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قرائت

ُتـنوَن  ما  اَيـُت  اََفَ   57 قوَن   تَُصِد ّ فََلوال  َخـَلقناكُم  َنـُن 
رنا  قَدَّ َنـُن    59 الـخاِلـقوَن   َنـُن  اَم  َتـلُـقونَهو  اَنُت  اَ      58

َل  60 َعـلى! اَن نُبَِد ّ بَيـنَكُُم الـَموَت َو ما َنـُن ِبَسبوقيـَن  
61  َو َلـَقد َعـِلـُتُ  اَمـثاَلـكُم  َو نُنِشئَـكُم ىف ما ال تَعـَلـموَن 
َتـُرثوَن  ما  اَيـُت  َفَ اَ   62 تََذكَّروَن  فََلوال  االوىٰل  انلَّشاَةَ 
َلـَجـَعلـناهُ  ِّءُ  نَشا َلو   64 ازّلاِروعَن  َنـُن  اَم  َتَروعنَهو  اَنُت  اَ   63

بَل   66 َلـُمغـَرموَن  ِانّا    65 تََفكَّهوَن   فََظلـُت  ُحـطاًما 
 68 ترََشبوَن   ذى  الَـّ الـمآَء  اَيـُتُ  َفَ اَ   67 َمـروموَن   َنـُن 
ِّءُ  نَشا َلو    69 الـُمزِنلوَن  َنـُن  اَم  الـُمزِن  ِمـَن  ازَنَلـتُموهُ  اَنُت  اَ 
تى  الَـّ انلّاَر  اَيـُتُ  َفَ اَ   70 تَشكُروَن  فََلوال  اُجًج  َجـَعلـناهُ 
 72 الـُمنِشئوَن  َنـُن  اَم  ـَرَتا  َشَ اَنَشأُت  اَنُت  اَ   71 توروَن 
فََسِبحّ   73 ِللـُمقويـَن   َمـتاًعا  َو  تَذِكَرًة  َجـَعلـناها  َنـُن 
َّهو  ِان َو    75 74   فاَل اُقِسُم ِبَـواقِِع انلُّجوِم  ّبَِك الـَعـظيـِم  بِامِس َر 
 77 َّهو َلـُقرآٌن َكريـٌم  76   ِان َلـَقَسٌم َلو تَعـَلـموَن َعـظيـٌم 
ـروَن هو  ِاالَّ الـُمـَطـهَّ 78  ال يَـَمـسُّ ىف ِكتاٍب َمكنوٍن 

80 79  تزَنيـٌل ِمن َرِب ّ الـعاَلـميـَن 

قعه؛ آيات 57 تا 80 ه وا  سور
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ترجمه

  57 ماييم كه شما را آفريده ايم، پس چرا ]روز رستاخيز را[تصديق نمى كنيد؟ 
  58 آيا از آنچه ]كه به صورت نطفه  در رحم[ فرو مى ريزيد، آگاهيد؟ 

  59 آيا شما آن را خلق مى كنيد يا ما آفريننده ايم؟ 
  60 ماييم كه ميان شما مرگ را مقّدر كرده ايم و هرگز كسى بر ما پيشى نمى گيرد! 

]آرى، مرگ را مقّدر كرديم [ تا امثال شما را جايگزين شما كنيم و شما را به خلقتى ديگر 
   61 كه از آن خبر نداريد، ايجاد كنيم. 

و قطعاً پيدايش نخستين خود را شناختيد، پس چگونه متذكّر نمى شويد )كه جهانى بعد از 
  62 آن است(؟! 

  63 آيا دربارٔه آنچه كشت مى كنيد، انديشيده ايد؟! 
  64 آيا شما آن را می رويانيد، يا ماييم كه روياننده ايم؟ 

اگر بخواهيم قطعاً آن را مبّدل به كاه در هم كوبيده مى كنيم، پس در تعّجب ]و افسوس[ 
 65 مى افتيد. 

  66  ]و می گوييد :[ »در خسارت سنگينى قرار گرفتيم؛ 
 67 بلكه ]از رزق  و خير[ محروم شديم.« 

 68  آيا درباره ]اين[ آب كه مى نوشيد، انديشيده ايد؟ 
 69 آيا شما آن را از ]دِل [ ابِر سپيد فرود آورده ايد، يا ما فرودآورنده ايم؟ 
  70 اگر بخواهيم آن را شور و تلخ مى گردانيم، پس چرا شکر نمی کنيد؟ 

  71 آيا درباره آتشى كه مى افروزيد، فكر كرده ايد؟! 
  72 آيا شما ]چوِب [ درخِت آن را پديد آورده ايد، يا ما پديدآورنده ايم؟ 

  73 ما آن را ]مايه [ عبرت و ]وسيله [ استفاده براى بيابان گردان قرار داده ايم. 
  74 پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى. 

  75  سوگند به جايگاه هاى ]ويژه و فواصل معّين [ ستارگان. 
 76 و آن سوگندى است بسيار بزرگ، اگر بدانيد! 

  77 كه اين ]پيام [ قطعاً قرآنى است ارجمند، 
  78 در كتابى نهفته ]لوح محفوظ[

 79 كه جز پاک شدگان بر آن دست نمی زنند ]كه جز پاكان كسى از آن آگاه نيست[ 
 80 ]وحيی[ نازل شده از جانب پروردگار جهانيان است. 
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یگانۀ بی همتا

تو  اين افتخار بس که  باشم و  تو  بندٔه  اين عّزت بس که  »خدای من! مرا 
پروردگار منی، خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم، پس مرا 

همان گونه قرار ده که تو دوست داری.1«                    امام علی  

؛  ا َانَت کَما ُاِحبُّ فَاجَعلنی کَما تُِحبُّ ًـّ ا َان َاکوَن لََک َعبًدا َو کَفٰی بی فَخًرا َان تَکوَن لی َرب 1ــ ِالٰهی کَفٰی بی ِعزًّ
بحاراالنوار، مجلسی، ج 91، ص 92. 

مهم ترين اعتقاد دينی »توحيد و يکتاپرستی« است. اسالم دين توحيد و قرآن کتاب توحيد است. 
همٔه  دعوت  سر لوحٔه  توحيد  ندارد.  اعتبار  ديگری  اعتقاد  هيچ  توحيد  به  اعتقاد  بدون  اسالم  در 
پيامبران بوده است. خداوند در قرآن کريم اخالق، احکام و همٔه اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان را 
بر مدار توحيد قرار داده است. توحيد مانند روحی در پيکرٔه معارف و احکام دين حضور دارد و به 

آن حيات و معنا می بخشد؛ 
از اين رو شايسته است دربارٔه ابعاد اين اصل اساسی بيشتر بينديشيم:

1ــ حقيقت توحيد چيست و مراتب آن کدام اند؟
2ــ مرز ميان توحيد و شرک چيست؟

3 ــ آيا درخواست از غير خدا مساوی با شرک است؟
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توحید و برخی مراتب آن1
توحيد به معنای اعتقاد به خدای يگانه است؛ يعنی خدا بی همتاست و شريكی ندارد و اين بيانگر اصل 
، از همان آغاز رسالت خود، از مشرکان می خواست با گفتن  و حقيقت توحيد است. رسول خدا
 الّلٰه« دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای يگانه ايمان آورند. با گفتن اين عبارت  جملٔه »لِاٰلَه ِالَّ
تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسميت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر ديگر مسلمانان واجب 
 الّلٰه« فقط يک شعار  می گردد و در زمرهٔ برادران و خواهران دينی قرار می گيرد. بنابراين، جمله »لِاٰلَه ِالَّ
نيست بلكه پايبندی به آن، همٔه زندگی فرد مسلمان را در رابطٔه با خدا، خويشتن، خانواده، اجتماع و ديگر 

مخلوقات تغيير می دهد.
توحيد و يگانگی خداوند مراتبی دارد که به برخی از اين مراتب می پردازيم:

1ــ توحید در خالقیت: توحيد در خالقيت عبارت از اين است که معتقد باشيم خداوند تنها مبدأ و 
خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرينش شريک و همتايی ندارد. 

.................................... َالّلُٰه خالِـُق ُكلّ ِ َشیءٍ ...2    
2ــ توحید در مالکّیت: از آنجا كه خداوند تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نيز هست، 

زيرا هر کس که چيزی را پديد می آورد، مالک آن است.
.................................... ماواِت َو ما ِفی الَرِض3…؛  َو لِّلِٰه ما ِفی السَّ

3ــ توحید در ولیت: هر کس مالک چيزی باشد حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد، اما 
ديگران بدون اجازٔه وی نمی توانند در آن تصرف يا از آن استفاده کنند. به اين حق تصرف، واليت و 

سرپرستی می گويند. 
....................................  ِمن َولِـّی ٍ 

ٰ
... ما لَـُهم ِمن دونِه

....................................  َاَحـًدا4    
ٰ
َو ل ُیشـِرُك فی ُحكـِمـه

از آنجا که خداوند، تنها مالک جهان است تنها ولّی و سرپرست جهان نيز هست و مخلوقات، جز به 
اجازٔه او نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنين اجازه ای به معنی واگذاری واليت خداوند به ديگری 
نيست، بلکه بدين معناست که خداوند آن شخص را در مسير و مجرای واليت خود قرار داده است. 

1ــ مباحث درس اّول و دوم دربارٔه توحيد، برگرفته از مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، ج 2، صص 99 تا 107 و 119 تا 137 می باشد.
2ــ سورٔه زمر، آئه62.

3ــ سورٔه آل عمران، آئه 109.
٤ــ سورٔه کهف، آئه 26.
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اگر خداوند پيامبر اکرم  را ولّی انسان ها معرفی می کند، بدين معناست که ايشان را واسطٔه واليت 
خود و رسانندٔه فرمان هايش قرار داده است.

4ــ توحید در ربوبّیت: واژٔه » رب«، در قرآن کريم از اهميت فراوانی برخوردار است و بعد از 
واژٔه »اللّٰه« بيشترين فراوانی را در ميان اسمای الهی دارد. كلمه رب بيش از نهصد بار در قرآن کريم 
به معنای  بار در قرآن تکرار شده است. رّب  نيز بيش از چهل  »َرّب  العالَمیَن«  آمده است. عبارت 
مالک و صاحب اختياری است که تدبير و پرورش مخلوق به دست اوست. هر کس که خالق و مالک 
و ولّی چيزی باشد می تواند آن را تدبير کرده و پرورش دهد. از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک 
و ولّی جهان است، تنها رّب هستی نيز می باشد. اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی 

مقصدی که برايش معين فرموده هدايت می نمايد و به پيش می برد.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که توحيد در ربوبّيت بدان معنا نيست که موجودات، به خصوص 
انسان، نقشی در پرورش و تدبير ساير مخلوقات ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان 
اقدام می کند، رشد اين درختان نتيجٔه تدبير اوست. بلکه، توحيد در ربوبّيت بدين معناست که اين باغبان 

و تدبيرش همه از آِن خدا و تحت تدبير او هستند.
کشاورز وقتی خود را با ديگران، يعنی کسانی که در ِکشت زمين او دخالتی نداشته اند، مقايسه 
می کند می بيند که اين ِکشت حاصل دسترنج خودش است، اما وقتی رابطٔه خود را با خدا بررسی 
براساس  او  زرع  و  و کشت  آن خداست  از  توانش  و  نيرو  هم  و  هم خودش  که  می بيند  می کند، 
استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده است. در نتيجه، در می يابد که 

زارع حقيقی و پرورش  دهندٔه اصلی زراعِت او خداست و بايد شکرگزار او باشد1.

بگو: آيا جز خدا پروردگارى را بطلبم   ا  ُقل َاَغیـَر الّلِٰه َابغی َربًّ
در حالى که او پروردگار همه چيز است؟...  َشـیءٍ ... 2     کُـِلّ َو ُهـَو َرُبّ

شرک و مراتب آن
شرک به معنای شريک قرار دادن برای خدا است. هر کس که معتقد باشد خداوند شريک دارد مشرک 
به حساب می آيد. شرک نيز مانند توحيد درجاتی دارد که متناسب با درجات توحيد، به برخی از آنها می پردازيم:

1ــ اشاره به آيات 63 تا 67 سورٔه واقعه.
2ــ سورٔه انعام، آئه 164.
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1ــ شرک در خالقیت: اگر کسی معتقد باشد که اين جهان را چند خالق آفريده اند، گرفتار شرک 
در خالقيت شده است. 

سؤال: چرا خداوند در آفرينش جهان شريکی ندارد؟
 اين تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالِق بخشی از جهان اند، يا با همکاری يکديگر اين 
جهان را آفريده اند، به معنای آن است که هر کدام از آنها محدود و ناقص هستند و به تنهايی نمی توانند 

کل جهان را خلق کنند.
 همچنين به معنای آن است که هر يک از خدايان کماالتی دارند که ديگری آن کماالت را ندارد وگرنه 
عين همديگر می شوند و ديگر چند خدا نيستند. چنين خدايان ناقصی، خود، نيازمند هستند و هر يک 

از آنها به خالق کامل و بی نيازی احتياج دارد که نيازش را بر طرف نمايد.
پس تصور چند خدايی صحيح نيست و خدای واحد آفرينندٔه جهان است.

مثال زير می تواند ما را در درک بهتر يکتايی خداوند کمک کند: 
دريای بدون ساحل و بيکرانی را فرض کنيد که از هيچ جهت محدود نباشد؛ نه از جهت عمق و 
ارتفاع و نه از جهت طول و عرض، يعنی از هر جهت بيکران باشد. آيا با اين فرض می توان دريای 

دومی را در کنار اين دريا قرار داد؟ 
روشن است که اين دريا، جای خالی برای دريای ديگر قرار نمی دهد. »واحد قّهار« بودن خداوند 
که در آئه 16 سوره رعد بيان شده، به معنای آن است كه جای خالی برای غير باقی نگذاشته است تا آن 

غير، خود را نشان دهد.

2ــ شرک در مالکیت: اعتقاد به اينکه عالوه بر خداوند و در کنار او، ديگران هم مالک بخشی از جهان 
هستند. اگر کسی معتقد به شرک در خالقيت باشد، معتقد به شرک در مالکيت نيز خواهد بود. 

که  نيز هستند  ديگرانی  او،  کنار  در  و  بر خداوند  اينکه عالوه  به  اعتقاد  در ولیت:  3ــ شرک 
سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق تصّرف در جهان را دارا می باشند.

4ــ شرک در ربوبیت: اعتقاد به اينکه عالوه برخداوند و در کنار او، ديگرانی نيز هستند که تدبير امور 
موجودات را برعهده دارند. اگر کسی در کنار ربوبّيت الهی، برای خود يا ساير مخلوقات حساب جداگانه باز 

کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبير کند گرفتار شرک شده است. 
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الف( با توجه به اهميت سورٔه توحيد و جايگاه آن در قرآن کريم، در آيات اين سوره تدبّر کنيد و 
پيام های آن را به دست آوريد.

َمُد )٢( لَم َیـلِد َو لَم یولَد )٣(  حیِم  ُقل ُهَوالّلُٰه َاَحٌد )1( َالّلُٰه الصَّ حٰمِن الـرَّ بِسمِ الّلِٰه الـرَّ
َو لَم َیکُن لَهو کُُفًوا َاَحٌد )٤(  

 ....................................................... 1ــ
 ....................................................... 2ــ
 ....................................................... 3ــ

ب( بعد از ترجمٔه  آيه 16 سورٔه رعد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
 .................................... ماواِت َو الَرضِ   السَّ ُقل َمن َربُّ
.................................... ُقِل الّلٰهُ 
....................................  َاولِیـاءَ  ٰ

ُقل َا َفـاتََّخذُتم ِمن دو نِـه
.................................... ا    ل َیملِكوَن ِلَنُفِسِهم نَفـًعا َو ل َضـرًّ
.................................... ُقل َهل َیسـتَـِوى الَعمىٰ  َو الـبَـصیـرُ 
.................................... َام َهل تَسـتَِوى الظُّلُماُت َو الـّنورُ 
.................................... َام َجـَعـلوا  لِـّلٰـِه ُشـَركاءَ 
كه ] آن شريكان هم[  مثل خداوند آفرينشی داشته اند  َفـتَشابَـَه الَخلـُق َعـلَیـِهم 

ٰ
َخلَقوا1 َكَخلِقه

و در نتيجه ]اين دو[ آفرينش بر آنان مشتبه شده است  
]و از اين رو شريکان را نيز   
مستحق عبادت ديده اند؟![  

....................................  َشىءٍ  ُقِل الـّلٰـُه خالُِق ُكّل ِ
و او يكتای مقتدر است. َو ُهـَو الواِحـُد الَقّهارُ 

1ــ کسی را می توانيم به عنوان رّب خود انتخاب کنيم که ……… .
2ــ کسی که اختيار سود و زيان ………………… نمی تواند …………… .

3ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحيد در شک بيفتند؟ 

1ــ فاعل در عبارت »َخلَقوا« ضمير »واو« است که به شرکا برمی گردد.

تدّبر در قرآن 
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ج( مراتب توحيد يا شرک را در آيات صفحه قبل مشخص کنيد. 
 ......................................................................
 ......................................................................

طرح چند سؤال
مرز توحيد و شرک کجاست؟ آيا اگر کسی پزشک را وسيلٔه درمان و بهبود بيماری بداند مشرک 
است؟ آيا اگر کسی از غير خدا درخواست کمک کند گرفتار شرک شده است؟ آيا اگر کسی دعا را 
وسيلٔه جلب مغفرت الهی و صدقه را وسيلٔه دفع بال بداند مشرک است؟ و باالخره، آيا توسل به پيامبران 

و معصومين  شرک به حساب می آيد؟
در پاسخ به سؤال های فوق می گوييم:

اّوالً خداوند رابطه علّيت را ميان پديده های جهان حاکم کرده است. آتش موجب گرما و روشنی و 
دارو سبب شفا و بهبودی است. پزشک وسيلٔه درمان، معمار عامل بنای ساختمان و معلم نيز وسيلٔه 

تعليم و تربيت است.
در امور معنوی نيز همين گونه است. دعا سبب آمرزش، صدقه موجب دفع بال، و صلٔه رحم موجب 

افزايش طول عمر است. 
همٔه اين روابط توّسط خود خداوند طراحی شده و به اذن و ارادٔه او صورت می گيرد. بنابراين، کسی 
که برای آموختن نزد معلم می رود، يا برای درمان به پزشک مراجعه می کند، نه تنها معلم و پزشک را 

شريک خداوند قرار نداده، بلکه به قانون الهی عمل کرده است.
ثانياً همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بيمار با توحيد منافاتی ندارد، درخواست از 
اوليای الهی برای اجابت خواسته ها نيز منافاتی با توحيد ندارد؛ زيرا پزشک به واسطٔه استفاده از اسباب 

مادی و اوليای الهی به واسطٔه اسباب غير مادی و با اذن خداوند اين کار را انجام می دهند.
عقيده به توانايی پيامبر اکرم     و اوليای دين  در برآوردن حاجات انسان )مانند شفا دادن( وقتی 
موجب شرک است که اين توانايی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانيم. اما اگر اين توانايی را صرفاً از خدا 
و انجام آن را با درخواست اوليا از خداوند و به اذن خدا بدانيم عين توحيد است و از اين جهت مانند اثر 
شفابخشی داروست که خداوند به آن بخشيده است.اين توانايی تنها به زمان حيات دنيوی پيامبر اکرم  
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دانش تکمیلی )1(
جريان »تکفيری« که اين روزها گروه های مختلف با نام های گوناگونی را شامل می شود، ريشه 
به  جريان،  اين  تاريخی  ريشه های  شناخت  برای  دارد.  اسالم  تاريخ  در  تاريخی  جريان  يک  در 
وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی  به نشانی http://quran-dept.talif.sch.ir بخش »دانش 

تكميلی« مراجعه کنيد. 

اختصاص ندارد و پس از رحلت ايشان نيز استمرار دارد. به عبارت ديگر، روح مطهر رسول خدا  پس 
از رحلت زنده است و می تواند به انسان ها ياری برساند1. اکنون اگر ما از رسول خدا  چيزی درخواست 
کنيم، درخواست از  جسم ايشان نيست، بلکه از حقيقت روحانی و معنوی ايشان است.آيا اگر کسی از پدر و 

مادرش و يا هر مؤمنی بخواهد که برای سعادتمندی او دعا کند چنين درخواستی شرک آلود است؟
هيچ گروهی از مسلمانان، غير از جريانی که امروزه به »تکفيری ها« مشهور شده، چنين درخواستی 
را شرک آلود نمی دانند. جريان تکفيری  در سال های اخير برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را 
گرفتار خود كرده است. پيروان اين جريان فکری خشک و غيرعقالنی با تفکر غلطی که دربارٔه توحيد 
و شرک دارند، هر مسلمانی را که مانند آنها نمی انديشد، مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را 
واجب می شمارند. پيروان اين جريان می گويند توسل به پيامبران و معصومين شرک است.طلب دعا 
و شفيع قرار دادن ديگران برای اينکه خدا انسان را ببخشد، شرک است و همچنين  معتقدند اين گونه 

افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.
متأسفانه اين جريان بزرگ ترين ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب تنّفر برخی از مردم جهان از دين 

اسالم شد. 

هم اندیشی
به نظر شما، چرا دقيقاً در زمانی که مسلمانان در پرتو بيداری اسالمی، در حال معرفی اسالم 
نفع  به  تغيير  در حال  به سرعت  و حتی جمعيت کشورهای صنعتی  بودند  مردم جهان  به  حقيقی 

مسلمانان بود، چنين جريانی شکل گرفت؟ 

1 ــ نمونٔه بارز اين موضوع شهيدان هستند که به تصريح قرآن کريم زنده اند و مانند زمان حيات در دنيا و بلکه بيشتر از آن، از احوال اين 
دنيا با خبر هستند )سورٔه بقره، آئه15٤( و معلوم است که مقام پيامبر مکرم اسالم  باالتر از شهيدان است.
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دانش تکمیلی )2(
آيا تبرک جستن به قبور يا بارگاه اوليای الهی شرک به حساب می آيد؟

 http://quran-dept.talif.sch.ir پاسخ به اين سؤال  را در وبگاه گروه قرآن و معارف به نشانی
بخش »دانش تکميلی« مشاهده کنيد تا ببينيد که جز همين گروه های تکفيری و ريشه های تاريخی آنان، هيچ 

يک از فرق مسلمان و علمای اسالمی اين امور را شرک به حساب نمی آورند.

1 ــ سورٔه يوسف، آيات 97 و 98.
2ــ سورٔه نساء، آئه 64

3 ــ سنن دارمی، أبو محمد الدارمی،  ج1، صص ٤3 و ٤٤ )باب: اکرم اللّٰه نبّيه بعد موته(؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی،علی بن عبداللّٰه 
سهمودی، ج2، ص 5٤9.

٤ ــ سورٔه نحل، آئه 69.
5 ــ سورٔه آل عمران، آئه ٤9.

چند نکتۀ تکمیلی:
1ــ قرآن کريم، بارها تأثير داشتن موجودات گوناگون را در عالم يادآوری کرده است. به طور مثال، 
فرموده که »در عسل برای مردم شفاست.٤« و نيز از زبان حضرت عيسی  فرموده »من برايتان از 

خاک پرنده ای می سازم و در آن می دمم و آن خاک به اذن خداوند پرنده می شود.5«
انسان ها سلب کنيم.  يا  از اشيا و  اثر را  ندارد که هرگونه  برای قبول توحيد در ربوبيت ضرورتی 

بیشتر  بدانیم

ذکر نمونه هایی از توّسل در قرآن کریم
1ــ قرآن کريم نقل می کند که فرزندان يعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آنها طلب 

آمرزش کند و يعقوب نيز به آنان وعدٔه دعا داد.1 
2ــ قرآن کريم بيان می کند که استغفار پيامبر در حق گنه کاران مؤثر است:

ـًا َرحيًما  2 سوُل لََوَجُدوا اللَّٰه تّواب َُّهم ِاذ ظَلَموا َانُفَسُهم جاءوَک فَاسَتغَفرُ وا اللَّٰه َو اسَتغَفَر لَُهُم الـرَّ َو لَو َان
اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند، پيش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و 

پيامبر برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعاً خدا را توبه پذير مهربان می يافتند. 
هم چنين در تاريخ آمده است که مسلمانان در زمان پيامبر برای درخواست دعا نزد آن حضرت می آمدند. 

پس از رحلت ايشان نيز کنار قبر ايشان می رفتند و يا از دور درخواست خود را مطرح می کردند.3
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اندیشه و تحقیق

باور به توحيد در خالقّيت، مالکّيت، واليت و ربوبّيت چه تأثيری در زندگی ما می گذارد؟

می توان با قبول اثر مخلوقات، اين اثر را از خداوند بدانيم، نه مستقل و بی نياز از خداوند.
به اين نکتٔه مهم توجه کنيم که خداوند برای شفابخشی، فقط يک راه ــ که همان دارو باشد ــ قرار 
نداده است، بلکه فراتر از راه های مادی، راه های معنوی هم قرار داده است. اوليای الهی هم که مراحل 

کمال و بندگی را پيموده اند، وسيله و طريق اين شفابخشی هستند.
انسان موحد وقتی دارويی مصرف می کند و شفا می يابد، در همان حال توجه دارد که اين اثرگذاری 
را خداوند به آن دارو عنايت کرده است، از اين رو از خداوند سپاسگزاری می کند، و زمانی که بنده ای 
از بندگان خدا به او احسان می کند و نيازی از نيازهايش را برطرف می سازد، هم از آن انسان تشکر 

می کند و هم شکرگزار خداوند می شود. به همين جهت امام رضا  فرموده اند:
 َو َجلَّ 1    َمن لَم َیشـکُِر الـُمنـِعَم ِمَن الَمخلوقیـَن، لَم َیشـکُِر الّلَٰه َعزَّ

2ــ آنان که با ايمان و عمل صالح و پيمودن صراط مستقيم، مراحل کمال را می پيمايند و به قرب الهی 
می رسند، پاداش هايی دريافت می کنند که کرامات و عنايات به مخلوقات، جلؤه کوچکی از آن است. 
بزرگواران  اين  تفاوتی ميان وجود مقّدس  برای معصومين  هستند،  اين کرامات  عده ای که منکر 
يا انسان های شرور و گنهکار نمی بينند. نظام خلقت مبتنی بر حق است، هر  با انسان های معمولی و 
انسانی که در مسير بندگی پيش رود، در پيشگاه خداوند منزلتی می يابد و قدرتی پيدا می کند که برتر از 
قدرت های طبيعی است و اين توانايی جزء قانونمندی الهی و زيبايی نظام هستی است. در قرآن کريم 
مسافتی  از  را  سبا(  )ملکٔه  ِبلقيس  تخت  لحظه  يک  در  برخيا،  بن  آصف  سليمان،  وزير  که  می خوانيم 
طوالنی منتقل کرد.2 اينها، نشان دهندٔه آن است که انسان با طّی مراتب بندگی می تواند به اذن خداوند 

به چنين توانايی هايی در عالم هستی برسد.

، محقق و مصحح: الجوردی، مهدی، ج 2، ص 2٤. 1 ــ شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا 
2 ــ سورٔه نحل، آئه ٤0.


