل باشـيد زيـرا كـه شـما        ،خدا بپرستيد
كنـد كـه فرشـتگان و پيغمبـران را      و به شما امر نمي ،دارسين كتابيدمتعلمين و 

حضـرت  ) كنـد؟  آيا بعد از اسالم شما را به كفر امر مي. خدايان خود قرار دهيد
شوند و مـرا گنـاهي    دو طايفه دربارة من هالك مي:  فرمود بن ابيطالب علي

يگـر آنانيكـه   و دسته د ،كنند يك دسته مردمي كه در دوستي من غلو مي: نيست
ما از دست كسانيكه غلو كرده ما را مانند عيسي . نمايند در دشمني من افراط مي
اي عيسـي  : (فرمايد جوئيم، خداوند مي برند بيزاري مي از حد خودمان باالتر مي



  

١٠٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
! آيا تو، به مردم گفتي كه مرا و مادر مرا خداياني غير از خداي جهـان بگيريـد؟  

مرا نسزد كه آنچه سزاوار نباشـد بگـويم و اگـر    تو از شرك منزه هستي،  :گفت
و مـن آنچـه را    ،داني آنچه را كه در ضميرم پنهان است مي. اي ام تو دانسته گفته

به مـردم جـز آنچـه را كـه امـر      . هائي تو داناي پوشيده. دانم كه پنهان داري نمي
ماداميكـه در   ،كردي نگفتم كه خداونـد پروردگـار مـن و خودتـان را بپرسـتيد     

و وقتي كه در گذشتم تو مراقب آنان بـودي،   ،انشان بودم شاهد حالشان بودممي
عيسي و فرشـتگان مقـرب از اينكـه    (فرمايد  خداوند مي). بيني تو هر چيز را مي

: فرمايـد  و نيـز خداونـد مـي   ) كننـد  بندة خدا باشند عار ندارند و استنكاف نمـي 
والني رفتنـد و مـادر او   بن مريم جز رسولي بيش نبود كه پيش از او رس  عيسي(

پس هر كه ). كردند خورند يعني قضاي حاجت مي نيكوكار بود و هر دو غذا مي
از براي انبياء ربوبيتي و يا نبوتي يا از براي ائمـه نبـوتي يـا از بـراي غيـر ائمـه       

  .»او بيزاريم امامتي دعوي كند ما در دنيا و آخرت از
אאK 
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  در بيان حقيقت واسطه و وسيله بين حق و خلق

يكي از مسلمات عقل و ضروريات دين عبارت از ايـن اسـت كـه انبيـاء و     
رسل سالم اهللا عليهم واسطة بين خلق و حقند و بشر ناچـار از داشـتن وسـائط    

  . است و بدون آنان دنيا و آخرت او خراب خواهد بود
ي صـورت شـرك بـه خـود     چون اين مبحث از مسائل مشكله است و گـاه 

گيرد و بسياري از مسلمين بواسطة عـدم دقـت در ايـن معنـي جـزو گـروه        مي
باشـيم و   گردند، از اين جهت محتاج به تحقيق در ايـن مسـئله مـي    مشركين مي

است بعرض برادران ايماني  آنچه را كه مطابق كتاب خدا و سنت رسول اكرم
  : رسانم مي

د شخصي از جانب خداوندي براي هدايت اگر مراد از واسطه اينست كه باي
زيرا . و راهنمائي بندگان مبعوث شود، البته اين مطلب حق و عين حقيقت است

آيـد   و از چه كاري بدشت مي. دانند خداوند چه عملي را دوست دارد مردم نمي
دارد و همچنين مردم واقف نيستند  كند و از چه چيز بازمي يا به چه چيز امر مي

دهـد و چـه كـاري شـقي دنيـا و       لي با آنان سعادت نشـأتين مـي  چه عمل و قو
داند كدام  و نيز عقل بشر از وصف خدا عاجز است و نمي. گرداند آخرتشان مي

صفت اليق جالل اوست و به چه نامي بايدش خواند و همچنين به كيفيت معاد 
 ايسـت كـه   پس مسلماً انسان محتاج بواسطه . و حشر اجساد عقل بشر راه ندارد

  . او را به راه راست هدايت كند و مطالبي را كه گفته شد براي او بيان نمايد
 چونكه حق غيب است و نايد در عيـان

 

ــران  ــن پيغمب ــد اي  نايــب حقن
 

و چون احتياج به رسل مسلم شد بر خداي جهانست كه يك دسته هاديـان  
  .و راهنمايان بفرستد

نافرمـاني از ايشـان    ايمان به رسل جوهر هدايت و حقيقت رستگاريسـت و 
اصل گمراهي و دوري از حق است بـدون اطاعـت پيغمبـران و متابعـت انبيـاء      
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^ _ `            } گر نبي نيسـتي ز امـت بـاش    : نجات براي كسي ميسر نخواهد بود
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٣١KE )ا خداونـد شـما را   اگر خدا را دوست داريد پيرويم كنيد ت: بگو اي پيغمبر
پس اغنيـاء و  ) دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، خداوند آمرزندة مهربانست

رسل واسطه و وسيله براي هدايتند و سرپيچي از فرمان آنـان مايـة گمراهـي و    
  .بدبختي است
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كنـد،   كه براي شما رسوالني از ميان خودتان آمده و آيات مرا براي شما بيان مي

كسي كه از خدا پرهيز كرد و اعمال خود را اصالح نمود ترسي بر او نيسـت و  
دند، گردد آنانكه آيات ما را تكذيب و از ايمان به آنها خودداري كر محزون نمي

  ).باشند ل آتشند و در آن مخلد ميآنان اه
Á À ¿  ¾ ½  ¼ » º ¹ } : فرمايـد  نيز خداوند مي
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 JzKFW١٢٣ J١٢٦KE  ...)ا بيايد، هنگاميكه راهنمائي از طرف من نزد شم
و  ،افتـد  و در زحمـت نمـي   ،شـود  كسي كه پيروي راهنماي مرا بكند گمراه نمي

و او را در روز قيامـت   ،كسيكه از ذكر من اعراض كند زندگي او سخت گـردد 
گويـد خـدايا مـن در دنيـا بينـا بـودم چـرا مـرا كـور           مـي . انگيـزيم  كور بر مي
آنهـا را فرامـوش كـردي    گوئيم وقتي معجزات ما براي تو آمـد   مي! برانگيختي؟

  .!)شود همچنان تو امروز فراموش مي
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FאW٨ Jشوند پاسبانان  اي از كفار به جهنم انداخته مي هر بار كه دسته( ).٩
آيا براي شما رسولي نيامد تا از اين عذاب بترسـاند؟  : پرسند خ از ايشان ميدوز
بلي آمد و او را تكذيب كرديم و گفتيم خداوند چيـزي نـازل نكـرده     :گويند مي

  .)است و شما در گمراهي بزرگي هستيد
z yx w v u t s } |  { }   :فرمايد و نيز مي
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٧١KE ) شـوند و وقتـي بـدان جـا رسـيدند       و كفار دسته دسته به جهنم رانده مـي
آيا براي شما رسوالني : گويند گردد و پاسبانان دوزخ به كفار مي درهايش باز مي

از خودتان نيامد تا آيات خداوند را بر شما تالوت كند و شما را از مالقات اين 
  .)بلي آمد لكن كلمة عذاب بر كفار واجب شده بود :ندروز بترساند؟ گفت

zy x w v u  t } | }   :فرمايـد  و نيز خداوند مـي 
 l        k j i h     g         f e d c b   a ̀  _  ~   }

 mzKFאW٤٨ J٤٩KE )را جز براي بشارت ثواب و ترسانيدن  و پيغمبران
ورد و خود را اصالح كند ترسي بـر او  پس آنكه ايمان بيا. فرستيم از عذاب نمي

و آنان كـه آيـات مـا را تكـذيب كردنـد بـه علـت         ،گردد نيست و محزون نمي
  .)گردند فسقشان دچار عذاب مي

LK J I H  G F      E   D  C    B  }   :فرمايد و نيز خداوند مي
 V U T S  R Q P O N M



  

١١٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

c b  a ̀  _ ̂  ] \ [ Z  YX W  e d
 n m l  k j i hg f  r q p o

 yx w v u t szKFאW١٦٣ J١٦٥KE )  همچنان كه بر نـوح و
پيغمبران بعد از او وحي كرديم، بر تو نيز، اي محمد وحي فرستاديم، به ابراهيم 
و اسماعيل و يعقوب و اوالد او و عيسي و ايوب و يونس و هـارون و سـليمان   

يش از اين سرگذشتشـان  وحي فرستاديم و به داود زبور را داديم، رسوالني كه پ
ايـم و   هـا را بـر تـو نقـل نكـرده      را بر تو نقل كرديم و رسوالني كه نيز قصه آن

براي اينكه مردم حجتي بر خداوند نداشته . خداوند متعال با موسي تكلم فرمود
رسـوالن  ) خبر از اوضـاع در آخـر كـار قلمـداد نكننـد      يعني خود را بي(باشند 

  .) رستاديماي ف بشارت دهنده و ترساننده
تعـال بيـان حـال مكـذبين     نظير اين آيات در قرآن بسيار است كه خداوند م

و آيات ديگري هم  ،ه است كه بواسطة تكذيب رسل هالك شدندرسل را نمود
. دليل بر اينست كه خداوند در همه حال يار و پشتيبان پيغمبران خود بوده است

¨ ©  ~  � ¡       ¢ £ ¤ ¥ ¦ § } : فرمايـد  چنانكه مـي 

 ®   ¬ « ªzKFאW١٧١ J١٧٣KE )ًـ    محققا بنـدگان  ه كلمـة مـا ب
كه آنان منصور خواهند شد و لشگر ما غلبه خواهد كرد، در علم ازلي : پيغمبر ما

ــا گذشــت Z Y X W   V U ] \      [ ^ _ }  .)م
 `zKFW٥١KE )ات دنيا و روز آخرت يما پيغمبران خود و مؤمنين را در ح

  .)كنيم كمك مي
: در آيات ديگر خداوند به صراحت امر به اطاعت پيغمبـران فرمـوده اسـت   

{y x w      v u t s rzKFאW٦٤KE ) ــري را پيغمب



 

١١٤ توحيد العبادة

E D C B A }    .)نفرستاديم جز براي اينكه به اذن خدا اطاعت شود
 GFzKFאW٨٠KE كسي كه پيغمبر را اطاعت كند خدا را پيروي كرده است(.  

 {^  e  d c  b a     ` _zKFאW٣١KE )  ،بگو، اي محمـد
 .)اگر خدا را دوست داريد مـرا پيـروي كنيـد تـا خـدا شـما را دوسـت بـدارد        

{ p o n ml k   j  i  h g f e d c
 qzKFאאW١٥٧KE )   آنان كه بر رسول خدا ايمان آوردنـد و او را تـوقير و

نـوري را كـه بـه او نـازل شـده بـود       تعظيم و بر ضد دشمنانش كمك كردند و 
È  Ç Æ Å Ä Ã       Â Á }     .)پيروي نمودند، آنان رسـتگارند ) قرآن(

ÒÑ Ð Ï     Î Í Ì Ë        Ê    ÉzKFאאW٢١EK ) براي كسانيكه
اميدوار به لقاي خدا و روز بازپسين هستند و هميشه بياد خـدا هسـتند در كـار    

يعني از هـر حيـث اقتـداي بـه او      ،)وبي استرسول خدا اقتداي پسنديده و خ
  .سزاوار است

ولي اگر مراد از واسطه اين باشد كه انبياء و رسل را واسطه و وسـيله بـراي   
جلب نفع يا دفع ضرر قرار بـدهي مثـل اينكـه بگـوئي انبيـاء واسـطة در رزق،       

و بعد از اين وسايط حاجـت كـه    ،واسطة در حيات و واسطه در شفاي مرضند
  . اي را ولي قرار داده و به توسط او جلب يا دفع ضرر كرده غير خدا

ــي ــد م ــد خداون j  i h g f e d c b  a  }  :فرماي
 z y  x wv  u t s r q p o nm l kzKFאW٤KE  

خدائي كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ما بين آنهاست در شش روز آفريـد و  (
آيـا متـذكر   . و شـفيعي نيسـت   د، جـز او شـما را ولـي   استوى كربعد بر عرش 

  .)شويد؟ نمي



  

١١٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

§ ¨ © ª » ¬ ®  ¯ °           ±   ² }  :فرمايـد  نيز مي
 Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ̧  ¶ µ ́  ³

  Ê É         È Ç Æ  Å ÄÃ ÂzKFאאW٥٦–٥٧KE ) را  بگو آنـان
 پنداشتيد، بخوانيد؛ آنان قادر به ازالـه ضـرري از   كه جز از خدا، خداوندشان مي

كنيد نيز وسـيلة تقـرب بـه     آنهائي كه عبادتشان مي. باشند شما يا تحويل آن نمي
جويند كه كدام از اينها نزديكتر است و اميد به رحمت خدا دارنـد و از   خدا مي

  .)ستا قاً عذاب خداي تو حذر كردنيترسند و محق عذابش مي
Ì Ë Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â Á } : فرمايـد  نيز مـي 

 Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í  Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ  B A
 N  M L K J IH G F E D CzKFW٢٢ J٢٣KE ) بگــو

هـا و زمـين    آنان را كه جز از خدا خداوندشان پنداشتيد بخوانيد، آنان در آسمان
ها و زمـين مشـاركتي بـا     ، آنان را در آسماناي مالك چيزي نيستيد اندازة ذره به

. گردنـد  خداوند متعال شـافع نمـي   كنند در نزد خدا نيست و معاونتي به او نمي
سـبب   .)زع از دلها ايشان نمايدمگر براي كسانيكه اذن بدهد مفيد شود تا دفع ف

نزول اين آيه اين بود كه گروهي در كشف كربات و دفع بليات مسيح و مالئكه 
خداونـد در جـواب ايـن گـروه     . خواسـتند  خواندند و از آنـان يـاري مـي    را مي
  .و انبياء قادر بزائل كردن ضرر و تغيير در آن نيستندفرمايد كه مالئكه  مي

ــي ــز م ــد و ني _ `     h g f    e d c b      a } : فرماي
     w v             u t s    r q p o  n m l    k j i

 f   e d cb a  ̀    _ ~ } | { z           y x
  j i h gzKFאW٧٩ J٨٠KE )   ــه ــت ك ــزاوار نيس ــري را س بش



 

١١٦ توحيد العبادة
داوند به او كتاب و حكم و نبوت مرحمت فرمايد و او به مردم بگويـد بنـدة   خ

 ،من باشيد و مرا غير از خدا بپرستيد لكن بگويد در علم و عمـل كامـل باشـيد   
كنـد كـه فرشـتگان و     زيرا كه شما متعلمين و دارسين كتابيد و شما را امر نمـي 

  .)كند؟ را به كفر امر ميپيغمبران را خدايان قرار دهيد آيا بعد از اسالم شما 
ئكه و ائمه هدي را واسـطه قـرار داده از آنهـا رزق و    پس هر كه انبياء و مال

حيات و توكل بر آنها كند و از آنان جلب منفعت و دفع مضرت بخواهد، مانند 
آمرزش گناه و رفع بدبختيها و سد حاجات و دفعت فقر و فاقـه، ايـن شـخص    

  . كافر است لمرسلينبنص قرآن كريم و اجماع امت سيدا
Z Y X  WV UT S R Q }  : فرمايـد  خداوند مـي 

  h g f e d c b a `  _ ^ ] \ [
   x w v u t s r  q p o n m l k j i

 b a ̀           _ ~}  | { z yzKFאW٢٦ J٢٩KE 
بعضي گفتند خداوند فرزندي از مالئكه اتخاذ كرد خداوند از اين منزه اسـت،  (

كـه بنـدگان مكـرم او هسـتند و در كـالم بـر خداونـد متعـال پيشـي          بلكه مالئ
كنند، خداوند آنچه را كه در پيش رو و پس  گيريد و بر طبق امر او رفتار مي نمي

داند، فقط براي كسـي كـه خداونـد راضـي اسـت شـفاعت        سر ايشان است مي
نـدي  يكي از آنان بگويد من جـز او خداو  رلرزند و اگ و از ترس او مي د،كنن مي

   .)كنيم ظالمان را چنين مجازات مي. دهيم هستم جزاي او را جهنم مي
ــز مــي ــد ني _ `  g f e d c b a } : فرماي

 r q p  o n m l k j  ihzKFאW
١٧٢KE )كنند و هـر   مسيح و مالئكه مقرب از اينكه بندة خدا باشند استنكاف نمي



  

١١٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
جميعاً بسـوي خـود بـراي     كس از عبادت او سرپچي كند و تكبر نمايد، آنان را

  .)كند مجازات حشر مي
~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ } : فرمايـــد و نيــز مــي  

  ̧    ¶ µ ́  ³ ² ±  ° ̄   ®  ¬ « ª ©
È     Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   É

  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë ÊzK
FW٨٨ J٩٥KE)    چـه خبـر بـدي    . گفتند خدوند متعـال فرزنـد ايجـاد كـرد

به سبب اين اسناد نزديك شد آسمانها پاره، زمين شـكافته و كوههـا   ! ... آورديد
شايسته مقام خداوند نيست كه اوالد داشته باشد، زيرا همـة آنچـه   . ويران گردد
دانـد و همگـي    هاست بيش از بندة او نيستند، مقدار و عدد آنها را مي در آسمان

  .)آيند در روز قيامت يكان يكان نزد او مي
z y x w v  u t s r }  :فرمايـــد يو نيـــز مـــ

 «    ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~  } | {
 ³ ² ± ° ̄  ®¬zKFW١٨KE )  ــدا ــز از خ ــان ج آن
گوينـد   مـي  و ،نماينـد  رساند عبادت مي چيزهائيكه با آنان نه ضرر و نه نفعي مي

 بگو آيا چيزي را كه در آسمانها و زمين. كنندگان ما در نزد خدايند اينان شفاعت
  .)اوند از اين شرك منزه و برتر استدهند؟ خد داند به او خبر مي خداوند نمي
ä ã â  á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø }  : فرماينـد  نيز مـي 

  ê é è ç æ åzKFאW٢٦EK )مالئكه در آسمانها هستند  و چقدر
مگر بعد از آنكه خداوند به كسـيكه  ! ... دهد اي نمي كه شفاعت آنها اندك فائده

  .)جازه دهد تا مورد شفاعت واقع شودخواهد و از او راضي است ا مي



 

١١٨ توحيد العبادة

L  K JI      H G F E     D C B A }  :فرمايـد  و نيز مي
 QP O N   Mz. )اي محمـد اگـر خداونـد ضـرري بـه تـو       ( ).107: يونس
و اگر ارادة نيكي به بتو كنـد كسـي    ،اي براي آن جز او نيست رساند زائل كننده

  .)خشش كردن او بشودتواند مانع ب مين
» ¬ ® ¯    ° ± º ¹ ¸ ¶  µ´ ³ ² «    }  :فرمايد و نيز مي

 ¾½ ¼zKFW٢KE )تواند جلو رحمتي را كـه خداونـد بـه مـردم      كسي نمي
توانـد آنـرا    مـي گيـرد كسـي جـز او ن    فرستد بگيرد، و آنچه را كه از مردم مي مي

  .)بفرستد و رها سازد
دهـيم، چنانكـه وزراء    ياء را واسطه قـرار مـي  ست بگوئي انبياء و اولا ممكن

م را بـه عـرض   دواسطه ميان پادشاه و رعيتند؟ يعني همچنانكه وزراء حوائج مر
خواهند، همچنين انبيـاء و   رسانند و از پادشاه قضاي حوائج ايشان را مي شاه مي

رسانند و خداونـد رزق و حيـات و    اولياء نيز عرايض بندگان را بعرض خدا مي
زيرا كه انبياء . كند ياري و مال و جاه را بوسيلة انبياء ببندگان مرحمت ميشفا و 

ترند و مردم  ترند همچنانكه وزيران به پادشاه نزديك و اولياء بدرگاه الهي نزديك
دور از او، مردم بايد به طرز ادب و تواضع حاجت خـود را از وزراء و دربانـان   

زيـران نـافعتر از سـؤال مسـتقيم از     پادشاه بخواهند و حاجت خواستن آنان از و
  . پادشاه هست

اگر انبياء و اولياء را بدين نحو واسطة ميان خلق و رب قرار بـدهي محـض   
  ! ... و جز با توبه نتوان خود را از ناپاكي آن نجات داد ،كفر و شرك است
خبر است و  داند، از گوشه و كنار بي پادشاه جزئيات را نمي! اي بيچارة نادان

. به احوال رعيت نيست، پس بايد كسي او را از حال ايشان مستحضر نمايدآشنا 



  

١١٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

µ ´ ³  ¶ }  :ولي آيا خداوند عالم به همه جزئيات و قلوب مردم نيست
 º¹ ¸zKFאW٢٥٥KE  { Ñ Ð Ï Î Í ÌzKFאW

٥٩KE  و برگـي از درختـي    ،دانـد  آنچه را كه در پيش رو و پس سر آنهاست مي
  . ر آنكه بدان آگاهستافتد مگ نمي

ولي خداوند بـه بنـدگان از رگ    ،مردم از پادشاه و پادشاه از مردم دور است
ــت   ــر اس ــردن نزديكت « } P O N M       L K JzKFW١٦KE }  : گ

 Ê É È  ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼
  Î Í Ì ËzKFאW١٨٦KE )   اگر بندگان از تو درباره مـن سـؤال

كـنم، پـس آنـان نيـز      كنندگان را اجابت مي هستم، دعوتمن نزديك : كنند، بگو
رشـد   اجابت دعا را از من بخواهند و به من ايمان بياورنـد تـا شـايد نائـل بـه     

  .)گردند
  : وساطت وزيران در محضر پادشاه از سه قسم بيرون نيست

آنكه چون پادشاه واقف بجزئيات حـال رعيـت نيسـت، وزراء او را از     :اول
و وقتيكه پادشاه از اوضاع باخبر شد اقدام به اصـالح   ،كنند مياين جزئيات آگاه 

  .نمايد حال رعيت و برآوردن حاجت آنان مي
اگر براي انبياء وساطتي از اين نوع تصور كني، نعوذ باهللا حقتعالي را جاهـل  

پرستي و توحيد  اي و مسلماً اين عقيده مخالف با اصول يكتا بحال بندگان دانسته
  .صريح است بوده و خود كفر

تواند مستقيماً بكارهاي رعيت رسيدگي كـرده و   آنكه چون پادشاه نمي :دوم
ست كه او را در ا از دشمنان دفاع نمايد، بدين جهت محتاج به وسائط و اعواني

  .تقويم امور مالك ياري كنند



 

١٢٠ توحيد العبادة
اگر انبياء را بدين نحو قرار بدهي، مسلم و بديهي اسـت كـه كفـر و شـرك     

Õ Ô Ó Ò } : اوند محتاج به معاون و ظهيري نيستزيرا خد ،محض است
  Ü  Û Ú Ù Ø × ÖzKFW٢٢KE فرمايـد  خداوند مي:   { u t s

  ª © ¨ §¦                ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  {  z y  x    w vzK
FאאW١١١KE )      ،بگو شكر خداوندي را سزاسـت كـه فرزنـدي اتخـاذ نكـرد

باشد و براي  الصي از ذلت محتاج دوست نميشريكي در ملك ندارد و براي خ
  .)او تكبير بسزائي كن

شود، خداوند متعال خالق و رب و  هر چه در عالم وجود از اسباب ديده مي
نياز است و ما سوي اهللا فقير درگاه اوينـد،   مالك اوست پس حقتعالي غني و بي

كنـي   به خالف ملوك كه به خادم و لشگر و خشم محتاجند و اگر درست دقت
امـا  . لشگر و خدم و وزيران با سالطين شريك در ملك و فرمانفرمـائي هسـتند  

  W١KEאT  S R          Q      P    O  NM LzKF } : حقتعالي
اينست كه تصـور شـود پادشـاه بـر رعيـت احسـان و رحمـت         :قسم سوم

 كند و محركي خارجي الزمست كه اورا نصيحت و وعظ كند و پند دهد تا نمي
بواسطه وعظ او در پادشاه رهبتي از ستمكاري و رغبتي به نيكوكاري پيدا شـود  

  . و مشفوع له را مورد عنايت شاهانة خود قرار دهد
اگر وساطت انبياء را به اين نحو تصور كني بطالنش محتاج ببرهان نيست و 
بديهي است كه اين اعتقاد نيز كفر و شـرك صـريح اسـت، زيـرا كـه حقتعـالي       

همـه   ،باشـد  تر از مادر به طفل مي ر موجوداتست و به بندگانش مهربانپروردگا
چگونـه   א: ستى اچيزها تابع مشيت اله

 ت نداشته و محتاج به پند دهنـده باشـد؟  قممكنست خداي جهانيان رحمت شف



  

١٢١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

 { a            ` _ ~ } | {zKFאאW٤٣KE    ــام ــه از مق ــر آنك مگ
محترم رسل و ائمه استدعا و خواهش و التماس دعا كني، به اين معني در مقـام  

خواهم كـه دعـا كنـي در     اي پيغمبر، اي امام؛ از تو مي: رسل و ائمه عرض كني
حق من كه مريضم را خداوند شفا دهد يا مرا غني كند، يا موفق به علم كنـد و  

و . اسـت و درسـت اسـت   بلكـه راه ر  ،غير اينها؛ به اين وجه شرك نخواهد شد
الدعوه هستند و دعايشان در درگاه ربوبي مورد  چون البته انبياء و ائمه مستجاب

از خداوند متعـال خواهـانم كـه     ،قبول است مسلماً حاجت برآورده خواهد شد
و دعاي پيغمبر و ائمه را در حق همـه   ،امت مرحومه را موفق به توحيد گرداند

  . مستجاب فرمايد
اين شد كه هر كس انبياء و اولياء را واسطه ميان خـدا و   پس حاصل مطلب

خلق، سنخ وسايطي كه ميان شاه و رعيت است قرار دهد، اين شخص مشرك و 
  . ستى اخارج از دين حنيف اسالم

: خداوند تبارك و تعـالي نصـاري را بـه ايـن نحـو شـرك مـذمت فرمـوده        
{ ²  ± ° ̄  ® ¬ « ª  © ̈

 À ¿¾    ½ ¼ »  º¹ ̧  ¶ µ ́  ³ Â Á
  ÃzKFאW٣١KE )بن مريم را خداونداني غير از خدا   احبار و علماي خود مسيح
جـز او   ، در صورتي كه امـر شـده بـود فقـط خـداي واحـد را بپرسـتند       دگرفتن

¨ }   .)گرداننـد  نيست، منزه است از آنچه كـه شـريك او مـي   بحق خداوندي 
 ¯ ®    ¬ «      ª ©zKFאW٦٢KE  {ed c b a ` 

 k j i h     g        fzKFאW٢٩KE )   هر كه در آسمانها و زمـين اسـت از او
  .)كند، او هر روز شأني دارد سؤال مي



 

١٢٢ توحيد العبادة
پرستي را از ريشـه   قرآن اين تاج توحيد را بر سر مردم گذارد و شرك و بت

  .برانداخت تا اينكه جز از خدا نترسند و جز بر او توكل ننمايند
q p o n m  l k j }  :فرمايــد خداونــد مــي

 srzKFאW٤٤KE )يد و آيات مـرا بـه قيمـت    از مردم نترسيد و از من بترس
  .)كمي نخريد

 {  ] \       [ Z Y X W   V U   T S RzKF
אW١٧٥KE )ترسـاند، از آنـان نترسـيد و     همانا شيطان دوستداران خود را مي

  .)ايد از من بترسيد گر ايمان آوردها
r    q p o n m l k j i }   :فرمايـد  مينيز 

 zy x w v u t szKFאW١٨KE ) ا كسي رمساجد خدا
ات بدهد كند كه ايمان به خدا و روز آخرت داشته، اقامه نماز كند و زك بر پا مي

  .)و جز از خدا نترسد
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï        Î Í Ì  Ë    } : فرمايـد  و نيز مـي 

 ÕzKFאW٥٢KE )ه اطاعــت خــدا و رســول او را بكننــد و از خــدا كســانيك
  .)1بترسند و از او بپرهيزند، آنان فائزانند

| { ~ _    ` e d c b  a }   :فرمايــد نيــز مــي
 o n m  l     k j  i h g fzKFאW٥٩KE ) اگر به
گفتنـد خـدا    شـدند و مـي   آنچه خداوند و رسول او به آنان داده است راضي مي

ست به زودي خداوند از فضل خود و فرستادة او نيز كـه رسـول   ى ابراي ما كاف
  ).مراد غنيمت است( .)اكرم است به ما خواهد داد

                                                           
 .رستگارانند ١
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Ò     Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È } : فرمايـد  نيز مي
  Ù Ø × Ö Õ Ô ÓzKFאW١٧٣KE ) مؤمنين كساني

ن هستند كه وقتي مشركين به آنان گفتند مردم بر ضد شـما جمـع شـدند از آنـا    
سـت و  ى اخداوند براي مـا كـاف  : در حاليكه ايمانشان زيادتر شد :گفتند ،بترسيد

  .)ستى اوكيل خوب
اگر بگوئي به جواز توسل به انبياء و اوليـاء در غيـر امـور هـدايت و امـور      
تكويني مانند رزق و حيات و شفا و غيـر اينهـا بـه ايـن آيـة مباركـه اسـتدالل        

¨ © � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  § } اند كـه   كرده
 ® ¬ «  ªzKFאW٣٥KE  

و [اي مؤمنين از خدا بپرهيزيد و در طلب وسيله تقرب بـه او باشـيد   (يعني 
و ما كـه انبيـاء و اوليـاء را وسـيله     ) شايد رستگار شويد] در راه او جهاد نماييد

كنـيم زيـرا در ايـن آيـه      دهيم اطاعت امر خدا را مي براي حاجات خود قرار مي
نبياء و اولياء و صـالحين  ه أتخاد وسيله شده است، پس استغاثة بمباركه كه امر ا

و وسيله قرار دادن آنها ميان خلق و حـق در امـور تكـويني مشـروع و صـحيح      
آويـز قـرار دادن علـم و     مراد از طلب وسيله دسـت : گوئيم در جواب مي. است

عمل براي نزديكي به خداست زيرا كه حقيقـت زلفـي و تقـرب بخـدا داشـتن      
. د درست و اعمال نيك است پـس بايـد علـم و عمـل را وسـيله قـرار داد      عقاي

شخص رسل چنانكه ذكر شد واسطه در هدايتند و اطاعت آنان وسيلة تقرب به 
خداست، هر كه اطاعت پيغمبران را بكند و علم و عمل صالح داشـته باشـد بـه    

ه خـدا  خدا نزديك است و هر كه عالمتر و به شريعت عاملتر باشد نزديكي او ب
بيشتر است، چنانكه نزديكي متعلم به معلم آنست كه كماالت معلم در او جلوه 



 

١٢٤ توحيد العبادة
و هر چه شاگرد فاضلتر باشد و از استاد بيشتر استفاده كند بـه او نزديكتـر    ،كند
  .شاهد بر اينكه وسيله به معني طاعت و عمل صالح است. است

Aنص مفسرين و لغويين است كه وسيله را به معنـي   :اوالً
אא@K )    تفسـير  ) يعني آنچه طاعات و علم كـه بـدانها توسـل بكننـد

  .اند و راغب اصفهاني در مفردات بدين معني تصريح كرده است كرده
§ ¨ © ª » ¬ ®  ¯ }  نص كتاب كريم است :شاهد دوم

 ¾ ½ ¼ » º ¹    ̧  ¶ µ ́  ³ ²   ±           °
    È Ç Æ  Å ÄÃ Â Á  À ¿       Ê ÉzKFאאW٥٦

 J٥٧KE غال مبتال شدند، خداوند تبارك و تعالي اين آيه را بر  قريش به قحط و
كرديـد خداياننـد و    آنان را كه گمـان مـي  : (پيغمبرش فرستاد كه اي محمد بگو
ايشان قادر بزائل كـردن سـختي يعنـي    ! ... حاجات شما را روا ميدارند، بخوانيد

توانند در آن بدهند اين خدايان كه  تغييري هم نمي تند وقحط و غال از شما نيس
اينان ) ها هستند مراد عيسي و مريم و عزير و مالئكه و جن(كنيد  پرستششان مي

جويند كه كدام نزديكتر است و اميد به رحمت او  خود وسيله تقرب به خدا مي
تو حذر  ترسند و سزاوار است كه از عذاب پروردگار كنند و از عذاب او مي مي
ند مانند مسيح و مالئكـه و جـن، توسـل    ا يعني اينان كه مقربان درگان اله). شود

  .جويند و از او اميد بخشش دارند بحق سبحان مي
و نبايـد از آنهـا    ،پس معلوم شد كه اينان مثل ساير بندگان بيم و اميد دارنـد 

ة گردد كه مـراد از وسـيل   و در نتيجه روشن مي ،كشف ضرر و حاجت خواست
زيرا خداوند در اين آية اخير آن  ،تواند باشد در آية مباركه كه انبياء و اولياء نمي
  ).به استداللي كه گذشت(صفت را از ايشان سلب كرده است 



  

١٢٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
العابدين سالم اهللا عليه، در صحيفة سـجاديه در   سيدالساجدين حضرت زين

אA: كند دعاي دفع مكر دشمنان چنين عرض مي
@K        يعنـي خـدايا وسـيله مـن بـه تـو

آويز من اين است كه چيزي را شـريك تـو نگـرفتم و     يكتاپرستي است و دست
  .معبودي با تو اتخاذ نكردم

پس از اين آية مباركه و دعاي صحيفه سجاديه و تحقيق مفسرين معلوم شد 
و شخص را نبايد وسـيله   ،نبي يا ولي استعمال نشده كه وسيله به معني شخص

بلكه وسيله منحصر به علم و عمل صـالح و اطاعـت رسـول اسـت و      ،قرار داد
  . نزديك كنندة عبد به رب عقايد صحيحه و اعمال فاضله است

اطالع از مباني دين اينسـت كـه    هاي مسلمانان بي يكي از مصائب و بدبختي
اهللا عليهم اجمعـين جمـاعتي از    ها دين سالم ز ائمهو هر يك ا در زمان پيغمبر

 و اوليـاء  دروغگويان و زنادقه بـر ايشـان دروغ بسـتند و دربـارة پيغمبـر     
كردند، آن بزرگواران  صفت خدائي قائل شدند و خود را به پيغمبري معرفي مي

  .كردند جستند و بر آنها لعنت و نفرين مي از ايشان بيزاري مي
اي از ايشـان   فرقه. اند كه همگي ببطالن شرايع قائلند رقهغالت در اصل نه ف

و از صـورتي بـه صـورتي     ،شود گويند كه خداوند به صورت خلق ظاهر مي مي
فرقة ديگر  .گردد و شناختن چنين خلقي موجب سقوط تكاليف است منتقل مي

و  كننده و ميراننده هستند و مراد از نمـاز  زنده گويند كه ائمه خالق و رازق و مي
و مقصود از شراب و قمـار و زنـا مردمـان بـد      ،اشخاص خوبند اتروزه و زك

  .شود و هر كس اينها را شناخت تكليف از او ساقط مي ،باشند مي
  ! ...مالحظه كنيد چگونه غلو در ميان مسلمانان رواج پيدا كرد

آميـز عـوام و جهـال شـد وجـود       چيزي كه در اين قسمت محرك و دسـت  و
  .وجود داشت و ائمه طاهرين وافري بود كه در پيغمبر صفات عالي و علم



 

١٢٦ توحيد العبادة
افتضاح اين است كه در حـق امامزادگـان و بعضـي از اراذل خلـق در حـق      

نيز آثار ربوبيت و خالقيـت و قضـاي   . مرشدان خود كه سر تا پا جهل و نادانيند
حاجات و رفع كربات قائل شدند، و كار جهـل و شـرك بـه جـائي رسـيد كـه       

در موقع ذكر و عبادت در نظر گرفتند و گفتند بايـد مخاطـب    صورت مرشد را
: را مرشد قرار دارد و حتي مرشد را سجده كردند و عبادت نمودند» اياك نعبد«

אאאאK  
كـه از  » كشّـي «چنـد حـديث از   ما در اينجا 

  : كنيم است نقل ميعلماء مهم اماميه 
AאאאWא

א،
אאאאא

אאא،אאא
א@K 

: فرمـود  بن الحسـين   كند كه حضرت علي از ابو حمزه ثمالي روايت مي
به خاطرم عبداهللا سباء يهودي آمـد  ! خدا لعنت كند كسي را كه به ما دروغ بندد

را دعوي خدا عبداهللا را لعنت كند كه امر مهمي  ،و تمام موي بدن من برخاست
او جز به اطاعت خدا و رسـول   ،بنده خدا بود و برادر رسول كرد واهللا علي

بكرامت و بزرگي جز بـه   همچنين رسول اكرم ،او به بزرگي و كرامت نرسيد
  .اطاعت خدا نرسيد

Aאאא
א،א
אא
אא
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אאאא
@K 

 يث صحيح از هشام بن حكم روايت كرده كه از حضرت صادقدر حد
اش ايـن بـود كـه بـر پـدرم دروغ       مغيره بن سـعيد طريقـه  : فرمود شنيدم كه مي

گرفـت، اصـحاب مغيـره كـه در ميـان       بست و كتابهاي اصحاب پدرم را مي مي
گرفتنـد و بـه مغيـره     كتابهاي ايشان را مـي  ،اصحاب پدرم پنهان بودند، به تزوير

كـرد كـه آنهـا را ميـان شـيعه شـايع        و او كفر و زندقه داخل آنها مـي  ،ادندد مي
بـن    پس هر چه در كتابهاي پدرم از غلو هسـت همانسـت كـه مغيـره    . گردانند

  .سعيد داخل كرده است
Aאאא
אאאא

א،אאא،א
אאא،

،،אא،
אא،

،،א،אא،א،
א،،א،א،א،

،א@K 
آن حضـرت روزي  «: كرد است كـه  روايت ي از حضرت صادقنيز كش

به اصحاب خود فرمود خدا مغيره و آن زن يهودي را، كه با او آمد و شد داشت 
بست و خداوند  به پدرم دروغ مي! آموخت، لعنت كند و از او سحر و شعبده مي

بندد، واهللا ما بندة خدائي  قومي هستند كه بر من دروغ مي. ايمان را از او گرفت
قدرت بر ضرر و نفع نداريم، اگـر خـدا بـر مـا رحـم كنـد بـه        ما  ،بيش نيستيم



 

١٢٨ توحيد العبادة
واهللا مـا  : و اگر ما را عذاب كند در ازاي گناهان ماست ،رحمت خود كرده است

بـه قبـر    ميـريم و  ما نيز مـي  ،ت آزادي از خدا نداريمءو ما برا ،را حجتي نيست
و از مـا   دارنـد  آورند و در صحراي قيامت مـي  و ما را از قبر بيرون مي ،رويم مي

 نيحسو حسنو عليو واي بر آنانيكه رسول اكرم ،كنند سؤال مي
  .»!كنند را در قبر اذيت مي بن علي محمدو علي بن حسينو

אאאא
אAאא،W

אא
،Wאאא@K 

كند كه من با يحيي بن عبداهللا بـن حسـن    نيز كشي بسند صحيح روايت مي
فدايت شوم، اين جماعـت گمـان   «: بودم، يحيي گفت نزد امام موسي كاظم

دست بر سـر  ! سبحان اهللا، سبحان اهللا«: حضرت فرمود» غيب ميداني كنند تو مي
واهللا «: و فرمـود » !من بگذار واهللا در تن و سرم مويي كه برنخواسته باشد نمانـد 

  .»! ...نيست دانيم جز به روايت از رسول اينكه ما مي
WAאא

אאאאא،א
אא،אאא@K 

بـه حضـرت   : كند كـه گفـت   و نيز كشي بسند صحيح از ابوبصير روايت مي
هـاي بـاران و    گويند شما به قطـره  عرض كردم كه اين جماعت مي صادق 

آن ! ... ت عـالم هسـتيد  سـ چـه در درياها  دد سـتارگان و بـرگ درختـان و آن   ع
واهللا ! اهللا سـبحان ! اهللا سـبحان « :حضرت سر خود را به آسمان بلند كرد و فرمـود 

  .»! ...داند اين را كسي جز خدا نمي
  



  

١٢٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  اء استيديگر از اقسام شرك اصغر ر

n  m l k j i h g f }  :فرمايـد   خداوند مـي 

 r q p ozKFאW٤ J٦KE )گذاران كـه در نمـاز    واي بر نماز
كنند و طاعت خـود را   كنند و كساني كه ريا مي انگاري مي خود مسامحه و سهل

  .)آورند ر از فوايد دنيا به جاي ميبه جهت ثنا يا فايده ديگ
v u t } : فرمايـد  حق متعـال در مقـام مـذمت جمـع رياكـار مـي      

 { z         y x wzKFאW١٤٢KE ) نماياننـد و يـاد    اعمال خود را مـي
  .)كنند خدا را مگر اندكي نمي

،אאA: فرمايـد  مي رسول اكرم 
אאW؟אאאWא

אאאאאאאא
אאא@K  

عـرض كردنـد    ،ترسم شرك اصغر است بدترين چيزي كه بر شما از آن مي
ـ وقتـي كـه خداو   ،رياسـت  :فرمـود  ؟كه شرك اصغر چيسـت  د روز بازپسـين  ن

شما اي اهل ريا برويد نزد كسـاني   :فرمايد دهد مي كردارهاي بندگان را جزا مي
  كرديد در دنيا ببينيد آيا جزاي شما نزد آنها است يا نه؟  مي كه براي آنها ريا

رياء مشتق از رؤيت است و مراد از ريـا طلـب منزلـت و اعتبـار اسـت در      
دات و يا آثاريكه ادلهاي مردم به نشان دادن خصلتهاي نيكو از قبيل عبادات و ع

كن از آن ولي ،و مراد از آن آنست كه فعل خير نباشد ،داللت بر صفات نيك كند
مثل اظهار ضعف و بيچارگي به جهت آنكـه بفهمانـد    ،پي به امور خير توان برد

يعني خود را به  ،و يا در راه رفتن متماوت باشد ،يا بيداري شب ،خوراكي را كم



 

١٣٠ توحيد العبادة
و امثال آن كه اين سـنخ از   ،و يا لباسي كثيف در بر كند ،مردگي و بيحالي بزند

  .ا است نزد عامه ناداناعمال كاشف از زهد و اعراض از دني
ريا در عبادت از گناهان بزرگ و صاحب آن مغضوب پروردگار و ممنـوع   

خـواه در   ،عالوه بر آن موجب بطالن عبادت اسـت  ،از رسيدن به سعادت است
عبادت رياكار فرقي نيست و در بطالن  ،يا در وصف الزم آن ،اصل عبادت باشد

يا اينكه هر دو با هم  ،شته باشدو هيچ نيت قربت ندا ،محض باشد قصدش رياء
بلكه اگر قصد قربت هـم راجـع    ،و باالشتراك باعث بر عمل باشند ،منظم باشد

و صاحب آن از عهده  ،و شايبة از رياء در آن باشد باز عبادت فاسد است ،باشد
بلكه حال او بدتر از كسي كه عبادت را ترك نموده  ،تكليف خود برنيامده است

  .باشد
ــد دوزخ ــازكليـ ــت آن نمـ  اسـ

  

 كه در چشـم مـردم گـذاري دراز    
  

 اترود جـادهاگر جز به حق مي
  

ــجاده   ــانند سـ ــش فشـ  ات در آتـ
 

ميان آنكـه در ابتـداي    ،و همچنين فرقي نيست در فساد عبادت به قصد ريا
  .يا در اثناء عارض شود ،عبادت باشد

اشك رياي زاهدان ريخت به خانه خـدا
  

امـزاده را  قحبه به مسجد آورد طفل حر 
 

به ايـن معنـي كـه     ،و آن رياي در معاصي است ،يك قسم از ريا جايز است
و اين  ،و كراهت از اطالع آنان داشتن است ،گناهان خود را از مردم پنهان كردن

انـد كـه    و آنچـه گفتـه   ،قسم از ريا جايز بلكه اظهار معاصي قبيح و حرام است
باشـد كـه در ظهـور آن قبحـي     مقتضاي اخالص آنست كه باطن انساني طوري 

يعني  ،و اينست معني آنچه يكي از اكابر گفته كه بر تو باد به عمل عالنيه ،نباشد
اين مرتبه از فضـيلت   ،علمي كه چون ظاهر گردد شرخ و خجلت نداشته باشي

مگر معصومين و كمي از  ،رسد هر كس به اين منزل نمي ،مقاميست بس ارجمند



  

١٣١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
ساير اشخاص از گناهان ظاهري و بـاطني   ،عالمينال برگزيدگان محفل قرب رب

به خصوص از افكـار باطلـه و وسـاوس شـيطانيه و آرزوهـاي       ،باشد خالي نمي
پس كوشش در  ،كه حقتعالي بر همه مطلع و تمامي آن از مردم پنهانست ،دورغ

  : پنهان كردن واجب و اظهارش حرام است
مـال ناشايسـته گـرد    از رسول اكرم روايت شده هر كه مرتكب چيزي از اع

אA .بپوشاند آنرا از مردمان تا خدا نيز او را بپوشاند
אאא،אאא

א،אאא،
א،אא@K  



 

١٣٢ توحيد العبادة
كه خداونـد از او  در بيان اينكه شفاعت براي كسي نافع است 

  راضي باشد
مسئله شفاعت يكي از مسائله مهمه ديني است و از مسلمات دين مبـين اسـالم   

  : است اما در كيفيت و چگونگي آن در ميان فرق اسالم اختالف وجود دارد
در اسقاط عقـاب از اهـل عقـاب     ه از براي پيغمبرجمهور اشاعره و امامي

  .اند اثبات شفاعت كرده
تأثير در اسقاط عقاب ندارد بلكه در  ولي معتزله گفتند كه شفاعت پيغمبر

 به بيـان واضـحتر بـا شـفاعت پيغمبـر     . ايصال ثواب به اهل ثواب مؤثر است
بر علو  يغمبروليكن ثوابكار به شفاعت پ ،گناهكار مورد عفو واقع نخواهد شد
  .رتبه و منزلتش افزوده خواهد شد

از بيان اخـتالف معلـوم شـد كـه     . ادله فريقين در كتب كالميه مسطور است
  .و اختالف در كيفيت و حقيقت شفاعت است ،مسئله شفاعت مسلم فرق است

كنيم تا ببينيم دربـارة شـفاعت چـه     ما پيش از همه چيز مراجعه به قرآن مي
L } : كنـد  آياتي هست كه مطلقاً و صريحاً شفاعت را رد ميدر قران . گويد مي

 ^ ] \ [ Z Y X W V U  T S R Q PO  N M
 q p o n m l  kj           i h   g f e   d   c b a ̀   _

  t s rzKFאאW٥٣KE )  خـدا   كفار منتظر ظهور و عاقبـت آيـات
ب وعده كرده است واقـع  گردند تا ببينند آنچه خداوند در كتاب از ثواب و عقا مي
آنانكه قبالً اين را فراموش كرده ) روز قيامت(عاقبت كار ظاهر شود . شود يا نه مي

آيـا كسـي هسـت كـه بـراي مـا       ! گويند رسوالن خداي ما بر حق بودند مي. بودند
شويم تا اعمالي غير از آنها كه كرده بوديم به  شفاعت كند؟ و يا بدنيا بر گردانده مي

و بتهايشان نيز، كه شـركت  ! اند نان نفسهاي خود را دچار خسران كردهجا آوريم؟ آ
  .! ...)اند با خدا را با آنان افترا زده بودند، از آنان گم شده



  

١٣٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

 { } |      {   z y x w v u t s r q   p         o n m
  §  ¦ ¥    ¤ £ ¢ ¡ � ~zKFאאW٩٧ J١٠١KE ) در جهنم مشركين به

قسم بـه خـدا در مسـاوي گـرفتن شـما بـا       : كنند كه طاب ميمعبودهاي خود خ
بـراي  . ما را مجرمين گمراه كردند. العالمين جز در گمراهي آشكاري نبوديم رب

  .! ...)ما شفاعت كننده و دوست دلسوزي نيست
E D C B AzK جغ مغ جف      حف     خف مف ىف يف    حق  } 

FאW٤٦ J٤٨KE )تا اينكه مرگ براي مـا   كرديم ما روز قيامت را تكذيب مي
بكننـد،  اگر مالئكه و رسل و صالحين در روز قيامت بـراي آنـان شـفاعت    ! آمد

  !).دهد شفاعتشان فائده نمي
{ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶   µ ´ ³ ² ± °zK

FאW٥١KE )ترسند بترسـان، بـراي    آن كساني را كه از حشر به سوي خدا مي
  .!)آنان جز او ولي و شفيعي نيست

 { Z   Y X WV U T S R Q     P O N
 f e     d c b a ` _      ^ ] \ [zKFאW٧٠KE  

ترك كن كساني را كه دين خود را لهو و لعب كردند و مغرور به حيـات دنيـا   (
و با قرآن به آنان يادآوري كن تا نفسي بـه سـبب گناهـان خـود بهـالك      ! شدند

  .!)نيست تسليم نشود، براي او جز خدا ولي و شفيعي
 { » º  ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±   °    ̄  ®

 ¾ ½ ¼zKFאW١٢ J١٣KE )شــود،  روزيكــه قيامــت مــي
گردند و بـراي ايشـان از شـركائي كـه بـه خـدا        گناهكاران خاموش و نااميد مي

  .!)گردند شوند و به آنان كافر مي نسبت داده بودند شفيعاني پيدا نمي



 

١٣٤ توحيد العبادة

 {  zy x w v u tzKFאW٤٣KE )    آيا غيـر از خـداي شـفيعاني
WאzKF} |    { ~ _ ` c b   a  }  .)اتخاذ كردند؟

٤٣KE )تواننـد   چگونه مي! آيد و عقل ندارند نمي بگو آنان كه چيزي از دستشان بر
ــد؟ ــفاعت كننــ o  n ml  k j i hg f e d }    .)شــ

 q pzKFאW٤٤KE ) بگــو شــفاعت مخصــوص خداســت، مالــك
   .!)كنيد است و همگي به طرف او رجوع ميآسمانها و زمين 

 { Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  Æ Å  Ä Ã Â
  Õ Ô ÓzKFאW٤٨ KE ) بپرهيزيد از روزيكه نفسي براي نفس ديگري

و براي او  ،اي پذيرفته نخواهد شد و از او فديه ،نخواهد توانست چيزي بپردازد
  .!)خواهد شدو به آنان كمكي ن ،شفاعتي فائده نخواهد داد

 {  l k j i h g  f e d c b a `    _ ~ } |
 r q p o nmzKFאW٢٥٤KE ) ــان ــانيكه ايمــ اي كســ

ايم قبل از اينكـه روزيكـه در آن بيـع و     ايد از آنچه كه بر شما روزي كرده آورده
  .)افران ظالمانندك ،ه دهيدقدوستي و شفاعتي نيست بيايد صد

 {´ ³ ² ± °       ¯ ® ¬ « ª  ¸ ¶ µ
 » º   ¹zKFW٢٣KE )   آيا جز از خدا چيز ديگري را معبود اتخـاذ كـنم

كه اگر خداوند ارادة ضرري به من كند شفاعت آنان چيزي از من دفـع نكنـد و   
  .!)نتواند مرا نجات دهد؟

 { à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù ØzKFאW٢٦KE ) و چقـــدر
  .!)كند ا دفع نميفرشتگان كه در آسمانها هستند و شفاعت آنها چيزي ر
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كند ولي به شرط رضـايت   و آيات ديگري هم هستد كه شفاعت را ثابت مي
  : خداوند از مشفوع له واذن او به شفاعت كننده مانند

 { ²±  ° ¯ ® ¬ « ªzKFאW٢٥٥KE ) اگـــر اذن او نباشـــد
  .)كيست كه در نزد او شفاعت كند؟

 { ut s rq p o n m l k    j i h g f e d
w v  e d   c ba ̀  _ ~ }| { z     y  xzK

FW٣KE )ها و زمين را در شـش روز   پروردگار شما خداونديست كه آسمان
اگـر اذن او  . كنـد  همه كارهـا را او اداره مـي   ،رفتگقرار عرش آفريد و بعد بر 

اي بـراي كسـي نيسـت خداونـد شـما چنـين اسـت او را         نباشد شفاعت كننده
  ....)شويد؟  نمي پرستش كنيد آيا متذكر

 { ° ¯     ® ¬ «    ª © ¨   § ¦ ¥ ¤ £zKFW١٠٩KE 
. در آنروز ماداميكه خداي متعـال اذن ندهـد و از شـفاعت او را راضـي نشـود     (

  .)دهد شفاعتي فائده نمي
 { IH G F E D C  B AzKFW٢٣KE ) ــزد خداونـــد در نـ

  .)مفيد شودگيرد ، مگر براي كسانيكه اذن بدهد  شفاعتي نافع نمي
 { } |     {  z  y x     w v u tzKFW٨٧KE ) در

يعني مأذون باشد  -آن روز فقط كسي كه عهدي نزد خداوند متعال داشته باشد 
  .)تواند شفاعت بكند مي -

 {Á À ¿ ¾ ½   ¼     » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³zK
FאWاعت نيستندكنند، قادر به شف آنهائيكه غير از خدا عبادتشان مي( ).٨٦ .

تـوان   دهند مي شهادت ميفقط براي كسانيكه علم بوحدانيت خدا داشته و با آن 
  .)شفاعت كرد



 

١٣٦ توحيد العبادة
  : ايست نتيجه گرفتن از آيات باال و تحقيق در مسئله شفاعت محتاج به مقدمه

يكي از تعليمات عالي و مسلم اسالم اين است كـه انسـان بايـد بـه غيـر از      
و غير از او موجودي را مؤثر ندانـد، و چـون از    ،حقتعالي متكي به كسي نباشد

×        }  :جهت ديگر در سعادت مادي و معنوي انسان گرو بنـد اعمـالش هسـت   
 Ü Û           Ú Ù ØzKFאW٣٨KE )  هر كسي در گرو عمل خـويش اسـت(. 

پس بايد با توكل و اتكاء به حق تحصيل اعمال نيك و افعـال پسـنديده و طـي    
  : و تكامل كردمراحل ترقي 

ــود ــده ب ــر بن ــر س ــق ب ــاية ح  س
  

 عاقبـــت جوينـــده يابنـــده بـــود 
 

 { ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ }zKFאאW٧KE )   هـر نيـك و
عمـل و   ،انسان فرزندش عملـش اسـت   ،)گردد بدي كه كرديد به خودتان برمي

Ð Ï Î }  :كردار نيك با تسليم شدن به حق اصل سعادت و رستگاريست
Û Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ   ß Þ Ý ÜzK

FאW١١٢KE )   آري كسي كه خود را به خدا تسليم كند و نيكوكار باشـد مـزد
   .)يابد و ترس و غمي ندارد خود را نزد پروردگارش مي

ها و نكبات فقط بوسـيلة عمـل صـالح ميسـر اسـت       نجات از بدبختي

 )فرمايـد  خداوند مي) گردد اعمال شما به خودتان برمي:  { Z Y     
 l k j i h g f e   d c b a ` _^ ] \ [

 n mzKFאW١٢٣KE  
اند كه مسلمانان با اهل كتاب مجادلـه   در شأن نزول اين آيه چنين ذكر كرده

و مخاصمه كردند و بر ضد يكديگر استدالل نمودند اهـل كتـاب بـه مسـلمين     
يغمبر و كتاب مـا  خداوند نزديكتريم چون پ] به[گفتند ما از شما بهتر و باالتر و 
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مسلمانان گفتند ما از شما بهتريم چون پيغمبـر   ،پيش از پيغمبر و كتاب شما بود

اين آيـه   ،باشد ما بهترين پيغمبران و خاتم انبياء است و شرع ما ناسخ شرايع مي
  .مباركه نازل گرديد

يعني آنچه خداوند از ثواب و اجر براي مؤمنين وعده فرموده با آروزي شما 
و صرف اينكه ما امت خيرالمرسلين يـا شـيعه اميرالمـؤمنين    (خواهد شد يافت ن

و همچنـين بـا آرزوي اهـل كتـاب نخواهـد بـود كـه        ) باشـد  هستيم كافي نمي
 W١١١KEאÃÂ Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹zKF  }  :گويند مي

خالصـه   ).مگر كسيكه يهودي يا نصراني باشدشود بهشت را  هرگز داخل نمي(
ا آرزو درست نخواهد شد بلكه سـعادت اخـروي موكـول بعلـم و     هيچ كاري ب

  . عمل صالح است
 با آروز و هوس بر نيايد اين معني

  

 به آب ديده و خون جگر تواند بود 
 

هر كس كار بد بكند جزاء داده خواهد شـد و جـز خداونـد ناصـر و وليـي      
  .يابد نمي

 قيامــت كــه بــازار مينــو نهنــد
  

ــد    ــو دهن ــال نيك ــه اعم ــازل ب  من
 

بضاعت به چنـدان كـه آري بـري
  

ــري    ــاري ب ــي شرمس ــر مفلس  اگ
 

 كسي را كـه حسـن عمـل بيشـتر
  

 بـــدرگاه حـــق منزلـــت پيشـــتر 
  

  سعدي  
A: روايــت شــده كــه فرمــود در حــديث شــريف از حضــرت بــاقر

א אא
אא

אKKK>
אא>אאא



 

١٣٨ توحيد العبادة
אא،א

אא@. 
عبدالمطلب من رسـول خـدا بـر     هاشم اي بني اي بني«: فرمود رسول خدا

و بر شما مهربانم همانا براي من عمل من است و هر مردي از شما  ،شما هستم
 نيز عمل خود را دارد، نگوئيد كه محمد از ماست و بدان جائيكه كـه او داخـل  

غيـر شـما    شود ما نيز داخل خواهيم شد، نه قسم به خدا اولياي مـن از شـما و  
هان نشناسم شما را در روز قيامـت در  . فقط كساني هستند كه از خدا بپرهيزند

آگاه باشـيد مـن در   . كنيد و ديگران آخرت را حاليكه دنيا را در پشتتان حمل مي
ر هستم و رفع تكليف از ذوآنچه ميان من و شما و ميان شما و خداوند است مع

  .»خود نمودم
بايسـت   البته كسيكه از جانب خداوند مبعوث براي تربيـت مـردم بـود مـي    

همين طريقه را داشته باشد كه مردم مرا دعوت به عمل كند و سعادت شـقاوت  
  .را نتيجه مستقيم اعمال مردم قرار دهد

 ،كار اسـت اكنون ببينيم شفاعت چيست، شفاعت سؤال از گذشتن گناه گناه
و در اصطالح ديني عبارتست از سـؤال بعضـي از صـالحين از خداونـد بـراي      

اين اعتقاد كه  ،كاران عفو قرار دادن معصيت دگذشتن از عقاب گناهكاران و مور
ضرر بسيار به اهل ديانات وارده آورده، تحريفي است از تعليمـات كاهنـان كـه    

و اين مقـام   ،ني را درست كردندبراي اينكه نزد مردم شأني داشته باشند اين مع
  . را براي خود قائل شدند

اين همان شفاعت شركيه است كه مشركين قائل بودند چنانكه در نزد عامـه  
فرمود  و ائمه گويند العياذ باهللا پيغمبر و جاهلين امت معروف است كه مي

مـت  كه اي گناهكاران امت شما با ما محبت داشته باشيد و ما شما را فرداي قيا
  .كنيم شفاعت مي



  

١٣٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و با قوانين تعليم و  ،و با اصول اسالم ضد ،اين معني با دعوت انبياء مخالف

و بدان مانـد   ،و الزم ميايد كه بعث رسل لغو و بيهوده گردد ،تربيت منافي است
بگوئي در مدرسه بايد درس بخواني ولي اگر هم نخوانـدي از معلـم   : كه بطفلي

  .مكن نترس من ميايم و وساطت مي
نواحي و اوامري از طرف خداونـد   شود تصور كرد كه پيغمبر اكرم آيا مي

بياورد و بگويد بايد اوامر را بجاي آوري و نواهي را ترك كني ولي اگـر چنـين   
  .كنم نكردي من از شما شفاعت مي

اسـالم هـر سـبب را قطـع     . اين مخالفت تربيت و منافي با بعث رسل است
شـفاعت بـه   . را فقط عمل نيك قرار داده اسـت  كرده و وسيلة فوز و رستگاري

كند، شرك محـض را نيـز متضـمن     اين معني عالوه بر اينكه مردم را مغرور مي
  .است

كند، شفاعتي اسـت كـه بـه اذن خـدا      اما شفاعتي كه كتاب و سنت ثابت مي
بـه  . براي كسي كه موحد بوده و رضايت خدا را جلب كرده باشد، صادر شـود 

يد موحد بود و شركاء و شفيعاني به اين معني كه ذكر شد از تر با عبارت روشن
  .براي خدا قائل نگرديد تا پيغمبر به اذن خدا از شخص شفاعت كند

سزاوارترين مردم به شـفاعت   سؤال شد كه يا رسول اهللا از رسول اكرم
تو كيست فرمود سزاوارترين مردم به شفاعت من كسي است كه از صميم قلب 

  .اهللا بگويد ال اهللا اال
بزرگترين اسباب نيل به شـفاعت را تجريـد توحيـد     پس حضرت محمد

وقتي نائـل بـه   : گويند قرار داد و اين درست برعكس چيزيست كه مشركين مي
گردي كه انبياء را شفيع بگيري و غير از خدا بـه آنـان هـم مـواالت      شفاعت مي
  .داشته باشي



 

١٤٠ توحيد العبادة
ن اعتقاديست كه عوام دارنـد،  تر عقيدة شركيه در شفاعت همي به بيان واضح

كننـد و در مقابلشـان خضـوع و خشـوع و در      كه انبياء و اولياء را عبـادت مـي  
و محبتشان را در دل جايگزين  ،نمايند مجالس عزاداري ايشان گريه و زاري مي

كننـد   و خيال مي ،كند و در عوض هزاران عمل فاسد از ايشان بروز مي ،كنند مي
اين عقيدة مشركين است كه بـه   ،شوند ت آنان واقع ميفرداي قيامت مورد شفاع

  .وجه اتكاء بعمل صالح نداشتند هيچ
اگر نبي و امام را دوسـت  : گويند و از نادانيهاي عوام يكي هم اينست كه مي

 ،بداري و شفيع قرار دهي مـورد عفـو و مرحمـت خـدا واقـع خـواهي گرديـد       
ه باشي و آنـان را شـفيع قـرار    چنانكه اگر رابطه و محبت با مقربين پادشاه داشت
دانند كه شفاعت بـدون اذن   نمي! دهي مورد لطف و مرحمت واقع خواهش شد

و بعـد از   W٢٥٥KEאªzKF » ¬ ® ¯ °  ±² } : خدا محالسـت 
كننـد كـه خداونـد از او     از كسي شـفاعت مـي   وائمه اذن خداوند پيغمبر
ــفاعت و [ W٢٨KEאm l k j izKF }  :راضـــي باشـــد شـ

  .]كنند مگر براي كسي كه خداوند راضي باشد ينم
اي خوشـنوداگر خداي نباشد ز بنده

  

 شفاعت همه پيغمبران ندارد سود 
  

  سعدي  
خالصه براي نجات يافتن از عقايد شركيه راجع به شفاعت بايد سه اصل را 

عت خداوند اذن شفا :شفاعت بدون اذن خدا محالست، ثانيا :اوالً: در نظر گرفت
قـول و   :ثالثـاً  .دهد مگر آنكه قوالً و عمالً از شخص مشفوع له راضي باشد نمي

عملي كه راضي كننده خداست توحيد مجرد از عقايد شركيه و متابعت رسـول  
  .و سنت سنيه اوست

  .فايده است پس اگر شرايط باال جمع نشود شفاعت شافعين بي
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ــه ــه جنــت از ال ــر ك  گفــت پيغمب

  

 يزي مخواهگر هميخواهي ز كس چ 
  

چون نخواهي تو شفيعم مر تـو را
  

ــدا    ــدار خ ــأوي و دي ــت الم  جن
 

  مثنوي  
אאK 



 

١٤٢ توحيد العبادة
در اسـباب و عـدم     در معني و حقيقت سببيت و اشتباه مردم

  االسباب توجه مشركين به مسبب
و حكمت  خداوند تبارك و تعالي در آفرينش موجودات منتهاي مرتبه اتقان

را در نظر گرفته و بنا به مقتضاي حكمت براي هر موجودي سببي قرار داده كه 
. بدون آن سبب ممكن نيست در ملكش موجودي پيراهن هستي بر تـن پوشـد  

ن تصريح به اسـباب  آشخص مسلم قرآني هيچوقت منكر اسباب نيست زيرا قر
ــت  ــرده اس Z Y X W V U T  S R Q ] \ [ ^   _ }   :ك

 a `zKFאW١٦٤KE      پس هر چيزي سـببي دارد و بـدون سـبب نظـام
و پايـه   .@אאA :عالم مـنظم نخواهـد گرديـد   

 W٧٧KEאאZ Y XzKF  ] \ }  :آفرينش بر روي اين سنت اسـت 
  : ، لكن بايد دانست)و هرگز نيابي مر سنت خداي را تبديلي(

هـر   ،ليت تام و فاعليت حقيقـي بـراي مسـببات ندارنـد    اسباب عالم ع :اوالً
بيني مقتضي و معد است و فرق ميان علت و معد اينست كه علـت   سببي كه مي

كند، يعني وقتي علت پيدا شد مسلماً معلول موجـود   اعطاي هستي و وجود مي
اما معد  ،شود و به رفتن و نيست شدن علت معلول معدوم و نيست مي ،گيرد مي

مثل  ،گردد و به عدمش معدوم نمي ،شود ه وجودش معلول موجود نميآنستكه ب
بلكـه بايـد    ،وجود پدر علت نامه در پيدايش پسر نيسـت : وجود پدر براي پسر

 ،و رحم مادر ،و سالمت نطفة پدر ،شرايط ديگر هم جمع بشود مانند بودن مادر
ايي كه مـادر  و پيدايش شرايطي مانند هوا و آب و مواد غذ ،و نبودن موانع ديگر

اوالد پيـدا   ،وقتي كه اين شـرايط موجـود و موانـع مفقـود گرديـد      ،بايد بخورد
پس پدر علت تامه نيست بلكه سبب و معد است و به رفتن پـدر نيـز   . شود مي

    .m  l  k j i h g f e dz }  :شـود  پسر معـدوم نمـي  



  

١٤٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد

 { p  o n m l k j  i h gz.  { ¢ ¡ �
« ª ©         ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  ¬z.   { º ¹   ¸    ¶ µ

 Á À ¿     ¾ ½ ¼ »zKFאאW٥٨–٧٢KE  
گردد شما خلـق كرديـد يـا مـا خـالق آن       آيا نطفة را كه مبدل به انسان مي(

كاريد شما هستيد يا ما رويانندة آن هستيم، آيـا   آيا رويانندة آنچه مي... هستيم؟ 
... نازل كننـدة آن هسـتيم؟    خوريد شما از ابر سفيد نازل كرديد يا ما آبي كه مي

  )كنيد شما ايجاد كرديد يا ما موجد آن هستيم؟ آيا چوب آتشي را كه روشن مي
علت حقيقي خداوند است و اگر توجهش را از عالم بردارد عالم به نيسـتي  

  W٢٥٥KEאzKF} | { ~ �¡ } : گردد ازلي خود برمي
بلكه بايد ضـم   ،نداردپس بنابراين سبب معين، استقالل در حصول مطلوب 

  .و رفع موانع هم بشود تا مطلوب حاصل گردد ،اسباب ديگر شود
و نبايد هـم تعطيـل در اسـباب     ،شخص موحد نبايد اسباب را مستقل بداند
االسباب را كـارگزار بدانـد، فـرق     روا دارد بلكه بايد با تمسك به اسباب مسبب

كند و خداوند را  اب ميموحد خلع اسب. است ميان تعطيل اسباب و خلع اسباب
اما مشرك چشم . كند داند و به قدر مقدور هم تهيه اسباب مي االسباب مي مسبب

خداوند تبـارك و تعـالي اسـباب را     ،كند به سبب دارد و مسبب را فراموش مي
  . اند االسباب پوشيده چنان متقن خلق فرموده كه مردم چشم از مسبب

و در بعضـي ديگـر    ،كند ت سبب ميپس اينكه در قرآن در بعضي آيات اثبا
  . نفي سبب، اشاره به اين معني است كه اسباب مستقل نيستند

و هـر   ،باشـند  مردم عالوه بر شركهائيكه دارند مبتال به شركت سبب نيز مـي 
  .دانند الحاجات مي سبب ضعيف را قاضي

ــودائيم ــن س ــازيت م ــبب س  از س
  

 وز سبب سـوزيت سوفسـطائيم   
 



 

١٤٤ توحيد العبادة
وراخ كـناي خواهم سبب س ديده

  

 تا سبب را بر كند از بـيخ و بـن   
  

ــدر ال ــد ان ــبب بين ــا مس ــانت  مك
  

 هرزه بيند جهد و اكساب دكـان  
 

رسد هر خيـر و شـراز مسبب مي
  

 نيست اسباب و وسـايط را اثـر   
 

ميان سبب و مسبب مناسب خاصي است و هر چيزي سبب هر چيزي  :ثانياً
  .شود نمي

اگـر قائـل بـه    . و سبب و مسبب باشـد  بايد خصوصيتي ميان علت و معلول
خصوصيت و مناسبت ميان سبب و مسـبب نشـويم حـرج و مـرج در علـل و      

و . آيد كه هر چيـز بايـد بـدون مناسـبت علـت چيـزي شـود        معلوالت الزم مي
توانـد علـم بـه     بواسطة اين رابطة خاص در ميان موجودات است كه انسان مـي 

وقتي ربـط و مناسـبت ميـان اشـياء     موجودات پيدا كند و تحقيق حقايق نمايد، 
توانـد   پس بدون مناسبت چيزي نمـي . نباشد تعليل و استدالل ممتنع خواهد بود

يافته نشود نبايد حكم به   علت چيز ديگري باشد و تا راه مناسب و خصوصيت
  : براي حكم به سببيت چيزي، دو راه موجود است. سببيت كرد

و مكرر آتش برافروختي و ديدي كه مثالً وقتي كه تجربه كردي : اول تجربه
  . كني بر اينكه آتش سوزاننده است سوزاند، حكم مي اغلب مي

و ترقي و تكامل بشر در ماديـات از ايـن راه    ،راه تجربه راهي است صحيح
  . بدست آمده است

گاهي تجربه به كشف سبب راه ندارد و بايد اتكاء وحي كرد تـا  : دوم وحي
ثل سببيت اعمال صالحه بـراي سـعادت اخـروي و    وحي سببيت را بيان كند، م

  .سببيت اعمال رذيله براي شقاوت اخروي
پس براي كشف سببيت دو راه هست تجربـه و وحـي، بشـر در تشـخيص     

گردد، بعضـي را بـراي    سببيت بعضي اشياء از براي بعضي ديگر دچار اشتباه مي
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كرده و نه از دهد و حال آنكه سبب نيست، نه تجربه  بعضي ديگر سبب قرار مي

و عـدد   ،گويند عطسـه عالمـت صـبر اسـت     وحي شاهدي دارد، مانند اينكه مي
  .باشد سيزده نحس مي

  : شود خالصه در مسئله سببيت دو اشتباه پيدا مي
گردد  كند اسباب عالم علت تامه است و متوجه نمي يكي آنكه بشر خيال مي

  : تكه تا خداوند مشيتش عالقه نگيرد هيچ سبب كارگزار نيس
 ده دهــدخواجــه پنــدارد كــه روزي

  

ــه روزي   ــدارد ك ــد او نپن  ده ده
 

گوينـد فـالن    معلمين جاهل مي: شود ها از اينجا پيدا مي يدين يك سلسله بي
شـود   دعا يا فالن نذر علت تامة فالن حاجت است، شخص مشغول به عمل مي

دعـا و نـذر   شـود كـه مطلقـاً     رسد و در او عقيدة باطلي پيدا مي و به نتيجه نمي
خبر از اينكه دعا و نذر علت تامه نيست بلكـه   بي ،دروغست و هيچ اثري ندارد

  .معد است
آيد كه  در فهم سببيت و مناسبت ميان علت و معلول به ميان مي :اشتباه دوم

  . تواند باشد كنند هر چيزي علت هر چيزي مي مردم غفلت ورزيده خيال مي
مثالً نعل اسـب را سـبب توسـعة رزق    : اين اشتباه علت پيدايش خرافاتست

ديـگ سـمنو را شـافي    . دهـد  گيرد، انگشتر عقيق را رافع بـدبختي قـرار مـي    مي
. پنـدارد  داند، فالن چيز را عالمت سعد و چيز ديگر را عالمت نحوست مـي  مي

سبب انحطاط عقل و پريشاني  ،اين نحو عقايد عالوه بر اينكه شرك به خداست
ترسد، بـه هـر موهـومي اميـدوار      اره از هر چيزي مياين بيچ: گردد فكر هم مي

راه استدالل عقلـي بـر او بسـته    . هميشه متمسك به اسباب موهومه است ،است
داند چه كند و به كجا پناه ببرد، با هر بادي لـرزان   شده، سرگردان و حيران، نمي

W V U T  S }  :دقـ و با هر ناحقي همراهسـت و هـر روز بـه كسـي معت    
 Y XzKFאW١٨KE  



 

١٤٦ توحيد العبادة
  پرستي در بشر  آغاز بت
پرستش سـتارگان چنانكـه در   . پرستي و اتخاذ اصنام دو چيز است سبب بت

اما پرستش مردگان محتاج به  ،باب حرمت تنجيم بيان كرديم، و عبادت مردگان
  .ايست تقديم مقدمه

اي را بـه خـاك    كـه چـون مـرده   : آيـد  از مراسم تدفين پيشينيان چنين برمي
يونانيـان   ،شـود  كردند كه چيزي زنده نيز با وي مدفون مـي  مان ميسپردند گ مي

خواندند و  سپردند سه بار روح او را به نام مي اي را به خاك مي قديم چون مرده
بختـي زنـدگي كنـد و سـه بـار بـه او        كردند كه در زير خاك بـه نيـك   دعا، مي

آنـان بـه بقـاي    عقيـده   ،گفتند كه سعادت با تو يار و جانت از رنج فارغ بـاد  مي
ه در آنجا نيز لذات و كوجود انسان در زير خاك بدان پايه بود كه گمان داشتند 

  .آالم را احساس خواهد كرد
گويد كه روح در عالم ديگري غير از عالم خاك موسوم به برزخ  اسالم مي(

نوشتند اينجا آرمگاه فالن است و  و بر روي قبر مي) معذب يا متنعم خواهد بود
رت كه پس از قرنها به ما رسيده و اكنون نيز متداول اسـت يادگـاري از   اين عبا

الحقيقـه هـيچ مسـلماني گـور را      در صورتيكه امروز فـي  ،عقايد ديرينه آنهاست
مردمان قديم چنان به حيات انسـان در زيـر   . شمرد آرامگاه وجود جاوداني نمي

حـرب را چـون   خاك معتقد بودند هميشه اشيائي مانند البسه و ظروف و آالت 
حتي بـراي رفـع    ،سپردند پنداشتند با انسان به خاك مي مورد احتياج مردگان مي

ريختنـد و خوردنيهـا نهادنـد تـا از رنـج       تشنگي مرده و بر گور او شـراب مـي  
بريدند و بـا مـرده    و اسبان و غالمان شخص متوفي را سر مي ،گرسنگي بياسايد

  .وي خدمت كننده سپردند تا مانند ايام حيات ب به خاك مي
شمردند زيـرا روح وابسـته تـن     در اثر اين عقيده دفن مردگان را واجب مي

منـد   و زماني در آرمگاه خاكي خويشـتن مـتمكن و از حيـات ديگـر بهـره      ،بود



  

١٤٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و اگر چه پس از  ،مكان و سرگردان بود روحي كه گور معين نداشت بي ،شد مي

ولـي هرگـز بـدان     ،داشت مشقات و آالم زندگاني آسايش جاويد را دوست مي
و از  ،نصـيب بـود   رسد و پيوسته به شكل اشباح سرگشته و از آسـايش بـي   نمي

و عاقبـت بيچـارگي او را    ،شـد  اي كه احتياج داشت برخوردار نمـي  هدايا و اغذيه
لـذا بـه آزار زنـدگان پرداختـه ايشـان را امـراض        ،كـرد  زشتخوي و بدانديش مـي 

و زرع آنـان برخواسـته در هياكـل     ،ن كشـت و بـه تبـاه كـرد    ،فرستاد گوناگون مي
تا آنكه شايد جسدش را دفن كرده او را از سرگرداني  ،ترساند سهمناك مردم را مي

و چـون   ،و معتقد بودند كه هر گاه جسدي مـدفون نشـود روح او شـقي    ،برهانند
  .گفتند و روح شرير را جن و شيطان مي ،مدفون گردد سعيد خواهد بود

اي كامـل   در ادوار سابق به آداب و مراسم تـدفين عقيـده  چنانكه گفتيم بشر 
و نيز پيوسته از آن انديشناك بود كه مبادا پس از مرگش مراسم معمولـه   ،داشت

گـور مانـدن را بـه مراتـب از مـرگ دشـوارتر        را دربارة وي بجا نياورنـد و بـي  
  . زيرا گور در نظر آنان براي آسايش و سعادت جاويد بود ،شمردند مي

آتن چندين سردار را كه در جنگهاي دريـائي كـه از تـدفين كشـتگان     مردم 
و بنـابر آنچـه    ،دريغ كرده و اجساد آنان را به آب افكنده بودند هالك سـاختند 

گذشت از اينكار تعجب كردند زيرا سرداران مزبور شاگرادان فالسفه بودنـد، و  
دانستند   ديگر نميدانستند و چون آندو را وابسته به يك روح را از جسم ممتاز مي

در نظرشان فناي جسد در آب با خاك تفاوتي نداشت از اين رو كشتگان سـپاه  
بنـد عقايـد كهنـه     ولي مردم يونان كه حتي در آتـن نيـز پـاي    ،را به امواج دريا 

و حـال اينكـه    ،دينـي مـتهم و مقتـول سـاختند      خويش بودند سرداران را به بي
لذا اقـوام كشـتگان جامـة     ،گاه داشته بودفتوحات آنان آتن را از آسيب دشمن ن

  .شدند عزا پوشيده از ديوان عدالت خواهان انتقام مي



 

١٤٨ توحيد العبادة
هاي قديم گاهي قانون مقصـرين بـزرگ را از تـدفين و مراسـم آن      در مدينه
زيـرا بـدين وسـيله روح     ،ترين سياستها بود و اين از سخت ،ساخت محروم مي

  .گشت ابدي منتهي ميو به عذاب  ،رسيد مقصر نيز به جزاي خود مي
نخستين تصور آدمي دربارة مرگ اين بود كه انسان در زيـر خـاك زنـدگي    
كرده و روح وي هرگز از جسدش دوري نخواهد جست و در همان خاكي كـه  

وجوديكــه در زيــر خــاك . اســتخوانهاي مــرده مدفونســت بــاقي خواهــد مانــد
نباشـد و از ايـن   زيست چنان از طبيعت اولي دور نبود كه به خوردن محتاج  مي

  .بردند جهت در ظرف سال روزهاي معيني براي مردگان طعام مي



  

١٤٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  پرستش مردگان

ديري نپائيد كه بر عقايد مذكور تكاليفي نيز مترتـب شـد چـون مردگـان را     
پيوسته بخوردن و آشاميدن حاجت بود زندگان رفع اين حاجـت را از وظـائف   

  .پيدا شدشمردند و از آنجا آئين پرستش اموات  خويش مي
مردگان از زمرة مقدسات بودند و پيشينيان بهترين و برتـرين صـفات را بـه    

و  ،خواندنـد  اموات را نيكوكار و منزه و نيكبخـت مـي   ،نمودند آنان منسوب مي
تمامي احتراماتي كه از جانب آدميان نسبت به خداوندي محبوب و توانا مبذول 

گونه احترامات اختصاص بـه مـردم   اين ،گرديد و مراعي بود دربارة آنان اجرا مي
  .ين نبودابزرگ نداشت و مردگان را تفاوتي در 

و پرستشگاه آنان قبور مردگان  ،خواندند يونانيان اموات را خدايان زير خاك مي
هنـدوان نيـز بـراي     ،اين روش در هندوستان مانند روم و يونان مرسـوم بـود  . بود

اي  ند و هـر صـاحب خانـه   سـاخت  مردگان خويش طعامي موسوم بـه سـرادها مـي   
هـا فـراهم سـازد تـا      را از برنج و شير و ريشه درختان و ميوه) سرادها(بايستي  مي

وحشيان افريقا و هند و يونان اموات خويش را خـداياني   .ارواح بدو مهربان شوند
دانستند  ولي خوشبختي آنان را مشروط بدان مي ،پنداشتند خوشبخت و شادكام مي

كردند كـه   و گمان مي ،خيرات و ميراث تقصير و كوتاهي نكنندكه زندگان در كار 
اي مهيـا نشـود روح وي از آرمگـاه خـود خـارج شـده        چون سرادها بـراي مـرده  

بنابراين خدايي ارواح تا زماني مسـلم   ،سرگردان و مايه آزار زندگان خواهد گشت
  .بود كه زندگان آداب معموله مذهب را درباره آنان بجاي آرند] خواهد[

ابتدا معبد و . ظاهرا آيين پرستش اموات از قديمترين مذاهب نوع بشر است
پرستشگاه مردم منحصر به قبرها بود كه انواع پرستشها را از قبيل نذر و نحـر و  

آوردنـد و قضـاي حاجـات و رفـع      قرباني و امثال آن براي مردگان بجـاي مـي  
  .خواستند كربات را از صاحب قبر مي



 

١٥٠ توحيد العبادة
پرستي احكـامي وضـع   قبر يد و سد راهاسالم براي حفظ توح

  فرمود
شهيد اول در كتاب ذكري از ابوالهياج روايـت  . امر به تسطيح قبور نمود -1
אא Aقال علي : كند كه گفت مي

א@K )كنم ترا بـر آنچـه    مبعوث مي
اينكه هر قبري كه از زمين بلندتر است تسويه كني  :كه پيغمبر مرا مبعوث فرمود
  ).و هر تمثال و صورتي را محو گرداني ،و با سطح زمين برابر سازي
قبـر فرزنـدش ابـراهيم را     گويد كه رسول اكـرم  و نيز شهيد در ذكري مي

و  اكـرم ديـدم قبـر نبـي     :بن محمد گفت  گويد قاسم و نيز مي: تسطيح فرمود
قبر مهاجرين و انصار در مدينه منـوره   :گويد و نيز مي ،شيخين را كه مسطح بود

  . مسطح بود
٢ JAאא

@K)رسول خدا كاري و بناي بر قبـر يـا نشسـتن بـر آن را نهـي       گچ
.)فرمود 
٣ JאאWAאא
،@Kحضرت كاظم مي فرمايد :

هنگامي كه در گورستان داخل شدي زير گام خود قرار دهيد قبور را پس اگـر  (
.)گردد يابد و اگر منافق است متالم مي مدفون قبر مومن است لذت و راحت مي 

A ودمـ كنـد كـه فر   ر از موسي بن جعفر روايت ميعلي بن جعف -4
א@K )صالحيت ندارد بناي بر قبر(.  

قبري كه خراب شد نبايد تجديد كرد و نيز گچ كاري قبور نبايـد بشـود    -5
A: كند كه فرمـود  روايت مي چنانكه اصبغ بن نباته از اميرالمومنين 



  

١٥١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
אא@K)  تجديـد كنـد يـا    كسي كه قـربي را

  .)تصويري بكشد از اسالم تحقيقاً خارج است
אאWAאאא

א@K حضرت صادق بنـائي بـر   (كند كه فرمود  از رسول اكرم روايت مي
  .)ها را تصوير نكنيد گورها نسازيد و سقف خانه

اسالم از عبادت و نماز بر قبور نهي فرمود چنانكـه در حـديث صـحيح     -6
يابـد   وجه شـك در آن راه نمـي   محقق و مسلم نزد جميع اهل اسالم كه به هيچ

אאאA :فرمـود  رسول اكـرم 
אאא@K)   سـجد قـرار ندهيـد    قبـر مـرا قبلـه و م

و نيز  .)خداوند يهود را لعن كرد چون قبور پيغمبران خود را مساجد قرار دادند
אA :كنـد كـه فرمـود    روايت مي شهيد در ذكري از حضرت صادق

אא@K)نيد و نماز به طرف قبر نخوانيدبر قبور منشي.(  
Aאא،Wא

،@K ) از حضرت صادق سؤال كردند از زيارت و بناي بر
اجمـاع   .)اما نبايد بر قبر بنـا كـرد   1قبور، فرمود زيارت قبور بأسي در آن نيست

 دانند و ابـن بابويـه نمـاز بـر     فقها نماز به سوي قبر و بر روي قبر را مكروه مي
گويد شـيخ مفيـد و    محقق ثاني در جامع المقاصد مي. داند روي قبر را حرام مي

  .باشد دانند اگر چه قبر امام شيخ طوسي مطلقاً نماز در قبور را مكروه مي

                                                           
 .اشكايل ندارد ١



 

١٥٢ توحيد العبادة
  زيارت قبول مؤمنين

پرستي است كه مردم قبور را عبادت و  اخباري كه ذكر شد براي سد راه بت
ين در آن حرجي نيست بلكه زائر نزد خداوند پرستش نكنند اما زيارت قبر مؤمن

: مأجور است چنانكه احاديث بسياري در فضيلت زيارت قبور وارد شده اسـت 
نفعي است كـه بـه ميـت و زايـر      :اول :مادر دو فايده است خصوصاً قبر پدر و

رسد و آن اين است كه شخص زاير بر ميت سالم كند و براي صـاحب قبـر    مي
و اين دعاء و  ،آمرزش و رفع درجه و منزلت را بخواهداز خداوند متعال طلب 

  : باشد و زيارت شرعي اينست استغفار به منزله نماز بر جنازة ميت مي
 رسول اكرم به اصحابش فرمود كه هر وقت به زيارت قبـور رفتيـد بگوئيـد   

Aאא
אאאאא

@K   
روايت است كه هيچ شخصي بر قبـر مـؤمني كـه او را در     از رسول اكرم

شود و  مگر اينكه روح مؤمن متوجه به بدنش مي ،كند شناخت سالم نمي دنيا مي
دهد،  مني را كه بر ميت دعا كند اجر ميو خداوند مؤ ،دهد سالم او را جواب مي

و از اين جهت است كـه   ،دهد هنگامي كه نماز بر جنازه آن كند چنانكه اجر مي
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ }  :خداوند زيارت قبر منافقين را نهي فرمود چنانكـه 

 ´  ³ ² ± ° ¯   ® ¬ «ª ©  ¨  § ¦zKFאW٨٤KE 
ر و بر سر قبرشان مايست، ايشان يعني هيچ وقت بر احدي از ايشان نماز نگذا(

پس در زيارت قبـور نبايـد از مردگـان     .)كافر به خدا و رسول و مردمي فاسقند
بلكه بايد طلب مغفرت و ترحيم بر آنـان كـرد    ،حاجت خواست و متوسل شود

  .كه فيضي است از زاير بر صاحب قبر



  

١٥٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
نـد در  از فوايد زيارت قبور تدكر و پنديست براي زاير كـه مشـاهده ك   :دوم

و اشـخاص   ،و مالداران ممسـك  ،و مردمان پرافتخار ،اين گورستان جوانان زيبا
و آمال  ،و سالطين مدفونند كه هر يك دعاويي داشته ،و فالسفه ،و علماء ،ظالم

و آرزوهائي را به خاك بردند و غني و فقير و عالم و جاهل و شاه و گدا همـه  
گان افتاد و حال كنوني آنان را در هنگاميكه نظرش به مرد ،را خاك يكسان كرده

و اين عجوز عروس هـزار دامـاد    ،يابد كه دنيا به كسي وفا نكرده نظر گرفت مي
و هوسـهايش را   ،گـردد  خيـالش راحـت مـي    ،شـود  و غمش كم مـي  هم ،است

اي برادر  :گويد و مي ،گردد روح سكينه و صبر در او ايجاد مي ،كند فراموش مي
  .سودكه نه محسود بماند نه ح
چـون مسـتان    ،نظر كن به گورستان و غافل مبـاش «گويد  خواجه عبداهللا مي

صدهزار همه جهـد   ،داران نازنينان گلعذار بيني چندين مقابر و مزار و خفته تا به
و كـاله از جـواهر    ،و در آتش حرص و هـوس جوشـيدند   ،و كوشيدند ،كردند

ها  و حيله ،سودها بردند ،مزر و سي و سبوها پر ،ها پرنعيم كردند مائده ،پوشيدند
 ،انبارخانها انباشـتند  ،و حسرتها بردند ،و عاقبت مردند ،تا نقدها ربودند ،نمودند

و بگذاشتند ناگاه همـه را   ،و آخر رفتند ،و تخم محبت دنيا در زمين دل كاشتند
اي عزيـز از   .و شربت مرگ از دست ساقي اجل چشانيدند ،بدر مرگ كشانيدند

 ،دورخ بـود مـأواي تـو    ،وگرنه واي بـر تـو   ،بردار از پيش عمل ،موت بينديش
اي  :و بـه زبـان حـال گوياننـد كـه      ،بدانكه دوستان خاك دعاي تو را جوياننـد 

در خاك و  يابيد كه ما ايد كه در نمي مگر ديوانه ،حاصل جوانان غافل و پيران بي
به هفتـه   و ،دو هفته ،و هر يك ماه ،و چهره در نقاب كفن نهفته ،ايم خون خفته

و نشاط  ،ايم ما نيز پيش از شما بر بساط دنيا و كامراني بوده ،ايم از ياد شما رفته
و بـر   ،ايـم  و بر بستر راحت و استراحت نمـوده  ،ايم و انبساط جهان فاني نموده



 

١٥٤ توحيد العبادة
و از  ،عاقبت شربت ناگوار مرگ چشيديم ،ايم پيموده فرش كمال به قدم مراد مي
بر باد فنـاء داده   ،تا خبردار شديم خود را ديديم ،يديمدنيا و زندگاني دنيا وفا ند

نه از اهل و عيال ديديم مرحمتـي و نـه از مـال     ،،و بر خاك محنت و عنا افتاده
اكنون ما را نه  ،در پيش نبودي قيامت زا ،هم قانعيم به اين ندامت ،يافتيم منفعتي

ـ     ،نه نقدي و نه قماشي ،دور باشي نه فراشي و نـه   ،دائينـه سـامان خطـاب و ن
و  ،حـظ از دنيـا حرمانسـت    ،همه هستيم مشتي گدايي ،امكان صوت و صدائي

و گـوهر مـراد    ،وقتي كه ما را امكان بود. گوشت و پوست ما نصيب كرمانست
و در همانجـا جـان    ،تميزي چيزي عاقبت در پريشاني افتاديم ،در دكان نكرديم

و اشـك   ،زاريـم  هر يك مـي  در ما نگريد كنون كه ما ،اگر نداريد جنون ،بداديم
و بـر كـرده    ،حال نابينائيهاست ،داريم و ماتم خود مي ،باريم حسرت از ديده مي

كه نه از  ،و در حال ما كنيد نگاه ،اي عزيزان روي آوريد به راه ،هاست پشيماني
و اشـخاص   ،همه ابدان ما ريزيده ،و نه از اجسام ماست اثري ،نام ماست خبري

بر بستر مـا ديگـري    ،منزل و دكان ما بر روي آب ،ما خرابخانمان  ،ما پوسيده
 ،و گـل روي مـا پژمـرده    ،رخساره ما را خاك خـورده  ،و يتيمان ما غائب ،نائب

و  ،زبـان مـا فروبسـته    ،و در دندانهاي ما در لحد فروريختـه  ،لبان ما گردآميخته
و آتـش حـرض مـا     ،تمامي اعضاي ما بـر هـم خـورده    ،دهان ما درهم شكسته

مـا در   ،و سبزه حسرت از گـل مـا دميـده    ،و مرغ روح ما از سر پريده ،ردهافس
  @Kא .و شما در خاك غفلت ،خاك تيره

قـال   :زيارت قبور موعظه بزرگـي اسـت بـراي انسـان    ] اينكه[خالصه كالم 
ــول اهللا  א  :Aرس

زيـارت  (كـردم،   فرمايد شما را از زيارت قبور منع مـي  پيغمبر اكرم مي @Kא
نهي اولي رسول اكرم براي اين ) كنيد قبور را به جهت اينكه مذكر آخرت است



  

١٥٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
هنگاميكه مـردم   ،و توحيد را حفظ فرمايد ،بود كه مردم را از قبرپرستي باز دارد

را پرستش نمود و موحد كامل آگاه شدند كه نبايد از قبور حاجت خواست و آن
كـه غـرض از زيـارت     ،و حكمش را بيان نمود ،امر به زيارت فرمود ،گرديدند

 @Kאאא A:و عنـه  .قبور تذكر روز بازپسـين اسـت  
  ).زيارت كنيد مردگان را كه آن مذكر موت است: (فرمود رسول اكرم



 

١٥٦ توحيد العبادة
اهللا علـيهم   سـالم   زيارت قبر رسـول اكـرم و ائمـه هـادين    

  اجمعين
اخبار بسيار در فضيلت زيارت آنان در كتب فريقين از معصومين رسـيده و  

باشد كه ايـن رسـاله گنجـايش     پر از نفع دو جهانست و اسرار زيادي در آن مي
  .كنيم ذكر آن را ندارد و ما مختصري از آنرا ذكر مي

جمعين در سال حياتشان چنانكه زيارت پيغمبر اكرم و ائمه سالم اهللا عليهم ا
مرگشـان   همچنـين زيـارت آنـان بعـد از     ،داشـت  بردر براي زايرين اجر جزيل

بر  :كه فرمود چنانكه بنابر روايت از رسول اكرم متضمن ثواب فراوان خواهد،
گردانـد و   قبور مؤمنين سالم كنيد و خداوند روح مـؤمن را متوجـه بـدنش مـي    

دهـد   ميت مؤمن سالم زاير را جواب ميهنگاميكه  ،دهد سالم شما را جواب مي
جـواب   شود تصور كرد زاير قبر پيغمبر و ائمه هـادين سالمشـان بـي    چگونه مي

Kא .بماند 
اهللا عليهم اجمعين ايـن   و ائمه هادين سالم و از اسرار زيارت قبور پيغمبر

د يك مسـئله فضـايل و مكـارم    است كه هنگاميكه انسان وارد بقاع متبركه گردي
كنـد كـه    چون شخص زائر با خود حديث نفس مـي  ،ريزد اخالق بر دل وي مي

و در محاذات قبـر   ،اين بزرگان چه فداكاريها و خدمتها به جامعه بشري نمودند
البته اين تـذكر و   ،آموزد يك دوره تاريخ روشن پرافتخاري را از صاحب قبر مي

و گويـا بـه    ،دهـد  ى بـه زايـرش مـي   ا هوح اسوتدبر در سيره صاحب قبر يك ر
گويد من كسى بودم موحد و يكتا پرست جز حـق تعـالى را قاضـي     زائرش مي

داراي  ،و به كسي از بندگانش متوسل نشدم ،الحاجات و رافع الكربات ندانستم
كننـده   گوئي بودم از مالمت مالمـت  عفت و شجاعت و تقوي و فداكاري و حق

زيارت تو وقتي قبول است كه به  ،ف و نهي از منكر كردمامر به معرو ،نترسيدم
كه اگر درسـت   ،و صاحب صفات كامل و ملكات فاضل گردي ،من تأسي كني



  

١٥٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و لـب زيـارت    ،بقاع متبركه مدرسه تعليم و تربيـت  ] از[دقت شود كه هر يك 

  . كنند باشد نه اينطوريكه عامة مردم تصور مي هم همين مي
و موفق به زيـارت آن عتبـه    وضة رسول اكرمخود هنگاميكه مشرف به ر

عرش مرتبه گرديدم و خود را محاذي با ضريح مقدس ديدم يك سلسله افكـار  
و كهربـائي از قبـر    ،چنان مرا گرفت به من هجوم آورد و عظمت رسول اكرم

مقدس به قلب من خورد تو گوئي ديدم حضرت رسولست با آن صورت زيبا و 
و يك دوره تاريخ زندگاني اين شخص بزرگ  ،كند لحن شيرين تالوت قرآن مي

كسـي و تنهـائي و ظلـم و جسـارتهاي آن      يادآوردم آنروز بي ذهنم، مثل برق بر
و آن حالت صبر و بردبـاري وبزرگـواري حضـرتش را چنـان      ،مردم وحشي را

انقالب به من دست داد و اعصابم متشنج گرديد كه هـر چـه خواسـتم بگـويم     
אאאאK نتوانستم بگويم، 

حالي پيدا كردم كـه شـرحش ممتنـع     ،قلبم شروع به ضربان كرد ،زبانم بند آمده
ديدم آن شخصي كه مأمور قبر شريف بود از حالم آگاه شد دستم گرفتـه   ،است

  .اي نشانيد و گفت شيخنا تفضّل به گوشه
ر و ائمه خواصي هست كه مردم بر كمي خالصه كالم در زيارت قبور پيغمب

  .از آن واقفند
אאאאאא

אאK  



 

١٥٨ توحيد العبادة
  سبب پيدايش بت و پرستش آن

چنانكه بيان شد ابتداء معبد و پرستشگاه منحصر به مقابر بـود و پـس از آن   
تحنيط اين بـود   ،)موميائي(اي بود  ردة تحنيط شدهو آن در اصل م ،بت پيدا شد

مشك،  ،اي مانند زيره كه احشاء و امعاي ميت را درآورده شكمش را پر از ادويه
شدن و پوسيدن محفوظ  كردند تا از كهنه عنبر، كافور، قصب هندى، و صندل مي

چـون   ،گذاردند و نيز به جاي چشم آنان سنگي درخشان مانند ياقوت مي ،بماند
بـر آن شـدند    ،دارد ديدند كه تحنيط كامالً مرده را از پوشيده شدن محفوظ نمي
يا بر تابوت و قبـر   ،كه مجسمه مرده را از سنگ يا چوب تراشيده پرستش كنند

و خداوند تبارك و تعالي در قـرآن از   ،مرده صورت آنرا نقش كرده عبادت كنند
� z  y x w v  u } | { ~ } : دهــد ايــن مســئله خبــر مــي

 £ ¢  ¡zKFW٢٣KE ) روحانيون و كاهنان بتكده به عوام و سفله گفتند
و از دسـت مدهيـد ود و سـواع و     ،دست بر مداريد از پرسـتش خـدايان خـود   

محققين سلف گفتند كه اينها اسامي پنج مـرد صـالح    .)يغوث و يعوق و نسر را
د مـرگ آنـان   و بعـ  ،و مردم به ايشان اعتقـادي تمـام داشـتند    ،بود پيش از نوح

بـه   ،نمودنـد  و آنرا تعظيم مـي  ،بصورت ايشان از چوب و سنگ پيكرها ساختند
از ايـن آيـه مباركـه معلـوم شـد كـه        ،مرور زمان به پرستش آنها مشغول شدند

  .پرستي بوده است پرستي مبدأش مرده بت



  

١٥٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  پرستي سنگ

  
لـذا هـر    ،چون عقايد و آراء مردم وحشي بر اسـاس منطـق و برهـان نبـود    

جـزو   ،نمودند كرد و بدان مدتي عمل مي اي كه بر نفس ايشان خطور مي رهخاط
و  ،كردند و اگر خالف و بطالن آنرا هم مشاهده مي ،گرديد دين و عقيده آنان مي

و بعد زمان و تكرار در عمل آن  ،توانستند از آن منصرف كردند وجه نمي به هيچ
  .پوشانيد موهوم را جامه قدس مي

كـرد و طعـام    نسان وحشي شخص ميـت را پرسـتش مـي   چنانكه بيان شد ا
كـرد تـا آن را    و بسا كه مرده را در خانه خود دفن مي ،نمود برايش پيشكش مي

هـا را بـر روي آن    پوشـاند و خـوردني   و چون قبر را با سنگ مـي  ،پرستش كند
و بازمانـدگان ميـت خيـال     ،نهاد اين عادت به تدريج سنگ را مقـدس كـرد   مي

و ندانستند كه سنگ بـه مجـاورت مـرده     ،تي در سنگ استكردند كه خصوصي
و پرسـتش سـنگ از اينجـا     ،مقدس است، اين تقدس را براي سنگ قائل شدند

  .و منات و الت دو سنگ بود كه عرب آن را مي پرستيد ،پيدا شد



 

١٦٠ توحيد العبادة
  درخت پرستي

  
چون انسان اوليه بـه زراعـت آشـنا    . اصل پرستش درختان عبادت قبور بود

دانست كه زراعـت   و نمي ،و منحصر به صيد ماهي و حيوانات بودنبود، معاش ا
و از آنطرف چون معتقد بـود كـه مـرده در قبـر گرسـنه       ،و درخت را بذريست

پس از مدتي ايـن  ] چون[گذاردند،  ها و حبوبات برايش غذا مي شود از ميوه مي
اضـي  نمودند كه روح مرده از او ر تعليل مي ،كرد شد و نمو مي حبوبات سبز مي

جهت  و بدين ،شده و در عوض آن تجليل، درخت و ميوه به زندگان داده است
  .تقديس درخت و پرستش آن در بشر پيدا شد



  

١٦١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  سازي و نقاشي حرام گرديد براي حمايت توحيد مجسمه

و احاديثي كه در  ،سازي و نقاشي  از صنايعي كه اسالم نهي فرموده مجسمه 
A :عي اسـت از قبيـل  مـد ] ايـن [فصل سابق ذكـر شـد شـاهد بـر     

@. و حديث: Aא@K    و نيز مثـل حـديث
Aאאzאxא@K )ترين مـردم فـرداي قيامـت     معذب

اي در آتـش   ههر تصـويركنند ( @KאA :و مثل حديث) مصورانند
   .)است

پرسـتي مبـدأش    چنانكـه بيـان كـرديم بـت    : ز اين عمل اين بودسبب نهي ا
كردند تا مدتي باقي بماند و  مي)موميايي(و مرده را تحنيط  ،پرستش مردگان بود

دارد آمدند به  چون ديدند تحنيط مرده را هميشه نگاه نمي. پرستش كنند] آن را[
گ نقـش  و يا صورت مـرده را بـر سـن    ،تراشيدند] را[مرده سنگي ] آن[صورت 
و چنانكـه در   ،و بـه آن تبـرك جسـتند    ،پس از آن پرستش نمودنـد ] و[كردند 

عقايد صابئين ذكر شد كه صوري براي روحانيون و ستارگان ساختند و آنهـا را  
  .عبادت كردند

پيامبر اسالم براي جلوگيري از بت پرستي و حمايت توحيد و يكتاپرسـتي،  
مت اين عمل ذاتي نيست و بلكـه  پس حر. سازي و نقاشي را منع فرمود مجسمه

  .براي حمايت خداپرستي است
پرسـتان را اسـتقبال    عجب اينكه ما كه ملت توحيد هستيم تمامي اعمال بت

 ،و فطرت توحيدي را فراموش كـرديم  ،زحمات اسالم را منظور نداشتيم ،نموده
براي هر سنگ و چوبي قرب و  ،پرستي را براي خود نگذاشتيم افتخار كامل يكتا
و بـه شـكل    ،ت به صورت جنـازه سكه بتي ا) نخل(و براي  ،منزلت قايل شديم
نذر و قربـاني   ،كه به شكل صليب نصاري است) عالمت(و  ،مهيبي ساخته شده



 

١٦٢ توحيد العبادة
تعظيم و تجليـل   ،هر صورت جعلي كه به بزرگان دين نسبت دادنده و ب ،كرديم
بـه تصـوير   در صـورتيكه   ،پـا زديـم   و بالنتيجه بر حقايق اسـالم پشـت   ،كرديم

و مقصود  ،و شمايل بزرگان دين هم تظيم و تبرك حرام است حضرت رسول
  . همين موارد بوده است ،شارع در تحريم اين دو

ولي صد افسوس بسياري از مردمان به هر تصوير اختراعي كـه بـه يكـي از    
حتي بعضي از مردم ايـن تصـاوير    ،جويند دهند تبرك مي بزرگان دين نسبت مي

عالوه بر . كنند و نسبت به آن به ادبي تمام رفتار مي ،آويزند خود مي را در اطاق
در  ،باشـد  اي هـم بـر آن مترتـب نمـي     هيچ فايده ،پرستي است آنكه اين كار بت

يـا از   ،اي چند از پنـدها و مـواعظ قـرآن    صورتيكه اگر به جاي اين عكسها آيه
بـر آن تصـاوير   هاي پيشوايان اسالم در اطاق خـويش آويـزيم بـه مراتـب      گفته

يك پردة اخـالق از   ،و هر دم كه بيننده را بر آن كلمات چشم افتد ،برتري دارد
  .گذرد نظرش مي

پرسـتان بـه چـوب و     بت ،پرستان و نصرانيان چه فرقي داريم پس ما با بت 
و امثـال آن تبـرك    ،مـا هـم بـه نخـل و سـنگ قـدمگاه       ،جويند سنگ تبرك مي

ما بـه تصـويرهاي    ،جويند مريم تبرك مي نصاري به صورت مسيح و ،جوئيم مي
  .جوئيم جعلي بزرگان دين تبرك مي

افتضاح اينست كه صورت رسول اكرم و ائمه را هر يك بـه خيـال خـويش    
گاهي بـه صـورت عـرب     ،گاهي به صورت قلندر ،گاهي به صورت جوان زيبا

و همچنين ساير بزرگـان   ،كنند تصوير مي ،گاهي به صورت شيخي زاهد ،بدوي
كننده همـه  بر حماقت و ناداني ما است و رسـوا رسوائي ديگر كه دليل . ن رادي
كنند به صورت شمشـيري   تصوير مي ذوالفقاري كه در دست علي ،باشد مي

آيـا در   ،شـقه چيسـت   فهمند فايده شمشـير دو  و نمي ،شقه است كه سر آن دو



  

١٦٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
الفقـار  ذو(رود  ديگر آنكه چگونه اين شمشير در غالف مـي  جنگ اثري دارد؟ و

و آن شمشـير را پيغمبـر    ،بن منبه بود كه در جنگ بدر كشته شد  شمشير عاص
  ).و معني ذوالفقار شمشير دانه نشان است ،و به اميرالمؤمنين داد ،تصرف فرمود

و  ،خواهند تو را بشناسـند  پروردگارا اين مردم شمشير علي را نشناختند مي
خداوندا  .به حقايق دين آشنا شوندمعرفت به حال پيغمبر و ائمه دين پيدا كرده 

از مردمي كـه   ،آيد كه اين مردم به قرآن و سنت رسول آشنا گردند آيا روزي مي
نـه قـرآن را    ،انـد  نه پيغمبر و علـي و ائمـه را شـناخته    ،نه  از توحيد خبر دارند

  . خالق و آداب انسانيت شدشود ديگر منتظر ا مي ،فهمند مي
اي كه براي سـتايش و عبوديـت بـه كـار      جسمهنتيجه كالم پردة نقاشي يا م

 ،و بشـر را از راه خداپرسـتي دور نمايـد    ،پايه توحيـد را متزلـزل گردانـد    ،رود
   .حضرت ختمي مرتبت آنرا نهي فرمود

אאK 



 

١٦٤ توحيد العبادة
  توحيد مبدء فضايل است

אWAא
א@K 

يابيد كه حقيقـت   چون مسطورات اين كتاب را به دقت مطالعه كرديد درمي
كنيد كه لـب   و ادراك مي ،توحيد و يكتاپرستي اعراض و دوري از غير خداست

توحيد حاجت نخواستن و قرباني و نحر و سجده و ركوع ننمـودن بـراي غيـر    
د اينست كه حتي براي ايام سعدي فهميد كه مقصود از توحي و نيز مي ،خداست

 .اي جز علم و عمل صالح توسل نجوئيد و به هيچ وسيله ،و نحسي قايل نباشيد
مسلمانان اين . است אو خالصه كالم توحيد تفطن به حقيقت كلمه 
جز آنكه مشركين عصر نبي اهل  ،زمان با مشركين جاهليت چندان فرقي ندارند

زبان چـون   اما مشركين فارسي ،فهميدند را مي אعني و م ،لسان بودند
و دليل آن ايـن اسـت    ،فهمند واقف به لغت عربي نيستند معني اين كلمه را نمي

بگوييـد  (K@אאאA :كه هنگامي كه رسول اكرم فرمود
نيدن ايـن كلمـه ديدنـد اگـر آنـرا      مردم آن زمان به ش) تا رستگار شويد א

و مالئكـه   ،تصديق كنند بايد غير خدا را از خود دور كرده پيرامون بتها نگردنـد 
و مـريم را   ،الحاجـات نداننـد   عيسي را پسر خدا و قاضي ،را نيز پرستش نكنند

بـاالخره   ،و سعد و نحس كواكب را عقيدة بـاطلي بداننـد   ،الحوائج نشمرند باب
بتهـا را كنـار گـذارده سـنگهائي را كـه مـردم در آنجـا ذبـح         شدند كه  ملزم مي

ديدنـد كـه بايـد    ] و[و بـدور افكننـد    ،شمردند بشـكنند  كردند و مقدس مي مي
و احبار و رهبان را  ،كردند بسوزانند درختهائي را كه از براي آنها نذر و نحر مي

و بـه   ،دانستند پشـت پـاي زننـد    به خدا مي) نزديكي(كه تقرب به آنان را زلفي 
خالصه جز خالق جهان مـؤثر   .طاغوت كه كاهن و متولي بتكده بود كافر شوند

مسلماً هر يك از اين بتها و سنگها متولياني داشـت كـه از    ،ديگري قايل نشوند



  

١٦٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
عـزت   ،نمودند و از نذور و صدقات مردم امرار معاش مي ،كردند آن استفاده مي

و اسـاس حيثيـت و    ،شـد  مـي  چـه كننـد نانشـان قطـع     ،آنان بسته به بتهـا بـود  
ما به گفتن : از اين جهت گفتند ،شدند و بيچاره مي ،خورد زندگانيشان به هم مي

رسول اكرم فرمود من مأمورم كـه  . كلمه توحيد و تصديق پيغمبر حاضر نيستيم
  .گرديد אبا شما مقاتله كنم تا قايل به كلمه 

كن شدن خرافات و خـراب شـدن    هدر واقع تصديق به اين كلمه سبب ريش
ها و بر هم خوردن موهومات و عقايد شركيه بود لذا مشـركين نتوانسـتند    بتكده

n m l k     j ih      g    f ezK }   :متحمل اين معني شـوند گفتنـد  
FW٥KE ]آيا خدايان را يك خدا كرده است؟ اين محققا چيز عجيبي است[!.  

يك دسـته عـوام و تـوده كـه در هـيچ      : ندمردم زمان جاهليت دو دسته بود
بـه هـر بـادي حركـت     . بودنـد » همـج رعـاع  «زماني رأي و انديشـه نداشـته و   

  . و هر كاهن و شيادي در آن نفوذ كامل داشت ،كردند مي
دسته ديگر كاهنان و متوليان بتكدها و علماي يهود و نصاري كه هميشـه و  

و استرزاق آنان موكـول   ،كردند ميي از وهم و ناداني مردم استفاده ا هدر هر دور
به جهل و ضعف توده بود كه به اشكال و اسامي گوناگون خون اين بيچارگـان  

  . مكيدند را مي
گويـد مـردم    مـي  ،نـات بـر عقـول نـام نهـاده     دسـته اخيـر را ج   ،ابن رشيد 

و حـال   ،داننـد  كشان و سالطين جابر مي كاران را منحصر به دزدان و آدم جنايت
ايـن گـروه   . ت اين گروه بالنسبه به جنايـت دسـته اول قليـل اسـت    اينكه جناي

در  ،باشد كنند كه منحصر به زمان خودشان مي جنايت به اموال و ابدان مردم مي
كه عقايـد و   ،صورتيكه جنايت علماي سوء نسبب به عقول و ارواح مردم است
ايـن   ،زندسـا  آراء سخيفه را به آنان تزريق كرده منحط از عـالم انسانيتشـان مـي   



 

١٦٦ توحيد العبادة
جهل وناداني و حمق و سرگرداني چون در آنان مستحكم گرديد و ريشه دوانيد 

پس جنايت اينان منحصـر بـه    ،كند به وراثت به اخالف و اوالد آنان سرايت مي
  .فرما خواهد بود بلكه در قرون بعد هم سايد و حكم .قرن خود نبوده

 ،با رسول اكرم داشـتند ها مخالفت شديدي  هاين دسته كاهنان و متوليان بتكد
دانستند كه ايـن   زيرا مي ،و حال اينكه مخالفت آنان از جهت عقيده و دين نبود

ولـي چـون حيثيـت و نانشـان      ،باشـند  الحاجات و رافع كربات نمـي  بتها قاضي
لذا مخالفت بـا رسـول اكـرم     ،بستگي به اين بتها و موهومات و خرافات داشت

  . نه جنگ ديني ، و جنگشان جنگ اقتصادي ،نمودند مي
ابتدا رسول اكرم متوليان بت و كاهنان را دعـوت بـه توحيـد و يكتاپرسـتي     

دانسـت ماداميكـه ايـن گـروه      چـون مـي   ،و حجت را بر آنان تمام نمود ،فرمود
زيـرا در ايـن    ،برند هيچگاه تصديق پيغمبر را نخواهند كـرد  استفاده از عوام مي

د دادن زندگاني مـادي و رياسـت   و بر با ،صورت آنان خود سبب تكذيب خود
. لذا به حمله و افتراء نسبت به رسول اكرم متوسل شـدند  ،شدند روحانيشان مي

تواند از مردم بگيـرد متوجـه    پيغمبر اكرم چون ديد كاهنان و متوليان بت را نمي
و بخصـوص جوانـان را    ،و در اين راه كوشـش فـراوان نمـود    ،تربيت توده شد

اولـين مصـدق    رئيس جوانان اميرالمؤمنين علي. ادمورد عنايت خود قرار د
رسول اكرم بعد از مجاهدات زياد آخراالمـر پـرچم توحيـد را بـر بـاالي كعبـه       

ها را خراب نمود و تاج توحيد را  بتها را سرنگون ساخت و بتكده. استوار نمود
i } :پاي موحد را بر فرق فرقـدان فلـك قـرار داد    ،بر فرق مسلمين گذارده

m l k j s r         q p o  nzKFאאW٨١KE ) بگو آمد حـق، 
مردمـي   ).درستيكه باطل معدوم و ناچيز استب ،)يعني شرك(و ناچيز شد باطل 
و از هـر چـه    ،و براي ايام سـعد و نحـس قائـل بودنـد     ،كردند كه  پرستش مي



  

١٦٧ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
و  ،خواسـتند  و از آن حاجت مـي  ،شدند و به هر چيزي متوسل مي ،ترسيدند مي
پـس از   ،فتـاده بودنـد  و در عين تزلزل بـه جـان يكـديگر ا    زل در زندگانيمتزل

  . ق پيدا كردقتمامي فضايل اخالق در آنان تح אتصديق به كلمه 
شخصـي كـه غيـر از خداونـد     : مبدأ فضايل نباشد אپس چگونه 

زيرا متكاي  ،د بودمسلماً شجاع خواه ،رحمان و رحيم مؤثري ديگر قايل نباشد
F E D C B A }  :دانـد  خود را جز خـالق جهـان موجـودي نمـي    

 K  J I H GzKFW٦٢KE )ــ ــد و  تدوس ــرس ندارن ــدا ت ان خ
زيرا پس از  ،هراسد بلكه بدان عالقه دارد از مرگ نمي ،)اندوهي بر ايشان نيست

و بـه سـعادت كبـري رسـيده از رنـج       ،گـردد  مرگ به مالقات خدايش نايل مي
  .يابد جهاني رهائي مي

چگونه تصديق به كلمة طيبه مبدأ سخاوت در نفس نباشـد؟ آنكـه خداونـد    
انفاق در راه او كـرده و از فقـر    ،داند و او را تواناي مطلق مي ،پرستد قادر را مي

¤ ¥   ¦   § ¨©  ª » ¬ }: ترســـد نمـــي
®zKFאW٢٦٨KE ) بـه  و  ،دهـد  شيطان شما را به فقر و مسكنت وعده مـي

چگونـه   ،)دهـد  و خداوند متعال شما را وعده به آمرزش مي ،كند فحشاء امر مي
توحيد مبدأ عفت نباشد و حـال آنكـه موحـد خـداي را دانـا بـه هـر پنهـان و         

Ñ Ð Ï Î Í ÌzK }  :دانـد  و هر جزئـي و كلـي مـي    ،آشكاري
FאW٥٩KE )ريزد مگر آنكه خداوند به آن عالم اسـت  برگي از درخت نمي(.  

 { º¹ ¸ ¶  µ ´ ³zKFאW٢٥٥KE )   خداوند عالم است بـه آنچـه
و خداي را واقـف بـر    ،پس موحد عفيف است .)بين ايدي و خلف مردم است

 ،داند تر از ريسمان گردن به خودش مي ضماير قلوب و اعمال جوارح و نزديك



 

١٦٨ توحيد العبادة
ش و تصديق دارد كه جزاي اعمال نيك و بـد  ،شناسد و او را حكيم و عادل مي

 ،بنابراين در اين منتها درجـة عفـت و طهـارت زيسـت كـرده      ،به دست اوست
  . دارد تخطي از حدود اخالق را به خود روا نمي

عقلـش   ،چون عفت و شجاعت و سخاوت در نفس موحد جايگزين گرديد
p  o n m l  } : و به مفاد ،گردد مستقيم گشته و نفسش متقي مي

 t s r qzKFאW٢٩KE ــر در ــل    ديگ ــل معط ــق و باط ــز ح تمي
  .ماند نمي

و درخـت   ،دهـد  چنانكـه عقـل را ترقـي مـي     אدانستيم كه  پس 
همچنين تمامي فضايل را در نفـس   ،گرداند كن مي خرافات و موهومات را ريشه

كلمه طيبه توحيد اصل فالح و رستگاري و مبدأ كتاب تعليم و . سازد متمركز مي
و بالعكس شرك مبدأ رذايل و منجالب ضعف عقل و  ،تتربيت و مرقي انسانس

مشـرك پيوسـته منقلـب و مبتلـي بـه      . اراده و انحطاط از مرتبه انسـانيت اسـت  
خالصه متكي  .ترسد و از هر چيزي مي ،برد به هر چيزي پناه مي ،وسواس است

ملـبس بـه لبـاس تقـوي      ،قاعده متقني در دست نداشـته  ،به نقطة معيني نيست
العوبه  ،تواند تصديق كند حرف حق را نمي ،لذا عقلش كج است .نگرديده است

زيـرا ملتجـي بـه ركـن      ،گـردد  حوادث و بازيچه شيادان و دستخوش غوالن مي
بـه هـر بـادي     ،نيسـت  אאو متمسك به  ،وثيق توحيد
M  L K J I H G } : ترسد و از هر چيزي مي ،كند حركت مي

S R Q  P O N  W  V U TzKFאW٣١KE     هـر كـس بـه
 ،ربايد او را مرغان مردارخوار از روي زمين پس در ميخداى جهان شرك آورد 

اندازد به جاهائيكه دور  مي هايا او را باد ،گرداند و اجزاي او را پاره و متفرق مي
اين كلمات از تشابهات مركبـه اسـت يعنـي هـر     : و دستگير است ،از فريادرس



  

١٦٩ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
 ،ج توحيد و يكتاپرستي به حضيض شركت و پرستش غير خدا افتـد كسي از او

و بادهـاي ضـاللت و وسـاوس     ،هواهاي نفس او را پريشـان و پايمـال سـازند   
   .و نابودش سازد ،شيطاني او را در وادي بدبختي و شقاوت و سرگرداني افكنده

زيرا فكر  ،كسيكه دائماً فكرش مشوش باشد مسلماً خوش عمل نخواهد بود
كـه   ،زند اعمال بد از او سر مي ،و چون ميزاني در اعمال ندارد ،أ عمل استمبد

راه را گـم كـرده    ،اگر واقف بدان گردد و بخواهد كردار بد خود را اصالح كند
مـثالً فحشـاء    ،شود كه هيچگاه مصلح عمـل نخواهـد بـود    متوسل به اسبابي مي

قرباني براي بت و  ،دپندار مصلح آنرا توسل بدامان مردگان مي ،شود مرتكب مي
و مصلح آنرا دادن مقداري از آن  ،خورد مال مردم را مي ،كند سجدة غير خدا مي

كنـد و بـراي اصـالح آن     ربـاخواري مـي   ،پندارد مال به كاهن يا متوليان بت مي
خـود را   ،و به اين طريق به خيال خود ،شود متوسل به مصالحه يكسير نبات مي

  .كند از معصيت پاك مي
يابيم كه علت خرابي مردم همين شركي است كـه   رست دقت كنيم مياگر د

سـبب  . انحطاط اخالق جامعه ما به واسطة توسل افراد آنست به غير خدا. دارند
  .رذائلي كه در جامعه حكمفرماست خدانشناسي است

אAفرمايد  خداوند مي
א@K ) كلمههر كه داخل شـود   ،حصار و قلعه محكم من است א

  ).ايمن از عذاب من خواهد بود
 ،در ذات خود آداب بزرگي حس كـرده  אخالصه كالم معتقد به 

ولـي بـا ايـن همـه اصـطالح فضـيلت را        ،يابد و در نفسش اخالق فاضله را مي
و حـال اينكـه تعريـف     ،سـت و عادل ا ،سخي ،حكيم ،عفيف ،شجاع: فهمد نمي

  .داند هيچ يك از اين صفات را نمي



 

١٧٠ توحيد العبادة
مخـتص شـخص    ،زنند و فالسفه از آن دم مي ،حريتي كه آرزوي بشر است

و  ،چـون بنـده خـدا اسـت     ،موحد از شهوت و غضب آزاد اسـت . موحد است
چـون درخـت    ،از موهومـات آزاد اسـت   ،داند شهوت و غضب را بنده خود مي

بار گران خرافات و سـعد و نحـس    ،كن كرده حيد ريشهموهومات را به تيشه تو
و  ،كنـد  بندگي بشري را نمـي  ،ايام و پرستش سنگ و چوب را از دوش انداخته

و بـه اصـطالح    ،خالصه كالم حرّ است و خر نيست .دهد به كسي سواري نمي
  . فالسفه صاحب حكمت و حريت است

همـان   ،حـد باشـد  يا اكثريـت آن مو  ،اي كه از اين سنخ تشكيل شود جامعه
و آرزوي فالسفه جهـان   ،ايست كه انبياء مبعوث بر تشكيل آن شده مدينة فاضله
گاه روي بدبختي نديده و پيوسـته   واضح است كه اين جمعيت هيچ. بوده است

  .باشند آغوش مي با شاهد سعادت هم
بـار شـرك و خرافـات از دوش     ،اي مسلمانان از خواب غفلت بيدار شويد

Kאאא :آزاد شويد تا رستگار گرديد ،بدور افكنيد 
אאK  



  

١٧١ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
  در بيان سبب پيدايش شرك و خرافات در اسالم

چون اسالم با منطق صحيح و برهان محكم بر بيشتر معمورة عالم سـلطنت  
نت و عظمـت  و سـلط  ،كرد و امم بسياري در تحت حكومت اسالم واقع شدند

آنها محو در عظمت اسالم گرديد، مسلم است كه بغض و دشمني در دل بعضي 
 ،اي بـه اسـالم كننـد    اينان هميشه منتظر فرصت بودند تا حملـه  ،از آنان پيدا شد

لـذا بـه   . ولي با وجود قدرت و شوكت اسالم ممكن نبود كه با شمشير بجنگند
و در باطـل   ،بـه اسـالم كردنـد   يعني در ظاهر عالقه  ،مكر و حيله متوسل شدند

. بـه اصـطالح حـزب منـافقين تشـكيل يافـت      . مشغول بـه تخريـب آن شـدند   
  .زيست مي سلسلة منافقين عبداهللا بن ابي است كه در زمان پيغمير سر

و آن حيله ايـن بـود كـه مقـاالت فاسـده و       ،منافقين حيله و تدبيري كردند
سـاختند،   بعضي را خودشان ميخرافات و اباطيلي را كه در مذاهب سابق بود و 

  . نسبت دادند] را[و به ساحت مقدس شارع آن  ،داخل اسالم كردند
جمعـي بـه اسـم راوي    : اين دسته منافق ثقافت اسالم را در دسـت گرفتنـد  

مثل كعب األحبـار ابواالحبـار يهـودي، بعضـي مفسـر       ،حديث به كار پرداختند
همگـي اينهـا مسـلح بـه     شدند، برخي واعظ، برخي عالم و گروهـي مـورخ، و   

اسلحة علوم تفسير و حديث و فقه و تـاريخ شـده حملـة شـديدي بـه اسـالم       
بايسـت   هاي زشت و نامعقول به آن نسبت دادنـد و آنچـه نمـي    كردند، و سخن

  . بكنند كردند
غرض مهم منافقين اين بود كه اسالم را به صـورت منكـر و غيـر معقـولي     

شدند و امتيازي را كه اسالم از ساير ديانات ي هم موفق ا هو تا انداز ،جلوه دهند
  .داشت از ميان برداشتند

پرسـتي و   اسالم دين عقل و منطق و فطرت بود، اسالم دين توحيـد و يكتـا  
برانداختن بتها بود، اسـالم ديـن فضـيلت و اخـالق بـود، اسـالم ديـن صـبر و         



 

١٧٢ توحيد العبادة
ـ   ود، شجاعت بود، اسالم دين علم و عمل صالح بود، اسالم شريعت انسـانيت ب

اسالم به بشر حريت نفس و علم و عقل داد، اسـالم بشـر را از رقيـت كاهنـان     
نجات داد، اسالم قائل به واسطة ميان خلق و خـالق نبـود، اسـالم قبرپرسـتي و     

شـد    پرستي و عبادت غير خدا را ملغي كرد؟ وقتي كه شخص مسلمان مي سنگ
اسـالم  . ود و خدا نداشتد ديگر احتياج به واسطة ميان خ،آور و پناه به قرآن مي

  .اسالم عمل به ظن را نهي فرمود ،تقليد كوركورانه را حرام كرد
بايست به اسم دين دكـان بـاز    مسلم است با اين تعاليم عاليه شياداني كه مي

ماندند ناچار براي  و از استفاده باز مي ،شد كرده و استفاده كنند دكانشان بسته مي
و در مقابل هر مقصد اسالم  ،شروع به كار كردنداينكه پيشة خود را ترك نكنند 

يك دسـته از  : و منتشر در عالم اسالم كردند ،حديثي چند بر خالف آن ساختند
مقاالت يهود و نصاري و صابئين و مجوس وارد اسالم گرديد كه اگر بخـواهيم  

چنان مقاصد اسالم و حقايق ديـن  . تفصيل دهيم خود كتاب مفصلي خواهد شد
اطله مخلوط شد كه امتياز جوهري اسالم از ميـان رفـت و آن ديـن    با مذاهب ب

  . پاك به صورت ديگري جلوه كرد
اكنون اگر درست نگاه كني، مسلمان در اعمال و عقايد با امـم باطلـه فرقـي    

  .ندارد
سـعد و نحـس قائـل     ،و از براي ايـام  ،داشتند ها را مقدس مي صابئين ستاره

عقيده به طور اشد جلوه كـرده و سـالي چنـد    همچنين در مسلمانان اين . بودند
گردد كـه   كند در ميان مسلمانان منتشر مي تقويم كه تعيين سعد و نحس ايام مي

  . اگر دقت كني رسالة عمليه فرقه صابئين است
مسـلمانان هـم از   . خواهنـد  حاجـت مـي   و مـريم  نصاري از مسيح

  .اهندخو  اهللا عليهم و اولياء حاجت مي  وائمه سالم پيغمبر



  

١٧٣ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
مسلمان نيز ولـي و مرشـد را   . يهود و نصاري احبار و رهبان را رب گرفتند

  .رب گرفته است
كردند، مسـلمانان نيـز بـه درخـت و      مشركين درخت و سنگ را عبادت مي

  . جويند سنگ تبرك مي
دشمني ديگر منافقين كه بايد خون گريست اين بود كـه كلمـات سسـت و    

تـا كسـي را كـه انـدك      ،نسبت دادند دينو ائمه ها غير معقول به پيغمبر
در اين دشمني كاري كردند و ديـن  . عقلي داشته باشد از دين اسالم خارج كنند

اسالم را به قدري خرافي و لغو جلوه دادند كه اگر كسـي رشـد و تميـز داشـته     
نسـبت   مانند اينكه به پيغمبـر . كند باشد اسالم را در نخستين نظر حتماً رد مي

و بادنجـان سـيد    ،و آب سـيد مشـروبات   ،رمـود مـن سـيد انبيـايم    دادند كـه ف 
اين  و در خصائص نبي در كتب نوشتند كه از مختصات پيغمبر. سبزيجاتست

آمـد، آن زن بـر    كـرد و از آن زن خوشـش مـي    بود كه به هر زني كـه نظـر مـي   
نوشـتند كـه وقتـي آن حضـرت      و از معجزات پيغمبر .شد شوهرش حرام مي

و از اين جهت ميـان او و   ،فت روز از پستان ابوطالب شير خوردمتولد شد تا ه
نوشتند كه فرمود زمين بـر روي شـاخ    و از كلمات پيغمبر ،علي اخوت است

و هر وقت  ،كند و آن گاو بر پشت ماهي است كه در دريا حركت مي ،گاو است
همچنـين بـر ائمـه طـاهرين     . افتـد  گاو سر خود را تكان دهد زلزلـه اتفـاق مـي   

اين قرمـزي آسـمان در    :فرمود فتراهائي زدند از قبيل اينكه حضرت صادقا
  . است گويند خون علي اصغر حسين اول شب كه شفق مي

تر كتابيست موسوم به ضياء عيون الناظرين و در عصر  و از همه اينها مفتضح
اين كتاب را مدخل بعضي از قرآنهاي مطبوع طهـران   ،صفويه تأليف شده است

و تمامي آن كفر و مخالف تعليمات قرآن و ضـد بـا اصـل اسـالم      ،اند هقرار داد



 

١٧٤ توحيد العبادة
محتويات آن خواص مهر نبوت و نعل مبارك و اشكالي كه از مجعوالت  ،است

 و ائمه دين و خواص عجيب و غريبي براي اشكال از پيغمبر ،يهود است
ت مثل اينكه در خاصـي  ،كند كه باعث آبروريزي اسالم و مسلماني است نقل مي

گويد از اميرالمؤمنين منقولست هر كس اين نقش مكـرم را يـك بـار     نقشي مي
و اگر دو بـار نگـاه كنـد خداونـد      ،شود ببينند گناهان هفتاد ساله او آمرزيده مي

و كسـي كـه    ،و به كرم خود بيـامرزد  ،كريم عفو جرايم پدر و مادر او را فرمايد
ه امت حضـرت رسـالت پنـاه را    نياز هم سه بار ببيند از بركت اين نقش غفار بي

  . بيامرزد
 يابي كه اين حديث را شخصي كه دشمن ديـن و  اگر درست توجه كني مي

ي عقل داشته باشد بـه  ا هو هر كس مثقال ذر ،اميرالمؤمنين بوده جعل كرده است
آخر چه مناسبت دارد شخصي سه مرتبه بـه نقشـي نگـاه     ،خندد اين حديث مي

  .ومه را بيامرزدو خدواند گناه امت مرح ،كند
و نيز طلسم و نقشـي ديگـر دارد و در فضـيلت آن از حضـرت اميرالمـؤمنين      

هر كس بعد از نماز صبح به اين نقش مبارك نظر كند چنانست كه . كنند روايت مي
و هر كس بعد از نماز ظهـر نظـر    ،مانند حج حضرت آدم ،پنجاه حج گذارده باشد

و هر كس بعد از  ،راهيم اداء كرده باشدكند چنان باشد كه سيصد حج مانند حج اب
نماز عصر نظر كند چنان باشد كه هفتصد حج مانند حـج حضـرت يـونس كـرده     

و هر كس بعد از مغرب نظر كند چنان باشد كه هزار حـج ماننـد حضـرت     ،باشد
و هر كس بعد از نماز عشاء نظر كند چنان باشد كه هـزار   ،موسي بجا آورده باشد

از اين قبيل موهومـات و   ،تمي مرتبت به جا آورده باشدحج مانند حج حضرت خ
آخر چه معني دارد شخص جاهـل فاسـقي بـه     ،كفريات در اين كتاب بسيار است

  . نقشي نگاه كند و خداوند هزار برابر حج سيد انبياء به آن اجر دهد



  

١٧٥ )ىيكتا پرست(عبادت توحيد
از اين قبيل اخبار موضوع و موهوم، كه كاشف كفر راوي حديث و دشمني 

اي زياد است كه اگر بنويسم، مثنوي هفتـادمن كاغـذ    به اندازه. تاو با اسالم اس
مسلماً غرض اينان استهزاء به قرآن و . كشد، نقل كند و انسان خجالت مي ،شود

ــت   ــوده اس ــلين ب ــريعت سيدالمرس ¾ ¿ Ä Ã Â  Á À } :ش
ÅzKFאW١٥KE 

لـه  و اعمـال رذي  ،عقايـد فاسـده   و ،حاال مالحظه كنيد به اين اخبار موهومه
  ...ماند؟  عاقلي در دين اسالم مي

ديـن حقيقـي   ! اي مسلمانان چشم باز كنيد و از خواب غفلت بيـدار شـويد  
و بـه   ،تا اسالم از ميـان نـرود   ،و ميان حق و باطل فرق دهيد ،اسالم را بشناسيد

  .رونق نخستينش باز گردد
و چرا مردم خارج از دين نشوند؟ ديني كه پر از موهومات و خرافات شـده  

از آن جز نامي بيش نمانده است؟ مردم از چه راه وارد حقيقت دين شـوند؟ بـا   
تـرين حـامي و مـروج     اين شيادان و راهزناني كه در اسالم هست و خود بزرگ

 خرافاتند، مردم به چه وسيله آشنا به حقـايق ديـن و شـريعت سيدالمرسـلين    
  گردند؟

اگـر  . اسـت  بـر راه نجات پناه بردن به كتـاب خـدا و سـنت ختمـي پيغم    
مسلمانان اين دو مشعل نـوراني را در دسـت بگيرنـد، در ايـن بيابـان ظلمـاني       

وگرنـه گرفتـار غـوالن و     ،توانند طي منازل كرده به سـعادت برسـند   طبيعت مي
  . شيادان خواهند شد و عاقبت هالك خواهند گرديد

אאא
K 

  .يم الخيرتبخوا ؛و كان من دعائه 
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  مصادر در كتاب توحيد عبادت

  
  البيان روح  تفسير

  زمخشري  تفسير كشاف
  طبري  تفسير 
  فخر رازي  تفسير 
  الوسي ابن  تفسير 
  البيان مجمع  تفسير
  ابوالفتوح رازي  تفسير
  صافي   تفسير 
  مالحسين كاشفي  تفسير
  بيضاوي  تفسير 
  كثير ابن  تفسير 
  شيخ محمد عبده  تفسير 
  سيوطي  اتقان
  كليني   كافي
  فيض  وافي

  ابن ابي الحديد  البالغه شرح نهج
  ميسم ابن  البالغه شرح نهج

  عاملي شيخ حر  وسائل
  شيخ محمد حسن  جواهركالم 

  بخاري  صحيح
  مالك  موطاء



 

١٧٨ توحيد العبادة
  قيم ابن  مفتاح دارالسعاده

  شهيد اول  ذكري 
  بابويه ابن  من ال يحضره الفقيه

  مستر هاكس آمريكائي  قاموس مقدس
  خيمال محمد بل  مثنوي 
  سعدي  كليات 

  العابدين حضرت زين   صحيفه سجاد
  ىواحد  اسباب النزول
  فريد وجدي  مقدمة تفسير

  سيد عبدالرزاق حستي  الصابئه قديما و حديثا 
  الوسي ابن  االدب  بلوغ

  شهرستاني  ملل و نحل
  نايب الصدر  طرايق الحقايق

  كشي  رجال
  ميرزاي قمي  شتاب 
  حزم ابن  فصل
  هشام ابن  سيره 
  بيحل  سيره 

  راغب اصفهاني  مفردات
  اثير ابن  نهايه

  نديم ابن  فهرست 
  بغدادي  الفرق  فرق
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  غزالي  احياءالعلوم

  قيم ابن  مدارج السالكين
  ابن قيم  الموقعين  اعالم

  ميرسيد شريف  شرح مواقف
  بن اسماعيل صنعاني محمد  السالم  سبل

  ماجه ابن  سنن 
  داود ابي  سنن 

  شيخ مرتضي  مكاسب
  محقق  معتبر 
  صدوق   خبارالرضا عيون ا

  رضا آقا محمد  جنات الخلود
  دوكوالنژ ترجمة نصراهللا فلسفي فوستل  تمدن قديم 

  فريد وجدي  المعارف  دائره
  سالمه موسي   نشو فكره اهللا 

  شيخ عبدالرحمن  فتح المجيد 
  عبداهللا انصاري خواجه  مناجات 



 

١٨٠ توحيد العبادة
  يچسنگل ي شهير مصلح كبير مرحوم شريعت عكس عالمه

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  

اين مصلح كبير عمر خود را در اعالي كلمة توحيد و ترويج قرآن و مبـارزه  
. سالگي از اين جهان فـاني رحلـت نمـود    53با خرافات صرف كرده و در سن 

ن شاء اهللا بزودي در دسترس عامة مسـلمين  إاند كه  كتب بسياري تأليف فرموده
  .و خواستاران حق و حقيقت گذارده خواهد شد

اند  كه آن فقيد سعيد در ذيل همين عكس خود مرقوم داشته اينك رباعئي را
  :شود در زير اين تمثال نيز نگاشته مي
  روي سيه و موي سپيد آوردم  چون عود نبود چوب بيد آوردم
  بر قول تو رفتم و اميد آوردم  تو خود گفتي كه نااميدي كفر است

  .نيآله وصحبه أجمع ىنا محمد وعليبى ناهللا عل ىوصل


