کد پرسش362 :

عقاید
شناخت خداوند
صفات خداوند و افعال او
ایمان و کفر
شناخت کفر ،شرک ،نفاق ،ارتداد و فسق

پرسش کننده:
محمد باقر

3

صفات خداوند و افعال او /شناخت کفر ،شرک ،نفاق ،ارتداد و فسق

 شماره پرسش11 :

تاريخ پرسش1396/8/27 :

بفرمایید قداست در اسالم چیست و چه چیزهایی قداست دارند؟ خاک کربال و در و دیوار
قبور اهل بیت و جلد قرآن و خانه خدا و مساجد که ع ّدهای آن را مق ّدس میدانند و لمس
کردن آن را عبادت میپندارند چه حکمی دارد؟
 پاسخ به پرسش شماره11 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/9/1 :

«قداست» به معنای طهارت ،برکت و حرمت است و از خداوند نشأت میگیرد؛ چراکه او «ق ّدوس»
ٰ
ُّوس
به معنای بسیار مق ّدس است؛ چنانکه فرموده استُ  :ه َو اللَّ ُه الَّ ِذي َلا �إِلَ َه �إِ َّلا ُه َو الْ َم ِلكُ الْ ُقد ُ
(حشر)23 /؛ «او خداوندی است که جز او خدایی نیست پادشاه بسیار مق ّدس» و با این وصف ،هر
چیزی که در شرع به او منتسب باشد ،به اعتبار انتسابش به «ق ّدوس» قداست دارد؛ چنانکه به عنوان
ض الْ ُم َقد ََّس َة الَّ ِتي َك َت َب اللَّ ُه لَ ُك ْم( مائده)21 /؛ «ای قوم
نمونه ،فرموده استَ  :يا َق ْو ِم ا ْد ُخلُوا ا ْل� أ ْر َ
من! به سرزمین مق ّدسی که خداوند برایتان نوشته است وارد شوید» ،بنا بر اینکه قداست آن نظر به
وصف َ ك َت َب اللَّ ُه لَ ُك ْم؛ «خداوند برایتان نوشته است» ،ناشی از انتساب شرعیاش به خداوند بوده
و از این رو ،هر چیزی که در شرع به او منتسب باشد ،به اعتبار انتسابش به او مق ّدس است؛ مانند
کتب او و خلفائش که آنها را به خود منتسب کرده و فرموده است :كُ ٌّل �آ َم َن بِاللَّ ِه َو َملَائِ َك ِت ِه َوكُ ُت ِب ِه
َو ُر ُس ِل ِه( بقره)285 /؛ «همگی به خداوند و فرشتگانش و کتبش و فرستادگانش ایمان آوردند» و
و َع ِه ْدنَا �إِلَىٰ �إِ ْب َرا ِهي َم َو�إ ِْس َم ِاعي َل
مانند مسجد الحرام که آن را به خود منتسب کرده و فرموده استَ :
�أ ْن َط ِّه َرا َب ْي ِت َي( بقره)125 /؛ «و با ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم که خانهام را تطهیر کنید» و مانند
و�أ َّن الْ َم َس ِاج َد لِلَّ ِه َفلَا َت ْد ُعوا َم َع اللَّ ِه
سایر مساجد که آنها را به خود منتسب کرده و فرموده استَ :
�أ َحدًا( جن)18 /؛ «و اینکه مساجد برای خداوند هستند ،پس با خداوند احدی را نخوانید» .چنین
چیزهایی در اصطالح «شعائر خداوند» هستند و از این رو ،احترام و بزرگداشت آنها واجب است؛
ين �آ َم ُنوا َلا تُ ِحلُّوا شَ َعائِ َر اللَّ ِه( مائده)2 /؛ «ای کسانی که
چنانکه خداوند فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
ایمان آوردید! شعائر خداوند را حالل نشمارید» و فرموده استٰ َ  :ذلِكَ َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم شَ َعائِ َر اللَّ ِه َف إِ�ن ََّها
ِم ْن َت ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب( حج)32 /؛ «چنین است و هر کس شعائر خداوند را بزرگ دارد آن از تقوای
دلهاست» و به عنوان نمونه ،خطاب به موسی علیه السالم فرموده است� :إِنِّي �أنَا َر ُّبكَ فَاخْ َل ْع
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س ُط ًوى( طه)12 /؛ «هرآینه من پروردگار تو هستم ،پس کفشهایت را
نَ ْع َل ْيكَ ۖ �إِنَّكَ بِالْ َوا ِد الْ ُم َق َّد ِ
تبرک به آنها با نزدیک شدن به آنها
درآور؛ چراکه تو در وادی مق ّدس طوی هستی»؛ همچنانکه ّ
یا لمس کردن آنها -هرگاه منافاتی با احترام و بزرگداشت آنها نداشته باشد -اشکالی ندارد؛ چراکه
توجه به اینکه خداوند «متبارک» است؛
آنها به اقتضاء انتسابشان به خداوند ،مبارک هستند؛ با ّ
ين( أعراف)54 /؛ «متبارک است خداوند پروردگار
چنانکه فرموده استَ  :ت َبا َر َك اللَّ ُه َر ُّب الْ َعالَ ِم َ
جهانیان» و فرموده استَ  :ت َبا َر َك ْاس ُم َر ِّبكَ ِذي الْ َجل ِ
َال َوا ْل إِ� ْك َرا ِم( الرحمن)78 /؛ «متبارک است
اسم پروردگارت که صاحب جالل و إکرام است» و از این رو ،نزدیک شدن به آنها یا لمس کردن
آنها با لحاظ انتسابشان به خداوند میتواند مایهی برکت باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه ،دربارهی
وادی طوی فرموده استَ  :ف َل َّما َج َاء َها نُو ِد َي �أ ْن ُبو ِر َك َم ْن ِفي ال َّنا ِر َو َم ْن َح ْولَ َها َو ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َر ِّب
ين( نمل)8 /؛ «پس چون به نزدیک آن آمد ندا داده شد که برکت داده شد هر کسی که
الْ َعالَ ِم َ
در آتش است و هر کسی که پیرامون آن است و من ّزه است خداوند پروردگار جهانیان» و دربارهی
ين( أنبیاء)71 /؛ «و او
ون ََّج ْي َنا ُه َولُو ًطا �إِلَى ا ْل� أ ْر ِ
فلسطین فرموده استَ :
ض الَّ ِتي َبا َر ْك َنا ِف َيها لِ ْل َعالَ ِم َ
(یعنی ابراهیم) و لوط را به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت دادیم رهایی بخشیدیم» و
س ْب َحا َن الَّ ِذي �أ ْس َر ٰ
ى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيلًا ِم َن الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم �إِلَى
دربارهی مسجد األقصی فرموده استُ :
الْ َم ْس ِج ِد ا ْل� أ ْق َصى الَّ ِذي َبا َر ْك َنا َح ْولَ ُه( إسراء)1 /؛ «پاک است کسی که بندهاش را در شبی از مسجد
الحرام به مسجد األقصی برد که پیرامونش را برکت دادیم».
تبرک به چیزی که انتساب آن به خداوند در شرع ثابت نیست ،وجهی ندارد؛ چراکه چیزی
آریّ ،
تبرک به چیزهایی که
جز خداوند متبارک نیست تا انتساب به آن مایهی برکت باشد و از این روّ ،
تبرک به بتها یا درختها یا چیزهای متعلّق
شرع ًا به خداوند منتسب نیستند ،مشرکانه است؛ مانند ّ
به حاکمان و عالمان ظالم یا قبرهای مجهولی که معلوم نیست چه کسانی در آنها مدفون هستند.
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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صفحه کانال تلگرام پایگاه

