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نَ ﴿ :فرماید یم کھف اصحاب قضیه در متعال خداوند: شیعه شبھه ۡعَثۡ
َ
ا َعَلۡيِهۡم َوَكَذٰلَِك أ

نَّ وَۡعَد 
َ
ِ ِلَۡعلَُمٓواْ أ َّ نَّ  ٱ

َ
اَعةَ َحّقٞ َوأ ۡمرَُهۡمۖ َفَقالُواْ زَُعوَن بَۡينَ َيَتَنٰ  آ إِذۡ َ َرۡيَب فِيهَ  ٱلسَّ

َ
ْ ٱۡبنُ ُهۡم أ َعلَۡيِهم ُبۡنَيٰٗناۖ  وا

ۡعلَُم بِِهۡمۚ قَاَل 
َ
بُُّهۡم أ ِينَ رَّ ٰٓ  ٱلَّ َ َ ۡمرِهِۡم َلَ  َغلَُبواْ 

َ
ۡسجِ نَّ َعلَ تَِّخذَ أ   ]21 [الکھف: ﴾٢١ٗداۡيِهم مَّ

  
گاه کھف اصحاب حال بر را مردم باز و«  به خدا وعده که بدانند خدا خلق تا ساختیم آ
 تنازع آنھا مورد در میا نشان که مردمی تا آمد خواهد شک هیچ یب قیامت ساعت و بوده حق
 خدا ،بسازیم یبنای و حصار آنھا گرد باید: گفتند بعضی همه این با. بشود رفع بود، اختالف و
گاه آنھا حال به  رایشانب البته: گفتند یافتند، آنھا اطالع احوال واقع بر که آنان. است تر آ

  .»کنیم بنا مسجد
 در آنان. است کرده اشاره آنان از مردم اطالع یچگونگ به آیه این در متعال خداوند

 یساختمان آنان یرو بر که بودند معتقد یبرخ; داشتند اختالف کھف اصحاب تکریم طریقه
 آنان کنار در که دادند پیشنھاد غالباً  یول. شود کشیده آنان دور یدیوار یا شود هساخت
  .شود ساخته یمسجد

 دادند را مسجد ساختن پیشنھاد که گروه این: اند گفته یبرخ: گوید یم یراز فخر
 پیشنھاد که آنان: معتقدند نیز یبرخ. بودند کھف اصحاب طرفداران و مسلمان پادشاهان
 سبب به را کھف اصحاب آثار و کرده عبادت جا آن در تا بودند شھر یرؤسا ندداد را مسجد

  .بدارند یباق مسجد آن
 با و رفت دنیا از کافر داد را ساختمان پیشنھاد که یکس«: گوید یم یاندلس حیان ابو

 و شده مانع عمل این از مؤمنین که بسازد خود کفر یبرا یمرکز خواست یم عمل این
  .»دادند را مسجد ساختن پیشنھاد

 ساختن دهندگان پیشنھاد ییعن اند، کرده قبول را نظر همین نیز یزمخشر و ابوالسعود
  .اند بوده منینوم و مسلمین کھف، اصحاب جایگاه کنار در مسجد

 یم تعریف را یداستان اگر بلکه نیست، صرف یگوی قصه کتاب قرآن، که دانیم یم البته
  .است داستان آن از انانمسلم یبردار بھره منظور به کند

 رد را) کھف اصحاب کنار در مسجد ساختن( دوم پیشنھاد متعال خداوند که جا آن از
 آنان عمل تقریر و امضا به دلیل را آن توانیم یم داند، ینم شرک یمجرا را آن و نکرده
  .بدانیم
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  :جواب
  :است این جواب ترین ساده

هُ  َلَعَن « -1 َصاَر  اْلیُھوَد  اللَّ َخُذوا یَوالنَّ ْنِبیاِئِھْم  ُقُبوَر  اتَّ
َ
  »َمَساِجَد  أ

 الیحضره،بحار من و ٢١ ص ۵ج االنتصار و ٢٣۵ص٣ج الشیعه وسائل) مسلم و بخاری((
  ..)و االنوار
=  دمساج وصالحیھم أنبیائھم قبور اتخذوا یوالنصار الیھود الله لعن«: الفاظ این با یا
 قرار) عبادت محل(مساجد را بزرگانشان و انبیاء قبور که باد نصاری و یھود بر خدا لعنت
  )بنانل – بیروت –) ٢٢:کھف( آیۀ زیر ٨٢ ص ٣ ج  کثیر ابن تفسیر(»دادند

  
 و الّسالم علیه عیسی حضرت بین فاصلۀ به مربوط کھف اصحاب ماجرای که آنجا از
 یم تأیید را این نیز تاریخی قرائن که همینطور و است وسّلم علیه الله صلی اسالم پیامبر
 ره بکشند، دیوار را آن دور یا کنند بنا مسجد قبر این روی بر داشتند قصد که گروهی کند،
) قوم قدرتمندان(بودند غالب که گروهی آمده، آیه در چنانکه و اند بوده مسیحی گروه دو

 علیه الله صلی خدا رسول که کاری همان یعنی دهند، قرار عبادت محل را آنجا کردند قصد
  !اند فرموده لعن را آن وسّلم

 و معبد خود اولیاء و بزرگان قبور بر که بود چنین نصاری و یھود هشیو میدانیم چنانکه
  !!هستند آنھا راه رو دنباله شیعیان امروزه متأسفانه و دادند می قرار پرستشگاه

نَّ ﴿-2
َ
َ تَۡدُعواْ َمَع  ٱلَۡمَسِٰجدَ َوأ ِ فَ َّ ِ ِ َّ َحٗدا ٱ

َ
 هیچ پس خداست ویژه مساجد و]18الجن: [ ﴾١٨أ

 این به مسجد ساختن که کند می ثابت هم آیه این »مخوانید خدا با) محل آن در(را کس
 همین ٢٠ آیۀ در چنانکه است محض شرک خدا غیر برای باشد تعظیمی که منظور
  .شده اشاره آن به) جن(سوره

  !!خداست غیر ندنخوا شود، می انجام شیعیان مساجد در که چیزی تنھا بدبختانه ولی
 و هامامزاد و امام به توسل و آلود شرک هیاتھای کردن برگزار و الجنان مفاتیح دعا های

  .است فوق آیۀ با مخالف آنھا همۀ… 
 میالد جشن و مداحی و خوانی روضه نه خدا عبادت برای است جایی مسجد اصوالً  و
 مداحان، و خوان ها روضه و هیأت ها چشم!! (ارکست گروه فالن کردن دعوت و امام فالن
  )روشن
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ِ  ٱۡسمُ َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  ﴿ -2 َّ  بسیار آنھا در خدا نام که یمساجد و ]40[الحج:  ﴾َكثِٗياۗ  ٱ
  !باشد مھدی یا و علی یا و حسین یا روزتان و شب ذکر نه خدا نام »شودیم برده

 اصوالً  پس!! نداریم…  و قبر دور طواف و گنبد و بارگاه و ضریح که مسجد در -3
 ذکر برای که ایست بتکده بلکه!! نیستند مسجد خوانید، می مسجد را آن شما که مکانھای

  .اید ساخته خدا غیر
 بارگاه این در شما ولی…..  خدا کردن سجده برای جایی=  گاه سجده=  مسجد -4
. . خوانید می نماز مه قبله به پشت حتی خوانید می نماز ائمه قبر جلو اید ساخته که هایی
  .شوید می متوسل او غیر به و نذر او غیر برای و کنید می عبادت را خدا غیر

 ازجو خواهند می خود خیال به و اند کرده اشاره تفاسیر از بعضی به ساز شبھه -5
 طبری چنانکه زیرا باطل، خیال زهی.. …ولی بگیرند سنت اهل از را خود آمیز شرک اعمال
 مسجد گفتند که گروهی( اند بوده موحد گروه کدام اینکه در: فرمایند می هعلی الله رحمه
 ابن و آلوسی و کثیر ابن و هست اختالف) بکشیم دیوار را دورش گفتند که گروهی و بسازیم
 هک آلوسی عالمه خصوصاً  اند، داده کاملی جواب مورد این در بزرگان این از بسیاری و حجر
 رنظ تایید با نھایت در و است نوشته مورد این در صفحه چندین خود المعانی روح تفسیر در

 کار بودن درست به قائل که نیز کسانی: میگوید بکشیم، دیوار را دورش: گفتند که کسانی
 بلکه دانند نمی قبر روی بر را مسجد بنای دسته؛ این اند، ساخته مسجد که هستند کسانی
  )نیست ایراد از خالی هم این البته که! (قبر روی بر نه دانند می غار نزدیک را آن بنای

 ممیگیری نتیجه پس نگفته مردود را ساختن مسجد خدا چون: گوید می ساز شبھه  -6
  !!!!!بسازیم مسجد برقبور که

 قول از و کرده نقل ابتدا در را آنان نظر بلکه نکرده رد نیز را اول گروه کار خداوند: اوالً 
گاهتر آنھا به پروردگارشان« گفته آنان  دمیخواهی آیا بینید؟ نمی را سمت این چرا »است آ
 سّلم و علیه الله صلی خدا رسول بینید نمی مگر کنید؟؟؟ بنا گمان و ظن بر را خود دین

  است؟ نموده» لعن را آنان و کرده نھی را قبور بر بنا ساختن
  :دمینویسن مورد این در ”قبور زیارات در وفور خرافات“ کتاب در برقعی عالمه -7
: ودهفرم که کریم قرآن صریح دستور به بنا و آمده »یتنازعون «لفظ شریفه آیه در اوالً  «

﴿  َ ِ وهُ إ ءٖ فَُردُّ ِ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ َّ ِ ۡؤِمُنوتُ ُتۡم إِن ُكن ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ ِ َن ب َّ ِخِرۚ  ٱۡلَۡومِ وَ  ٱ  یعنی(. ]59ء: [النسا ﴾ ٱ
 هب اگر برگردانید رسولش و خدا به را آن) اختالف آن حل برای(کردید تالفاخ چیزی در اگر
  .دارید ایمان قیامت روز و خدا
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 نای در و است الھی تعالیم موافق متنازع گروه دو از یک کدام قول که کنیم تفحص باید
  .ایمگفته سخن تفصیل به جانب این همچنین و دیگران مورد

ۡعلَُم بِِهۡمۚ  ﴿: گفتند که اول گروه آیه این در اینکه دیگر
َ
بُُّهۡم أ  انخدایش یعنی ]21الکھف: [ ﴾رَّ

گاهتر حالشان به  ماا آوردند، را خداوند مبارک نام و کردند یاد را حق خود نظر در, است آ
 کردن عملی بر مستبدانه فقط و نکردند تمسک شرعی دلیل هیچ به خود نظر در دوم گروه
  .کردند اصرار خویش نظر

 این یزن -السالم علیه- علی و -وسلم وآله علیه الله یصل- اکرم پیامبر این از شتهگذ
 لعم تو میل مطابق و نکردند استنباط آیه از گفتی که چیزی چرا ولی دانستند، می را آیه

 ضریح و مقبره و گنبد ساختن به را مردم و نساختند بارگاه و ضریح کسی یبرا و نفرمودند
 زارم قبرشان مبادا تا سپردند خاک به مخفیانه را اسالم بزرگان از برخی یحت نفرمودند، امر

 سید حمزه حضرت مقام آیا اند؟ فرموده می نھی قبور تزیین و تعمیر از همچنین شود،
 تھرانی نصرالدین سید از شد شھید -وسلم وآله علیه الله یصل- پیامبر رکاب در که الشھداء،

  !نساخت؟ مزار بزرگوار آن برای -وسلم وآله علیه هالل یصل- پیامبر که بود کمتر
 این آیا !!»ومزاراً  وضریحاً  قبه علیھم لنتخذن«: نفرموده و آمده »مسجد« لفظ آیه در ثانیاً 

 آنان نوادگان و فرزندان حتی و ائمه قبر بر که عراق و ایران در بارگاه و گنبد و مقبره همه
 دممر و دارد قرار العبور صعب و دورافتاده نھایمکا در آنھا از تعدادی و است شده ساخته
 آیا است؟ دیگری چیز مسجد یا است مسجد خرند، می جان به را سفر رنج زیارتشان برای
  است؟ مسجد مشھد در -وسلم وآله علیه الله یصل-  رضا امام بارگاه و ضریح
 زاده امام و عبدالله زاده امام و داوود زاده امام و تھران بازار در زید امامزاده مقبره آیا
 !ندارد وجود ضریح که مسجد در است، مسجد…  و صالح زاده امام و الدین نصر سید و قاسم
 صفحه یک است الزم آیا و دارد؟ دخول اجازه به نیاز مسجد به ورود از قبل کسی آیا

  !بگوید؟… »  یا علیک السالم« و بخواند زیارتنامه


