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� ��«كتابي به نام :  اما بعد–حمد و سپاس خداوند يكتا 

���	
�� را يافتم كه حاوي دالئل اجتناب از شرك و رد شبه »

مشركين بود و همچنين دليل تشبيه مشرك به عنكبوت در بكارگيري 

كند و دشمن را از او دفع منزلي كه او را از گرما و سرما حفظ نمي

.نمايد در آن وجود داشتنمي

با سپاس خداوند موضوعات كتاب را خوب، شيوة بيان آن را 

 و از خداوند خواستارم آن را ، و دالئل و براهين آنرا متقن ديدم،نروش

.و مؤلفش را مستحق پاداش اخروي فراوان گرداند. مفيد قرار دهد

Ü•óÜÇ@�a@ójã@îë@†àª@bäeéjz•ë@éÛN
محمد و آل و رحمت و بركت خود را بر پيامبرمانپروردگارا 

.اصحابش عطا كن

وزانصالح بن فوزان بن عبداهللا الف

عضو هيئت علماء بزرگ در عربستان سعودي
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اين رساله را براي چه كسي نوشتم؟
حمد و سپاس خاص خداوند يكتا است، و درود و رحمت 

و بر آل و اصحاب و ) �محمد(ي او خداوند بر بهترين آفريده

. پيروان راستينش تا روز قيامت
خدا ) بنده(به تو اي دوست 

كنم و در آنها محبت و عالقه را به ه مياين كلمات را هدي

شوم و رسانم و با محبتت به خداوند به او نزديك ميخاطرت مي

افتم كه به وسيله اين محبت مرا شامل اين به گريه و زاري مي

@Dg…bjÇ.  گرداند�فرموده پيامبر گرامي åß@ æÛ@ �a…bjÇ@ �aî@aì�
ijãdîõbLíþa@áèİjÌjãîõa†è’Ûaë@õbLÓ@îÝ@Zç@åßÞbÓ@_áèj−@bäÜÈÛ@áZ

Ë@åß@�a@‰ìäi@aìib¤@âìÓ@áç6c@üë@âby‰c@L‰ìã@áèçìuë@Llb�ã
ÜÇó@ üë@ ‰ìã@ åß@ Šibäß@±@ æìÏbg?bäÛa@ ÒbA@ a‡L@ üë@°@ æìãŒg@a‡

?bäÛa@æŒyCQN
اما پيامبران و . همانا بعضي از بندگان خدا كه پيامبر نيستند«

ساني هستند تا سوال شد آنان چه ك. برندشهيدان به آنان غبطه مي

�− "�#$ %&� '()* �+��� ,��$����� � -.�$ /0�1
�2�+�33 ,���$����3� , -.��$2
56()* ,��$ %�� ��78� 98� :198� ' � ;<	� ;&� �7
� 2��+�=� ,���$� ���� , >
�$2

;� '()* �0 "? ��78� �8��@���
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 آنان كسانيند بدون اينكه : فرمود�پيامبر. دوستشان داشته باشيم

) به خاطر خدا(با هم نسبت خويشاوندي داشته باشند با نور خدا 

صورت آنان نوري است بر روي . همديگر را دوست دارند

 و هنگامي ،ترسند وقتي مردم ترس دارند آنان نمي،منبرهاي نوراني

.»دارند آنان غمگين نيستندكه مردم اندوه 

هر حرفي را كه در اين رساله بدون شناخت قبلي، اختالط 

و .  تنها بخاطر خدا است،نويسمنزديك و ارتباط نسبي براي تو مي

 همديگر باارتباط نسبي  و ،اندها بين ما فاصله انداختهاگر سرزمين

yϑ$�:  اين فرمودة خداوندنداريم، ¯Ρ Î)tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#×οuθ÷zÎ)�N)الحجرات :

ارتباط اين مسافت را كم كند و .»مؤمنان برادر يكديگرند«).10

.آميزدرا به هم مينسبي 

يابد در حالي كه تو به وعدة خداوند چگونه اين امر تحقق نمي

#$!»&χÎ)u!$uŠÏ9÷ρr	�Iωr&: فرمايد يقين و اطمئنان داري كه ميدصادق الوع

Ÿωê’öθyzóΟÎγøŠn=tæŸωuρöΝèδšχθçΡt“øts†∩∉⊄∪ šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u(#θçΡ%Ÿ2uρ

šχθà)−Gtƒ∩∉⊂∪ ÞΟßγs93“t�ô±ç6ø9$#’ÎûÍο4θu‹ysø9$#$u‹÷Ρ‘‰9$#†ÎûuρÍοt�ÅzFψ$#4ŸωŸ≅ƒÏ‰ö7s?

ÏM≈uΗÍ>x6Ï9«!$#4š�Ï9≡sŒuθèδã—öθx�ø9$#ÞΟŠÏàyèø9$#∩∉⊆∪�N)64-62: يونس(«.

لياى خدا، نه ترسى دارند و نه او) دوستان و(آگاه باشيد «

از مخالفت فرمان (همانها كه ايمان آوردند، و ! شوندغمگين مى
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و (در زندگى دنيا و در آخرت، شاد . كردندپرهيز مى) خدا

اين است آن ! هاى الهى تخلف ناپذير است وعده؛)مسرورند

. »رستگارى بزرگ

 نااميد و يابد در حالي كه دشمن توتحقق نمي) اين امر(چگونه 

 و خداوند ،جنگد زيرا او آشكارا با خداوند مي،بار استزيان

�@D…bÇ@åßôÛ@ïÛë@î: فرمايددر حديثي قدسي مي) تعاليتبارك و(b
lŠ§bi@énã…e@†ÔÏCQ.»مانا من هر كس با دوست من دشمني كند ه

.»با او اعالم جنگ كردم

�D‡e@åßôÛ@ïÛë@î: و در روايت امام احمد چنين آمده استbC.
.»هر كس دوست مرا اذيت كند«

D@ÝznLa@†ÔÏو در حديث ميمونه در مسند ابي يعلي آمده است 
Mi‰bªC :»حالل كرده است) براي خود(ن را او دشمني با م«.

�− A0�B& 0� :. 98� C@D�E ,��$ F� C1G
H�+��3� ,��$ � ���� "��#$ %�&�2 ,98� I��? 
�+�3 ,���$ ����� ��JK �7
�� , +�  ,���$ �� �� � L�	� MK �7
�� ,�+��� ,����$ 
���3��782 ,%INO2 PQR(& �

�98� :156 PS�E F� TQ@ :& �U$ %& :V2 :. C��W7X A0��.�(X�Y 2 A�QZ �& �0 ��S :. 98� C
. [� 
 \18�Y;� A0���RW@ ��S A0�� 2 "��� 2 ]5$ �& �0 2� �(@ �@2��S ,�7.;��I���? :�^@�7_ 2 ,��7. :

%G`� %G`�,%G`� 982� 2 ,98� 982� ,V2 %G`� aY ,98� %G`�  2 ,98��S %G`� [� 
a. �XV2 �& V2 ��& a�. �X 2 ,98� I��. b7c def� 2� �& :. 98� %�� �7@�� �7. C7G`� [�  [� 

7c def� ��S �& �7. b7c def�98� I��. b ��W@ : A0�#�� '1g��+���,��$ >h ij �
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D@åß آمده است، 1ن منبه بصورت موقوفبو در روايت وهب 

cÛ@ æbçïÛë@NÜjÔnLa@ †ÔÏ@ �bîi‰bObi@òCN» هر كس به دوست من

.»د با جنگ به استقبال من آمده استتوهين كن

Dòi‰bObi@�a@‹‰bi@†ÔÏCNو در حديث معاذ آمده است 
.»ابراز جنگ با خدا كرده است«

Dã‹‰bi@†ÔÏïCNو در حديث امامه و انس آمده 
.2»او با من به مبارزه برخواسته است«

شويم و ما به هم نزديك نمي(يابد چگونه اين امر تحقق نمي

در حالي كه با استناد به اين حديث ) گرددوتاه نميها كمسافت

6�DÛaî: فرمايد تو دوست خداي رحمان هستي كه مي،�پيامبر@åß@
ŠÛaíŠ‘@õbÚL…bÇ@åßë@c@ôÛëî@Lòi‰bObi@�a@‹‰bi@†ÔÏ@�a@õbgŞæ@�a@@k°
þaþa@ ‰aŠiÔmþa@ õbîÐAîˆÛa@ Lõbí@ åg@ Y@ aìibË@ a‡Ží[Ðfln]Ôaë†Lë@g@Y@ aëŠšy@ æ

ŽíÏŠÈib–ß@áèiìÜÓ@Laìî† à@|ôL±@åß@æìuŠ×�òàÜÄß@õadË@ÝCSN
 و هر كس با دوستان خدا دشمني ،رياء كمش هم شرك است«

كند با خدا ابراز جنگ كرده است، همانا خداوند نيكوكاران 

�− k�H�� ,��$  :;G@ 2� F� 2 98� Tl1� ;&�)* :& �R7Z m�78 :. 98� ;n��$ �0o6�-cp���
�−�� :& ��` :	c��� q&�8 rc�
�− -.���$ /0�1
��� �+�� ,����$��� , 2�+���,����$ ���3�� ,�+� ���$,��� �=��� ,

2 :c�� %&� %78�+���� ,��$ ��=3=�,;@��E -U	� :82 ,2 INO 2 s�R` �7
��
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 كساني كه وقتي غائب شوند ،پرهيزگار پنهانكار را دوست دارد

هاي قلب. اندناشناخته و وقتي در ميان ما باشند ،گردندناپديد نمي

يك غبارآلود تار) فضاهاي(هاي هدايتي است كه از آنان چراغ

).درخشندو مي(آيند بيرون مي

در حالي كه تو غريب افتاده در ! يابدچگونه اين امر تحقق نمي

غريب گشته ) چهرة اوليه آن(زماني هستي كه چهرة حقيقي اسالم 

 بود تا اينكه معروف به  همانطور كه در ابتداء دعوت چنين1است

 و بدعت به سنت تبديل ، و منكر به معروف، سنت به بدعت،منكر

 و ، و بزرگان پير شدند،در اين راستا كوچك بزرگ شد. شده است

،علماء كاهش يافتند و سفهاء افزايش. غربت اسالم شديدتر گشت

. و جهل و ناداني عموميت يافت و علم به حداقل ممكن رسيد

در ميـان اهـل    ) واقعـي (منـان   ؤ در ميان مردم غريـب، م      اهل اسالم 

) نبـوي ( اهل سـنت  ،منان غريبؤاسالم غريب، اهل علم در ميان م 

�−2 -<
� '()* 0� I���X �&� F� �W�� ,��$ t1.���S ���(Y :. 98� I�` 9��20 � I�����g 
 98�uv� K�&82 �#��O dew8K�& x. �#��O ��	(w,�&�y<� ;&�zg { � |���1&� 0� de8��}��f� � :�@�#��O

 �7@�h �(@ I�7�? 0� 2 ��. ~2j��2� |�XF20 �;� �& 9&�O :&"�#��O ��$ :& �`�S aY ���6�
 %&�:. 98� I�2�g� m��S 9��20 0� �Gf :u%��U
�� >& F0�� �X2�  d����� �U
��2 ,P�#7�� �U
��

:^��Z x. �(�� F0��Vc )�X�{� :u;� �2�� 2� 0� �0 m���S 0��� :�. 0�z@�h �U
� 2� >& ���6
;� r� \S�0�8�7.{ � -<
� '()* :& ��` :	c����+��� ,��$���  � 2������
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 و ،ها هستند غريـب كه حافظ آن در برابر هواهاي نفساني و بدعت 

خره داعيان به سنت نبوي، صـابران بـر اذيـت و آزار مخـالفين               باأل

=�ωöθn: فرمايـد عالي مـي  خداوند تبارك وت  . تر از همه هستند   غريب sù

tβ% x.zÏΒÈβρã� à) ø9 $#ÏΒôΜä3Î= ö6s%(#θä9 'ρé&7π̈ŠÉ) t/šχ öθpκ ÷] tƒÇtãÏŠ$|¡x� ø9 $#’ ÎûÇÚö‘ F{$#

�ωÎ)WξŠÎ= s%ô£ϑ ÏiΒ$uΖ øŠpgΥr&óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ�N)و اقـوام  (چـرا در قـرون      «.)116: هود (

زمين قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتى نبودند كه از فساد در            

. »مگر اندكى از آنها، كه نجاتشان داديم! جلوگيرى كنند؟

.1 و لباس تو غريب است، ظاهر تو،پس راه تو

�− -(H %&� d��� :� 9&�O I0�&0� ;
(5@ }e� �;� 2� �@0�� %� ���6 : "����� ��
�g �E��B& 2� %���
� t��O �W��98 � ����Qf T�(�� :�& 9�8� t���O 9f��& :& d��� �
� 9<f :& 978 :& 2� �
�

98� t��O 2� ��(Qf ,"��W�� k�)7� �"��W�� �H�@ 2 �& Fx@ �E�B&,98� t��O 2� Fx@  � �E�B&
 I�0 ,d��� ;X��G6 2 ��
g�980� �98� t��O 2� � "���W�� s�
�1@� ��& 95��� �E�B& 2� s�
1@�

98� t��O �& \Zj�	� ���? ��& "��(@�
5@ |�X��X keS �& 2� :^7�� �E�B& 98� t��O "��W�� �
;� }j�	��7.�

:*eS :98� t��O |2�S� 2 |�(@� 0��� 0� 2�,|0�� d��� "�(� F� I�77. �G. 2 I�7X� ��S |��& |�
;G@�7(& � ;@�
�. "��(� 0� ,9f�& TX� "�(� 0� 98� 978 TX� ,"�@���@ "�(� 0� 98� ;��@�� 2� :�.

;� ;@�
5@ |�X��X 2 9f�& :& }�f�;�� }��f� m���(Y 2 ��S |�8 :& 2� ,�77.��7. � "��(� 0�
 ��^7� F� ;�� 2 k2��	� :�& ���� 2� 9�8� k2�	� "�@? ��@ �^7� 2 �^7� "�@? ��@ k2�	� :. ;����

;��7.� � >^��
�� �0����+�=�−����
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،تابي مكنتو در تالشت در دنيا غريبي، در روي گرداني آن بي

 تو در حركتت بر راه راست ،و براي بدست آوردنش شتابان مباش

 مخالفين غرا  و با افزايش،روان وحشت مكنغريبي، از كمي ره

. مباش

با ذكر، تسبيح، تحليـل،     نصف آنرا   در شبهايت غريبي در حالي كه       

استغفار و نماز با چشماني اشك آلود و قلبي گريان آنها را سـپري              

 ماننـد گريـه   ، ناله كنان، مانند مادر داغ ديده، بشدت گريان   ،كنيمي

oΨ$!�: فرمايــد، خداونــد مــيمجــروح و زخمــي −/ §‘$oΨ ¯Ρ Î)$oΨ ÷èÏϑ y™$ZƒÏŠ$oΨ ãΒ

“ÏŠ$oΨ ãƒÇ≈ yϑƒM∼ Ï9÷βr&(#θãΨ ÏΒ# uöΝ ä3În/ t� Î/$̈Ψ tΒ$t↔sù4$oΨ −/ u‘ö� Ï� øî $$sù$uΖ s9$oΨ t/θçΡ èŒö� Ïe� Ÿ2uρ

$̈Ψ tã$oΨ Ï?$ t↔Íh‹ y™$oΨ ©ùuθs? uρyìtΒÍ‘# t� ö/ F{$#∩⊇⊂∪ $oΨ −/ u‘$oΨ Ï?# u uρ$tΒ$oΨ ¨?‰ tã uρ4’ n?tãy7 Î= ß™â‘

Ÿωuρ$tΡ Ì“ øƒéBtΠöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $#3y7 ¨Ρ Î)Ÿωß# Î= øƒéByŠ$yèŠÎRùQ $#∩⊇⊆∪ �N)194-193: آل عمران(.

را شنيديم كه به ايمان دعوت ) تو(ما صداى منادى ! پروردگارا«

؛ و ما ايمان آورديم.»!به پروردگار خود، ايمان بياوريد«: كرد كهمى
و ما را با ! و بديهاى ما را بپوشان! گناهان ما را ببخش! پروردگارا

ه را به وسيله آنچ! پروردگارا. بميران) و در مسير آنها(نيكان 

و ما را در روز ! پيامبرانت به ما وعده فرمودى، به ما عطا كن

گاه از وعده خود، تخلف زيرا تو هيچ! رستاخيز، رسوا مگردان

.»كنىنمى
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 روزي كه قلب تو با خلوت – اي بزرگوار –خوشا به حال تو 

نس گرفت در حالي كه قلوب بيشتر مردم به دنيا چنگ با خدا اُ

. زده است
 وقتي كه ،و خوشا به حال تو آنگاه كه از كالم خدا لذت بردي

. هاي گناه آلود جوياي لذت بودندآنان در لهو و لعب باطل و ترانه

خوشا به حال تو روزي كه قلبت عاشقانه و به اميد بهشت به 

جز - ها سوي خداوند به پرواز در آمد در حالي كه بيشتر قلب
 به اميد رسيدن به حرام و -گشتآناني كه رحمت خدا شاملشان 

.سراب دروغين در حال دويدن بودند

اما در عقيده، توحيد و بندگي خالصانه خداوند يكتا تو بهترين 
چرا كه همه ديدند صبر و استقامتت ) آفرين بر تو(انسان هستي 

 و ديدند كه چگونه مال و عمرت را به خاطر دعوت اسالمي ،را

. ستوار بذل كرديناپذير و ابا روحي خستگي

ادبي از دست رسد از استهزاء، اذيت و آزار و بيآنچه به تو مي

داني كه اين  زيرا تو مي، رم كرده هرگز به آن مباالت مكن1الغانأ

 در � از نوح، همان راه انبياء و پيامبران قبل از توست،مسير

(�tΑ$s: گفتحالي كه به قومش مي sùÉΘöθs)≈ tƒ(#ρß‰ç7 ôã $#©! $#$tΒ/ ä3s9ôÏiΒ

>µ≈ s9 Î)ÿ… çνç'öC xî�N)23: المؤمنون(.

�−98� }�#^7f 9(& "�0�� 0��7� �
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 بحقخداوند يكتا را بپرستيد، كه جز او معبودى! اى قوم من«

.»براى شما نيست

 است و خداوند تبارك �تا آخرين آنها كه پيامبرمان محمد

≅�öدهد و تعالي او را چنين فرمان مي è%!$yϑ ¯Ρ Î)ÝVó( É∆é&÷βr&y‰ ç6ôã r&©! $#

Iωuρx8Î' õ° é&ÿÏµÎ/4Ïµø‹ s9Î)(#θãã÷Šr&ÏµøŠs9 Î) uρÉ>$t↔tΒ∩⊂∉∪ �N)من «: بگو«).36: الرعد

به سوى !  و شريكى براى او قائل نشوم؛را بپرستم» اهللا«مامورم كه 

.» و بازگشت من بسوى اوست؛كنماو دعوت مى

 داشته باشيم كه �3 و شعيب2صالح و 1و مروري به هود

‰ρß#)�: گفتندمشان چنين ميهمه آنها به قو ç7 ôã$#©!$#$tΒ/ ä3s9ôÏiΒ>µ≈ s9 Î)

ÿ… çνç'öC xî�N)خداوند يكتا را بپرستيد، كه جز او معبودى «.)23: المؤمنون

 خودش را از عبادت �و ابراهيم. » براى شما نيستبحق

�Í_̄Ρ: گويدكند و به آنان ميقومش تبرئه مي Î)Ö!# t� t/$£ϑ ÏiΒtβρß‰ ç7 ÷ès?�N

� يوسف و.»پرستيد بيزارممن از آنچه شما مى«.)26: الزخرف(
�àM: گويدچنين مي ÷èt7 ¨?$# uρs'©# ÏΒü“Ï!$t/# uzΟŠÏδ≡t�ö/ Î)t,≈ysó™Î) uρz>θà) ÷ètƒuρ4$tΒ

�−H ���X ���8 0�  :�? k��f� I0 ��
�−H �'��* �� :�? ��X I0�8 0�  ��
�−H �t(	` �� :�? d�	@� I0�8 0� �=�
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šχ% x.!$uΖ s9βr&x8Î' ô³1Σ«!$$Î/ÏΒ& óx«4š�Ï9≡sŒÏΒÈ≅ ôÒsù«! $#$uΖ øŠn= tã’ n?tã uρ

Ä¨$̈Ζ9 $#£Å3≈ s9 uρu' sYò2r&Ä¨$̈Ζ9 $#Ÿωtβρã� ä3ô±o„∩⊂∇∪ �N)38: يوسف(.

! من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كردم«

 اين از فضل ؛براى ما شايسته نبود چيزى را همتاى خدا قرار دهيم

.»كنند ولى بيشتر مردم شكرگزارى نمى؛خدا بر ما و بر مردم است

رسد ني و ستم كه به تو مينشيآنچه از روي گرداني، عقب

منان ؤداني اين همان راه مهرگز تو را سست نكند زيرا تو مي

، و اين راه از واقعي و راه بندگان صالح خدا قبل از شما است

تا احمد بن ) وددخاصحاب األ( خانواده فرعون و غالم منمؤ

اهللا تا زماني كه دين ن شاءإحنبل و ابن تيميه تداوم داشته است و 

. هاي روي آن حاكم شود بر دوام خواهد بودا بر زمين و انسانخد

و . گردد و هر اذيتي از تو دور مي،1شودبر تو هر مشقتي آسان مي

. خواهي ديد

تي كه در درياي اي جز مانند انگشهر تالشي كه بذل كرده

در حالي كه اين آيه خداوند را . بري نيستكران دعوت فروبي

�−��S ���(Y �;�  �����g :DÐöbg@ÞaŒm@üò@åß@cMßŠçbÃ@í@iÜÇ@åó@@ü@Õi§a@@ií@@iA@åiß@áçŠšˆ@á`
nyóídmïc@áçë@�a@Šß×ÛˆÙCN

uI�f :�(h;� :. ;@�
. ,�@0��18� q$ I�0 �& %� 9�� F� |�;�G@ �7X� 9
^` �0 ��? �7X��S ��7@��Z
��7@�7�h "��@? 2 ���` �F��@ ���S -�^$ :�^7�� �Z �7@�8�& "�@? :& |0� { ,���$ -<
�� '()�*

��=���,��=��� ,��=��� ,��=��� ,������INO2 �
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<�tΑ$s%Éb:كند نقل مي�برش نوحخواني كه از پياممي u‘’ ÎoΤ Î)

ßN öθtã yŠ’ ÍΓ öθs%Wξø‹ s9# Y‘$yγtΡ uρ∩∈∪ öΝ n= sùóΟ èδ ÷ŠÌ“ tƒü“Ï !% tæßŠ�ωÎ)#Y‘# t�Ïù∩∉∪ ’ ÎoΤ Î)uρ

$yϑ ¯= à2öΝßγè? öθtã yŠt� Ï� øótG Ï9óΟßγs9(#þθè= yèy_÷Λ àιyèÎ6≈ |¹r&þ’ ÎûöΝÍκ ÍΞ# sŒ#u(# öθt±øótG ó™$# uρ

öΝ åκu5$uŠÏO(#ρ•' |Àr&uρ(#ρç' y9 õ3tFó™$# uρ#Y‘$t6õ3ÏG ó™$#∩∠∪ ¢Ο èO’ ÎoΤÎ)öΝåκ èEöθtã yŠ#Y‘$ yγÅ_∩∇∪ §Ν èO

þ’ ÎoΤÎ)àMΖn= ôã r&öΝçλm;ßN ö‘ u' ó r&uρöΝ çλm;# Y‘# u'ó Î)∩∪ àM ù= à)sù(#ρã� Ï�øótFó™$#öΝä3−/ u‘… çµ̄Ρ Î)

šχ% x.# Y‘$¤� xî∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒu !$yϑ ¡¡9 $#/ ä3ø‹n= tæ#Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ∩⊇⊇∪ / ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒuρ5Α≡uθøΒ r' Î/

tÏΖ t/ uρ≅ yèøgs† uρö/ ä3©9;M≈ ¨Ζ y_≅ yèøgs† uρö/ ä3©9#\�≈ pκ ÷Ξr&∩⊇⊄∪ $̈Βö/ä3s9Ÿωtβθã_ö� s?¬!

# Y‘$ s% uρ∩⊇⊂∪ �N)13-5: نوح(.

من قوم خـود را شـب و روز بـه           ! پروردگارا:  گفت �نوح  «

اما دعوت من چيزي جـز فـرار از حـق بـر       . سوي تو دعوت كردم   

ايمـان  (من هر زمان آنها را دعوت كردم كـه     ! خداوندا. آنان نيفزود 

تو آنها را بيامرزي انگشتان خـويش را در گوشهايـشان           ) بياوريد و 

شان را بر خود پيچيدنـد و در مخالفـت اصـرار            قرار داده، ولباسهاي  

سپس آنها را بـا صـداي بلنـد         . ورزيدند و به شدت استكبار كردند     

حقيقت توحيد (آشكارا و نهان   . دعوت كردم ) به اطاعت فرمان تو   (

پروردگـار  از  : بـه آنهـا گفـتم     . براي آنـان بيـان داشـتم      ) و ايمان را  

 تـا بارانهـاي     .خويش آمرزش بطلبيد كه او بـسيار آمرزنـده اسـت          
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 و شما را با اموال      .پي در پي بر شما فرو فرستد      پربركت آسمان را    

كند، و باغهاي سرسـبز و نهرهـاي آب         كمك مي و فرزندان فراوان    

) ترسـيد و  از خدا نمي  (چرا شما   . دهدجاري در اختيارتان قرار مي    

.»براي خدا عظمت قائل نيستيد؟

 به قول مگردانباز ميدهم و  من تو را ارجاع مي- اي دوست -

�Βö/ä3s9Ÿωtβθã_ö̈$�زد  كه قومش را ندا مي�پيامبر خدا نوح s?¬!

# Y‘$s% uρ∩⊇⊂∪ �N)13: نوح( ،�$̈Βö/ ä3s9Ÿωtβθã_ö� s?¬!# Y‘$s% uρ∩⊇⊂∪ �N»  چرا شما

. »براي خدا عظمت قائل نيستيد؟) ترسيد واز خدا نمي(

 آنها بگويي اي مردم گويد با صداي بلند بهنفست به خودت مي

. شما را چه شده است كه براي خداوند ارزش و احترام قائل نيستند

. پرستيددر حالي كه او شما را آفريده است اما شما غير او را مي

شما را چه شده است كه براي خداوند ارزش و احترام قائل 

در (آيد و در حالي كه فضل و نعمت او براي شما فرود مي. نيستند

. رودشر و معصيت شما به سوي او باال مي) ضعو

كني شود چون تو خيال ميسپس اشك از چشمانت جاري مي

پاياني دردناك دارد كه ) بين انسان و شيطان(مبارزه هميشگي 

شود و همراهش نصيب  از آن خارج مي– شيطان –دشمن خدا 

ه قعر جهنمـكند تا آنها را بود را از ارث فرضيش دريافت ميـخ
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›βx¨� ببرد، تا وعده خود را تحقق بخشد – پناه بر خدا – ÏƒªB V{ôÏΒ

x8ÏŠ$t6Ïã$Y7ŠÅÁtΡ$ZÊρã� ø� ¨Β∩⊇⊇∇∪�N)از بندگان تو، سهم «.1)118: النساء

�−� tΒuρÈ,Ï%$ t± ç„tΑθß™§�9 $#. ÏΒÏ‰÷èt/$ tΒt¨t6s?ã&s!3“y‰ßγ ø9 $#ôìÎ6−F tƒuρu'öCxîÈ≅‹ Î6y™tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $#Ï&Îk! uθçΡ$ tΒ4’ ¯<uθs?

Ï&Î#óÁçΡuρzΝ̈Ψyγ y_(ôNu !$ y™uρ# ·'CÅÁtΒ∩⊇⊇∈∪ ¨βÎ)©!$#Ÿωã� Ï� øótƒβr&x8u'ô³ç„Ïµ Î/ã� Ï� øótƒuρ$ tΒšχρßŠš� Ï9≡sŒ

 yϑÏ9â !$ t± o„4 tΒuρõ8Î'ô³ç„«!$$ Î/ô‰s) sù¨≅|ÊKξ≈ n= |Ê# ´‰‹ Ïèt/∩⊇⊇∉∪ βÎ)šχθããô‰tƒ ÏΒÿÏµ ÏΡρßŠHω Î)$ ZW≈ tΡÎ)

βÎ)uρšχθããô‰tƒ�ωÎ)$YΖ≈sÜø‹x©#Y‰ƒÌ�̈Β∩⊇⊇∠∪ çµuΖyè©9ª!$#¢š^$s%uρ¨βx‹ÏƒªBV{ôÏΒx8ÏŠ$t6Ïã$Y7ŠÅÁtΡ$ZÊρã�ø�̈Β∩⊇⊇∇∪ 

öΝßγ̈Ψ̄=ÅÊ_{uρöΝßγ̈ΨtZÏiΨtΒ_{uρöΝßγ̄Ρt�ãΒUψuρ£à6ÏnGu;ã‹n=sùšχ#sŒ#uÉΟ≈yè÷ΡF{$#öΝåκ̈Ξz(ß∆Uψuρ	χç'ÉiCtóãŠ n= sùšYù= yz«!$#4

 tΒuρÉ‹Ï‚ −F tƒz≈ sÜø‹ ¤±9 $#$ wŠ Ï9 uρ ÏiΒÂχρßŠ«!$#ô‰s) sùt� Å¡ yz$ ZΡ# t� ó¡ äz$ YΨZÎ6•Β∩⊇⊇∪ öΝèδ ß‰ÏètƒöΝÍκ[ÏiΨyϑãƒuρ(

$ tΒuρãΝèδ ß‰Ïètƒß≈ sÜø‹ ¤±9 $#�ω Î)# ·‘ρáDäî∩⊇⊄⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&óΟ ßγ1uρù' tΒÞΟ ¨Ψyγ y_Ÿω uρtβρß‰Åg s†$ pκ ÷] tã$ TÁŠ ÏtxΧ∩⊇⊄⊇∪ �N

كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت كند، و از راهـى               u)�������: النساء(

 و به دوزخ داخـل  ؛بريمرود مىجز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما او را به همان راه كه مى      

كمتـر از آن را     ) ولـى  (؛آمرزدخداوند، شرك به او را نمى     .  و جايگاه بدى دارد    ؛كنيممى

و هر كس براى خـدا همتـايى قـرار          . آمرزدمى) و شايسته بداند  (هر كس بخواهد    براى  

خواننـد، فقـط بتهـايى اسـت        آنچه غير از خدا مى    . دهد، در گمراهى دورى افتاده است     

خـدا او را از     . شيطان سـركش و ويرانگـر اسـت       ) يا( و   ؛، كه هيچ اثرى ندارد    )روحبى(

! ز بندگان تو، سهم معينى خواهم گرفت      ا«:  و او گفته است    ؛رحمت خويش دور ساخته   

دهـم كـه    و بـه آنـان دسـتور مـى        ! سازمو به آرزوها سرگرم مى    ! كنمو آنها را گمراه مى    

را گوش چهارپايان را بشكافند، و آفـرينش پـاك خـدايى    ) اعمال خرافى انجام دهند، و    (

 جـاى خـدا   و هر كس، شيطان را به» !)و فطرت توحيد را به شرك بيااليند! (تغيير دهند 

) دروغـين (هـاى   شـيطان بـه آنهـا وعـده       . ولى خود برگزيند، زيان آشكارى كرده است      

 در حالى كه جز فريب و نيرنگ، به آنهـا وعـده      ؛سازد و به آرزوها، سرگرم مى     ؛دهدمى

.} و هيچ راه فرارى ندارند؛جايگاهشان جهنم است) پيروان شيطان(آنها . دهدنمى
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گيرد هنگامي كه بياد و درد و الم تو را فرا مي. »معينى خواهم گرفت

: اندخو مشهورش را در عمق جهنم كه بر جهنميان ميةبآوري خطمي

�	χ Î)©! $#öΝà2y‰ tã uρy‰ ôãuρÈd,ptø: $#ö/ ä3›?‰tã uρuρöΝà6çFø� n= ÷zr' sù($tΒ uρtβ% x.u’ Í<

Ν ä3ø‹n= tæÏiΒ?≈ sÜù= ß™HωÎ)βr&÷Λ äl è? öθtã yŠóΟçG ö6yftG ó™$$sù’ Í<(Ÿξsù’ ÎΤθãΒθè= s?(#þθãΒθä9 uρ

Ν à6|¡à�Ρr&(!$̈ΒO$tΡ r&öΝ à6ÅzÎ' óÇ ßϑ Î/!$tΒ uρΟçFΡ r& †ÅG Î' óÇßϑ Î/(’ ÎoΤ Î)ßN ö�x� Ÿ2

!$yϑ Î/Èβθßϑ çG ò2u' õ° r&ÏΒã≅ ö7s%3¨βÎ)šÏϑ Î=≈ ©à9 $#öΝ ßγs9ë>#x‹ tãÒΟŠÏ9 r&∩⊄⊄∪ �N
.)22: إبراهيم(

 و من به شما ؛خداوند به شما وعده حق داد«: )گويدشيطان مي(«

من بر شما تسلطى نداشتم، جز ! دادم، و تخلف كردم) باطل(وعده 

بنابر اين، مرا ! ردم و شما دعوت مرا پذيرفتيداينكه دعوتتان ك

نه من فريادرس شما هستم، و !  خود را سرزنش كنيد؛سرزنش نكنيد

من نسبت به شرك شما درباره خود، كه از قبل ! نه شما فريادرس من

بيزار و ) و اطاعت مرا همرديف اطاعت خدا قرار داديد(داشتيد، 

.»دارندمسلما ستمكاران عذاب دردناكى » !كافرم

شوند بخاطر هاي تو جاري ميها قطره قطره بر گونهو آن اشك

حزن و اندوه و ترحم بر آنان از اينكه سرنوشتشان به اين مسير 

 و راه فراري ،يابنددردناك رسيده است كه پناهگاهي از آن نمي

. غير از آن ندارند
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�y7̈Ρ: بخش من براي تو اين فرمودة خداوند استارمغان آرام Î)

Ÿω“Ï‰öκ sEôtΒ|M ö6t7 ômr&£Å3≈ s9 uρ©! $#“Ï‰öκ u‰tΒâ !$t±o„�N)56: القصص(.

توانى كسى را كه دوست دارى هدايت تو نمى) اي پيامبر(«

. »كند ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى؛كنى

ارمغان آرام بخش من دربارة تو اين است كه همانا تو به منزلي 

.كه بيشتر آنان وارد خانه عنكبوت شدند روزي ،من داخل شديآ

دوستدار تو
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خانه عنكبوت

≅�ã: فرمايدخداوند مي sW tΒšÏ% ©!$#(#ρä‹ sƒªB$#ÏΒÂχρßŠ«! $#u !$uŠÏ9 ÷ρr&

È≅ sVyϑ x.ÏNθç6x6Ζ yèø9 $#ôN x‹ sƒªB $#$\F÷Z t/(¨βÎ) uρš∅yδ ÷ρr&ÏNθã‹ ç6ø9 $#àM øŠt7 s9

ÏNθç6x6Ζ yèø9 $#(öθs9(#θçΡ$Ÿ2šχθßϑ n= ôètƒ∩⊆⊇∪ ¨βÎ)©! $#ãΝ n= ÷ètƒ$tΒšχθãã ô‰tƒ

ÏΒÏµÏΡρ ßŠÏΒ&ó_x«4uθèδ uρâ“ƒÍ“ yèø9 $#ãΛÅ6ysø9 $#∩⊆⊄∪ š�ù= Ï? uρã≅≈ sVøΒ F{$#

$yγç/ Î' ôØ nΣÄ¨$̈Ζ= Ï9($tΒ uρ!$yγè= É) ÷ètƒ�ωÎ)tβθßϑ Î=≈ yèø9 $#∩⊆⊂∪ �N)43-41: العنكبوت(.

ياى خود برگزيدند، مثل مثل كسانى كه غير از خدا را اول«

 در حالى كه ؛اى براى خود انتخاب كردهعنكبوت است كه خانه

خداوند . دانستندهاى خانه عنكبوت است اگر مىترين خانهسست

ناپذير و حكيم داند، و او شكستخوانند مىآنچه را غير از او مى

زنيم، و جز داناياناينها مثالهايى است كه ما براى مردم مى. است

.»كنندآن را درك نمى

همانا خداوند اين مثال : گويند مفسرين ميتدر تاويل اين آيا

زند كه با اتخاذ اولياء غير او مانند جمادات، را براي كساني مي

طلبند هاي زنده يا مرده، آنها را به فرياد ميحيوانات، نباتات، انسان

 اميدوارند كه  و،خواهندو بر آورده شدن نيازهايشان را از آنها مي

ها و شدائد  و هنگام سختي،آنان را ياري دهند و روزيشان برسانند

آنان در اين كارشان مانند عنكبوت . شوندبه آنها متمسك مي
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سازد تا در آن جاي بگيرد و حاميش هستند وقتي كه خانه مي

رساند، در حالي كه اين خانه به هيچ صورت به او سود نمي. باشد

نمايد و در برابر دشمن از او ، سرما، باران حفظ نمياو را از گرما

سپس . كندنياز نميكند و در واقع او را از هيچ چيزي بيدفاع نمي

كند مورد تهديد قرار خداوند كسي كه غير او را پرستش مي

. بر اعمال آنان آگاه است) خداوند(دهد به اينكه او مي

شريك او قرار كه ) جاناز جاندار و بي(و بر موجوداتي 

.1آنها را خواهد داد) شرك( و بزدودي جزاي ،دهند آگاه استمي

» از خانه عنكبوت2هاي علميمعجزه«
شناس و نگهداري از  را خواندم از دانشمند حشره3بحثي

اين . گياهان در دانشكده زراعت دانشگاه عين الشمس، دكتر البمبي
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روش صيد بحث شيوة زندگي عنكبوت، كيفيت ساخت خانه و 

و سپس به بحث اعجاز قرآن و . كشداش را به ميان ميطعمه

. پردازدهاي علمي ثابت شده در محدودة اين آيات مييافته

≅�È:كنددكتر بحث خود را با اين آيه شروع مي sVyϑ x.ÏNθç6x6Ζ yèø9 $#

ôN x‹sƒªB $#$\F÷Z t/�.در اين آيه (– تبارك وتعالي –خداوند : گويد او مي (

. اتخذت را آورده استكلمه 

نث ؤنث است و تاءتانيت به آن متصل شده تا بر مؤاين فعل م

. داللت كند در حالي كه كلمه عنكبوت مذكر است

 يك خطاي – پناه بر خدا - رسد آنچه در وهله اول به ذهن مي

1گويد اگر خطاي لغوي درست باشددكتر مي. لغوي در آيه است

 اين خطا غير ممكن است از پس خطا علمي است در صورتي كه

. آفريدگار عنكبوت و خالق تمام جهان هستي صورت بگيرد

اما در خالل دروس متفاوت علم حشرات و بحث دربارة 

. طبيعت عنكبوت حقائق زير براي ما روشن گرديد

�−9y� �x<f � �0 "? �W�� ;S�& 2 �.o� �0 "? ;S�& �@0�� ke1S� }�#^7f I��2 �0�&0� ��7`� ,�@
;��7@�� � 0��7� %&��s�	�� "�
� 0� �;����6 : ;� 2 98� }�#^7f a7c t^7f@��Z� �.o�� -X 

���(& 9@�� -X 2 � ;#E�H�mN
5Z s�1. 0� �;� TQ@ ���g F� :. �7.�I��2 %�� � :�& 2 9�8� �.o��
8� I��. ��R�18� s��f� ��H %��9�

}������(& -R7������ -�������zX ;�����<f����.������X }�����#^7	�� "�����X�7#Z�
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توانند خانه بسازند هاي مذكر نمياينكه عنكبوت:حقيقت اول

اي كه در انتهاي افته شدهنث بوسيله نخ بؤبلكه تنها عنكبوت م

كند و اين نخ در شكم او قرار دارد اقدام به ساختن خانه مي

. عنكبوت مذكر وجود ندارد

كند تا نث اقدام به ساختن خانه نميؤعنكبوت م:حقيقت دوم

 در اين حال ساختن ،گرددشود و آماده ازدواج ميوقتي كه بالغ مي

ست كه طبيعتاً قادر به خانه عامل مهمي در جذب عنكبوت مذكر ا

. باشدساختن خانه نمي

نث با تارهاي بافته شده كه با ؤعنكبوت م:حقيقت سوم

برد، خانه خود مهندسي خاص و بطور فني آنها را به داخل هم مي

العاده  به نوعي كه نسبت به هر تحرك خارجي فوق،سازدرا مي

كه هر . و با ماده لزج و چسبناكي آغشته شده است. حساس است

اي به محض اينكه بر آن مرور كند يا نزديك شود فوراً به حشره

كشند تا اينكه چسبد و اين تارها حشره را به بند ميآن مي

. عنكبوت ماده برسد و صيد را دريافت كند

بعد از اينكه ازدواج به پايان رسيد و عنكبوت :حقيقت چهارم

رود  دور و مطمئني مي عنكبوت ماده به مكان،نر ماده را باردار كرد

. هايش را بگذاردتا تخم
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كند اش احساس امنيت ميدر اين هنگام كه مذكر در خانه

اين امر . خوردبرد و او را ميناگهان عنكبوت ماده بر او حمله مي

بايد صورت بگيرد زيرا تارهاي بدن عنكبوت نر در عمليات 

.1ها بسيار مهم هستندرسيدن تخم

 چند مورد هه دانشمند از بحث خود در آوردبا اين حقايقي ك

. براي ما روشن شدند

خانه عنكبوت بطور مطلق از نظر ساخت و نازكي تارها از -1

 تارهايي كه نه در گرما و نه در سرما ،ها استترين خانهسست

آيند  و در برابر دشمن مدافع به حساب نمي،حافظ نيستند

.اندمتخصصين گفتهمفسران و همانطور كه 

ترين خانه رغم اينكه خانه عنكبوت بطور مطلق سستعلي-2

 اما براي هر حيواني كه بر آن مرور كند يا نزديك آن شود ،است

). اندازدو آنها را به دام مي(آيد دام يا تلة نصب شده به حساب مي

سستي خانه عنكبوت تنها به حالت ظاهري و حسي ساخت -3

 از آنجا كه ،ي هم دارد بلكه يك سستي معنو،گرددآن بر نمي

 و درست به ،دانستعنكبوت نر آن را براي خود محل امن كاذبي مي

. گاه او شد عاقبت قتل،دليل اينكه گمان برد محل امني براي اوست

�−�� t(Z�Z 9
(@ i�z� ,)& T*� 0� q��Q$ |�X�
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اگر بخواهيم متوجه وجه شبه كامل بين خانه عنكبوت و 

كساني شويم كه به غير از خداوند اوليائي براي خودشان بر 

بينيم كه  آشكارتر از كساني نمي،اي واضحتر طائفه،گزينندمي

 كساني كه به غير از خداوند براي خودشان ،هاي مردگانندبنده

كنند، حيوان بر ايشان  از آنان طلب ياري مي،انداوليائي بر گزيده

. طلبندكنند، و از آنان ميذبح و يا نذر مي

: دهيمدر اين باره سخن را در امور زير بسط مي

و اينكه سرّ . اندخطرناك بودن شركي كه در آن قرار گرفته-1

. عدم مغفرت خداوند براي مشرك است

. دهندعباداتي كه نزد قبور براي غير خدا انجام مي-2

. اندهايي كه آنها را دست آويز خود قرار دادهابطال شبهه-3

حصاري كه شارع مطهر براي صيانت از توحيد دور قبور -4

. قرار داده است

. حكمت از زيارت قبور در شريعت اسالم-5

. چه چيز آنها را دربارة قبور به انحراف كشانده است-6

اند شود خانه عنكبوتي كه بدان چنگ زدهسرانجام متالشي مي-7

. خره مطابقه وجه شبه بين آنها و بين خانه عنكبوتباأل-8

.پردازيمبه بسط و تفصيل آنها ميبعد از اجمال و اختصار 
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گيردعبادتي كه نزد قبور صورت ميشرك در 

 تنها به عبادت خودش و عدم اتخاذ – تبارك وتعالي –خداوند 

. امر كرده است) در بندگي(شريك و ند براي او 

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒâ¨$̈Ψ9 $#(#ρß‰ç6ôã $#ãΝ ä3−/u‘“Ï% ©!$#öΝä3s) n= s{tÏ% ©!$# uρÏΒöΝ ä3Î= ö6s%öΝä3ª= yès9

tβθà) −G s?∩⊄⊇∪ “Ï% ©!$#Ÿ≅ yèy_ãΝ ä3s9uÚö‘ F{$#$V©≡t� Ïùu !$yϑ ¡¡9 $#uρ[ !$oΨ Î/tΑ t“Ρ r&uρzÏΒ

Ï !$yϑ ¡¡9 $#[!$tΒylt� ÷zr' sùÏµÎ/zÏΒÏN≡t� yϑ ¨V9 $#$]% ø— Í‘ö(Νä3©9Ÿξsù(#θè= yèøgrB¬!# YŠ# y‰Ρr&

öΝ çFΡr&uρšχθßϑ n= ÷ès?∩⊄⊄∪ �N)22-21: البقره(.

كه شما، و كسانى  آن؛پروردگار خود را پرستش كنيد! اى مردم«

آنكه زمين را . را كه پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار شويد

را همچون سقفى باالى سر شما ) جو زمين( بستر شما، و آسمان 

ها را  و به وسيله آن، ميوه؛ و از آسمان آبى فرو فرستاد؛قرار داد

بنابر اين، براى خدا همتايانى . تا روزى شما باشد؛پرورش داد

هيچ يك از آنها، نه شما را (دانيد ار ندهيد، در حالى كه مىقر

.»)دهنداند، و نه شما را روزى مىآفريده

tΒ$!�: فرمايدو در جايي ديگر مي uρ(# ÿρâ( É∆é&�ωÎ)(#ρß‰ç6÷èu‹ Ï9©! $#tÅÁÎ= øƒèΧ

ã&s!tÏe$! $#u !$x� uΖ ãm�N)و دستوري به آنها داده نشده بود جز «.)5: البينه

.»ينكه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنندا
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%�4|Ós: فرمايدو در جايي ديگر مي uρy7 •/ u‘�ωr&(#ÿρß‰ ç7 ÷ès?HωÎ)çν$−ƒÎ)�N

.»جز او را نپرستيد: و پروردگارت فرمان داده«.)23: اإلسراء(

ρß‰ç6ôã#)�: فرمايدو مي $# uρ©! $#Ÿωuρ(#θä. Î'ô³è@ÏµÎ/$\↔ø‹ x©�N)36: النساء(.

.»چيز را همتاى او قرار ندهيدو هيچ! و خدا را بپرستيد«

tΒ$�: فرمايدو مي uρàM ø)n= yz£Ågø: $#}§Ρ M} $#uρ�ωÎ)Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9∩∈∉∪ �N
) و پيامبران را برنگزيدم(من جن و انس را نيافريدم «.)56: الذاريات(

 تكامل يابند و به من و از اين راه(جز براى اينكه عبادتم كنند 

.»)!نزديك شوند
در كنار پيامبر «:  روايت شده است كه گفت�از معاذ بن جبل 

@Dí‡bÈß:  فرمودند� سوار االغ بودم، پيامبر خدا�خدا b
c‰†mðÜÇ@�a@Õy@bß@óÜÇ@…bjÈÛa@Õy@bßë@_…bjÈÛa@óoÜÓ@_�a@@Z@�a

@éÛìL‰ëcÞbÓ@áÜÇ@ZDÜÇ@�a@Õyó@…bjÈÛa@c@æí@Lêë†jÈ@üëíŠ’×@éi@aì
‘îÜÇ@…bjÈÛa@Õyë@L�b÷ó@�a@c@ü@æí@ü@åß@lˆÈíŠ’Ú‘@éi@î�b÷CQN

 و حق بندگان بر اهللا ،داني حق اهللا بر بندگاناي معاذ آيا مي«
حق خدا :  فرمودند.اهللا و رسولش داناترند: تعالي چيست؟ گفتم

 و هيچ چيز را شريك ،بر بندگانش اين است كه او را پرستش كنند

ر ندهند، و حق بندگان بر خداوند اين است كه كسي را كه او قرا

.عذاب ندهد،دهدچيزي را شريك او قرار نمي

�− |0�B& '()* ,:(<f q51� �+���� ,��$��=���,-<
� '()*2 �+�3 ,��$�����
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DoÜÓZí@b.  چنين آمده است�در صحيحين از حديث عبداهللا بن مسعود

@L�a@ÞìL‰ðc@kãˆÛa@cÇÞbÓ@_áÄ@ZcÔÜA@ìçë@�a†ã@�@ÝÈ£@æÙCQN
: ه است؟ فرمودندگفتم اي پيامبر خدا، چه گناهي بزرگترين گنا«

. »اينكه براي خداوند شريك قرار دهي در حالي كه او تو را آفريده است

و عبادت خداوند يعني پيروي از او با اجراي تمام دستورات او 

) ابن تيميه(شيخ االسالم . اندكه توسط پيامبرانش تبيين شده

عبادت اسم جامعي است براي اعمال و اقوال ظاهري و «: گويدمي

.2»ني كه خداوند آنها را دوست دارد و از آنها راضي استباط

 همانطور كه اصل ،و اصل عبادت نهايت زلت و خضوع است

. اسالم فرمانبرداري و تحت االمر در آمدن است

 و مقيد ،سپاردتمام اين تعاريف عنان انسان را به دست شرع مي

شود فاسق ميگردد،  و جز كسي را كه بر مي،كنندبه امر و نهي او مي

اين چنين شخصي عنان كارهايش را . كندورزد استثناء نميو تمرد مي

سپارد تا او را به طرف تاريكي شرك و پرتگاه به شيطان مطرود مي

. گرددداند در چه واديي هالك مي و باالخره نمي،سقوط ببرد

 و مورد ترحم قرار ،اين چنين افرادي نبايد به حال آنها ناراحت شد

�−'()* ,:(<f q51�  |0�B& ���3� � -<
� '()* 2�3 ��
�− |2�15�� ~�G  ��+����
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: فرمايدشنوند كه ميند در حالي كه فرمودة پيامبر معصومش را ميگير

DŠmØn×ÜÇ@áîjÛa@óÛ@õbšî@bèÜ×@ü@bç‰bèäíŒí@bèäÇ@ÍsügÛbç@ÙCQN
 روشندمي رها كردم كه شب آن مانند روزششما را در سپيده«

. »گرددشود مگر اينكه هالك ميكسي از آن منحرف نمي. است

شود جر در معصيت اوامر نابودي و هالكت حاصل نمي

� و سرپيچي از دستورات پيامبرانش–وجل  عز–خداوند 
چرا كه وظيفه آنها است كه رساالت الهي را به مردم برسانند كه 

ها بندگي خداوند يكتا و كفر به چيزهايي است محور اين رسالت

#�ωoν: فرمايدخداوند مي. شوندكه شريك او قرار داده مي t� ø.Î)’ Îû

ÈÏe$! $#(‰ s%t¨t6̈?ß‰ ô©”�9$#zÏΒÄcxöø9 $#4yϑ sùö�à� õ3tƒÏNθäó≈ ©Ü9$$Î/-∅ÏΒ ÷σ ãƒuρ«! $$Î/

Ï‰ s)sùy7 |¡ôϑ tG ó™$#ÍοuρóD ãèø9 $$Î/4’ s+ øOâθø9 $#ŸωtΠ$|ÁÏ�Ρ $#$oλm;3ª!$# uρìì‹ ÏÿxœîΛÎ= tæ∩⊄∈∉∪ �N
 از راه راه درست) زيرا. (در قبول دين، اكراهى نيست«.)256: البقره(

بت و ( بنابر اين، كسى كه به طاغوت . انحرافى، روشن شده است

كافر شود و به خدا ايمان آورد، به ) شيطان، و هر موجود طغيانگر

و . دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست
.»خداوند، شنوا و داناست

ر كسي كه اخبار گذشتگان و داستان بازماندگان را كه خداوند د

اندازة خطر و بزرگي جنايت را . كتابش بيان كرده است، بيازمايد

�− -.�$ /0�1
� �+��� ,��$�����,&�2 :c�� %�+�  ,��$ ���� ,�J� d��� �7
��
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.  بدين خاطر اين آيات در قرآن زياد تكرار شده است،يابددر مي

�ã(oÿ©ςÎ$�: فرمايدمي) جل جالله(كه اهللا  ©.x‹ tG tƒ(#θä9'ρé&É=≈ t6ø9 F{$#�N)الرعد :

.»شوندتنها صاحبان انديشه متذكر مى«.)19

ρç'É9#)�:فرمايدو مي tFôã $$sù’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒÌ�≈|Áö/ F{$#�N)2: الحشر(.

. »پس عبرت بگيريد اي صاحبان چشم و بصيرت«

≅�ö:فرمايدو مي yγsùÏΒ9� Ï.£‰ •Β�N)15: القمر(.

.»آيا كسى هست كه پند گيرد؟«

’(βÎ¨�:فرمايدو مي Îûy7 Ï9≡sŒZπtƒUψ($tΒ uρtβ% x.Νèδ ç' sYø. r&tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β∩∇∪ �N

 ولى ؛)بر وجود خدا(در اين، نشانه روشنى است «.)8: الشعراء(

≈=�ë:فرمايدو مي. »!اندبيشترشان هرگز مؤمن نبوده tG Ï.çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr&y7 ø‹ s9 Î)

Ô8t�≈ t6ãΒ(# ÿρã� −/£‰ u‹Ïj9ÏµÏG≈ tƒ# u�N)اين كتابى است پربركت كه بر «.)29: ص

.»ايم تا در آيات آن تدبر كنندتو نازل كرده

هاي پاك از آن امثال اين آيات در قرآن فراوانند، براي اينكه قلب

 و هر كس در ،هاي روشن فكر در آن تامل كنند و انسان،گيرندپند

كند كه قرآن حول محور توحيد قرآن كريم تامل كند مشاهده مي

دهد از خداوند و قرآن خبر مي. چرخدعبادت خداوند يكتا مي

 پس قرآن توحيد عملي خبري ،قوال اواسماء، صفات، افعال و ا

 و دعوت است به سوي بندگان او به تنهايي و بدون شريك و .است
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 پس قرآن ،شوددوري از هر چيز غير از او است كه پرستش مي

توحيد ارادي و اكتسابي و شامل امر و نهي و الزام به پيروي از اين 

و . ن استپس قرآن بيان حقوق توحيد و مكمالت آ. امر و نهي است

دهد از احترام موحدان و سرنوشت آنان در همچنين قرآن خبر مي

دهد  و همچنين خبر مي،دنيا و پاداش نيك يكتاپرستي آنان در آخرت

از مشركين و سرانجام بد آنها در دنيا و عذاب دردناكي كه در قيامت 

 پس تمام ،بخاطر خروج از مسير توحيد براي آنان آماده شده است

 و ، و سرنوشت متمسكين به آن،ارة توحيد و حقوق آنقرآن درب

.1 و جزاء مناسب حال آنان است،دربارة شرك و اهل آن

 عده زيادي از قبرپرستان با وجود ،رغم همه اين مطالبعلي

تر از بيابان است حقوق خالص خداوند با گستاخي از راهي كه وسيع

در مراتب پايين اند كه موجب خلود آنان به درون شرك اكبر افتاده

 پس بسياري از عباداتي را كه – پناه بر خدا -. عذاب جهنم است

از جمله . شايسته خداوند يكتا است براي غير خدا انجام دادند

: دهند عبارتند ازعباداتي كه براي غير خدا انجام مي

. دعاء و ياري خواستن-1
اي باشد كه از موالي خودش طلب توان تصور كرد بندهنمي

اي چنين بنده.  و در برابر او متضرع و ذليل نشود،كمك نكند

�− >^��
�� �0���  + -(Q�� %&��+���
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%�tΑ$s: فرمايدخداوند مي. سرانجام خطرناكي دارد uρãΝ à6š/ u‘þ’ ÎΤθãã÷Š$#

ó= ÉftG ó™r&4ö/ ä3s9¨βÎ)šÏ% ©!$#tβρç' É9 õ3tG ó¡o„ôtã’ ÎAyŠ$t6Ïãtβθè= äzô‰ u‹y™tΛ ©yγy_

šÌ� Åz# yŠ∩∉⊃∪ �N)مرا «: شما گفته استپروردگار «.)60: غافر

كسانى كه از عبادت من تكبر ! شما را بپذيرم) دعاى(بخوانيد تا 

.»شوندورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مىمى

!¬�: دفرمايمىو  uρâ!$oÿôœF{$#4o_ó¡çtø: $#çνθãã ÷Š$$sù$pκ Í5((#ρâ‘ sŒuρtÏ% ©!$#

šχρß‰ Åsù= ãƒþ’ÎûÏµÍ× ¯≈ yϑ ó™r&4tβ÷ρt“ ôfã‹ y™$tΒ(#θçΡ% x.tβθè= yϑ ÷ètƒ∩⊇∇⊃∪ �N)األعراف :

) نامها( خدا را به آن ؛و براى خدا، نامهاى نيك است«.)180

و بر غير (كنند و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى! بخوانيد

آنها ! ، رها سازيد)شوندنهند، و شريك برايش قائل مىاو مى

.»بيننددادند، مىبزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى

�̈Β:فرمايدمىو  r&Ü=‹Ågä†§� sÜôÒßϑ ø9 $## sŒÎ)çν% tæyŠß# Ï±õ3tƒuρu þθ]¡9 $#

öΝ à6è= yèôftƒuρu !$x� n= äzÇÚö‘ F{$#�N)يا كسى ) آيا بتها بهترند(«.)62: النمل

سازد، كند و گرفتارى را برطرف مىكه دعاى مضطر را اجابت مى

. »؟دهدو شما را خلفاى زمين قرارمى

≅�ö:فرمايدمىو  è%!$yϑ ¯Ρ Î)ÝVó( É∆é&÷βr&y‰ ç6ôã r&©! $#Iωuρx8Î' õ° é&ÿÏµÎ/4Ïµø‹ s9 Î)

(#θãã ÷Šr&ÏµøŠs9 Î) uρÉ>$t↔tΒ∩⊂∉∪ �N)36: الرعد(.



&� '��� (�� ��
 و شريكى براى او قائل ؛را بپرستم» اهللا«من مامورم كه «: بگو«

.» و بازگشت من بسوى اوست؛كنمبه سوى او دعوت مى! نشوم

(sŒÎ#�: رمايدفمىو  uρy7s9r'y™“ÏŠ$t6ÏãÍh_ tã’ ÎoΤ Î* sùë=ƒÌ�s%(Ü=‹Å_é&nοuθ ôãyŠ

Æí#¤$! $##sŒÎ)Èβ$tãyŠ((#θ ç6‹ÉftGó¡ uŠ ù= sù’ Í<(#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9uρ’Î1öΝßγ̄= yès9šχρ ß‰ ä©ö�tƒ∩⊇∇∉∪�N

 سؤال كنند، و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من «.)186: البقره(

دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا ! يكممن نزد:) بگو(

پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ! گويمخواند، پاسخ مىمى

.»)و به مقصد برسند(ايمان بياورند، تا راه يابند 

 درست نيست آن را براي كسي جز ،دعاء عبادت بزرگي است

رولي به كار اين قبرپرستان بنگ. آفريدگار آسمان و زمين بخوانيم

نياز خود را از (دهند كه اين عبادت بزرگ را براي اموات انجام مي

ها، قناوي سوقيدها، بدوي: اصحاب قبور از جمله) طلبندآنان مي

 و همچنين مدفونين ديگر در مشارق و ،دروسيو جيالني و ع

 در كتاب – جل جالله –مغارب زمين در صورتي كه خداوند 

�Ÿωuρäí: فرمايدو مي. محكمش از اين كار نهي كرده است ô‰ s?ÏΒÈβρßŠ

«!$#$tΒŸωy7ãèx�ΖtƒŸωuρx8•' ÛØ tƒ(β Î* sù|Mù= yèsùy7̄ΡÎ* sù#]ŒÎ)zÏiΒt ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∉∪ β Î) uρ

y7ó¡|¡ôϑtƒª!$#9h'ÛØ Î/Ÿξ sùy# Ï©% Ÿ2ÿ… ã& s!�ωÎ)uθèδ(χ Î) uρx8÷ŠÌ�ãƒ9'öCsƒ ¿2Ÿξ sù¨Š!#u‘
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 Ï& Î#ôÒ x� Ï94Ü=Š ÅÁ ãƒ Ïµ Î/tΒâ !$t±o„ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã4uθ èδuρâ‘θ à� tóø9$#ÞΟŠ Ïm§�9$#∩⊇⊃∠∪�N

رساند و جز خدا، چيزى را كه نه سودى به تو مى«.)107-106: يونس(

 و .كه اگر چنين كنى، از ستمكاران خواهى بود! و نه زيانى، مخوان

زيانى به تو رساند، هيچ) براى امتحان يا كيفر گناه،(اگر خداوند، 

 و اگر اراده خيرى براى تو كند، ؛سازدكس جز او آن را برطرف نمى

آنرا به هر كس از بندگانش ! هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد

.»! و او غفور و رحيم است؛رساندبخواهد مى

كنيد خداوند خبر داده است، اينهايي كه شما نزد آنها دعا مي

اي خود يا ديگران سود توانند بر آنان نمي،جز آفريده خدا نيستند

 و همچنين ،رسان باشنديتوانند روزو يا ضرر داشته باشند، و نمي

 حيات پس از  و،توانند مرگ و زندگي را به كسي ببخشندنمي

.مرگ بدست آنان نيست

%βÎ)tÏ¨�: فرمايدخداوند مي ©!$#šχθãã ô‰ s?ÏΒÈβρßŠ«!$#îŠ$t6Ïã

öΝ à6ä9$sWøΒ r&(öΝèδθãã ÷Š$$sù(#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sùóΟ à6s9βÎ)óΟ çFΖ ä.tÏ% Ï‰≈ |¹∩⊇⊆∪ öΝ ßγs9 r&

×≅ ã_ö‘ r&tβθà±ôϑ tƒ!$pκ Í5(ôΘr&öΝçλm;7‰÷ƒr&tβθà±ÏÜ ö7 tƒ!$pκ Í5(ôΘr&óΟ ßγs9×ãôã r&šχρç' ÅÇ ö7ãƒ

!$pκ Í5(÷Πr&óΟßγs9Òχ# sŒ#utβθãèyϑ ó¡o„$pκ Í53È≅ è%(#θãã ÷Š$#öΝ ä.u !% x. u'à°§Ν èOÈβρß‰‹Ï.Ÿξsù

Èβρã� ÏàΖ è?∩⊇∈∪ �N)195-194: األعراف(.
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، )كنيدو پرستش مى(خوانيد آنهايى را كه غير از خدا مى«

 آنها را بخوانيد، و اگر راست ؛بندگانى همچون خود شما هستند

آيا . )و تقاضايتان را برآورند(گوييد بايد به شما پاسخ دهند مى

!پاهايى دارند كه با آن راه بروند؟) آنها حداقل همانند خود شما(

! ؟)و كارى انجام دهند(يا دستهايى دارند كه با آن چيزى را بگيرند 

يا گوشهايى دارند كه با آن ! يا چشمانى دارند كه با آن ببينند؟

) اكنون كه چنين است،(«: بگو) كدام،نه، هرگز، هيچ! (بشنوند؟

بخوانيد، ) بر ضد من(ايد بتهاى خويش را كه شريك خدا قرار داده

تا بدانيد كارى (اى مهلت ندهيد،  بكشيد، و لحظهو براى من نقشه

.»)از آنها ساخته نيست

�îŠ$t6ÏãöΝà6ä9$sW: فرمايدبعد از اينكه خداوند مي øΒ r&� پس دعاء 

 بلكه توسل و استغاثه به آنها چه مفهومي ؟نزد آنها چه معنايي دارد

دهد كه آنان مردگانند، دعاء در حالي خداوند از آنها خبر مي؟دارد

. و از مملكت خداوند داراي هيچ چيز نيستند،شنوندرا نمي

�ãΝ: فرمايدخداوند مي à6Ï9≡sŒª! $#öΝ ä3š/u‘çµs94Û�ù= ßϑ ø9$#tÏ% ©!$# uρ

šχθãã ô‰ s?ÏΒÏµÏΡρ ßŠ$tΒšχθä3Î= ÷Κ tƒÏΒA'CÏϑ ôÜÏ%∩⊇⊂∪ βÎ)óΟ èδθãã ô‰s?Ÿω

(#θãèyϑ ó¡o„ö/ ä.u !$tã ßŠöθs9 uρ(#θãèÏÿxœ$tΒ(#θç/$yftG ó™$#(ö/ ä3s9tΠöθtƒuρÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9$#tβρã� à� õ3tƒ

4öΝ ä3Å2÷' Å³Î0Ÿωuρy7 ã∞ Îm;uΖ ãƒã≅÷W ÏΒ9'C Î7yz∩⊇⊆∪ �N)14- 13: فاطر(.
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) در سراسر عالم( حاكميت ؛اين است خداوند، پروردگار شما«

حتى ) پرستيدو مى(خوانيد و كسانى را كه جز او مى: از آن اوست

اگر آنها را . سته خرما مالك نيستندبه اندازه پوست نازك ه

شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ بخوانيد صداى شما را نمى

شما را منكر ) و پرستش( و روز قيامت، شرك ؛گويندنمى

از (خبير تو را ) خداوند آگاه و(شوند، و هيچ كس مانند مى

.»سازدبا خبر نمى) حقايق

مدعوين را نفي پس خداوند شنيدن دعاء دعاكنندگان از 

 و اعالم كرد در صورتي كه اگر آنان بشنوند در هيچ حالتي ،كندمي

خداوند در جايي ديگر . توانند دعاء شما را استجابت كنندنمي

çµs9äοuθôã…�: فرمايدمي yŠÈd,ptø: $#(tÏ% ©!$# uρtβθãã ô‰ tƒÏΒÏµÏΡρßŠŸωtβθç7‹ ÉftG ó¡o„

Ο ßγs9> óý Î/�ωÎ)ÅÝÅ¡≈ t6x.Ïµø‹ ¤�x.’ n< Î)Ï !$yϑ ø9 $#x[è= ö6u‹ Ï9çν$sù$tΒ uρuθèδÏµÉóÎ=≈ t7 Î/4$tΒ uρ

â !% tæßŠtÍ� Ï�≈ s3ø9 $#�ωÎ)’ Îû9≅≈ n= |Ê∩⊇⊆∪ �N)14: الرعد(.

غير ) مشركان(و كسانى را كه ! )خداست(دعوت حق از آن او«

آنها ! گويندبه دعوت آنها پاسخ نمى) هرگز(خوانند، از خدا مى

خود را به سوى آب ) دست( هستند كه كفهاى همچون كسى

و دعاى ! گشايد تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسيدمى

.»نيست) و گمراهى(كافران، جز در ضالل 
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گذارد و اعالم  بر بندگانش منت مي–تعالي  تبارك و–خداوند 

. دهنده انسان هنگام شدت و سختي استنجاتكند كه تنها او مي

≅�ö: فرايديز و دانا ميخداوند عز è%tΒ/ ä3Š ÉdfuΖãƒÏiΒÏM≈ uΗ ä> àßÎh' y9 ø9$#Ì�óst7ø9$#uρ

… çµ tΡθ ããô‰ s?% Yæ•' |Ø n@ZπuŠ ø� äz uρ÷ È⌡©9$uΖ8pgΥr&ôÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ¨ sðθ ä3 uΖs9zÏΒtÌ�Å3≈ ¤±9$#∩∉⊂∪ 

È≅ è%ª!$#Νä3‹ÉdfuΖãƒ$pκ ÷]ÏiΒÏΒ uρÈe≅ ä.5>ö�x.§ΝèOöΝçFΡr&tβθ ä.Î' ô³è?∩∉⊆∪ �N)63: األنعام-

64(.
چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى «: بگو«

و در ) و آشكارا(بخشد؟ در حالى كه او را با حالت تضرع مى

ما ) خطرات و ظلمتها(اگر از اين :) گوييدو مى (؛خوانيدپنهانى مى

خداوند «: بگو.»بخشد، از شكرگزاران خواهيم بودىرا رهايى م

 باز هم ؛دهدا را از اينها، و از هر مشكل و ناراحتى، نجات مىشم

.»)پوييدو راه كفر مى! (دهيدشما براى او شريك قرار مى

گردد كه هنگام هيجان دريا و اين منظره براي كسي آشكار مي

. روي آن سوار باشد

:دگان از دعاهاي مردم در روز قيامترتبري م

 ياد دهد كه روز قيامت چيست؟ در روز قيامت، و چه چيزي به تو

جويد از كسي زاري مياين روز بسيار اندوهگين فريادرس خيالي بي

كه او را در زماني به فرياد طلبيده است كه او از هر زمان ديگر بسيار 
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خداوند هنگامي كه آنها يكديگر . است) به خداوند جهان(نيازمندتر 

sŒ#�. كند حال آنها را چنين توصيف مي،بينندرا مي Î)uρ#uu‘š Ï%©! $#

(#θ ä. u'õ°r&öΝèδu!$ Ÿ2u'à°(#θ ä9$ s%$ oΨ −/ u‘ÏIωàσ ¯≈ yδ$ tΡ äτ!% Ÿ2u'à°t Ï%©! $#$ ¨Ζä.(#θ ããô‰tΡÏΒ

š� ÏΡρßŠ((#öθ s) ø9 r' sùÞΟ ÎγøŠ s9 Î)tΑ öθ s) ø9 $#öΝä3 ¯Ρ Î)šχθ ç/ É‹≈x6 s9∩∇∉∪ (#öθ s) ø9 r& uρ’ n<Î)«!$#

>‹Í≥ tΒöθ tƒzΟ n=¡¡9 $#(≅̈ |Ê uρΝßγ÷Ψtã$ ¨Β(#θ çΡ% x.tβρ ç'tIø� tƒ∩∇∠∪ �N)87-86: النحل(.

و هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند «

اينها همتايانى هستند كه ما به جاى ! پروردگارا«: گويندبينند، مىمى

: گوينددر اين هنگام، معبودان به آنها مى«! خوانديمتو، آنها را مى

. »!)كرديدشما هواى نفس خود را پرستش مى! ( هستيدشما دروغگو«

 و ؛شونددر پيشگاه خدا تسليم مى) ناگزير(و در آن روز، همگى 

. »شودبستند، گم و نابود مىدروغ مى) نسبت به خدا(تمام آنچه را 

 و عالم غيب را ،شوددر اين روز بزرگ كه حقائق روشن مي

كنند و  و تكذيبشان مي،ويندج از آنان بيزاري مي،كنندمشاهده مي

 ما شما را به پرستشمان و به فردياد خواندنمان به :گويندبه آنان مي

دهد كه در  و خداوند به ما خبر مي،ايمغير از خدا دستور نداده

: فرمايد خداوند مي،آنجا گمراهتر از چنين كسي وجود ندارد

�ôtΒ uρ‘≅|Êr&£ϑ ÏΒ(#θãã ô‰tƒÏΒÈβρßŠ«!$#tΒ�ωÜ=‹ÉftG ó¡o„ÿ… ã&s!4’ n< Î)ÏΘöθtƒ

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$#öΝ èδ uρtãóΟ ÎγÍ←!% tæßŠtβθè= Ï�≈ xî∩∈∪ # sŒÎ) uρu' Å³ãmâ¨$̈Ζ9$#(#θçΡ% x.öΝçλm;
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[ !#y‰ ôã r&(#θçΡ% x.uρöΝ ÍκÌEyŠ$t7 ÏèÎ/tÌ� Ï�≈x.∩∉∪ �N)6-5: األحقاف(.

چه كسى گمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را «

 را زيرا او چيزي (گويدواند كه تا قيامت هم به او پاسخ نمىخمى

مردگان، بتها، :  مانندشنود خود نمي كه است دعا خواندهبه

 يا ، را جلب سودي خويشخواننده بهكه اين رسد بهچهدرختان، 

گويند بلكه نمي را اجابت فقط آناننه) نمايد دفع را از ويضرري

و صداى آنها را هيچ  (خبرند بي)كامال(دعايشانز احتي

)در روز قيامت براى حساب ( و هنگامى كه مردم.!)شنودنمى

دشمنانشان خواهند ) در دنيا(شوند، معبودهاى آنها محشور مى

. »كنند حتى عبادت آنها را انكار مى؛بود

ρ#)�: فرمايدو در جايي ديگر مي ä‹sƒ ªB $#uρÏΒÂχρ ßŠ«!$#Zπ yγÏ9#u(#θ çΡθ ä3 u‹Ïj9

öΝçλ m;#x“ Ïã∩∇⊇∪ �ξ x.4tβρ ã�à� õ3 u‹y™öΝÍκ ÌE yŠ$t7ÏèÎ/tβθ çΡθä3 tƒuρöΝÍκ ö[n= tã#ƒ‰ ÅÊ∩∇⊄∪ �N)مريم :

81-82(.
و آنان غير از خدا، معبودانى را براى خود برگزيدند تا مايه عزتشان «

ر منك) معبودها(به زودى ! هرگز چنين نيست!) چه پندار خامى! (باشد

. »كنندبر ضدشان قيام مى) بلكه (؛عبادت آنان خواهند شد

Ο¢�:  خطاب به قوم خود گفت�ابراهيم èOuΘöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9$#ã�à� õ3tƒ

Ν à6àÒ÷èt/<Ù÷èt7 Î/�N)25: العنكبوت(.
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. »جوييدسپس روز قيامت از يكديگر بيزارى مى«

ا گوش  و ي،در اين راستا براي كسي كه قلبي بيدار داشته باشد

 آيات فراواني وجود ،فرا دهد در حالي كه گواه بر وقائع است

!! ها چقدر كم هستند و پندگيرنده،ولي پندها چقدر زياد. دارند

: ذبح-2
سر بريدن حيوان عبادت است و انجام دادن آن براي غير خدا 

≅�ö: فرمايد خداوند مي،آيدشرك و منافي توحيد به حساب مي è%

¨βÎ)’ÎAŸξ|¹’Å5Ý¡èΣ uρy“$u‹ øtxΧuρ†ÎA$yϑ tΒ uρ¬!Éb> u‘tÏΗ s>≈ yèø9 $#∩⊇∉⊄∪ Ÿωy7ƒÎ' Ÿ°

… çµs9(y7Ï9≡x‹ Î/ uρßN ö� ÏΒ é&O$tΡ r&uρãΑ ¨ρr&tÏΗ Í>ó¡çRùQ $#∩⊇∉⊂∪ �N)163-162: األنعام(.

نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه «: بگو«

 و ؛ براى او نيستهمتايى.براى خداوند پروردگار جهانيان است

. » و من نخستين مسلمانم؛امبه همين مامور شده

 و معني آيه اين است كه خداوند .تنسك همان ذبح اس

كند تا به مشركيني كه غير خدا را  را امر مي�دمپيامبرش مح

همانا من : بگويدكنند نند و براي غير خدا ذبح ميكپرستش مي

 و آنچه من در ،دهمنجام مينماز و ذبحم را خالصانه براي خدا ا

آورم و ايمان و عمل صالحي كه با آن بميرم زندگيم بدست مي

در هر يك از موارد ياد شده او . متعلق پروردگار جهانيان است
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 و من ،اند و به چنين اخالصي مرا دستور داده،شريك استبي

. اولين مسلمان از ميان اين امت هستم

≅�Èe: فرمايدخداوند مي |Ásùy7 În/t� Ï9ö� ptùΥ$# uρ∩⊄∪ �N)2: الكوثر(.

.»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«

ر اين يعني نماز و ذبحت را تنها به خاطر خدا انجام بده و د

.مورد با مشركين مخالفت كن

@‰DNq†y�a@ÞìL:  اين حديث روايت شد، است�علياز
�dči@×@ vÉi‰pbàÜ@Z6ÌÛ@|i‡@åß@�a@åÈÛa@åÈÛ@åß@�a@åÈÛ@L�
†Ûaëíëe@åß@�a@åÈÛ@Léô�bq†ª@LË@åß@�a@åÈÛ@6þa@‰bäß@y‰CQN

 لعنت خدا بر كسي -1:  چهار چيز را به من گفتند�رسول اهللا«

 كه  باد لعنت خدا بر كسي- 2كند كه براي غير خدا ذبح ميباد 

كه محدث باد  لعنت خدا بر كسي -3كند والدينش را لعنت مي

 كه  باد لعنت خدا بر كسي- 3. دهدرا جاي مي)  في األرضمفسد(

. دهدهاي زمين را تغيير ميعالمت

كننده مرتكب كه ذبح) شرك به خدا(و به خاطر گناه بزرگي 

 لعن يعني ،لعن پيامبر خدا را پيدا كرده است(شده است استحقاق 

از طارق بن شهاب روايت شده است؛ ) دوري از رحمت خداوند

�− -<
� '()* �+�� � ,��$��=�3� ,2 -.�$ /0�1
�2 ,"�#$ %&� '()*2;��
7�� %78�
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@Dä¦a:  فرمود�رسول اهللا ÝA…¿@ Ýu‰@ òlbi‡@ë@ L@‰bäÛa@ ÝA…
¿@ Ýu‰ë@ aìÛbÓ@ Llbi‡@î×Û‡@ Ñí@ Ù�a@ ÞìL‰@ b�ÞbÓ@ _@ Z@Šß

ÜÇ@ æýu‰ó@ ü@ áä•@ á`@ âìÓ@¯@ ê‹ìcny@ †yóŽí‘@ éÛ@ lŠÔ�b÷îL
þ@aìÛbÔÏbàç†yZğŠÓ@lLÞbÓ@@ZÛî†äÇ@�c@�b÷î‘@ðğŠÓl@AaìÛbÓZğŠÓ@@l
�bibi‡@ ìÛëLŞŠÔÏ@�bibi‡@ lLîjL@ aìÜ‚Ï@éÜ‰bäÛa@ ÝA†Ï@LłÛ@ aìÛbÓë@@ŠA

ğŠÓÞbÔÏ@ l@ Z@ bßþ@ oä×ğŠÓþ@ lyî‘@ †@�a@ æë…@ �b÷–ŒÇ@@Ýuë–
ä¦a@ÝA†Ï@LéÔäÇ@aìiŠšÏòCQN

 يك مگسي داخل ه خاطرمردي ب: فرمودند�پيامبر خدا «

.  يك مگسي داخل جهنم شده خاطر و مردي ديگر ب،بهشت شد

ي مد بر قودو مر: سوال كردند توضيح اين امر چيست؟ فرمودند

توانست از آن بگذرد مگر عبور كردند كه بتي داشتند و كسي نمي

به يكي از آنها گفتند براي بت قرباني كن . يك قرباني به بت بدهد

 آنان گفتند قرباني كن گر چه ،او گفت چيزي ندارم كه قرباني كنم

، و او را رها كردند، پس آن مرد مگسي قرباني كرد،مگسي باشد

 او گفت من ،گفتند قرباني كن به ديگري .نم شدپس وارد جه

پس گردن . كنم قرباني نمي– تبارك وتعالي –براي كسي جز اهللا 

.»او را زدند و وارد بهشت شد
هاي شرك از قرباني كردن براي شارع حكيم به خاطر بستن راه

�−��5^�� �¡ ��2��� -<f  ��+�3��
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كنند يا خداوند در جاهايي كه ديگران براي غير خدا قرباني مي

،كردند نهي كرده استر آنجا براي غير خدا قرباني مياينكه قبالً د
D@æ]c@Ýu‰@‰ˆãí@Šzä: روايت شده كه ثابت بن ضحاك گفته است

g�ýi�Ï@ Léãaìji@d�äÛa@Þ�LÞbÔÏ@Z@Ýç@×Ï@æbë@ bèî@åß@åqc@æbqë
Üçb¦aòîŽí†jÈ_aìÛbÓ@Zü@LÞbÓ@@ Z@ ÝèÏ×Ï@ æbîèÇ@ bî@ åß@ †cÇîáç…b_
aìÛbÓZü@LÞbÔÏ@�@Zc‰ˆäi@ÒëÚLÏ@h¿@‰ˆäÛ@õbÏë@ü@éã–Èß@î@�a@é
Ï@üëî@ü@bè¹ÜÙ@åia@eâ…CQ.
 از پيامبر خدا،بوانه ذبح كندمنطقة مردي نذر كرد كه شتري در «
آيا در :  فرمود� پيامبر،سوال كرد) دربارة صحت كارش (�

:  گفتندشته؟هاي جاهليت كه پرستش شود وجود داآنجا بتي از بت
آنجا عيدي از اعياد جاهليت برگزار  آيا در : فرمود� پيامبر،نه

به نذرت وفا كن، همانا :  فرمودند� پيامبر،نه:  گفتنده؟شدمي
 مالك آن و نذري كه انسان،نذري كه معصيت باشد بايد وفا نشود

. »نيست نبايد عملي گردد
كند بر اينكه هر كس قرباني كند براي خداوند اين نهي داللت مي

ها و قبرها، بت: كنند مانندغير خدا ذبح ميدر جايي كه ديگران براي 
 مرتكب معصيتي از معاصي خداوند شده است كه مستلزم ،امثال اينها

. توبه از آن است

�− �2�� �&� %78 �+��3,��$� ����� ,:c�� %&� %782�+ 33,��$ � ����� ,278 ;�QR(& %
 |�^����==�  � �7
�2K�J�
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: نذر-3

 و انجام ،نذر عبادتي است كه جز براي خداوند جائز نيست

دليل . آيددادن آن براي غير خدا شرك منافي توحيد به حساب مي

tΒ$!�وند است اين امر فرمودة خدا uρΟ çFø)x�Ρ r&ÏiΒ>πs) x� ¯Ρ÷ρr&Ν è? ö‘ x‹tΡÏiΒ

9‘ õ‹̄Ρ χ Î* sù©! $#…çµßϑ n= ÷ètƒ�N)270: البقره(.

ايد نذر كرده) اموالى را كه(كنيد، يا و هر چيز را كه انفاق مى«

.»داند، خداوند آنها را مى)خدا انفاق كنيددر راه(

، كه بنده متحمل شودايدهد هر هزينهخداوند سبحان خبر مي
 و جزاي ،او بر آن آگاه است. يا نذري كه او را به خدا نزديك كند

كند بر اينكه نذر عبادتي پس اين آيه داللت مي. او را خواهد داد

 و انجام دادن آن براي غير ،است كه جز براي خداوند جائز نيست
و خداوند كساني را كه به اين عبادت . آيدخدا شرك بشمار مي

‘�tβθèùθãƒÍ:مدح كرده است،كنندوفا مي) نذر(خدا  õ‹ ¨Ζ9 $$Î/�N)اإلنسان :

.»كنندآنها به نذر خود وفا مي«.)7

 نقل شده است كه پيامبر خدا �در حديث صحيح از عائشه 

D@‰ˆã@åßc@æŽíîİÜÏ@�a@ÉŽîéÈİL@‰ˆã@åßë@c@æî–Èí@ýÏ@éíé–ÈCQN: فرمودند
 و ، كند پس به نذرش وفا، كندهر كس نذر كرد كه خدا را اطاعت«

.»، پس آن معصيت را انجام ندهدپيچي كندكسي كه نذر كرد از خدا سر

�− |0�B& '()*  +�� � ,��$� ��3�,:G��S %&� '()*  �+���,��$ � ������
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IÌÛ@‰ˆã@åàÏ6Š’ß@ìèÏ@�a@Úc@áÄÇ: گويد مي:شيخ االسالم

Š‘@åßÚÌi@ÑÜ§a@6@ìçë@L�a@×ÌÛ@…ìv�Ûb6�a@HQ.»  هر كس براي
ير خدا او شركي بزرگتر از شرك سوگند به غ. غير خدا نذر كند
. » اين كار مانند سجود براي غير خدا است،مرتكب شده است

وقتي اين را فهميديم پس تمام نذرهايي كه قبرپرستان نزد قبرها 
 و يا بخاطر طلب شفاعت از آنان ،دهندبراي تقرب به آنها انجام مي

 و طلب شفاء از ، و جلب منافع، و دفع بال، حاجاتشانىدر قضا
 و ، تمام اين نذرها حرام و باطل هستند،دهندها انجام ميبيماري

 همانطور كه خداوند ،آيندشك شرك در عبادت بشمار ميبي

=θè#)�: فرمايدمي yèy_uρ¬!$£ϑ ÏΒr&u‘ sŒš∅ÏΒÏ^ö� ysø9 $#ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# uρ$Y7ŠÅÁtΡ(#θä9$s) sù

# x‹≈yδ¬!óΟÎγÏϑ ôã t“ Î/# x‹≈yδ uρ$oΨ Í←!% x. u' à³Ï9($yϑ sùšχ% Ÿ2öΝ ÎγÍ←!% Ÿ2u' à³Ï9Ÿξsù

ã≅ ÅÁtƒ†n< Î)«! $#($tΒ uρšχ% Ÿ2¬!uθßγsùã≅ ÅÁtƒ4†n< Î)óΟ ÎγÍ←!% Ÿ2u' à°3u !$y™

$tΒšχθßϑ à6óstƒ∩⊇⊂∉∪ �N)136: األنعام(.

سهمى از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان ) مشركان( آنها «
و بگمان خود !) و سهمى براى بتها (؛آفريده، براى او قرار دادند

) يعنى بتها(و اين هم مال شركاى ما ! اين مال خداست«: دگفتن
 ولى آنچه ؛رسيد آنچه مال شركاى آنها بود، به خدا نمى.»!است

آرى، اگر سهم بتها با ! (رسيدمال خدا بود، به شركايشان مى

�−de8D� �(` |2�1g ~�G  ��+����
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 اما عكس آن ؛دادندشد، مال خدا را به بتها مىكمبودى مواجه مى

كه عالوه بر شرك، (كنند كم مىچه بد ح!) دانستندرا مجاز نمى

: استعاذه-4. »)دانندحتى خدا را كمتر از بتها مى
پناه بردن و دست به دامن شدن، يعني استعاذه از : استعاذه

و صرف آنها براي . عباداتي است كه جز براي خداوند جائز نيستند

: فرمايدخداوند مي. آيدغير خدا شرك منافي توحيد به حساب مي

�… çµ̄Ρ r&uρtβ% x.×Α% ỳ Í‘zÏiΒÄ§Ρ M} $#tβρèŒθãètƒ5Α% ỳ Ì� Î/zÏiΒÇdÅgø: $#öΝ èδρßŠ# t“ sù$Z) yδ u‘

∩∉∪ �N)بردند، و مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي«.)6: الجن

.»شدندآنها سبب افزايش گمراهي و طغيانشان مي

 يا ،شددر زمان جاهليت مرد اگر به يك وادي خلوت وارد مي

پناه : گفت مي،ترسيد و بر خود مي،گذراند را در آنجا ميشب

 منظور او بزرگ ،برم به رئيس اين وادي از سفيهان قومشمي

برد ها ديدند كه انسان به آنها پناه مي پس از اينكه جني،ها بودجني

. افزوده شد بر انسانهاهاجنيترس و وحشت 

 بعد از ،كندميمنين جن نقل ؤخداوند از م: منظور ما از آيه

، و به آن ايمان آوردند، براي آنها آشكار شد�اينكه دين محمد

برخي از كارهاي مشركانه خودشان را بياد آوردند كه در جاهليت 

 از جمله پناه بردن به غير خدا در حالي كه محمد،دادندانجام مي

.  ما را راهنمايي نموده است، در مورد كيفيت استعاذه مشروع�
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@D�a@ÞìL‰@oÈ��íÞìÔ: گويدختر حكيم ميخوله د Z@åß

ÞbÔÏ@ �üŒäß@ ÞŒã@ Zci@ ‡ìÇØ@Y@ ÕÜA@ bß@ Š‘@ åß@ pbßbnÛa@ �a@ pbàÜ
í‘@êŠšïny@õóíÛ‡@éÛŒäß@åß@ÝyŠÙCQ.

هر كس به جايي وارد شود و :  گفت�شنيدم از پيامبر خدا«

 تا وقتي ،برمپناه مياز شر مخلوقات به كلمات و سنن كامل خدا :بگويد

پس براي مسلمانان . رساندكه در آنجا است چيزي به او ضرر نمي

 و اين در برابر اعمال ،ش پناه ببرند كلماتكه به خداوند و. شرعي است

. دادندشرك آلودي است كه اهل جاهليت در اين رابطه انجام مي

شوند از  كه انجام داده ميها بعضي از عبادات شرك آلودي بوداين

اند و اولياء و ت از واليت خداوند برداشتهطرف كساني كه دس

. پرستنداند كه آنها را ميسرپرستاني غير از او براي خودشان قرار داده

و نزد آنان . دهندجويند و فريادرس خود قرار ميو به آنها تقرب مي

دهند و بر ايشان و سخناني را جعل و به آنان نسبت مي. كنندذبح مي

رِّو سِ. هميت اين كار مشركانه چقدر استارزش و ا. كنندنذر مي

بخشد چست؟كه خداوند مشرك را نمياين

�− -<
� '()* �+��3� ,��$����3� , :G��S %&� '()*�+��� ,��$���  ��
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اهل شرك تا ابد  اينكه خداوند رِّاهميت شرك و سِ«

»بخشدرا نمي
شرك يعني در توحيد ربوبيت و الوهيت شريك براي خدا قرار 

 يا مالئكة ،فرستاده شدهى تفاوتي ندارد كه اين شريك پيامبر1دادن

.  و يا درخت باشد، يا سنگ، يا قبر،يا ولي صالح خداوند،مقرب

شرك بزرگترين گناه و خطرناكترين آنها بطور مطلق است كه 

 و معني آن انجام دادن يكي ،دهدبيشتر در توحيد الوهيت روي مي

. از انواع عبادت براي غير خداوند است

باني  يا براي او قر،مانند اينكه كسي نزد غير خداوند دعاء كند

 گرچه يك تخم مرغ ، يا براي او نذر كند، گرچه مگسي باشد،كند

 يا به او ،يا از او بترسد كه كمترين بدي را به او برساند. باشد

 در مواردي كه جز ، يا دفع زيان،اميدوار باشد در جلب منافع

 بيشتر ، يا او را مانند خدا دوست داشته باشد،خداوند قدرت ندارد

. افتندور و آرامگاه اتفاق مياين موارد نزد قب

: جايگاه شرك

بخشد مگر اينكه از شرك  خداوند هرگز اهل شرك را نمي-1

. خود توبه كنند

�−* �(` ,�($�1�� s�1. �� '�� :)5* "�F�5�=��
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!©(βÎ¨�: فرمايدخداوند مي $#Ÿωã� Ï�øótƒβr&x8u' ô³ç„ÏµÎ/ã� Ï� øótƒuρ$tΒtβρßŠ

y7 Ï9≡sŒyϑ Ï9â!$t±o„4tΒ uρõ8Î' ô³ç„«! $$Î/Ï‰ s) sù#“u' tIøù$#$̧ϑ øOÎ)$̧ϑŠÏà tã∩⊆∇∪ �N

تر از آن و پايين! بخشدشرك را نمى) هرگز(خداوند  «.)48: النساء(

و آن كسى . بخشدمى) بخواهد و شايسته بداند(را براى هر كس 

. »كه براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

βÎ)©!$#Ÿωã�Ï�øótƒβr&x8u'ô³ç„ÏµÎ/ã�Ï�øótƒuρ$tΒ¨�:فرمايدخداوند ميباز 

šχρßŠš�Ï9≡sŒyϑÏ9â!$t±o„4tΒuρõ8Î'ô³ç„«!$$Î/ô‰s)sù¨≅|ÊKξ≈n=|Ê#́‰‹Ïèt/∩⊇⊇∉∪�N

كمتر از آن ) ولى (؛آمرزدخداوند، شرك به او را نمى«.)116: النساء(

و هر كس . آمرزدمى) و شايسته بداند(را براى هر كس بخواهد 

.» دهد، در گمراهى دورى افتاده استبراى خدا همتايى قرار

 فرموده � روايت شده است كه گفت، پيامبر�از عائشه 

@‘Dëaë†Ûaíqýq@åòZ†Ï@í@ü@æaìî: است éäß@�a@ ŠÐÌí…ë@ L�b÷@ü@æaìí
í…ë@ Léi@�a@ djÈí@ü@æaìí�î‘@ éäß@�a@Ú�b÷LÏ@d†Ûa@ bßíˆÛa@ æaìð@ü@
í@�a@ŠÐÌî‘@éäß⁄bÏ@�b÷aŠ‘ÚŒÇ@�bi@ÝuëLÓ@µbÈm@Þb@Z�βÎ)©! $#Ÿω

ã� Ï�øótƒβr&x8u' ô³ç„ÏµÎ/ã� Ï�øótƒuρ$tΒtβρßŠy7 Ï9≡sŒyϑ Ï9â !$t±o„�N)دفتر «.)48: النساء

يك نوع از آنها خداوند هيچ چيز از آن را : ثبت گناهان سه نوعند

دهد، نوع ديگر  و نوع ديگر خداوند به آنها اهميتي نمي،بخشدنمي
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اما نوعي كه خداوند آنها . كند آن را ترك نميخداوند هيچ چيز از

وجل است بخشد شريك قرار دادن براي خداوند عزرا نمي

!©(�βÎ: فرمايدخداوند مي $#Ÿωã� Ï�øótƒβr&x8u' ô³ç„ÏµÎ/ã�Ï� øótƒuρ$tΒtβρßŠy7Ï9≡sŒ

yϑ Ï9â !$t±o„�N)بخشد همانا خداوند شرك به خود را نمي «.)48: النساء

انس. »بخشدناه غير شرك را براي هر كسي كه بخواهد مياما گ

@qýq«: فرمايد مي�پيامبر خدا: گويد مي� áÜÄÛaòZ@ü@ áÜÄÏ@
�a@é×�íLë@@áÜÃíŠÐÌL@ü@áÜÃë@íŠÐÌLÏ@dˆÛa@áÜÄÛa@ bßð@ü@í@LŠÐÌ

Š’ÛbÏÚ@ü@í@�a@êŠÐÌNNNCQN
كند، ظلمي كهظلم سه نوع است، ظلمي كه خداوند آن را رها نمي«

 اما ستمي ،بخشد و ظلمي كه خداوند آن را نمي،بخشدخداوند آن را مي

.»بخشدشود شرك است كه اهللا تعالي آن را نميكه بخشيده نمي

پيامبر صادق و مصدوق :  روايت شده كه گفت�از ابوذر

كرد كه براي ما سخن گفت دربارة آنچه از پروردگارش نقل مي

@D`brßc. فرموده است Š’Èi@ òä�§abc@ ëc@‹í�Ûaë@ L†î÷ò†yaë@c@ ñ@ë
cbçŠÐËLÔÛ@ìÛë@îNn�Ôi@þa@laŠbİA@y‰íbß@ bŠ’m@YÚi@ïLÔÛ@Ùnî

�ÔiŠÐÌß@bèiaŠñCRN

�−7
� 
��(E � C�+�3� ,��$ ����=� , ¢�F����#f £7l�2��+�3� ,��$����� ��
�− -.�$ /0�1
� �+� = ,���$�� ��� , d���� �7
��2K ��J ,����$��������,� ���� �,

������� �98� ��78D� '()* ,��$ %�� 98� :156 -.�$�
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كار بد يكي ) جزاي(كار نيك ده برابر يا بيشتر است ) پاداش(«

 من ااگر ب) اي بنده من(است و يا ممكن است آن را ببخشم، 

اي به شرطي كه اه كرده در حالي كه به اندازه زمين گنمالقات كنى

 تو به من شرك نورزيده باشي من باندازة خطاهاي تو مغفرت به

�پيامبر خدا. كند روايت مي�دوباره ابوذر غفاري . »دهممي
DgŞæí@�a@bß@ê†jÈÛ@ŠÐÌ@Yílbv§a@ÉÔLÓ@îÝ@Z@ÞìL‰@bí: فرموده است

�aLë@ÞbÓ@_lbv§a@bß@Z×Š’ß@�ÐäÛa@pì·@æcòCQN
اش به شرطي كه بين خدا و بندهبخشد اش را ميندهخداوند ب«

گفته شد اي پيامبر خدا حجاب چيست؟ . حجاب قرار نگيرد

.» مشرك بميرد،اينكه انسان:فرمودند

 از پيامبر 	طبراني از احاديث ابن عباس در كتاب معجم كبير 

–D@�a@ÞbÓ–ŒÇ@@Ýuë: خدا روايت شده است، ايشان فرمودند
flÇ@åßčÜflác@ãï‰†Ó@ë‡@ñÜÇ@óŠÐÌß@ñ@üë@éÛ@pŠÐË@LlìãˆÛa@�cÛbiïbß@

@YŽíŠ’Úi@ïCRN
هر كس يقين داشته باشد كه : وجل فرموده استخداوند عز«

بخشم و اهميت من قدرت بخشش گناهان را دارم، او را مي

.»رار نداده باشد بشرطي كه براي من شريك ق،دهمنمي

�− -.�$ /0�1
� �+�3  ,��$��  ����J� d���� �7
� ,�+��� ,���$���� ��� -.��$ 
98� ��78D� '()* ,��$ %�� 98� :156�

�−;@��E N#. -U	� ��+��� ,��$ ��� ����
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 به شرك موحدان خالص كه«: گويد مي:عالمه ابن قيم 

شود كه چنين آميخته نشده باشند عفو خداوند شامل آنها مي

موحدي كه بطور يقين شريك . شودعفوي شامل افراد ديگر نمي

رسد اگر به براي خدا قرار نداده است وقتي كه به خداوندش مي

اندازه كره زمين خطا كرده باشد خداوند به همان اندازه مغفرت 

 شامل كسي كه توحيدش ناقص باشد اين منزلت. كندشامل او مي

براستي گناه با توحيد خالصي كه به شرك آلوده نشده . شودنمي

زيرا اين توحيد متضمن چنان محبت، بزرگي، . ماند باقي نمي،باشد

يگانه است كه گناهان را بشويد عظمت، خوف و اميد از خداي 

شود چه به اندازة زمين باشند، نجاست گناه بر انسان عارض ميگر

.1»اما زائل كنندة آن قويتر است

عذاب  و جاودانه در ،شود مشرك داخل بهشت نمي-2

).پناه بر خدا(ماند جهنم مي

çµ̄Ρ…�فرمايد خداوند مي Î)tΒõ8Î' ô³ç„«! $$Î/ô‰s) sùtΠ§� ymª! $#Ïµø‹ n= tãsπ̈Ψ yfø9 $#

çµ1uρù' tΒ uρâ‘$̈Ψ9 $#($tΒ uρšÏϑ Î=≈ ©à= Ï9ôÏΒ9‘$|ÁΡ r&∩∠⊄∪ �N)72: المائده(.

زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را «

 و ستمكاران، يار ؛ و جايگاه او دوزخ است؛بر او حرام كرده است

�−�O� ¤� -(H %&� "�5R<�� ��+����
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.»و ياورى ندارند

: Iðc@Z@†ÔÏcë@‰bäÛa@éÛ@kuëŞŠyîÜÇ@âä¦a@éòH: گويدابن كثير مي

 حرام  و بهشت را بر او،يعني خداوند آتش را براي او واجب«

� در حديث صحيح آمده است كه پيامبر خدا.»كرد
@DgŞæä¦a@ò@ü: در ميان مردم ندا دهداي را برگزيد تاندادهنده

èÜA†í@ bgsüàÜ�ß@ �Ðã@òë@ L¿ÅÐÛ@@ ZûßäßòCQN»  به تاكيد داخل

 و در لفظي ديگر آمده است ،شود جز انسان مسلمانبهشت نمي

 آمده است كه �داهللا  در صحيحين از حديث عب.»ؤمنانسان م

�@…D@pbß@åßíŠ’Ú‘@�bi@î@ÝA: گويد مي�پيامبر خدا: گفتb÷
‰bäÛaCL@ oÜÓë@Iðc@ ZëaŠÛað@ Hí@ ü@ pbß@ åßŠ’@ÝA…@ �b÷î‘@ �bi@ Ú
òä¦aCRN
هر كسي بميرد و شريك براي خدا قرار داده باشد داخل جهنم «

هر كس بميرد در حالي كه هيچ «: گفتم) راوي(و من . »شودمي

.»شودرا شريك خدا قرار نداده باشد وارد بهشت ميچيز 

 روايت شده است كه � از پيامبر خدا�از انس بن مالك

@Dí@�a@ÞìÔ–µbÈm@–č@þc: فرمودند væìç�biaˆÇ@v‰bäÛa@ vÝç@Z×@ìÛ@oãb

�− Nn. %&� -(�	�� "?�Q�� N
5Z �+����
�− |0�B& ,:(<f q51� �+��� ,��$���3�� �2-<
�� '()*��+=� ,���$ �=� � F� ,���$
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ÛÙã†Ûa@îÏ@ bßë@ bî@ Lbè×cß@ oäÐ†nîÏ@ _bèi@ �bíÞìÔ@ ZáÈã@ NÏîÞìÔ@ Z@†Ó
cäß@p…‰Ù@ìç@bß@cë@aˆç@åß@æìçc¿@oã@Lâ…e@kÜ•@cŠ’m@ü@æÚ
iï–cÞbÓ@éj�y@Z@üëcÜA…Ù@‰bäÛa@–îidÏ@@ogsüŠ’Ûa@ÚCQN

خداوند متعال به كسي از اهل جهنم كه سبكترين عذاب را «

اگر تمام دنيا و هر چه كه در آن است اكنون مال تو : گويددارد مي

 او جواب ؟كني تا نجات يابيبود آيا آن را فداي عذاب جهنم مي
هنگامي كه تو در پشت : گويد پس خداوند متعال مي، بلي:دهدمي

آدم بودي من چيزي بسيار آسانتر از آن را از تو خواستم، و آن 

كنم گمان مي) گويدراوي مي (–اينكه شريك براي من قرار ندهي 

اع امتن) اي انسان( اما تو –و من تو را داخل جهنم نبرم : گفت
.»ورزيدي و جز شرك كاري نكردي

: بردخدا تمام اعمال را از بين مي شرك به -3

: فرمايد ميخداوند. گردانديعني شرك اعمال را باطل و فاسد مي

�öθs9 uρ(#θä. u' õ° r&xÝ Î6yss9Ο ßγ÷Ζ tã$̈Β(#θçΡ% x.tβθè= yϑ ÷ètƒ∩∇∇∪ �N)88: األنعام(.

اند، نابود كه انجام داده) نيكى(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال «

. »)گيرنداى از آن نمىو نتيجه(گردد مى

(�ô‰s: فرمايدخداوند مي s9 uρzÇrρé&y7 ø‹s9 Î)’ n< Î)uρtÏ% ©!$#ÏΒš�Î= ö6s%÷È⌡s9

|M ø. u'õ° r&£sÜ t6ósu‹ s9y7 è= uΗ xå£tΡθ ä3tG s9 uρzÏΒzƒÎ' Å£≈ sƒø: $#∩∉∈∪ �N)65: الزمر(.

�−51�  |0�B& ,:(<f q�+���� ,��$���� � -<
� '()* ,�+�� � ,��$��3����
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به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى، «

. »شود و از زيانكاران خواهى بودتمام اعمالت تباه مى

 است در صورتي كه محال �اين آيه خطاب به پيامبر خدا

اين آيه «: گويد شوكاني ميامام. است از ايشان شركي اتفاق بيافتد

 زيرا خداوند انبياء را از شرك ،تلويحاً اشاره به غير پيامبران دارد

كه اگر فرضاً شرك موجب ابطال  به دليل اين،معصوم كرده است

.1»شوداعمال انبياء شود به طريق اولي در غير انبياء موجب ابطال مي

:  شرك بزرگترين گناه كبيره است-4

 روايت شده �حيحين از حديث ابي بكره از پدرش در ص

@Dc:  فرموده است�پيامبر خدا: است كه گفت üc÷jãØi@ á×d@d
ÛaØŠöbjCND@I�bqýqHaìÛbÓ@ _@ ZÜióí�a@ ÞìL‰@ bL@ ÞbÓ@⁄aaŠ‘Ú@�bi@

†ÛaìÛa@ÖìÔÇëí@åNNNCRN†§a@ísN
سه بار تكرار (؟مطلع كنمآيا شما را از بزرگترين گناه كبيره «

�ايشان ،؟ اصحاب عرض كردند بلي اي پيامبر خدا)كردند
.»...در پدر و ماو نافرمانى  و اذيت ،شرك به خدا: فرمودند

: كه گفتآمده است  عبداهللا دوباره در صحيحين از حديث

�− ;@�.�` ���Q�� '1g �+ ���
�−|0�B& :(<f q51� �+=�= ,��$ ������ , ,��$2�� �� � ,��$2�� �� �-<
�2�+=�

 ,��$�3���
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DdL@�äÛa@oÛ�ðc@kãˆÛa@cÞbÓ@_�a@†äÇ@áÄÇ@Zc�a†ã@�a@ÝÈ£@æ

ÔÜA@ìçëÙNNN@CQN†§a@ísN
 سوال كردم چه گناهي نزد خدا بزرگتر است؟ �از پيامبر خدا«

ر حالي كه او تو را اينكه براي خدا شريك قرار دهي د: فرمودند

.»آفريده است

Dðc@kãˆÛa@×cÞbÓ@_d@Zc@ÝÈ£@æ: ده استو در روايت ديگر آم
ë@ �aČ†ã@�ÙÔÜA@ìçNNN@CN» اينكه : چه گناهي بزرگتر است؟ گفت

. »براي خدا شريك قرار دهي در حالي كه او تو را خلق كرده است

@IÚŠ’Ûa: گويد مي:امام مسلم  æì×@ lbiclìãˆÛa@ |jÓHR

. ندكسپس احاديث را رديف مي» شرك قبيحترين گناه است: باب«

: چرا گناه شرك اين چنين بزرگ است

كسي كه در نصوص گذشته با ديدة بصيرت تامل كند مفاهيم 

 از جمله بيم دادن، انذار، تهديد و وعدة ،كندعجيبي را مشاهده مي

راي تمام مشركان به خداوند ذوالجالل مسئله بسيار ـعذاب ب

مشرك  و مهمتر از همه مسئله جاودانگي انسان ،جدي و مهم است

 در آتش جهنم است همانطور كه خداوند تبارك – پناه بر خدا –

. وتعالي وعده داده است

�−1� |0�B& '()* ,:(<f q5�+� �  ,��$ ������,-<
� '()*2�+=� ,��$ �3 ��
�−��� -<
� '()* :& ��` :	c�+=� I0x` s�& ��3��
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 و عمق آن زياد، ،اين آتشي كه حرارت آن بسيار شديد است

كننده است مبهم، اسير در آن ايست تنگ و تاريك، هالكخانه

ور، نوشيدني آنان آب  و مواد سوزنده در آن شعله،جاودانه است

 را قلع و  آنانمأموران دوزخ.  جايگاهشان جحيم استجوشان و

آرزويشان مرگ . گيردتگاهش آنان را در بر ميد و پرنكنميقمع 

پاهايشان به پيشانيشان . است در حالي كه از آن تفكيك ناپذيرند

بسته شده است و چهره آنان از شدت تاريكي شرك و گناه سياه 

مالئكه نگهبان (مالكزنند اي در اطراف آن صدا مي. شده است

 اي مالك ،وعدة عذاب خداوند دربارة ما تحقق يافت) جهنم

 اي مالك ما را ،پخته شده است) از شدت حرارت(پوست بدن ما 

دهيم به مسير گناه و معصيت بر از جهنم بيرون بياور ما قول مي

#$�tΑ$s%(#θä↔|¡÷z: يابند جزچيزي را نمي) در جواب(آنان . نگرديم

$pκ[ ÏùŸωuρÈβθßϑ Ïk= s3è?∩⊇⊃∇∪ … çµ̄Ρ Î)tβ% x.×,ƒÌ� sùôÏiΒ“ÏŠ$t6Ïãšχθä9θ à)tƒ!$oΨ −/u‘$̈Ψ tΒ# u

ö� Ï�øî $$sù$uΖ s9$uΖ ÷Η xqö‘ $#uρ|MΡr&uρç' öCyztÏΗ ¿q≡§�9 $#∩⊇⊃∪ ÷Λèεθ ßϑè? õ‹ sƒªB $$sù$‡ƒÌ� ÷‚Å™#̈Lym

öΝ ä.öθ|¡Σ r&“Ì� ø. ÏŒΟçFΖ ä. uρöΝåκ ÷] ÏiΒšχθä3ysôÒs?∩⊇⊇⊃∪ ’ ÎoΤÎ)ãΝßγçF÷ƒ t“ y_tΠöθu‹ ø9 $#$yϑ Î/

(# ÿρç' y9 |¹öΝ ßγ̄Ρ r&ãΝ èδtβρâ“ Í←!$x� ø9 $#∩⊇⊇⊇∪ �N)خداوند(«.)111-108: المؤمنون (

فراموش (دور شويد در دوزخ، و با من سخن مگوييد«: گويدمى

؛ما ايمان آورديم! پروردگارا: گفتندگروهى از بندگانم مى) ايدكرده
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اما .  و تو بهترين رحم كنندگانى؛ما را ببخش و بر ما رحم كن

؛ياد من غافل كردندشما آنها را به باد مسخره گرفتيد تا شما را از 
ولى من امروز آنها را بخاطر صبر و . خنديديدو شما به آنان مى

.» آنها پيروز و رستگارند؛استقامتشان پاداش دادم

 اما پشيماني،شودپشيماني آنان طوالني و تاسفشان شديد مي

 پس آنان ،كندنياز نمي و تاسف آنان را بي،دهدآنان را نجات نمي

 و ، سرشان آتشىشوند، باال زنجير كشيده ميدر آتش به غل و

 و سمت چپ و راستشان آتش، خالصه آنان ،زيرپايشان آتش

 آنان در ميان ، با وجود همه اين موارد،غرق در آتش هستند

هاي ايشان از مادة سياه رنگ بدبو هاي آتشي هستند، لباستكه

ضربات گرزها و سنگيني زنجيرها مقارن با به جوش آمدن. است

ها در قعر آتش، با صداي بلند آرزوي مرگ  مانند ديگ،آنان است

از باال سر روي آنان آب جوشان ريخته . كنندو نابودي خود را مي

بوسيله آن آنچه در درونشان است با پوستشان ذوب . شودمي

مهيا شده است براي آنان گرزهاي آهني مخصوص كه . گرددمي

،آيدها چرك زخم بيرون مي و از آن،كنندها را خرد ميصورت

ها از چشمان جاري  و اشك،شوندجگرها از تشنگي تكه تكه مي

آنان آرزوي مرگ . شودهاي گوشت جدا مي و تكه،گردندمي

 آنان در عذاب دائمي و متصل هستند كه از ،ميرند اما نمي،كنندمي
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از خداوند متعال عفو و . اند و در آن جاودان،گرددآنان قطع نمي

.اي پروردگار جهانيانخشش و سالمتي را خواستاريمب

چه چيز باعث شده است اين عبد را به اين مرحله برساند تا 

 بلكه براي ،اينكه در عذاب هميشگي و دائم صدها هزار سال

. هميشه در آن بماند

 و انباز و ،سبب اصلي همان شرك به خداوند ذوالجالل است

). پناه بر خدا(همانند براي او قرار دادن است 

ماند در سر كار در چيست كه اين مشرك جاودانه در آتش مي

مقابل ده سال يا بيست سال معصيت يا حتي فرضاً دويست سال 

#$!©%�uθèδ“Ï سر اصلي در اين فرمودة خداوند است ،گناه كردن

šYn= y{Νä3s9$̈Β’ ÎûÇÚö‘ F{$#$YèŠÏϑ y_�N)او خدايى است كه «.)29: البقره

.»در زمين وجود دارد، براى شما آفريد) از نعمتها( آنچه را همه

تمام آنچه در اين جهان پهناور است خداوند آن را بخاطر فرزندان 

ها، زمين، خورشيد، ماه، ستارگان، ابرها،  آسمان:آدم آفريده است

.ووو. ها، درياها، درختان، گياهانها و گودالها، درهكوه

شنايي، ماه براي حساب شب و خورشيد براي حرارت و رو

روز و نوراني كردن، ابر براي زراعت و گياهان، و گياهان براي 

تغذيه و لباس و دارو، هوا و معادن و ماهي و پرندگان و حيوانات 

حتي حيوانات درنده و وحشي و شيرهاي جنگل همه اينها بخاطر 
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=�ušYn. آدمبه خاطر بني) باال و پايين( تمام جهان ،آدم استبني y{

Ν ä3s9$̈Β’ ÎûÇÚö‘ F{$#$YèŠÏϑ y_�N)در ) از نعمتها(همه آنچه را «.)29: البقره

.»زمين وجود دارد، براى شما آفريد

حكمت آفرينش انسان؟

tΒ$�: فرمايدخداوند مي. حكمت همان عبادت خداوند است uρ

àM ø)n= yz£Ågø: $#}§Ρ M} $# uρ�ωÎ)Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9∩∈∉∪�N)من جن و «.)56: الذاريات

جز براى اينكه عبادتم ) و پيامبران را برنگزيدم(انس را نيافريدم 

‰ρß#)�.»)و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند(كنند  ç6ôã $#

©! $#(#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ|Nθäó≈ ©Ü9 $#�N)خدا را پرستش كنيد و از «.)36: النحل

≈�Iωtµ و . »طاغوت اجتناب ورزيد s9 Î)HωÎ)O$tΡ r&Èβρß‰ ç7 ôã $$sù�N)25: األنبياء(.

. » پس تنها مرا پرستش كنيد؛جز من نيستبحق معبودى «

، تمام جهان را به خاطر انسان آفريد– تبارك وتعالي –خداوند 

 پس مثل ،و انسان را به خاطر اين آفريد كه تنها او را عبادت كند

ه تنهايي و اينكه تمام جهان آفريده شده است براي اينكه خداوند ب

 مخلوقاتش پس تمام كساني كه يكي از. بدون شريك پرستش شود

دهند مانند اين توحيد ربوبيت يا الوهيت شريك او قرار ميرا در

 و معارض فلسفه ،است كه تمام اين جهان را ريشه كن نموده
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 پس بايد عقوبتش به ،اند و آن را ابا كرده،وجودي جهان شده

و آن عقوبت همان . مرتكب شده استاندازه جنايتي باشد كه 

 و به علت جنايت بزرگي كه انجام ،جاودانه ماندن او در آتش است

بينيم اگر كسي  و ما در دنيا نيز مي،شودداده است هرگز بخشيده نمي

.جنايت سنگيني مرتكب شود عقوبت او زندان ابد خواهد

محدوديت شرع دربارة قبور 
ر رابطه با قبرها و به علت هاي بزرگ دبخاطر وجود فتنه

 و حفاظت از ،حفاظت از محور اساسي امت اسالمي يعني توحيد

اي شامل اوامر و كننده شارع مقدس ضوابط منع، اهللاإالَّله إكلمه ال 

برخي از اين اوامر . نواهي در خصوص قبور وضع كرده است

: عبارتند از

: ت ساختن مساجد روي قبرها حرم-1

 و اجتماع ،شوندجمع نمي) در يكجا(بر و مسجد در دين اسالم ق

خداوند . آنها منافي اخالص در توحيد و عبادت اهللا ذوالجالل است

β¨�: فرمايدمي r&uρy‰ Éf≈ |¡yϑø9$#¬!Ÿξ sù(#θ ããô‰ s?yì tΒ«!$##Y‰ tnr&∩⊇∇∪�N)الجن :

18(.
.»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

�D�a@ÞìL‰@ÞbÓ: ايت شده كه گفته است رو�از عائشه 
¿ˆÛa@é™Šß@ð@Y@íáÔäßé@ZÛa@�a@åÈÛî‰b–äÛaë@…ìèô@‰ìjÓ@aëˆ¥a@L
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îjãcoÛbÓ@†ub�ß@áçõb@ZüìÜÏa‡c@6Ë@êdÓ@‹Ši�c@ÚŞãí@æc@ï’A@é@ˆ‚n

�a†v�ßCQN
لعنت خدا :  در بيماريش قبل از وفات گفت�پيامبر خدا«

. انشان را مساجد خود قرار دادندبر يهود و نصاري كه قبر پيامبر

به قبرش برجسته نشد كه مبادا بدين خاطر: گفت�عائشه 

. »د تبديل شومسجد

@ روايت شده است كه�از ابوهريره  ZD�a@ ÞìL‰@ ÞbÓ�
Ûa@�a@ÝmbÓîëˆ¥a@L…ìèa@‰ìjÓ@îjãc†ub�ß@áçõbCRN

خدا يهود را بكشد كه قبور پيامبرانشان را :  فرمودند�پيامبر «

. مساجد خود قرار دادند

 بعد � روايت شده است كه پيامبر 
از عائشه و ابن عباس 

از اينكه مرگ بر او حاضر گرديد گوشه پارچه را روي صورتش 

داشت و آمد پارچه را بر ميكشيد و وقتي بر او فشار ميمي

@DäÈÛòÜÇ: گفتكرد در حالي كه ميصورتش را ظاهر مي �a@ó
Ûaë@ …ìèî‰b–äÛa@ Lôc@ ‰ìjÓ@ aëˆ¥ajãî†ub�ß@ áçõbC@ Né’öbÇ@ ÞìÔm@Z
DŽíğ̂ zˆÛa@Ýrß@‰ðaìÈä•@CSN» لعنت خدا بر يهود و نصاري كه قبور

�−|0�B& '()* ,:(<f q51� �+�� ,��$ � �� �� ,2-<
� '()*�+��  ,��$ ���=��
�−0�B& '()* ,:(<f q51�  A�+� 3 ,��$ ��� �,-<
� '()*2 �+��  ,��$ ������
�− |0�B& ,:(<f q51� �+���� ,��$��� ��-<
� ,=+��� ,��$ ������
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بر ) ما را(«: گويد عائشه مي.»پيامبرانشان را مساجد خود قرار دادند

.» آنچه آنان انجام دادنددارد ازحذر مي

روز پنج از جندب بن عبداهللا الجبلي روايت شده است كه او 

@D:گفتاز ايشان شنيدند كه مي�قبل از وفات پيامبر  NNNcü
ëgŞæ@åß@×ÜjÓ@æb×@áØ@ aìãbc@ ‰ìjÓ@åß@æëˆ‚níjãî§b•ë@áçõbï@áç

@L†ub�ßïãhÏ@L†ub�ß@‰ìjÔÛa@aëˆ‚nm@ýÏ@üccbèã×Û‡@åÇ@áÙCQN
آگاه باشيد كساني كه قبل از شما بودند قبرهاي پيامبران و «

آگاه باشيد هرگز قبرها را . دادندار ميصالحين خود را مساجد قر

. »كنم من شما را از اين كار نهي مي،مساجد خود قرار ندهيد
�بعد از اينكه پيامبر :  نقل شده است كه گفت�از عائشه 

مريض شدند برخي از زنانش كليسايي در حبشه را ذكر كردند كه 

ائشه گفت ع.  و از زيبايي و تصاوير آن نام بردند،نامش ماريه بود
@DÙ÷Ûëcg:  سرش را بلند كرد و فرمود�پيامبر  a‡×Ï@ æbî@áè

ÜÇ@ aìäi@ �b–Ûa@ ÝuŠÛaóÜm@ aë‰ì•@ áq@ L�a†v�ß@ êdÓ@Ù@L‰ì–Ûa@
c÷ÛëÙ@�a@†äÇ@ÕÜ¨a@‰aŠ‘@íÔÛa@âìòßbîCRN

 روي قبر او ردك مي فوتآنان وقتي كه مرد صالحي از ميانشان«
آنان روز . دندكشيساختند سپس تصوير آنان را ميمسجدي مي

�−()*  -<
� '�+��� ,��$����� "�#$ %&� '()* ,��+��� ,��$� �����
�−�. ;QR(& %78  A�+3��$ ,��� �+��� ���(R� 0� �����#f %�&�2 ,2 9�8� I02? �0 "? 0�.�1�8�

� 0� ;@�#�?2��c�
�� k��
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.»قيامت بدترين مردم خواهند بود

ه كردعبداهللا بن مسعود حديث مرفوعي بدين مضمون روايت 

�DgŞæ‰†m@åß@ÕÜ¨a@‰aŠ‘@åß@×@áçë@òÇb: استÛa@áècyî†Ûaë@Lõbí@å
í†ub�ß@‰ìjÔÛa@æëˆ‚nCQN

رسد در حالي كه بدترين مردم كسانيند كه روز قيامت فرا مي«

ينطور كساني كه قبرها را مسجد قرار  و هم،آنان زنده هستند

.»دهند چنين حالي دارندمي

مذاهب چهارگانه اهل سنت بر حرمت اتخاذ قبور به عنوان 

 برخي از آنان اين كار را جزو گناهان ،مساجد اتفاق نظر دارند

 مفصالً اقوال :اند كه محمد بن ناصرالدين آلباني كبيره قرار داده

�Iˆ¤í@Š†ubآنها را در كتابش ß@‰ìjÔÛa@ ‡b¥a@åß@†ub�ÛaH آورده 

. دهم شما را به آن ارجاع مي،است

:شودگذشته موارد زير استخراج مياز نصوص 

. نهي از بناء مساجد روي قبرها-1

. كندلعن و نفرين كسي كه چنين كاري را مي-2

. اخبار به اينكه آنان نزد خداوند بدترين مردم هستند-3

. اندي را انجام دادهنصارو آنان شبيه كار يهود -4

. علماء بر حرمت اين كار اجماع دارند-5

�−:G��S %&� '()* �+ ,��$ � �3=� ,"�#$ %&� '()*��+� �,��$ �  3����
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دانند كه نماز از بزرگترين عبادات نزديك كنندة انسان همه مي

 اما شارع حكيم محدودة مذكور را درباره قبور به ،به خداوند است

لذا . هاي منتهي به شرك وضع كرده استخاطر مسدود كردن راه

هرگز با . چرخندن دور آنها ميبرخي از شبهات كه قبرپرستا

. كننداحاديث محكم ياد شده برابر نمي

.  قبرستان و برگزاري اعياد در آنجاسفر كردن به سوى تحريم -2

D@ü:  فرموده است�از ابو هريره نقل شده است كه پيامبر 
i@ aìÜÈ£îmìØë@ L�a‰ìjÓ@ ádÓ@ aìÜÈ£@ üðÇ@îÜÇ@ aìÜ•ë@ �a†ŞïÏ@ LhŞæ

mý•ØNÌÜjm@áy@î@s×ánäCQN
 و قبر من را ،هاي خودتان را به قبرستان تبديل نكنيدخانه«

 بر من صلوات بفرستيد همانا صلوات ،عيدگاه خود قرار ندهيد

. »رسدشما هر كجا باشيد به من مي

 بدين لفظ آمده �ند امام احمد از حديث ابو هريره در مس

�DdÓ@aëˆ‚nm@üðÇ@î: استa†Li@aìÜÈ£@üë@îmìØìjÓ@áë@L�a‰yî@bß@s
×ÜÇ@aìÜ–Ï@ánäŞï@[ÏhŞæmý•@ØNÌÜjm@áCRN

هايتان را به قبرستان قبر مرا عيدگاه خود قرار ندهيد و خانه«

�−�� �&�  �2�+��3�$ ,��������
�− �J� �7
� �+� � ,��$�3�=�� , £7l�2 %&�KM#(`  :�+��� ,���$ ������2 , £7l��

¢�F����#f�+��� ,��$ � �� ��
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 در هر كجا هستيد بر من صلوات بفرستيد زيرا ،تبديل مكنيد

. »رسدصلوات شما به من مي

از علي بن حسين روايت شده كه ايشان مردي را ديد به طرف 

آمد تا داخل شود و دعا  بود مي�در قبر پيامبر خداشكافي كه 

آيا حديثي را براي شما نقل كنم كه از :  او را نهي كرد و گفت،كند

 روايت كرد كه �پدرم شنيدم كه از جدم از پيامبر خدا

�@DÓ@aëˆ‚nm@üdðÇ@î: فرمودندa†NNNNCQN
. »...قبر مرا عيدگاه قرار ندهيد«

است كه حسن بن حسن بن علي قومي در كتاب عبدالرزاق آمده 

 پيامبر خدا: آنان را نهي كرد و گفت، ديد� رسول اهللا را نزد قبر

�DüdÓ@aëˆ‚nmîÇ@ð: فرموده است�a†NNN@CRN
 و بلند نكردن آنها ، دستور به هم سطح كردن قبرها با زمين-3

:جز به اندازه يك وجب

ى علي بن اب: گويداز ابي الهياج اسدي نقل شده است كه مي

Dc@ücrÈióÜÇ@ÙNrÈi@bß@ÜÇ@î�a@ÞìL‰@é�süc:  من گفتطالب به
@�übr·@Ê†mén�àg@sügLë@@�bÏŠ’ß@�adÓ@üíìL@sügénCQN

�−¢�F����#f £7l� �+��� ,��$ ������� , �7
�K L	� M�+� � ,��$ �� =��
�−¢�F����#f £7l� �+���,��$ �  �� ��
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تو را برگزينم براي آنچه كه پيامبر خدا مرا براي آن برگزيد آيا «

 و هيچ ،اي عبور نكني مگر آن را از بين ببري از هيچ مجسمه:اينكه

. كنيو هموار بري نباشد مگر آن را با زمين هم سطح ق

@D×@Éß: از ثمامه بن شفي همداني روايت شده است كه گفت bä
ÛbšÏòjÇ@åi@îi@†d¿ìnÏ@LâëŠÛa@y‰bäÛ@kyb•@LÏ@dÛbšÏ@ŠßòjÇ@åi@î@†

ì�Ï@ êdÔiôÞbÓ@ áq@ L@ Z�a@ ÞìL‰@ oÈ��díì�ni@ ŠßíbènCRN
م كه يكي از همراهانمان همراه فضاله بن عبيد در سرزمين روم بودي«

. فضاله بن عبيد دستور داد تا قبرش با زمين هم سطح شود. فوت كرد

.از پيامبر خدا شنيدم كه دستور به تساوي قبر با زمين داد: سپس گفت

@Dc: گويد مي:نووي  òä�ÛaŞæ@ü@dÔÛa@íÜÇ@ÉÏŠ@óþa@�bÈÏ‰@y‰
×r6@üë@�aí@Ýi@áä�íë@Š’i@ì−@ÉÏŠí|İ�CSN»كه قبر از سنت است 

سطح زمين زياد باال نيايد و روي آن گنبد درست نشود بلكه باندازه 

. »يك وجب از زمين ارتفاع داشته باشد و روي آن مسطح گردد

كساني كه آنها را مسجد قرار و ،زائر قبورزنان  لعنت بر -4

كنند دهند و تزيين ميمي

�−-<
� '()* �+    ,��$ �= =�,
� /0�1�+���,��$ � �� �� ,2�
@ %78 P��+33
 ,��$�������

�− -<
� '()* �+    ,��$�= 3�K ,�2���&�+��� ,��$ ����=��
@ ,� P�+33 ,���$ 
������ ,N#^�� -U	�2�3+��� ,��$ �3����
�− |2�@  +�+� �
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@›D�a@ÞìL‰@åÈÛ�@paŠöa: از اين عباس روايت شده كه گفت

ë@‰ìjÔÛaîÜÇ@åíˆ‚n½axŠ�Ûaë@†ub�½a@bèCQN
،كنندي را كه قبرها را زيارت ميزنان لعنت كرد �پيامبر خدا«

. »نماينددهند و تزيين ميو آنها را مسجد قرار مي

:  نهي از ساخت و ساز بر قبر و نوشتن روي آن-5

Dóèã�a@ÞìL‰@�c@@æ: از جابر روايت شده است كه گفت
¯—–cë@dÔÛa@@æîÜÇ@†ÈÔíë@éc@æíäjóÜÇ@îéCRN

 نهي كرد از گجكاري قبرها و نشستن و ساخت �پيامبر خدا

.و ساز روي آنها

@Dèãó�a: حاكم روايت كرده است ÞìL‰@�–£@ åÇ@î@—
Ûaë@‰ìjÔÛaØibnòÏ@îÜÇ@õbäjÛaë@bèîÜÇ@?ìÜ¦aë@bèîbèCSN

ا، ه از گجكاري قبرها، نوشتن بر آن نهي كرد�پيامبر خدا«

.»ساختن بناء و نشستن روي آنها

�−"���#$ %��&� '()��* �+��� ,����$ ���3��/0�1
��� ,�+��� ,����$ ���3�� ,�2�����&�
�+��3 ,����$ ���� �|o����Z ,�+��  ,����$ �������
��@ ,P�+=� ,����$������ ,
2
�N#^�� -U	�� 2 �J� �7�
�− -<
� '()* �+  � ,��$ �=���,2 ��
�@ P�+�3  ,���$ ������:�c�� %�&� ,�+�=3

 ,��$��� �� ��� �� ��� �� ,�7
��2�+��� ,��$ ��� ����
�−-.�$ /0�1
� �+��� ,��$ �������
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پرستانآويز مردههاي دستابطال شبهه

شبهه اول 
اهللا براي  و اين كه تلفظ به ال اله اال،شبهه نطق به ال اله اال اهللا

.  گرچه فرد هر عملي را انجام داده باشد،دخول به بهشت كافي است

 رد - حفظه اهللا-اين شبه را عالمه صالح بن فوزان الفوزان

هايي كه قبرپرستان امروز به آن استناد از شبه«: گويدكند و ميمي

كنند گمان آنها است به اينكه تلفظ به ال اله اال اهللا براي دخول به مي

 و او ، گرچه انسان هر عملي را انجام داده باشد،بهشت كافي است

ان به ظاهر آن. را تلفظ كند) ال اله اال اهللا(كافر نيست اگر كلمه توحيد 

اند كه در آنها آمده است هر كس شهادتين را احاديثي متمسك شده

. »به زبان آورد آتش جهنم بر او حرام است

اين احاديث مطلق نيستند و با احاديث ديگر :جواب شبهه

همانا الزم است براي كسي كه : اند كه در آنها آمده استمقيد گشته

 و به ،د قبالً به آن اعتقاد داشته باشدآورال اله اال اهللا را به زبان مي

، و نسبت به معبودان غير خدا كافر شود،مقتضاي آن عمل كند

@DÏhŞæŞŠy@�a@ÜÇ@âó@åß@‰bäÛaهمچنانكه در حديث عتبان آمده است 
@ü@ÞbÓg@ éÛgsü@�a@íÌnjïÛˆi@Ù�a@ éuë@CN»  همانا خداوند بر آتش

ال اهللا و مقصود قلبي او خداوند ال اله ا: ممنوع كرد كسي را كه بگويد

. »باشد



71

&� '�! �)#���
آورند در صورتي كه و اال منافقين كلمه ال اله اال اهللا را بر زبان مي

اله اال اهللا هيچ سودي به  و نطق به ال،جايگاه آنان قعر جهنم است

.  زير قلباً به مدلول كلمه توحيد معتقد نيستند،حال آنان ندارد

Dåß@ü@ÞbÓ@g@éÛgsüë@�a@×@b¶@ŠÐí@†jÈ: در صحيح مسلم آمده است
fly@�a@æë…@åßŽŠflâÜÇ@éib�yë@Léß…ë@éÛbß@ó�a@CN»  هر كس ال اله اال

غير خدا كافر شود خون و ) باطل(اهللا را بر زبان آورد و به معبودان 

. »مال او محفوظ است و حساب او با خدا است

رده است، پس پيامبر خدا حرمت جان و مال را به دو چيز معلق ك

، كفر ورزيدن به معبودان باطل غير خداوند-2، قول ال اله اال اهللا-1

 و اين به معني اين است ،پس تنها به تلفظ به ال اله اال اهللا اكتفا نكرد

كند و پرستش مردگان را ترك  كلمه توحيد را تلفظ مي:كسي كه

.1 جان و مال او حرام نيست، و به قبرها وابسته هستند،كندنمي

شبهه شفاعت است : شبهه دوم
. ما معتقد به تاثيرگذاري خود آنها نيستيم: گويندقبرپرستان مي

بلكه اين مردگان اولياء صالح خدا هستند و از زمرة پاكانند و ما 

 پس ما براي رفع حاجتمان به ،توانيم به منزلت و مقام آنها برسيمنمي

خواهيم ه شدن را مي و از آنها شفاعت و واسط،آنها رغبت داريم

�− s�1.�v� ��`0�V��Q1fD� '()*  �"�F�g '��* �(`�
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همانطور كه نيازمندان نزد ملوك و رؤسا و وزراء و نزديكان شفاعت 

. طلبندمي

اين دليل عين چيزي است كه كفار صدر :جواب اين شبهه

 همانطور كه خداوند از آنها خبر داده است و ،گفتنداسالم مي

‰�šχρß: فرمايدمي ç7÷ètƒuρÏΒÂχρßŠ«!$#$tΒŸωöΝ èδ •'ÛØ o„ŸωuρóΟ ßγãèx�Ζ tƒ

šχθä9θ à)tƒuρÏ Iωàσ ¯≈ yδ$tΡ àσ̄≈ yèx� ä©y‰Ψ Ïã«! $#�N)آنها غير از «.)18: يونس

رساند، و نه پرستند كه نه به آنان زيان مىخدا، چيزهايى را مى

.»اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«: گويند و مى؛بخشدسودى مى

≅�ö: يدفرمايدهد و م رد قولشان را مي– سبحان –سپس خداوند  è%

šχθä↔Îm6uΖ è? r&©! $#$yϑ Î/ŸωãΝ n= ÷ètƒ’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#Ÿωuρ’ ÎûÇÚö‘ F{$#�N)18: يونس(.

دهيد كه در آسمانها و زمين آيا خدا را به چيزى خبر مى«: بگو«

≈çµoΨ…�. نامد سپس اين كار آنها را شرك مي.»!سراغ ندارد؟ ysö7 ß™

4’ n?≈ yès? uρ$£ϑ tãšχθä. Î' ô³ç„∩⊇∇∪ �N)منزه است او، و برتر «.)18: يونس

. »دهنداست از آن همتايانى كه قرار مى

!$�Ÿωr&¬!ßƒÏe: فرمايدخداوند متعال مي $#ßÈÏ9$sƒø: $#4šÏ% ©!$# uρ(#ρä‹ sƒªB $#

∅ÏΒÿÏµÏΡρ ßŠu !$uŠÏ9 ÷ρr&$tΒöΝ èδ ß‰ç6÷ètΡ�ωÎ)!$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9’n< Î)«! $##’s∀ ø9 ã—�N)3: الزمر(.

آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را «
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پرستيم اينها را نمى«: اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه

.»مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند

قتاده، سدي و مالك از زيد بن اسلم و ابن زيد : گويدابن كثير مي

tΡθ$!�اند كه روايت كرده ç/Ìh� s) ã‹Ï9’n< Î)«! $##’ s∀ ø9ã—�Nبخاطر اينكه ما را : يعني

اي و اين شبهه...  و منزلت ما را به خدا نزديك گردانند ،شفاعت كنند

 و پيامبران ،انداست كه مشركان قديم االيام تا كنون به آن اعتماد كرده

شريك براي رد آن و نهي از آن و دعوت به بندگي خداوند يكتاي بي

 و اين چيزي است كه مشركان از طرف خودشان آن ،اندتاده شدهفرس

اند و خداوند هرگز بدان اجازه نداده است و از آن را اختراع كرده

.1كندانگيزاند و او از آن نهي ميراضي نيست بلكه بغض او را بر مي

 كسي كه پيامبرش را براي ابالغ آن ،اين است قول خداوند متعال

،ي خداوند بليغ، و برهانهايش كوبنده ظاهر شوندهافرستاد تا حجت

گيرد هر دو شود و يا هر كس حيات مومنانه ميتا هر كس هالك مي

. همراه با بينه و دليل آشكار باشند

تواند شفاعت كند شفاعت حق خداوند متعال است هيچ كس نمي

. مگر با اجازه و امر او

%�tΒ#sŒ“Ï: فرمايدخداوند مي ©!$#ßìx� ô±o„ÿ…çνy‰Ψ Ïã�ωÎ)ÏµÏΡ øŒÎ* Î/�N

�−Z Nn. %&� -(�	�� "?�Q�� N
5�+�=�
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.»كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«.)255: البقره(

›tΒÏΒ?ì$�: فرمايد دوباره ميو Ï� x©�ωÎ).ÏΒÏ‰÷èt/ÏµÏΡ øŒÎ)�N)3: يونس(.

 در جايي ديگر .»اى، جز با اذن او نيستهيچ شفاعت كننده«

/�: فرمايدمي x.uρÏiΒ77 n=̈Β’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ŸωÍ_øóè?öΝåκ çJyè≈ x� x©$º↔ø‹ x©�ωÎ).ÏΒ

Ï‰ ÷èt/βr&tβsŒù' tƒª! $#yϑ Ï9â!$t±o„#yÌ ö�tƒuρ∩⊄∉∪ �N)و چه بسيار «.)26: النجم

شفاعت آنها سودى ) با آن مقام و منزلتشان(فرشتگان آسمانها 

د نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باش

. »!دهد) شفاعت(اجازه 

در آيه كريمه مشخص است كه شفاعت نزد خداوند متعال 

. ه دو شرطبسودي ندارد مگر 

 زيرا شفاعت تنها ملك خداوند ،اجازه خداوند به شافع-1

≅�: فرمايداو مي. است è%°!èπyè≈ x� ¤±9 $#$YèŠÏΗ sd�N)تمام «: بگو«.)44: الزمر

.»شفاعت از آن خداست

 و رضايت خداوند ،از مشفوع راضي باشدبايد خداوند -2

. يابد مگر دربارة كسي كه توحيد خالص داشته باشدتحقق نمي

شود همانطور كه مند نميپس مشرك از شفاعت كسي بهره

yϑ$�: فرمايدخداوند مي sùóΟ ßγãèx�Ζ s?èπyè≈ x� x©tÏèÏ�≈ ¤±9 $#∩⊆∇∪�N)المدثر :
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حال آنها سودي كنندگان به از اين رو شفاعتِ شفاعت«.)48

.»بخشدنمي

بدين ترتيب بطالن اين شبهه كه اصحاب قبرها به آن متمسك 
كساني كه شفاعت را از مردگان . شودشوند مشخص ميمي
. خواهند به آنان نزديك شوندها ميطلبند و با انواع راهمي

شبهة به ارث بردن افعال از آباء و اجداد : شبهه سوم
هاي هاي مختلف مشركين در زمانئفهاين شبهه بين تمام طا

، و آن احتجاج به كردار آباء و اجداد است،متفاوت مشترك است
آنان نزد مشركين مورد ثقه و اطمينان بوده و هدايت يافته به 

 اين ،اند و اين كار را از پيشينيان خود به ارث برده،آيندحساب مي

(�øŒÎ. كندقول خداوند دربارة آنان صدق مي uρx‹s{r&y7 •/ u‘.ÏΒûÍ_t/tΠyŠ#u

ÏΒóΟ ÏδÍ‘θßγàßöΝ åκ tJ−ƒÍh‘ èŒöΝ èδ y‰pκ ô− r&uρ#’ n?tãöΝ ÍκÅ¦à�Ρr&àM ó¡s9 r&öΝ ä3În/ t�Î/((#θä9$s%4’n?t/¡

!$tΡ ô‰ Îγx©¡χ r&(#θä9θà) s?tΠöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $#$̄Ρ Î)$̈Ζ à2ôtã#x‹≈ yδt,Î# Ï�≈xî∩⊇∠⊄∪ ÷ρr&

(# þθä9θ à)s?!$oÿ©ςÎ)x8s' õ° r&$tΡ äτ !$t/# uÏΒã≅ ö7s%$̈Ζ à2uρZπ−ƒÍh‘ èŒ.ÏiΒöΝ ÏδÏ‰ ÷èt/($uΖ ä3Î= öκ çJsùr&$oÿÏ3

Ÿ≅ yèsùtβθè= ÏÜ ö7 ßϑ ø9 $#∩⊇∠⊂∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρã≅ Å_Áx� çΡÏM≈ tƒFψ $#öΝ ßγ̄= yès9 uρšχθãèÅ_ö� tƒ

∩⊇∠⊆∪�N)زمانى را كه ) به خاطر بياور(و «.)174-172: األعراف

؛ فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفتپروردگارت از پشت و صلب
آيا من پروردگار «:) و فرمود (؛و آنها را گواه بر خويشتن ساخت
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) چنين كرد مبادا(» !دهيمآرى، گواهى مى«: گفتند» شما نيستم؟

و از پيمان فطرى  (؛ما از اين، غافل بوديم«: روز رستاخيز بگوييد
 پيش از ما مشرك پدرانمان«: يا بگوييد! »)خبر مانديمتوحيد بى

اى جز پيروى از و چاره (؛بودند، ما هم فرزندانى بعد از آنها بوديم
گرايان انجام دادند مجازات آيا ما را به آنچه باطل) ؛آنان نداشتيم

 و شايد به سوى ؛دهيم اين گونه، آيات را توضيح مى.»!كنى؟مى
ز و بدانند نداى توحيد در درون جانشان، از رو(حق بازگردند 

.»)نخست بوده است

به ارث بردن افعال از آباء و اجداد و اقتداء به آنها به دو نوع 

شود، تقسيم مي

تبعيت پسنديده و آن زماني است كه آنان بر راه حق و -1

 نقل كرده � مانند آنچه كه خداوند از يوسف،هدايت هستند

�àM:  او گفت،است ÷èt7 ¨?$# uρs'©# ÏΒü“Ï!$t/# uzΟŠÏδ≡t� ö/ Î)t,≈ysó™Î) uρz>θà) ÷ètƒuρ4$tΒ

šχ% x.!$uΖ s9βr&x8Î' ô³1Σ«! $$Î/ÏΒ& óx«�N)38: يوسف(.

! من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كردم«

.»براى ما شايسته نبود چيزى را همتاى خدا قرار دهيم

%�tÏ: فرمايدو همچنين مي ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# uöΝ åκ ÷Jyèt7 ¨? $#uρΝåκ çJ−ƒÍh‘ èŒ?≈ yϑƒÎ* Î/

$uΖ ø) ptø: r&öΝÍκ Í5öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ!$tΒ uρΝ ßγ≈ oΨ ÷G s9r&ôÏiΒΟÎγÎ= uΗ xåÏiΒ& óx«4‘≅ ä.¤› Í( ö∆$#$oÿÏ3|= |¡x.
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×Ïδ u‘∩⊄⊇∪ �N)كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به «.)21: الطور

به ) شتدر به(پيروى از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را 

 و ؛كاهيمعملشان چيزى نمى) پاداش( و از ؛كنيمآنان ملحق مى

.»هر كس در گرو اعمال خويش است

، و آن اتباع و تقليد در گمراهي است،تبعيت مذموم است-2

 و اين ،گمراهي هرگز جائز نيستچنين تبعيت و اقتداء به آنان در

نه كرده ايست كه در نفوس مشركين در برابر دعوت انبياء رخشبهه

≈(�ÉΘöθs:  كه نوح به آنها گفت� مانند قوم نوح،است tƒ(#ρß‰ ç7ôã $#

©! $#$tΒ/ ä3s9ôÏiΒ>µ≈ s9 Î)ÿ… çνç'öC xî(Ÿξsùr&tβθà) −G s?∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù(# àσn= yϑ ø9 $#tÏ% ©!$#(#ρã� x�x.

ÏΒÏµÏΒ öθs%$tΒ!# x‹≈yδ�ωÎ)×' |³o0ö/ä3è= ÷W ÏiΒß‰ƒÌ� ãƒβr&Ÿ≅�Òx� tG tƒöΝ à6ø‹ n= tæöθs9 uρu!$x©

ª! $#tΑ t“ΡV{Zπs3Í≥ ¯≈ n= tΒ$̈Β$uΖ ÷èÏϑ y™# x‹≈ pκÍ5þ’Îû$uΖ Í←!$t/# ut,Î!̈ρF{$#∩⊄⊆∪ �N)المؤمنون:

خداوند يكتا را بپرستيد، كه جز او معبودى ! اى قوم من«.)23-24

! كنيد؟پرهيز نمى) از پرستش بتها(آيا ! براى شما نيستبحق 

اين «: از قوم نوح كه كافر بودند گفتند) و مغرور(جمعيت اشرافى 

خواهد بر شما برترى مرد جز بشرى همچون شما نيست، كه مى

فرشتگانى نازل ) پيامبرى بفرستد(خواست اگر خدا مى! جويد

.»ايم ما چنين چيزى را هرگز در نياكان خود نشنيده؛كردمى
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آنان گمراهي آباء و اجداد خودشان را حجت و دليل معارضه 

.  قرار دادند� رسالت و هدايت بر حق پيامبر خدا نوحبا

uΖ9$!�: گفتند به پيامبرشان مي�قوم صالح yγ÷Ψ s? r&βr&y‰ç7 ÷è̄Ρ$tΒ

ß‰ ç7÷ètƒ$tΡ äτ !$t/# u�N)62: هود(.

.»كنىپرستيدند، نهى مىآيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى«

≅θä9$s%ö#)�: گفتند به پيامبرشان مي�قوم ابراهيم t/!$tΡ ô‰ ỳ uρ$tΡ u!$t/# u

y7 Ï9≡x‹x.tβθè= yèø� tƒ∩∠⊆∪ �N)ما فقط نياكان خود را : گفتند «.)74: الشعراء

.»كننديافتيم كه چنين مى

: گفت چنين مي�و دشمن خدا فرعون به پيامبرش موسي

�tΑ$s%$yϑ sùãΑ$t/Èβρã� à) ø9$#4’ n<ρW{$#∩∈⊇∪ �N)پس تكليف : گفت«.)51: طه

.»!چه خواهد شد؟) كه به اينها ايمان نداشتند(نسلهاى گذشته 

tΒ$uΖ$�: گفتند مي�و مشركان عرب به پيامبرمان محمد ÷èÏÿxœ

# x‹≈pκ Í5’ ÎûÏ'©# Ïϑ ø9 $#Íοt� ÅzFψ $#÷βÎ)!# x‹≈ yδ�ωÎ)î,≈n= ÏG ÷z$#∩∠∪ �N)ما هرگز «.)7: ص

 اين تنها يك آئين؛ايمچنين چيزى در آيين ديگرى نشنيده

.»ساختگى است

پس مشركين خانه عنكبوت در اين شبه راه مشركين پيشين را 

و به طور برابر و بدون كم و كاست از آنان پيروي . كننددنبال مي
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برند كه هر كس از  و از آنان افعال مذمومي را به ارث مي،كنندمي

 و افعال او نيز در گمراهي قرار ،شودكند گمراه ميآنها پيروي 

 اما هر كس از فعل پسنديده پيروي كند مورد ستايش ،ردگيمي

. گيرد و افعال او نيز پسنديده استقرار مي

شبهه كثرت و قلت : شبهه چهارم
و آن چيزي است كه شيطان آن را براي اهل قبور آراسته 

 و آنان تصور كنند كه ،كند تا به كثرت خودشان مغرور گردندمي

هاي جمع شده دور خانه ان تمام اين انس،غير معقول است

 و منكرين ،عنكبوت در اكناف و اطراف زمين همه بر باطل باشند

. آنها بر راه حق و حقيقت قرار داشته باشند

همانا حق در ميان مردم محكم و غالب :جواب اين شبهه

�sπ̈Ζ. است و اهل حق در اقليت هستند ß™«! $#ÉL©9 $#ô‰s%ôM n= yzÏΒã≅ ö6s%(

s9 uρy‰ÅgrBÏπ̈Ζ Ý¡Ï9«!$#WξƒÏ‰ ö7 s?∩⊄⊂∪ �N)23: الفتح(.

 و هرگز ؛اين سنت الهى است كه در گذشته نيز بوده است«

.»براى سنت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت

tΒ$�: فرمايـد و در جايي ديگر خداوند مي      uρßÏΒ ÷σ ãƒΝ èδ ç' sYò2r&«! $$Î/�ωÎ)

Ν èδ uρtβθä. Î' ô³•Β∩⊇⊃∉∪ �N)و بيشتر آنها كه مدعى ايمان بـه    «.)106: يوسف

(�βÎ: فرمايـد و همچنين مي  .»خدا هستند، مشركند   uρôìÏÜ è?u' sYò2r&tΒ
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†ÎûÇÚö‘ F{$#x8θ1= ÅÒãƒtãÈ≅‹ Î6y™«! $#�N)ــام ــشتر  «.)116: األنع ــر از بي اگ

كسانى كه در روى زمين هستند اطاعـت كنـى، تـو را از راه خـدا                 

(βÎ¨�: فرمايـد مـي و  . »كننـد يگمراه مـ   uρ# Z'C ÏW x.zÏiΒÄ¨$̈Ζ9 $#tβθà) Å¡≈ x� s9�N

: فرمايـد و همچنـين مـي    .»و بسيارى از مردم فاسـقند     «.)49: المائده(

�$tΒ uρztΒ# uÿ… çµyètΒ�ωÎ)×≅‹ Î= s%�N)اما جز عده كمـى همـراه او        «.)40: هود

oΨ$�: فرمايـد  و مـي   .»ايمـان نياوردنـد   ) نوح( ô_t� ÷zr' sùtΒtβ% x.$pκ[ ÏùzÏΒ

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#∩⊂∈∪ $yϑ sù$tΡ ô‰ ỳ uρ$pκ[ Ïùu' öC xî;M øŠt/zÏiΒtÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9 $#∩⊂∉∪�N)الذاريات :

زنـدگى  ) قـوم لـوط   (ما مؤمنـانى را كـه در آن شـهرهاى           «.)35-36

ولى جز يك خانواده    . خارج كرديم ) قبل از نزول عذاب   (كردند  مى

.»در تمام آنها نيافتيم) �خانه لوط (باايمان 

@Dëdímï�äÛa@ë@ÝuŠÛa@éÈßL�äÛaë@@éÈßë: فرمايد مي�و پيامبر 
æýuŠÛaL�äÛaë@�äÛaë@LÁçŠÛa@éÈßë@Ûë@î@éÈß@�c†yCQN

 و ،آيد كه همراه او يك نفر است ميىپيامبر) در روز قيامت(«

 و پيامبري كه همراه او عدة كمي ،آيد كه همراه او دو نفر ميىپيامبر

.كه حتي يك نفر هم همراه او نيستآيد  ميى و پيامبر،هستند

�−|0�B& '()* �+���� ,��$ �������
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�@D†ic⁄a@ŠË@âýLíë: فرمايد دوباره مي�پيامبرbjLîŠË@…ìÈí@�bj

×iìİÏ@c†i@bàóõbiŠÌÜÛ@CQN
به غربت بر ) در آينده( و دوباره ،اسالم با غربت شروع شد«

.» پس خوشا به حال غريبان، شروع آن همانند،گرددمي

 گرچه ،ايت غربت استبيند كه امروز اسالم در نهانسان مي

) واقعي( به دليل اينكه امروز مسلمان ،بيشتر مردم بر راه حق باشند

.اش غريب گشته استاهل و خانوادهدوباره در ميان 

 وحشت  و كمى و از قلت،گرددپس عاقل به كثرت مغرور نمي

≈Å3£�.  اين سنت خدا در ميان مردم است،كندنمي s9 uρu'sYò2r&Ä¨$̈Ζ9 $#

Ÿωtβθßϑ n= ôètƒ�N)دانندولى بيشتر مردم نمى«.)187: األعراف«.

پنهاني حق : شبهه پنجم
اين عبارتي است كه مشركان اهل قبور به منكرين خود 

كنيد حق بود بر مشايخ اگر آنچه كه شما بدان دعوت مي: ندويگمي

. شدطريقت پنهان نمي

، همانطوراين همان ادعاي كافران پيشين است:جواب شبه

%�öθs9tβكند خبر ميكه خداوند ما را با x.# Z'öC yz$̈Β!$tΡθ à)t7 y™Ïµø‹ s9 Î)�N

در پذيرش (چيز خوبى بود، هرگز آنها ) اسالم(اگر «.)11: األحقاف(

�−-<
� '()* �+��� ,��$ ���� � 2��� ��
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.»گرفتندبر ما پيشى نمى) آن

�ÏIωàσ: فرمايدو همچنين مي ¯≈ yδ r& ∅tΒª! $#Ο ÎγøŠn= tæ.ÏiΒ!$uΖ ÏΨ ÷Z t/�N

بر ) برگزيده، و(آيا اينها هستند كه خداوند از ميان ما «.)53: األنعام(

. »!و نعمت ايمان بخشيده است؟(آنها منت گذارده 

بشناس را حق : فرمايد مي�امير المؤمنين علي بن أبي طالب

.كه اهل حق را خواهي شناخت
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»حكمت از زيارت قبور ياد مرگ و جهان آخرت است«

در صحيح مسلم از ابي . استزيارت قبور بطور كلي بالمانع 

D�äÛa@‰a‹�@dÓ@cjÏ@LéßóØë@cióØ:  آمده است كه گفت�هريره 
nLa@ÞbÔÏ@LéÛìy@åßd‡i‰@oãïc@æcŠÐÌnL@áÜÏ@Lb`@íÛ@æ‡dïë@LnLad@énã‡

¿c@æcÏ@bçdÓ@‰ë‹dÛ@æ‡ïÏ@L‰ìjÔÛa@aë‰ëŒÏ@Lhˆm@bèã×pì½a@ŠCQN
 خود گريه كرد و، قبر مادرش را زيارت كرد�پيامبر «

تا اجازه خواستم از پروردگارم : فرمود و ،اطرافيانش را نيز گرياند

 اما از او اجازه خواستم ،، به من اجازه نداد كنماستغفاربراي مادرم 

پس شما نيز قبرها را . به من اجازه داد. تا قبرش را زيارت كنم

.2زيارت كنيد زيرا باعث يادآوري مرگ است

 سپس به خاطر يادآوري ، شده بود منعىكلبطور قبالً زيارت قبور 

بريده روايت كرد كه پيامبر . گرديدمرگ و جهان پس از آن مجاز

من شما را  «èã@oäînØ‹@åÇ@áí‰bñbçë‰ëŒÏ@‰ìjÔÛa@CN×«: فرمودند�

. » اما اكنون قبرها را زيارت كنيد،مه بودنهي كرداز زيارت قبور 

@åàÏc…a‰c@æíÜÏ@‰ëŒî@üë@«: و در روايت ديگر آمده است L‰Œ
�aŠvç@aìÛìÔmCSN

�−-<
� '()* �+ �� ,��$ �=� � ,"�#$ %&� '()*2�+��� ,��$ ��� =��
�−-<
� '()* �+ �� ,��$ �=��� ,"�#$ %&� '()*2�+� �� =3� �2INO�
�−-.�$ /0�1
� �+��� ,��$ ���=�� ,��
@ %782P ,��$������2 ,|�. %78 ,�J� d��� �7
��
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 قبرها را زيارت كند پس مانعي نيست و خواستهر كس «

. بر زبان نياوريد) گناه( ولي سخن زشت ،زيارت كند

� روايت شده است كه پيامبر خدا�از علي بن ابوطالب 
@gãï×èã«: فرمودند oäînØ‹@ åÇ@ áí‰bñÏ@ Lbçë‰ëŒÏ@ ‰ìjÔÛa@h@bèã

ˆm×Š×Ła@áŠAñCQN
 اما اكنون زيارت ،مه بودما را از زيارت قبور نهي كردهمانا من ش«

. »اندازدرا شما را به ياد آخرت ميكنيد زي

آمد تا براي آنان  بر مزار قبرستان بقيع مي�گاهي پيامبر خدا

.2دعا بخواند و طلب استغفار كند

.  ياد مرگ و عالم پس از آن است،پس حكمت از زيارت قبور

رها طريقه مشروع زيارت قب
.  بيانگر حرمت ويژه قبر مسلمان است�سنت پيامبر خدا

 پس به اتفاق علماء نبايد ، است مردهچون كه قبر خانة مسلمان

، و پايمال شود، و نيايد زير پا قرار گيرد،جاي نجاسات قرار گيرد

گويند نبايد قبر  و جمهور علماء مي.گاه ما قرار گيردو يا تكيه

بيث آنان خار گيرد كه افعال و اقوال مسلمان مجاور كساني قر

. كنداموات را اذيت مي

�− ,��$ �J� d��� �7
� �������&�2 ,L	� �+��� ,��$ ���3��
�−-<
� '()* �+  = ,��$ �=��� ,2 -.�$ /0�1
�2 "�#$ %&�2�J� �7
��
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و هنگام آمدن نزد قبر سالم بر صاحب قبر و دعاء براي او 

 اين كار در حق او ،و هر چه ميت فاضلتر باشد. مستحب است

. تاكيد شده است

‡�a@ÞìL‰@æb�í@áèàÜÈg@a×«:  گفت� حصيب بنبريده 
@aìuŠAgµŠibÔ½a@c@æíÓ@ÞìÔáèÜöb@ZÜÇ@âý�Ûaóc†Ûa@Ýçí@‰b–¿ë@

ÅÐÛ@ZÜÇ@âý�ÛaØî@ác†Ûa@Ýçí@‰b–½a@åß@ûäß´àÜ�½aë@´ë@LgČã@bg@æ
õb‘i@�aØü@áÛë@bäÛ@�a@Þd�ã@LæìÔyØÏbÈÛa@áîòCQN
داد كه هنگام زيارت قبور  به آنان آموزش مي�پيامبر خدا«

ر لفظي  د–سالم بر اهل اين سرزمين : چنين بگويد) يكي از آنان(

منان و ؤ از م–سالم بر شما اي اهل اين سرزمين : ديگر آمده است

شويم، از خداوند اهللا ما نيز به شما ملحق مين شاءإو مسلمانان، 

. خواستارم عافيت را نصيب ما و شما گرداند

 پيامبر خدا به قبرستان – روايت شده است �از ابو هريره

�ÜÇ@âý«: فرمودرفت و ÛaØî‰a…@áâìÓß@ûäß´ë@ LgČã@�a@ õb‘@æg@ b
iØáæìÔyü@CRN» ن شاء إو منين، ؤسالم بر شما ساكنين قبرستان م

.»شويماهللا ما نيز به شما ملحق مي

�−-<
� '()* �+��3 ,��$ ���=�, 2 �+  = ,��$ �=���, ��&�2 ,"�#$ %&�2 ,:G��S %&�2
2 ;QR(&2 ;��
@ %782 ,�2���J��
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 روايت � در يك حديث طوالني از پيامبر خدا�از عائشه

gŞædu@í@ÝcãbmïÞbÔÏ@L@ZŞæg@Ùi‰@ídŠßÚc@æ«: شده است كه فرمودند
mïmdcÔjÛa@ÝçîÐÌn�nÏ@ÉoÜÓ@ LoÛbÓ@ Lá`@Š@ Zî×@Ñc@ÞìÓí@ÞìL‰@ b

ÞbÓ@_�a@ZÛìÓï@Zý�ÛaÜÇ@âóc†Ûa@Ýçí½a@åß@‰bûäß´àÜ�½aë@´@L
ëíß†Ôn�½a@ �a@ áyŠ´n�½aë@ bäß@dŠAíåLë@gČã@ bgi@ �a@ õb‘@ æØ@á

æìÔyüCQN» پروردگارت به تو امر : جبرئيل نزد من آمد و گفت
� عائشه ،تغفار كنيكند به قبرستان بقيع بروي و براي آنان اسمي
؟ �چه كلماتي بر زبان آورم اي پيامبر خدا: گويد، گفتممي

منان و مسلمانان ؤسالم بر اهل اين سرزمين از م: بگو: فرمودند

اهللا ما نيز به شاءن و إ،نيان و بازماندگانمان رحم كندخداوند به پيشي
. »شما خواهيم پيوست

@ÔÏÏ†«:  گفت�در روايتي آمده كه عائشه  émhÔjÛbi@ ìç@ a‡î@É
ÞbÔÏ@ ZÜÇ@ âý�ÛaØîß@ âìÓ@ ‰a…@ áûäß´@ Lci@ å−ë@ ÂŠÏ@ ánãØ@á

@bäßŠ¤@ü@áèÜÛa@LæìÔyücáç†Èi@bänÐm@üë@áçŠuCRN
پيامبر را گم كردم پس ناگهان متوجه شدم كه او در قبرستان «

منين، شما از ما پيشي ؤبقيع است و فرمود سالم بر شما اي قوم م
 پروردگارا ما را از اجر آنها ،شويملحق ميگرفتيد و ما به شما م

. » و بعد از آنان ما را مبتال مكن،محروم مگردان

�−q&�8 0�l� �
�−q&�8 0�l� �
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@�a@ÞìL‰@Šß�@‰ìjÔi«: گويد مي	در روايتي ابن عباس

†½aíäòÏ@dÜÇ@ ÝjÓîÞbÔÏ@ éèuìi@ áèZÜÇ@ âý�Ûa@Øî@ áí@ bc@L‰ìjÔÛa@ Ýç
íÛë@bäÛ@�a@ŠÐÌØ@Lácþbi@å−ë@LbäÐÜL@ánãŠqCQN

 مدينه عبور كردند پس رو به ستان بر قبر�مبر خداروزي پيا«

 سالم بر شما اي صاحبان قبرها، خداوند از ما و :آنان كرد و گفت

. » و ما به دنبال شما هستيم،آهنگان مائيدشما پيش. شما خشنود گردد

D×@æb: كند كه گفت روايت مي�ابوداود از عثمان بن عفان 
�äÛa�g½a@ åÏ…@ åß@ ÎŠÏ@ a‡îÓë@ oÜÇ@ Ñîë@ LéÞbÓ@ Z@aëŠÐÌnLa

þAØîë@LájrnÛa@éÛ@�a@aìÜLîhÏ@oŁa@éã@æŽíÞb�CRN
شد بر روي آن پيامبر خدا وقتي از دفن ميت فارغ مي«

 و از خدا ،براي برادرتان طلب مغفرت كنيد: گفتايستاد و ميمي

 زيرا هم اكنون ،بخواهيد او را در جواب سواالت ثابت قدم گرداند

. ودشاز او سوال مي

: داندحديثي روايت شده است كه ابن عبدالبر آن را صحيح مي

»géã�ÞbÓ@Z@Ýu‰@åß@ bß@¹@ÝuŠÛa@dÔi@ Š×@æbí¿@ éÏŠÈã†Ûa@î@Lb
ÏîÜÇ@áÜ�î@égsüÜÇ@�a@…‰îny@Léyë‰@éóí…Š�CN

�−q&�8 0�l� �
�−-.�$ /0�1
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هر مردي بر قبر مردي ديگر كه در دنيا :  گفت�پيامبر خدا«

 خداوند روح را ،و سالم كندشناخته است عبور كند و به ااو را مي

.»گرداند تا جواب سالمش را بدهدبه او باز مي

 و به امتش ،داد انجام مي�ها اعمالي است كه پيامبر خدااين

امر كرده است بعد از دفن اموات آن را در قبرستان مسلمانان و 

سالم به ميت مانند . هنگام زيارت قبور و مرور بر آنها انجام دهند

 همانطور كه ، است اون به زنده و دعا خواندن برايسالم كرد

هنگام نماز ميت قبل از دفن و يا بعد از آن براي ميت دعاء خوانده 

 و ضمن دعاء براي ميت، نمازگزاران حاضر و ساير ،شودمي

ها و امثالشان از تمام اين. گردندمسلمانان نيز مشمول دعاء مي

.ست و مسلمانان پيشين ا�سنت پيامبر خدا

. دهند كجااين موارد كجا و كارهايي كه قبرپرستان انجام مي
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»چه چيزي قبرپرستان را اين چنين مبتال كرد«

چه : گويد او مي، طرح كرده است:اين استفهام را ابن قيم 

در صورتي كه . چيزي قبرپرستان را اين چنين مبتال كرده است

 و مرگ ،ا نيستندمعلوم است مردگان مالك سود و زياني براي آنه

.و زندگي و دوباره زنده شدن در دست آنها نيست

. علت آن امور زير است: در جواب گفته شده

جهل و ناداني نسبت به حقيقت آنچه كه خداوند انبياء را -1

براي تحقق آن فرستاد كه همانا تحقيق توحيد و قطع اسباب شرك 

، كم استبراستي نصيب آنها در اين رابطه علم به توحيد. است

 و بخاطر نداشتن علم كند،طان آنان را به فتنه دعوت ميلذا شي

توانند دعوت شيطان را رد كنند، سرانجام متناسب با كافي نمي

 و فقط باندازه علمشان در ،پذيرندجهلي كه دارند دعوت او را مي

. ماننداين راستا مصون مي

به زبان پرستان آنها را احاديث كذب و موضوع كه امثال بت-2

اند و با دين و رسالت او تناقضي آشكار  بسته�پيامبر خدا

Dg@a‡ÇcînØþa@áÜÈÏ@‰ìßØîi@ád‰ìjÔÛa@lbz•CQNمانند حديث . دارد
.» الزم است به اموات پناه ببريدوقتي كارها شما را خسته كرد«

�−�& �0��@ ;8�8� 2 T*� �(X 2 98� TE�
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�DìÛc@@åو حديث yc†y×éÈÐã@ Šv¡@ éäÃ@áCQN»  اگر يكي از

. »رسانده باشد به او سود مين داشتظشما به سنگي حسن 

آنرا مشركين ،داردتناقض دين اسالم كه با و امثال اين احاديث 

 از جمله جهال  آنهاامثالو آنان  و در بين ،اندهكردو اختراع وضع 

 و خداوند پيامبرش را مبعوث كرد ، استهدديو گمراهان رايج گر

 و امتش ،دها حسن ظن دارد به قتل برسانتا كسي را كه به سنگ

.هاي متصل به فتنه ابتالء قبور دور كندرا از راه

:، مثالًاندهايي كه از اين قبور براي آنان نقل شدهداستان-3

فالني در مشكالتش به قبر فالن شخص پناه برد و از آنها رهايي 

يا فالني براي رفع حاجتش نزد فالن قبر دعا كرد پس . يافت

ري به او رسيد و نزد صاحب و فالني ضر. نيازش بر آورده شد

 نزد خدمتكاران و ،فالن قبر فريادرسي كرد و ضررش برطرف شد

كه ذكر آنها سخن را . ها زياد استداران مقابر اين نوع داستانپرده

 يعني آنان از جمله دروغگوترين مخلوقات خدا ،كشاندبه درازا مي

ن و رفع ها نيز در قضاء حاجاتشا و انسان،بر زندگان و مردگانند

شنود قبر فالن شخص ها حريص هستند لذا وقتي انسان ميزيان

،كند شيطان با لطافت او را دعوت مي،اي استداروي تجربه شده

�−�W@ ,98� ~�¥��  : ��5¦� £�.��+���� :7
�� �*�Q�� ,�33� � t(z�� �((����3���
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 سپس انسان با ،كنديعني ابتدا او را به دعاء نزد قبور ترغيب مي

ولي خداوند بخاطر آنچه بر . كندذلت و شكستگي خاص دعا مي

.  نه بخاطر قبر،كندئش را استجابه ميقلبش مستولي گشته دعا

يعني اگر او با چنين حالتي در دكان، ميكده، حمام و بازار دعاء 

كند  اما جاهل گمان مي،بخواند خدا جواب دعايش را خواهد داد

 در صورتي ،خداوند به علت تاثير قبر دعايش را اجابت كرده است

 زيرا ،پذيردكه خداوند دعاء كافر را نيز در حالت اضطرار مي

�ξä.‘‰Ïϑ: فرمايدخداوند متعال مي œΡÏIωàσ ¯≈ yδÏIωàσ ¯≈ yδ uρôÏΒÏ!$sÜ tãy7 În/ u‘4

$tΒ uρtβ% x.â !$sÜ tãš�În/ u‘# ·‘θÝà øtxΧ∩⊄⊃∪ �N)هر يك از اين دو «.)20: اإلسراء

 و عطاى ؛دهيمگروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى

�و ابراهيم.»ع نشده استمن) از كسى(پروردگارت هرگز 
—�ø−ã: فرمود ö‘ $#uρ…ã&s# ÷δ r&zÏΒÏN≡t� yϑ ¨V9$#ôtΒztΒ# uΝåκ ÷]ÏΒ«! $$Î/ÏΘöθu‹ ø9$# uρÌ� ÅzFψ $#�N

و اهل ! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! پروردگارا«.)126: البقره(

 از ثمرات -اندآنها كه به خدا و روز بازپسين، ايمان آورده-آن را 

�tΒ:  خداوند متعال فرمود.»، روزى ده)اگونگون( uρt� x�x.… çµãèÏnG tΒ é' sù

Wξ‹ Î= s%§Ν èOÿ… çν”�sÜ ôÊr&4’ n< Î)É># x‹tãÍ‘$̈Ζ9$#(}§ø♥ Î/ uρç'CÅÁyϑ ø9 $#∩⊇⊄∉∪�N)126: البقره(.

 سپس آنها را به ؛اما به آنها كه كافر شدند، بهره كمى خواهيم داد(«

.»انجامى دارند و چه بد سر؛كشانيمعذاب آتش مى
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پس اين طور نيست كه اگر خدا جواب دعاء هر كس را داد يعني 

خداوند . و او را دوست دارد. خداوند از او و از كارش راضي است

ي از بسيار. دهدمن و كافر را ميؤ يا م،جواب دعاء نيكوكار و فاجر
 و تماماً،خوانندشروط يا غير مجاز را ميمردم دعائي تجاوزكارانه با 

برد عمل او صالح و مورد  لذا گمان مي،گردديا بعضاً مستجاب مي

ا اعطاء ب اما او به منزله كسي است كه خداوند ،پسند خداوند است

برد  در حالي كه او گمان مي،دهداموال و اوالد به او مهلت مي
خداوند گشايد، مياودرهاى خيرات را با شتاب به روى خداوند 

$�: فرمايدمي £ϑn=sù(#θ Ý¡nΣ$ tΒ(#ρã� Åe2èŒÏµ Î/$ oΨ óstFsùóΟ ÎγøŠn=tæz>≡uθ ö/ r&Èe≅ à2

>ó_x«�N)آنچه ) اندرزها سودى نبخشيد، و(هنگامى كه ) آرى(«.)44: األنعام

را ) از نعمتها(را به آنها يادآورى شده بود فراموش كردند، درهاى همه چيز 

.»به روى آنها گشوديم

 و ،گيردعي در برابر آن پاداش ميدعاء گاهي عبادتي است كه دا

 زياني عليه او ، و گاهىاي جهت رفع حاجتش استگاهي خواسته
و يا از . شوديا به علت آنچه بدست آورده است معاقبه مي. گرددمي

گردد ولي پس حاجتش برطرف مي. شودمنزلت و درجه او كاسته مي

ه است به علت تضييع حقوق يا تجاوز از حدودي كه از او سر زد

.1»گرددمعاقبه مي

�−�� �¤�O�  "�5R< + :)5* -(H %&�����−�����
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»نداهدر فتنه افتادآنها  كه يدآگاه باش«

I¿@pŠÄãÏ@p†uìÏ@Ñz–½a@îÇbg@éò: گويد مي:امام احمد
�a@ÞìL‰�¿@qýq@òqýqë@´@åß@�bÈ™ìß@×@ÝÈu@áq@L�a@lbn

íµbÈm@éÛìÓ@ìÜn�Í‘ x‹ósuŠù= sùtÏ% ©!$#tβθà� Ï9$sƒä†ôtãÿÍνÍ( ö∆r&βr&öΝ åκz:ŠÅÁè?îπuΖ ÷FÏù

÷ρr&öΝåκ z:Z ÅÁãƒë># x‹tãíΟŠÏ9 r&∩∉⊂∪ �N)63: النور(.@ ÝÈuë@Øíë@ bç‰ŠíÞìÔ@Z
c‰†mðänÐÛa@bß@òänÐÛa@_òŠ’Ûa@Ú@éÜÈÛ@c@æí¿@ÉÔ‘@éjÜÓ@ïŒÛa@åß@õí@Í
ÏîŒíÏ@éjÜÓ@ÍîÜèØéHQN»سي و سه مورد اطاعت ،به قرآن نگاه كردم 

وت اين آيه  سپس شروع كرد به تال، را در آن يافتم�از پيامبر 

كنند، بايد بترسند از  مخالفت مى)پيامبر(فرمان اوبا پس آنان كه «

او .»اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسداينكه فتنه

داني كه فتنه چيست؟ آيا مي: شروع به تكرار اين آيه كرد و گفت

 شايد در قلب او اندكي انحراف ايجاد شده،فتنه همان شرك است

. »باشد و از حق منحرف گردد و او را هالك گرداند

 شرك بر حافظان گنبدها و اجتماعات و كساني كه اموات ةفتن

 و به علت ،دانند قرار گرفتشان به خداوند ميىرا باعث نزديك

 و پشت ،عدم اعتصام آنان به روش و سنت امين آسمان و زمين

�−@�&D� � |�^	�� �z& %&D ,�+� ��
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وقتي . اندم رسيدهسر گذاشتن دستورات و اوامر او به اين سرانجا

 برترين قبر روي زمين است با اين وجود �كه قبر پيامبر خدا

ايشان منع كردند كه قبرشان مسجد و يا محل برگزاري اعياد شود 

دهم پس شما را به خدايت سوگند مي). كه دالئل آن قبالً بيان شد(

 نسبت به اين نهي �به من بگو چه قبري از قبر پيامبر خدا

).قبر هر كس با هر عنوان كه باشد(ت اوالتر اس

	حقيقتاً برترين تابعين از اهل بيت ايشان علي بن حسين 
نهي از اين عمل كرد  دعا مي�مردي را كه نزد قبر پيامبر خدا

و براي آن مرد به حديثي استدالل كرد كه ايشان راوي آن ،كرد

 و ، به او رسيده است	است كه از پدرش حسن و از جدش علي

. طبعاً او از هر كس ديگر به معنايش داناتر است

اش و همچنين پسر عمويش حسن بن حسن كه شيخ خانواده

�دانست بدون دخول به مسجد به قصد قبرشبود مكروه مي
 و اين كار را مانند عيدگاه قرار دادن قبر ايشان ،سالم كرده شود

. نمودتلقي مي

 در ،گان اوليه دين بود از دقت فقه سلف صالح و پيشاهن،و اين

�مورد قريب الوقوع بودن خطر به كساني كه از اوامر پيامبر
 است كه �كنند و اين صديق بزرگ امت اسالميپيچي ميسر
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@D‰bm: فرمايدمي o�Û×‘@ �bî@ �b÷×�a@ ÞìL‰@ æb�í@ éi@ ÝàÈgsü

éi@ oÜàÇLë@gãó’Aþ@ ïgŠm@ æ×‘@ oî@ åß@ �b÷c@ êŠßc@ æc‹íÍCN
داد من هيچ يك از آن را  انجام مي�يامبر خدااعمالي را كه پ«

ترسيدم كه اگر  و هميشه مي، مگر به آن عمل نمايم،كردمترك نمي

 را ترك كنم ممكن است به انحراف �يكي از دستورات پيامبر

. »از حق مبتال بشوم

ربيع نقل شده، از عمران بن حصين شنيد كه الاز حجير بن ابي 

تمام حياء خير  «aî@õbA6×éÜCN§«: مود فر�گفت پيامبر خدامي

�@�gŞæ«:  بشير بن كعب گفت.»استa‰bÓë@éäßë@�bÐÈ™@éäß@CN»  همانا

 و برخي ديگر احترام به ،ها ناشي از ضعف هستندبرخي از حياء

گفتم مرد .  عمران گفت اي اباحجين اين كيست،»ذات حق تعالي

من شنيد كه از از : عمران گفت. خوبي است و ترسي از او نيست

@éäßë@«: كردم سپس گفتپيامبر خدا حديث نقل مي ÑÈ™@ éäß
‰bÓëCNكنم قسم به خدا امروز ديگر حديثي براي شما نقل نمي .

كند و از صحابي بزرگ عبداهللا بن مغفل صله رحم را قطع مي

با او �كند وقتي كه در حديث پيامبر دوستش دوري مي

@Dóèã�äÛa: يت كرد و گفت روا�اين صحابي . كندمعارضه مي
Òˆ¨a@ åÇCNخذف يعني ( از خذف نهي كرد � پيامبر خدا
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�@Dg•@…bİ–m@ü@bèãîäm@üë: و فرمودند) ريزهپرت كردن سنگa†Ø@d

�aë†ÇLÛë@ØÈÛa@ dÔÐm@ bèä´më@Øå�Ûa@ Š�CN»  زيرا پرت كردن

 بلكه ، و نه دشمن را زخمي،كندريزه نه شكار را صيد ميسنگ

مرد به عبداهللا .  و يا دندان را بشكند،را كور كندممكن است چشم 

عبداهللا بن » اين چه اشكالي دارد «Di@bßëdaˆç@?CN: بن مغفل گفت

@Dgãïcq†yÙ�a@ÞìL‰@åÇ@�@ü@�aë@Laˆç@ÞìÔmë: مغفل گفت
×càÜÙc�a†iCN» كنم و  حديث برايت نقل مي�من از پيامبر خدا

.»زنما تو حرف نمي به خدا هرگز بگويي، قسمتو چنين مي

@Dc@åß:  آمد و به او گفت:مردي نزد مالك بن انس  âŠy
�äÛa@†v�ß�c‡@åß@ëðÜ§a@îÐòCN»  در ) براي انجام حج(آيا

ميقات اهل مدينه كه به (مسجد النبي احرام ببندم يا در ذو الخليفه 

در ذو الخليفه : مالك به او جواب داد» )أبيار علي مشهور است

.  احرام بستم�من در مسجد النبي: پس مرد گفت. احرام ببند

‘�Í. مالك در رد كار او اين آيه را قرائت نمود x‹ósuŠù= sùtÏ% ©!$#tβθà� Ï9$sƒä†

ôtãÿÍνÍ( ö∆r&βr&öΝåκ z:ŠÅÁè?îπuΖ ÷FÏù÷ρr&öΝ åκ z:Z ÅÁãƒë># x‹tãíΟŠÏ9 r&∩∉⊂∪ �N)63: النور(.

 با �امبر دربارة كسي كه در حديث پي�ابو سعيد خدري

�DcNÈà: گويدكند مياو معارضه ميmc�a@ÞìL‰@åÇ@t†y�
cÞbÓ@ éã@ ZDjm@ üî†Ûa@ aìÈí†Ûbi@ ‰bäí‰bäL@ áç‰†Ûbi@ áç‰†Ûaë@gsü@�ýrß@
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üë@LÝr¶jmî@áq@LÝufi@�ýubÇ@bèäß@aìÈcMÐm@oãMÐm@b¶@@ü@�aë@L

íûëíNë@ígbÚ@o’Ç@bß@gsü†v�½a@CN
كني،  نقل كنم گوش مي�مبر خداآيا اگر حديثي را از پيا«

معامله دينار به دينار يا درهم به درهم نكنيد مگر : ايشان فرمودند

 سپس تو ، و با آنها معامله نقد و نسيه نكنيد،درست مانند هم باشند

قسم به خدا تا زماني كه زنده . كنيبه ميل خودت فتوي صادر مي

.»گري نيستمسجد جاي ديدر من و تو جز  مالقاتى بين هستي

دهد دانستم چگونه عقل اهل قبور به آنها اجازه مياي كاش مي

شود كه صراحتاً و آشكارا با امر پيامبر خداو نفسشان راضي مي

 از ، مخالفت كرده و علناً منهيات او را بر عكس عملي سازند�

گچكارى،جمله منهيات ايشان ساختمان درست كردن روي قبور 

 و روشن كردن ،هاها و پارچهانواع فرشو فرش كردن آنها با 

.  و قرار دادن قبور به عنوان مساجد و عيدگاه است،شمع روي آنها

 و ،و نيازها مطالبه گردد. ها ريخته شودو همچنين در آنجا اشك

زراي و رقص و در اطراف آن انواع گناهان از جمله تضرع و

حاجات ابراز  و انواع نيازها و ،ا صورت گيردطواف و انواع لهوه

 نعره كشيدن و تملق كردن و ، و فسق و فجور بر پا شود،گردد

 و حكم به نافع و ضار ،هاي پوسيدهاظهار ادب در برابر استخوان
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 و اين ،تا در گودال تاريك شرك بيافتند. بودن آنها صادر شود

�tΒ: فرمودة خداوند دربارة آنان صدق كند uρÈ,Ï%$t±ç„tΑθß™§�9 $#.ÏΒ

Ï‰ ÷èt/$tΒt¨t6s?ã&s!3“y‰ ßγø9 $#ôìÎ6−Ftƒuρu'öC xîÈ≅‹ Î6y™tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#Ï&Îk!uθçΡ$tΒ4’̄< uθs?

Ï&Î# óÁçΡ uρzΝ ¨Ψ yγy_(ôNu !$y™uρ#·'C ÅÁtΒ∩⊇⊇∈∪ �N)115: النساء(.

كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت كند، و از «

رود و را به همان راه كه مىراهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما ا

. » و جايگاه بدى دارد؛كنيم و به دوزخ داخل مى؛بريممى

و انسان عاقل نسبت به كسي كه دچار تاريكي قلب و صورت 

كند زيرا اين آيات  تعجب نمي،شودو مرگ عقل و روح مي

pκ$�: خواندخداوند را مي š‰r' ¯≈ tƒzƒÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#θç7ŠÉftG ó™$#¬!ÉΑθß™§�= Ï9 uρ# sŒÎ)

öΝ ä.$tãyŠ$yϑ Ï9öΝà6‹ ÍŠøtä†�N)ايداى كسانى كه ايمان آورده«.)24: األنفال !

كنيد هنگامى كه شما را به سوى دعوت خدا و پيامبر را اجابت

:فرمايدمي و.»بخشدخواند كه شما را حيات مىچيزى مى

�(#θãè‹ ÏÛr&uρ©! $#tΑθß™§�9 $# uρöΝ à6¯= yès9šχθßϑ ymö� è?∩⊇⊂⊄∪ �N)132: آل عمران(.

و. »و خدا و پيامبر را اطاعت كنيد، تا مشمول رحمت شويد«

≅�ö:فرمايدمي è%(#θãè‹ ÏÛr&©! $#(#θãè‹ ÏÛr&uρtΑθß™§�9 $#(χ Î* sù(#öθ©9 uθs?$yϑ ¯Ρ Î* sùÏµø‹ n= tã

$tΒŸ≅ ÏiΗ äqΝà6ø‹ n= tæuρ$̈ΒóΟ çFù= ÏiΗ äq(βÎ) uρçνθãè‹ ÏÜ è?(#ρß‰ tG ôγs?4$tΒ uρ’ n?tãÉΑθß™§�9 $#�ωÎ)
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à[≈ n= t7 ø9$#ÚÎ7 ßϑ ø9 $#∩∈⊆∪ �N)خدا را اطاعت كنيد، و از : بگو«.)54: النور

و اگر سرپيچى نماييد، پيامبر مسؤول اعمال ! پيامبرش فرمان بريد

اما اگر از او اطاعت ! خويش است و شما مسؤول اعمال خود

ن آشكار  و بر پيامبر چيزى جز رساند؛كنيد، هدايت خواهيد شد

›θãè#)�:فرمايدميو.»نيست ÏÛr&uρ©! $#(#θãè‹ÏÛr&uρtΑθß™§�9 $#(#ρâ‘ x‹ ÷n$# uρ4βÎ* sù

öΝ çGøŠ©9 uθs?(#þθßϑ n= ÷æ$$sù$yϑ ¯Ρ r&4’ n?tã$uΖ Ï9θß™u‘à[≈ n= t7 ø9 $#ßÎ7ßϑ ø9 $#∩⊄∪ �N)92: المائده(.

) از مخالفت فرمان او(و ! اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد«

)  و؛مستحق مجازات خواهيد بود( و اگر روى برگردانيد، !بترسيد

و اين (بدانيد بر پيامبر ما، جز ابالغ آشكار، چيز ديگرى نيست 

≅�:فرمايدميو»)وظيفه را در برابر شما، انجام داده است è%(#θãè‹ ÏÛr&

©! $#š^θß™§�9 $#uρ(βÎ* sù(# öθ©9 uθs?¨βÎ* sù©!$#Ÿω]= Ïtä†tÍ� Ï�≈s3ø9 $#∩⊂⊄∪ �N)آل عمران :

و اگر سرپيچى ! ، اطاعت كنيد)او(از خدا و فرستاده : بگو«.)32

.»داردكنيد، خداوند كافران را دوست نمى

هر گاه يكي از شما حديثي : گويد مي:امام ابن بطه العكبري

 شنيده شده است و علماء از پيامبر �را شنيد كه از پيامبر خدا

 با راي ، و عاقل به آن احتجاج نمودندروايت نمودند و امامان عالم

و هواي نفساني خود با آن مخالفت نكند تا دچار وعدة خدا دربارة آن 
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‘�Í: فرمايدزيرا خداوند مي. نشود x‹ósuŠù=sùt Ï%©! $#tβθ à� Ï9$ sƒ ä†ôtãÿÍν Í( ö∆ r&β r&

öΝåκz:ŠÅÁè?îπ uΖ÷FÏù÷ρr&öΝåκz:Z ÅÁãƒë>#x‹tãíΟŠÏ9 r&∩∉⊂∪ �N)با پس آنان كه «. )63: النور

اى كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه مخالفت مى)پيامبر(فرمان او

.»دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد

دانيد منظور از فتنه در اينجا چيست؟ قسم به خدا منظور از آيا مي

زيرا خداوند .  و كفر بعد از ايمان است،آن شرك به خداوند بزرگ

�öΝèδθ: رمايدفمي è=ÏG≈s% uρ4 ®L ymŸωtβθ ä3 s?×π oΨ ÷FÏù�N)و با آنها پيكار  «.)193: البقره

يعني » باقى نماند) و بت پرستى، و سلب آزادى از مردم،(تا فتنه ! كنيد

. تا شركي نماند

�öΝèδθ: فرمايدو همچنين خداوند مي è=çFø% $#uρß]ø‹ ymöΝèδθ ßϑçG ø� É) rO

Νèδθ ã_Ì� ÷z r& uρôÏiΒß]ø‹ ymöΝä.θ ã_t� ÷z r&4èπ uΖ÷FÏ� ø9 $# uρ‘‰x©r&zÏΒÈ≅ ÷G s) ø9 $#�N)191: البقره(.

هر كجا ) بت پرستانى كه از هيچ گونه جنايتى ابا ندارند(و آنها را «

، )مكه(و از آن جا كه شما را بيرون ساختند ! يافتيد، به قتل برسانيد

.»هم بدتر استاز كشتار ) و بت پرستى(و فتنه ! آنها را بيرون كنيد

.1يعني شرك به خداوند از جنگ شما با آنان بدتر است

�− s�1. F� :<� �7_ %�� �v�@�&�¡ �(c�7�� �H�g �Q1	� � £(��Z , :z& %&�f��^A−"x��� s��& - T�Q@
 I�`98��



101

&� '�! �)#����
سقوط خانه عنكبوت 

≅�È: فرمايدخداوند مي è%(#θãã ÷Š$#šÏ% ©!$#Λ äôϑ tã y—ÏiΒÈβρßŠ(«! $#Ÿω

šχθà6Î= ôϑ tƒtΑ$s) ÷WÏΒ;ο§‘ sŒ†ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#Ÿωuρ’ÎûÇÚö‘ F{$#$tΒ uρöΝçλm;

$yϑ ÎγŠÏùÏΒ78÷' Å°$tΒ uρ…çµs9Ν åκ ÷]ÏΒÏiΒ9'C Îγsß∩⊄⊄∪ Ÿωuρßìx�Ζs?èπyè≈ x� ¤±9$#ÿ… çνy‰ΨÏã

�ωÎ)ôyϑ Ï9šχ ÏŒr&… 4çµs9�N)كسانى را كه غير از خدا «: بگو«.)23-22: سبأ

آنها هرگز گرهى از كار شما ! (پنداريد بخوانيدمى) معبود خود(

 زمين اى در آسمانها وآنها به اندازه ذره) گشايند، چرا كهنمى

آنها شريكند، و نه ياور ) خلقت و مالكيت(مالك نيستند، و نه در 

هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه . بودند) در آفرينش(او 

.»اذن داده، سودى ندارد

هايي را كه با دعا كردن اين آيه بر ياران بيت عنكبوت تمام راه

. شدندوارد ميها به شرك از مردگان و وابستگي به آنان از آن راه

 و از ،بنددروي آنها تمام درها را مي و در روبه،كندمسدود مي

 زيرا دعاكننده با مدعو خود تعلق ،بخشدچهار طريق استحكام مي

 و يا كشف ضرري كه از مدعو ، مگر به اميد رسيدن به سود،ندارد

 و اال اگر اميد منفعت را در هر حال از او نداشته ،خود انتظار دارد

. و رغبت و رهبت از او ندارد،گرددشد قلبش به او وابسته نميبا

: اين چهار طريق عبارتند از
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بايد مدعو اسباب جلب نفع و دفع ضرر به دعاكننده را -1

 در حالي كه خداوند اين راه را قطع كرده است و به ما ،دارا باشد

=�ωšχθà6Îدهد كه اين مدعوين غير خدا خبر مي ôϑ tƒtΑ$s) ÷WÏΒ;ο§‘ sŒ

†ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#Ÿωuρ’ ÎûÇÚö‘ F{$#�N)اى در آنها به اندازه ذره«.)22: سبأ

هر . ملكيت همه از آن خداست.»آسمانها و زمين مالك نيستند

. كندطور كه بخواهد در آن تصرف مي

باشد در اين ) خداوند(اينكه مدعو شريك مالك اصلي -2

سهمش از شراكت تواند به دعاكنندة خود به اندازة صورت مي

tΒ$�: فرمايدكند و مياما خداوند اين امر را نيز نفي مي. كمك كند uρ

öΝ çλm;$yϑ ÎγŠÏùÏΒ78÷' Å°�N» آنها شريكند) خلقت و مالكيت(و نه در«.

اينكه مدعو وزير و معاون مالك باشد و در كارهايش به او -3

. كند لذا از جايگاهش براي كمك به دعاكننده استفاده ،كمك كند

tΒ$�. كنددر اينجا خداوند وجود معاون در ملكش را نفي مي uρ… çµs9

Ν åκ÷] ÏΒÏiΒ9'CÎγsß�N»بودند) در آفرينشخداوند  ( اوو نه ياور«.

آنچه باقي مانده اين است كه مدعو مقام و منزلت و يا -4

محبوبيتي نزد مالك داشته باشد كه بتواند با آن نزد مالك براي 

��ω: فرمايدكه خداوند در اين باره مي. فاعتي كنداش شدعاكننده
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ßìx�Ζ s?èπyè≈ x� ¤±9 $#�ωÎ)ôtΒtβÏŒr&ã&s!�N)شفاعت هيچ كس سودى «.)109: طه

 پس.»بخشد، جز كسى كه خداوند رحمان به او اجازه دادهنمى

. هيچ شفاعتي وجود ندارد جز در مواردي كه قبالً مفصالً بيان شد

اند؟ و به چه دليلي تمسك  دست آويختهاينان به چه طنابي

اند؟ در مقابل نصوص قرآن و سنت به چه جهتي افتخار جسته

خداوند متعال مالك الملك است و در ملك خودش ! كنند؟مي

نياز از هر چيز غير كند و او ذاتاً غني و بياش تصرف ميطبق اراده

 نزد او  و هيچ كس،او شريك ندارد، وزير و ياور ندارد. خود است

 و جز در ،كند جز به شروطي كه مطرح نموده استشفاعت نمي

 پس آيا اين اموات مدفون شده اين .اي كه بيان شده استمحدوده

. شرائط و ضوابط را دارند

خواهد كه بلكه خداوند متعال در چندين جا از قرآن از آنها مي

دليل سمعي يا عقلي براي اثبات مدعاي خود و حقانيت عملكرد

≅�ö: فرمايد خداوند مي،گويندخود بياورند اگر راست مي è%Ν çF÷ƒu u‘ r&

$̈Βšχθãã ô‰ s?ÏΒÈβρßŠ«! $#’ ÎΤρâ‘ r&# sŒ$tΒ(#θà) n= yzzÏΒÇÚö‘ F{$#÷Πr&öΝ çλm;Ô8÷' Å°

’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#(’ÎΤθçG øv$#5=≈ tG Å3Î/ÏiΒÈ≅ ö6s%!# x‹≈yδ÷ρr&;οt�≈ rOr&ï∅ÏiΒAΟù= ÏãβÎ)

÷Λ äΖà2šÏ% Ï‰≈ |¹∩⊆∪ �N)اين معبودهايى : به آنان بگو«.)4: األحقاف
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 به من نشان دهيد چه چيزى از ،كنيدرا كه غير از خدا پرستش مى

شركتى در آفرينش آسمانها ) با خداوند(اند، يا زمين را آفريده

، يا اثر علمى از گذشتگان براى قرآندارند؟ كتابى آسمانى پيش از 

اگر راست ) ليل صدق گفتار شما باشدكه د(من بياوريد 

.»!گوييدمى
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پرستانشبيه كامل بين خانه عنكبوت و قبرتطابق وجه ت

وجه شبه كامل با نقاط سه گانه آن بين دو ركن تشبيه يعني 

 و اصحاب قبور آناني كه واليتشان را ،خانه عنكبوت از يك طرف

اند از طرف ديگر قابل به دور از خداوند به اموات وابسته كرده

. تطبيق است

اينان واليت خودشان را به : ضعف و سستي:نقطه اول

مخلوقاتي ضعيف كه هيچ سود و زياني و مرگ و حياتي را در 

 و در ، و زنده شدن پس از مرگ را مالك نيستند،دست ندارند

اند كه حمد و ستايش مقابل واليت ذات حق تعالي را رها كرده

 و خير و شر ،تمام مخلوقات و همه مملوكات و ،خاص اوست

هر چه او اراده . گرددتمام امور نزد او باز مي. كالً در اختيار اوست

اگر چيزي . افتد و هر چه نخواهد قطعاً اتفاق نمي،كند خواهد شد

 و اگر چيزي را از كسي منع ،را ببخشد هيچ مانعي وجود ندارد

. د داشتاي براي آن وجود نخواهكند عطا كننده

خانه عنكبوت است به منزله دام و يعنى مشبه به :نقطه دوم

اصحاب . اي كه روي آن عبور كنداي است براي هر حشرهتله

اي هستند كه شيطان آن را نصب كرده قبور نيز اين چنين دام و تله

هيچ انساني نيست . هايي كه عقل و فهم ندارند براي انسان،است
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. شودمگر اينكه عبادتش نصيب شيطان ميكه بندة غير خدا باشد 

 و معبود ،برددر نيل به اغراضش سود مي) دروغي(عابد از معبود 

 و شريك قرار دادنش با خداوند متعال ،از عابد در تعظيم براي او

�Πöθtƒuρ: فرمايددر اين باره مي) جل جالله( خداوند ،بردبهره مي

óΟ èδç' à³øts†$YèŠÏΗ sdu' |³÷èyϑ≈ tƒÇdÅgø: $#Ï‰ s%Οè? ÷' sYõ3tG ó™$#zÏiΒÄ§Ρ M} $#(tΑ$s% uρΝ èδ äτ!$uŠÏ9 ÷ρr&

zÏiΒÄ§ΡM} $#$oΨ −/ u‘yìtFôϑ tG ó™$#$uΖ àÒ÷èt/<Ù÷èt7 Î/!$oΨ øón= t/ uρ$uΖ n= y_r&ü“Ï% ©!$#|M ù= §_r&$uΖ s94

tΑ$s%â‘$̈Ψ9 $#öΝ ä31uθ÷W tΒtÏ$ Î#≈ yz!$yγŠÏù�ωÎ)$tΒu!$x©ª! $#3¨βÎ)y7 −/u‘íΟ‹Å3ymÒΟŠÎ= tæ

∩⊇⊄∇∪ �N)همه آنها را جمع و ) خدا(در آن روز كه «.)128: األنعام

شما افراد ! اى جمعيت شياطين و جن:) گويدمى(محشور ميسازد، 

دوستان و پيروان آنها از ميان ! زيادى از انسانها را گمراه ساختيد

پيشوايان و (هر يك از ما دو گروه ! روردگاراپ: گويندانسانها مى

ما به لذات هوس آلود و  (؛از ديگرى استفاده كرديم) گمراهيروانپ

و به اجلى كه) ؛ و آنها بر ما حكومت كردند؛زودگذر رسيديم

آتش «: گويدمى) خداوند (.»براى ما مقرر داشته بودى رسيديم

 جاودانه در آن خواهيد ماند، مگر آنچه خدا ؛جايگاه شماست

. »ستپروردگار تو حكيم و دانا» بخواهد
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�tΠöθtƒuρöΝèδ: فرمايدميو  ç' à³øts†$YèŠÏΗ sd§Ν èOãΑθà) tƒÏπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9Ï Iωàσ ¯≈ yδr&

ö/ ä.$−ƒÎ)(#θçΡ$Ÿ2tβρß‰ ç7÷ètƒ∩⊆⊃∪ (#θä9$s%y7 oΨ≈ ysö6ß™|MΡ r&$uΖ –ŠÏ9 uρÏΒ(Ν ÎγÏΡρ ßŠö≅ t/

(#θçΡ% x.tβρß‰ ç7 ÷ètƒ(£Éfø9 $#Ν èδç' sYò2r&ΝÍκ Í5tβθãΖ ÏΒ ÷σ •Β∩⊆⊇∪ �N)به («.)41-40: سبأ

انگيزد، سپس روزى را كه خداوند همه آنان را بر مى) خاطر بياور

 آنها .»!كردند؟آيا اينها شما را پرستش مى: گويدبه فرشتگان مى

تنها تو ولى )! از اينكه همتايى داشته باشى(منزهى «: گويندمى

تش بلكه جن را پرس) كردندآنها ما را پرستش نمى (؛مائى، نه آنها

.»! و اكثرشان به آنها ايمان داشتند؛نمودندمى

�ΠöθtƒuρöΝèδ: فرمايدميو  ã� à±óstƒ$tΒ uρšχρß‰ ç7 ÷ètƒÏΒÈβρßŠ«!$#ãΑθà)u‹ sù

óΟ çFΡ r&u÷Λ äù= n= ôÊr&“ÏŠ$t6ÏãÏIωàσ ¯≈ yδ÷Πr&öΝ èδ(#θ1= |ÊŸ≅‹Î6¡¡9 $#∩⊇∠∪ (#θä9$s%y7 oΨ≈ ysö6ß™

$tΒtβ% x.Èöt7 .⊥ tƒ!$uΖ s9βr&x‹Ï‚−G ¯ΡÏΒš�ÏΡρßŠôÏΒu !$uŠÏ9 ÷ρr&Å3≈ s9 uρóΟßγtF÷è−G ¨Β

öΝ èδu !$t/# uuρ4®Lym(#θÝ¡nΣt� ò2Ïe%! $#(#θçΡ%x. uρ$JΒ öθs%# Y‘θç/∩⊇∇∪ �N)18-17: الفرقان(.

روزى را كه همه آنان و معبودهايى را كه غير از ) به خاطر بياور(«

آيا شما اين «: گويد مىكند، آنگاه به آنهاپرستند جمع مىخدا مى

در (. »!بندگان مرا گمراه كرديد يا خود آنان راه را گم كردند؟

براى ما شايسته نبود كه غير از تو ! منزهى تو«: گويندمى) پاسخ

اوليايى برگزينيم، ولى آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار 
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د و ياد تو را فراموش كردن) به جاى شكر نعمت(نمودى تا اينكه 

.»تباه و هالك شدند

�óΟ: فرمايدميو  s9r&ô‰ yγôã r&öΝ ä3ö‹ s9Î)ûÍ_t6≈ tƒtΠyŠ# uχ r&�ω(#ρß‰ç7 ÷ès?

z≈ sÜ ø‹¤±9 $#(… çµ̄Ρ Î)ö/ ä3s9Aρß‰ tã×Î7 •Β∩∉⊃∪ �N)آيا با شما عهد «.)60: يس

نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما 

.»دشمن آشكارى است؟

خدا رحمت كند شيخ حافظ حكمي را كه دربارة افعال 

: گويدقبرپرستان چنين مي

ìß@åß@pbub§a@ aì�ànÛaëáçbm@ aëˆ¥aëgáçaìç@ áè`
.طلبندها و نيازهايشان را از امواتشان ميآنان حاجت

. دهندو هواهاي نفساني خودشان را معبود خود قرار مي

†Ó@ áç…b•gÜiî¿@ �éAb‚Ï@i@Ýi†Ó@áèšÈ@åß@‰b•céAaŠÏ
.ابليس آنان را در دام خود صيد كرده است

. اندهاي او شدهبلكه بعضي از آنان جزو جوجه

 مشبه به يعني خانه عنكبوت داراي امنيت كاذبي :نقطه سوم

 لذا ،است كه در واقع هيچ كدام از امنيت حسي و معنوي را ندارد

ما از نظر امان معنوي به  ا،مشبه يعني قبرپرستان نيز چنين هستند

اند هرگز هيچ نوع امنيت و اطميناني خاطر شركي كه مرتكب شده
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=É)ù‘�: فرمايدخداوند مي. را نصيب نخواهند شد ãΖ y™’ÎûÉ>θè= è%

šÏ% ©!$#(#ρã� x�x.|= ôã ”�9$#!$yϑ Î/(#θà2u' õ° r&«!$$Î/$tΒöΝs9öΑ Íi” t∴ãƒÏµÎ/$YΖ≈ sÜù= ß™(

ãΝ ßγ1uρù' tΒ uρâ‘$̈Ψ9 $#4}§ø♥ Î/ uρ“uθ÷VtΒšÏϑ Î=≈ ©à9$#∩⊇∈⊇∪ �N)151: آل عمران(.

بزودى در دلهاى كافران، بخاطر اينكه بدون دليل، چيزهايى را «

 و جايگاه آنها، ؛افكنيمبراى خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس مى

.»! و چه بد جايگاهى است جايگاه ستمكاران؛آتش است

هايي را براي يان آنها قبالً وسيلهو از نظر امنيت حسي، پيشين

 و گمان بردند ،طلبيدندخودشان قرار دادند كه آنها را به فرياد مي

 پس سرانجام آنان به كجا ،كه اين همان توصيه خالص است

 نابودي و هالكت آنان درست از همان جايي بود كه گمان ؟رسيد

ن راستا هاي زير در ايپس به مثال. اندامنيت و آرامش را داشته

. توجه كنيم

آنان در نهايت اطمينان و امنيت به پيامبر خودشان :قوم نوح) الف

با انواع (و ! او ديوانه است «.)9: القمر(βθãΖøgxΧt�Å_ßŠø—$#uρ�N×)�گفتند مي

.  پس جزاي آنان چه بود.»بازداشته شد) آزارها از ادامه رسالتش

�% tæy‰ sùÿ… çµ −/u‘’ ÎoΤr&Ò>θ è= øótΒ÷' ÅÇ tGΡ$$sù∩⊇⊃∪ !$oΨóstF x� sùz>≡uθ ö/r&Ï !$yϑ¡¡9$#& !$oÿ Ï39�ÉΚpκ ÷]•Β∩⊇⊇∪ 

$tΡö�¤fsù uρuÚö‘F{ $#$ZΡθ ã‹ãã’ s+ tGø9$$sùâ !$yϑø9$##’ n? tã9�øΒ r&ô‰ s%u‘Ï‰ è%∩⊇⊄∪ çµ≈ oΨù= yϑymuρ4’ n? tã
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ÏN#sŒ8y≡uθ ø9r&9' ß ßŠuρ∩⊇⊂∪ “Ì�øgrB$uΖÏ⊥ ã‹ôãr'Î/[ !#t“ y_yϑÏj9tβ% x.t�Ï� ä.∩⊇⊆∪ �N)القمر :

من مغلوب «:به درگاه پروردگار عرضه داشت�نوح «.)10-14

 در اين هنگام .»!ام، انتقام مرا از آنها بگيرشده) اين قوم طغيانگر(

 و زمين را .درپى گشوديمدرهاى آسمان را با آبى فراوان و پى

 و اين دو آب به ؛هاى زيادى بيرون فرستاديمشكافتيم و چشمه

و او را بر )! و درياى وحشتناكى شد(زه مقدر با هم درآميختند اندا

 در  كشتي آن.مركبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار كرديم

اين ! كرد حركت مى ماداشتنگه ما و با حفظ ومنظر و ديدگاه

و ما آنان را  (!كافر شده بودند) نوحبه (كيفرى بود براى كسانى كه 

اين آيه اثبات صفت دو چشم براى خداوند در ). (غرق كرديم

.»)است كه به جالل و عظمت او اليق دارد

وقتي كه ابر عذاب . آنقدر به خود مطمئن بودند:قوم عاد) ب

≈›x#)�:آمد گفتندرا ديدند كه به سمت آنان مي yδÖÚÍ‘% tæ$tΡ ã� ÏÜøÿ’Ε�N

:فرمايدي خداوند م.»بارداين ابرى است كه بر ما مى«.)24: األحقاف(

�ö≅ t/uθèδ$tΒΛ äù= yf÷ètG ó™$#ÏµÎ/(ÓxƒÍ‘$pκ[ Ïùë># x‹tã×ΛÏ9 r&∩⊄⊆∪ ã� ÏiΒ y‰ è?¨≅ä.¥ óx«

Ì� øΒ r'Î/$pκ Íh5u‘(#θßst7 ô¹r' sùŸω#“t� ãƒ�ωÎ)öΝåκ ß]Å3≈ |¡tΒ4y7 Ï9≡x‹x.“Ì“ øgwΥtΠöθs) ø9 $#

tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $#∩⊄∈∪�N)اين :)  شدولى به آنها گفته(«.)25-24: األحقاف
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كرديد، تندبادى است همان چيزى است كه براى آمدنش شتاب مى

همه چيز را بفرمان . كه عذاب دردناكى در آن است) وحشتناك(

آنها صبح ) آرى(كند كوبد و نابود مىپروردگارش در هم مى

 ما ؛خوردهايشان به چشم نمىكردند در حالى كه چيزى جز خانه

. »دهيميفر مىگونه گروه مجرمان را كاين

وقاحت در اطمينان آنان را بدانجا رساند كه به :قوم ثمود) ج

�x: پيامبرشان چنين گفتند Î=≈|Á≈ tƒ$oΨ ÏK øv $#$yϑ Î/!$tΡß‰Ïès?βÎ)|MΨ ä.z ÏΒ

tÎ=y™ ö�ßϑ ø9 $#�N)هستى، ) خدا(اگر تو از فرستادگان ! اى صالح«.)77: فاألعرا

 پس چه چيز اتفاق افتاد؟ .»وركنى، بياآنچه ما را با آن تهديد مى

�ÞΟ ßγø? x‹ s{r' sùèπx� ô_§�9 $#(#θßst7 ô¹r' sù’ ÎûöΝ ÏδÍ‘# yŠtÏϑ ÏW≈ y_∩∠∇∪ �N)فعرااأل :

) تنها( و صبحگاهان، ؛سرانجام زمين لرزه آنها را فرا گرفت«.)78

.»هاشان باقى مانده بودجانشان در خانهجسم بى

‘�â: گفتندن ميآنان به دشمن خدا فرعو:قوم فرعون) د x‹s? r&

4y›θãΒ…çµtΒ öθs% uρ(#ρß‰Å¡ø� ã‹Ï9’ÎûÇÚö‘ F{$#x8u‘ x‹tƒuρš�tFyγÏ9# u uρ�N)األعراف :

كنى كه در زمين فساد كنند، و آيا موسى و قومش را رها مى«.)127

 و عاقبت همه آنان چنين شد كه .»تو و خدايانت را رها سازد؟

≈�µ. كندخداوند بيان مي tΡ õ‹ yzr'sù…çνyŠθãΖ ã_uρöΝßγ≈ tΡ õ‹ t6uΖ sù’ ÎûÉdΟ uŠø9 $#(ö� ÝàΡ$$sù
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y# ø‹x.šχ% Ÿ2èπt7 É)≈ tãšÏϑ Î=≈ ©à9$#∩⊆⊃∪ �N)ما نيز او و «.)40: القصص

 اكنون بنگر پايان كار ؛لشكريانش را گرفتيم و به دريا افكنديم

. »ظالمان چگونه بود

 افتاده  اتفاق مادهاين نهايت دردناكي است كه دربارة عنكبوت

هالكت، نابودي، قطع نسل به خاطر گمان اطمينان و امنيت . است

 و بخاطر مكلف نبودنش كارش خاتمه  ماده رفت،گرچه عنكبوت

 بخاطر سرنوشتي كه در انتظار )قبرپرستان(اينهااما كار . يافت

#�: فرمايديابد لذا خداوند ميآنهاست خاتمه نمي sŒÎ) uρ# uu‘šÏ% ©!$#

(#θä. u'õ° r&öΝ èδ u!$Ÿ2u' à°(#θä9$s%$oΨ −/ u‘Ï Iωàσ ¯≈yδ$tΡ äτ !% Ÿ2u' à°tÏ% ©!$#$̈Ζ ä.(#θããô‰ tΡÏΒ

š�ÏΡρ ßŠ((#öθs) ø9 r' sùÞΟ ÎγøŠs9 Î)tΑ öθs) ø9$#öΝ ä3̄Ρ Î)šχθç/ É‹≈ x6s9∩∇∉∪ (#öθs) ø9 r&uρ’ n< Î)«!$#

>‹ Í≥tΒ öθtƒzΟ n= ¡¡9$#(¨≅ |ÊuρΝ ßγ÷Ψ tã$̈Β(#θçΡ% x.tβρç' tIø� tƒ∩∇∠∪ �N)و «.)87-86: النحل

هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند 

اينها همتايانى هستند كه ما به جاى ! پروردگارا«: گويندبينند، مىمى

: گوينددر اين هنگام، معبودان به آنها مى«! خوانديمتو، آنها را مى

شما هواى نفس خود را پرستش ! (شما دروغگو هستيد«

در پيشگاه خدا تسليم ) ناگزير(و در آن روز، همگى . !)دكرديمى

بستند، گم و دروغ مى) نسبت به خدا( و تمام آنچه را ؛شوندمى

.»شودنابود مى



113

&� '�! �)#����
زنـيم، و   يى است كه ما براى مردم مى      هامثالاينها  

كنندجز دانايان آن را درك نمى

كند يفهمد و در آن تدبر نمآنها را نمي: گويد مي:ابن كثير 

.1جز راسخان و متبحر در علم

هايي است اين تعريف و مدح مثال: گويدمي:شيخ سعدي 

 و تعريف ، و تحريك براي تدبر در آنها،كه خداوند آورده است

 چنين انساني از ،كندكند و عنوان ميكسي كه در آنها تعقل مي

ها شود كسي كه در اين مثالپس استنباط مي. زمرة عالمان است

هاي بدليل اينكه خداوند مثال. قل نكند جزو عالمان نيستتع

 و مسائل بزرگ ،مذكور در قرآن را براي امور مهم، مفاهيم عاليه

.2مطرح كرده است

هايي را كه خداوند در كتابش ذكر كرده شأن و منزلت مثال

ها امور عقلي به امور حسي  اين مثال،است بسيار بزرگ است

حتي . ها در قرآن فراوانندتاً اين نوع مثالكنند كه حقيقنزديك مي

 و در اولين صفحه قرآن بعد از ،در اولين سوره بعد از سوره فاتحه

�−Nn. %&� N
5Z �+��3�
�− "�7�� -��^�� N
5Z 
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هايي كه زيرا بيشتر مثال. ذكر مقدمه سوره آنها را شروع كرده است

كند در آنها اصل دين و تثبيت توحيد و عقيده خداوند ذكر مي

. آورده شده است

<�z: فرمايدخداوند مي u' ŸÑΝ ä3s9WξsV¨ΒôÏiΒ(öΝ ä3Å¡à�Ρr&≅ yδΝ ä3©9ÏiΒ$̈Β

ôM s3n= tΒΝ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr&ÏiΒu !% Ÿ2u' à°’Îû$tΒöΝ à6≈ oΨø% y— u‘óΟ çFΡ r' sùÏµŠÏùÖ!# uθy™

öΝ ßγtΡθ èù$sƒrBöΝ à6ÏG x�ŠÏ‚x.4öΝ ä3|¡à�Ρr&y7 Ï9≡x‹Ÿ2ã≅Å_Áx� çΡÏM≈ tƒFψ $#5Θöθs) Ï9

šχθè= É) ÷ètƒ∩⊄∇∪ �N)28: الروم(.

اگر (آيا : خداوند مثالى از خودتان، براى شما زده است«

هاى شما هرگز در ، اين برده)اى داشته باشيدمملوك و برده

 آنچنان كه هر ؛باشندايم شريك شما مىروزيهايى كه به شما داده

دو مساوى بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بيم داشته 

اينچنين ! ى آزاد خود بيم داريد؟باشيد، آن گونه كه در مورد شركا

. »دهيمكنند شرح مىآيات خود را براى كسانى كه تعقل مى

وتان در رزقداريد كه بندهوقتي كه شما ناپسند مي: يعني

پس چگونه از بندگانم براي من شريك . روزي شريك شما گردد

لوهيت كه  آن هم ا،دهيد در چيزي كه تنها مال من استقرار مي

.ه كسي جز من نيستشايست
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پس هر كس چنين رنجي ببرد احترام و ارزش شايسته من را 

،نگرفته و مرا مستحق چيزي ندانسته است كه تنها حق من است

. نه حق مخلوقات من

'yγ•ƒr$�: فرمايدخداوند مي ¯≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#z> Î' àÑ×≅ sW tΒ(#θãèÏϑ tG ó™$$sùÿ… ã&s!4

	χ Î)šÏ% ©!$#šχθãã ô‰s?ÏΒÈβρßŠ«! $#s9(#θà)è= øƒs†$\/$t/ èŒÈθs9 uρ(#θãèyϑ tG ô_$#

… çµs9(βÎ) uρãΝ åκö:è= ó¡o„Ü>$t/ —%! $#$\↔ø‹ x©�ωçνρä‹ É)ΖtFó¡o„çµ÷Ψ ÏΒ4y#ãè|ÊÜ= Ï9$©Ü9$#

Ü>θè= ôÜ yϑ ø9$# uρ∩∠⊂∪ $tΒ(#ρâ‘ y‰s%©! $#¨,ymÿÍνÍ‘ ô‰ s%3¨βÎ)©! $#:”Èθs) s9î“ƒÍ• tã∩∠⊆∪�N

مثلى زده شده است، به آن گوش فرا ! دماى مر«.)74-73: الحج(

توانند مگسى خوانيد، هرگز نمىكسانى را كه غير از خدا مى: دهيد

و هرگاه ! بيافرينند، هر چند براى اين كار دست به دست هم دهند

هم اين ! توانند آن را باز پس گيرندمگس چيزى از آنها بربايد، نمى

هم اين عابدان، و هم آن  (كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبانطلب

 خداوند ؛خدا را آن گونه كه بايد بشناسند نشناختند. )معبودان

.»ناپذير استقوى و شكست

 و تعظيم به ه،پس قدر و منزلت حقيقي خداوند را رعايت نكرد

 كسي كه چيزي از انواع عبادات خاص هحق او را انجام نداد

 كه توان خلق ،م دهدخداوند متعال را براي مخلوقي غير خدا انجا

،ضعيفترين و كوچكترين حشره روي زمين يعني مگس را ندارد
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.  توان باز گرفتن را از او نداردبربايدبلكه اگر مگس چيزي را از او 

�y#ãè |ÊÜ=Ï9$ ©Ü9 $#Ü>θè=ôÜ yϑø9 $# uρ�N)كنندگان هم اين طلب«.)74: الحج

.»)معبودانهم اين عابدان، و هم آن (ناتوانند، و هم آن مطلوبان 

خواني تاسف شديدتر هنگامي كه اين قول خداوند را مي

‰�ô. شودمي s) s9uρ$oΨ ö/ u'ŸÑÄ¨$̈Ψ= Ï9’ Îû# x‹≈yδÈβ# uö� à) ø9$#ÏΒÈe≅ä.9≅ sW tΒöΝßγ̄= yè©9

tβρã� ©. x‹ tG tƒ∩⊄∠∪ �N)ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع «.)27: الزمر

.»مثلى زديم، شايد متذكر شوند

�‰ s) s9uρ$oΨ øù§' |ÀÄ¨$̈Ζ= Ï9’ Îû# x‹≈yδÈβ# u ö� à)ø9 $#ÏΒÈe≅ ä.9≅ sWtΒ#’ n1 r'sùç' sYø. r&

Ä¨$̈Ζ9 $#�ωÎ)# Y‘θà�à2∩∇∪ �N)ما در اين قرآن، براى مردم «.)89: اإلسراء

 اما ؛)و همه معارف در آن جمع است(اى آورديم از هر چيز نمونه

.»نكار، ابا داشتندجز ا) در برابر آن، از هر كارى(بيشتر مردم 

�ô‰ s) s9uρ$oΨ øù§' |À’ Îû# x‹≈yδÈβ# u ö�à) ø9 $#Ä¨$̈Ζ= Ï9ÏΒÈe≅ à29≅ sW tΒ4tβ% x. uρ

ß≈ |¡Ρ M}$#u' sYò2r&&óx«Zωy‰ ỳ∩∈⊆∪ �N)و در اين قرآن، از «.)54: الكهف

 ولى انسان بيش از هر ؛ايمهر گونه مثلى براى مردم بيان كرده

. »دپردازچيز، به مجادله مى

�ô‰ s) s9uρ$oΨ ö/ u' ŸÑÄ¨$̈Ζ= Ï9’Îû#x‹≈ yδÈβ# u ö�à) ø9 $#ÏΒÈe≅ ä.49≅ sWtΒÈ⌡s9 uρΝßγtG ø⁄Å_

7πtƒ$t↔Î/£s9θ à)u‹©9tÏ% ©!$#(# ÿρã� x� Ÿ2÷βÎ)óΟ çFΡ r&�ωÎ)tβθè= ÏÜ ö7 ãΒ∩∈∇∪ �N)58: الروم(.
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؛ما براى مردم در اين قرآن از هر گونه مثال و مطلبى بيان كرديم«

شما اهل باطليد «: گوينداى براى آنان بياورى، كافران مى آيهو اگر

.»)و اينها سحر و جادو است(

خداوند براي تقرير عقيده و توحيد و توضيح و تفهيم دين حق 

 و دين حق را ،به عقول مردم چقدر مثال در قرآن ذكر كرده است

. ها و دالئل قاطع بيان نموده استبا حجت

ها و دالئل قاطع و مستحكم بيشتر ثالبا وجود كثرت اين م

مردم جز مجادله و عناد و افكار حق و كفر به آيات خداوند راه 

�È⌡s9: فرمايدخداوند مي. ديگري را نپيمودند uρΝßγtG ø⁄Å_7πtƒ$t↔Î/£s9θ à)u‹©9

tÏ% ©!$#(# ÿρã� x� Ÿ2÷βÎ)óΟ çFΡ r&�ωÎ)tβθè= ÏÜ ö7ãΒ�N)ترجمه آن  «.)58: الروم

انشقاق ماه را : اگر يك آيه آشكار و واضح مانند: ييعن» گذشت

. گويند اين نشانه باطل و سحر استبراي آنان بياوري مي
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بعد از بيان اين مطالب بدان اي كسي كـه خداونـد            

را حفظ كندو ت

عبرتي هستند براي كسي كه دچار درد آيات ياد شده پند و

دانند، پس  مي از كساني كه خود را مسلمان،قبرپرستي شده است

 و از كيد دشمنانش خود را ،براي عبد الزم است خود را بيابد

. ها را بپرسد و از خودش اين سوال،حفظ كند

آن شركي كه خداوند آن را در قرآن گناه بزرگ تلقي -1

دهد كه صاحب آن هرگز بخشوده  و خبر مي؟كند چيستمي

هر چيزي غير  يا منظور ،ها هستندآيا تنها منظور بت. نخواهد شد

؟شودخدا است كه پرستش مي

و چه چيز را .  از چه چيز خود را تبرئه كرد�ابراهيم-2

از قومش نپسنديد؟ 

هاي پيشين را براي ما بازگو چرا خداوند اخبار امت-3

 و اين اخبار را ،دهد و افعال آنان را مورد سرزنش قرار مي،كندمي

كند و در منتشر ميها به صورت آيات تالوت شده در ميان انسان

؟نمايدكتاب حكيمش آنها را تكرار مي
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دهد بايد بخاطر داشته ها جواب ميدر حالي كه به اين سوال

 و آنان را وارد شرك ، شيطاني كه گذشتگان را گمراه نمود،باشد

 و گناهانش ، هرگز با او سازش نكرده و نخواهد كرد،بار كردزيان

و امت پيامبر .  قرار نخواهد گرفت�محمدبين او و امت 

هاي خداوند را تغيير نداده و همچنين  سنت�بزرگ محمد

طبيعت بشري را كه دائماً در معرض عارضه غفلت، نسيان، ناداني، 

. تغيير نخواهد داد. كفر، فسق و نافرماني است

شود و حقيقت آشكار برداشته مي) باز دارنده(تا زماني كه پردة 

≅�ã: كنيمقول حق خداوند را تالوت ميدد دائماً اين گرمي sW tΒ

šÏ% ©!$#(#ρä‹ sƒªB$#ÏΒÂχρßŠ«! $#u !$uŠÏ9 ÷ρr&È≅ sVyϑ x.ÏNθç6x6Ζ yèø9 $#ôN x‹ sƒªB$#$\F÷Z t/

(¨βÎ) uρš∅yδ ÷ρr&ÏNθã‹ ç6ø9 $#àM øŠt7 s9ÏNθç6x6Ζ yèø9 $#(öθs9(#θçΡ$Ÿ2šχθßϑ n= ôètƒ∩⊆⊇∪ 

¨βÎ)©! $#ãΝ n= ÷ètƒ$tΒšχθãã ô‰ tƒÏΒÏµÏΡρ ßŠÏΒ& ó_x«4uθèδ uρâ“ƒÍ“ yèø9 $#

ãΛÅ6ysø9 $#∩⊆⊄∪ š�ù= Ï? uρã≅≈sVøΒ F{$#$yγç/ Î' ôØ nΣÄ¨$̈Ζ= Ï9($tΒ uρ!$yγè= É) ÷ètƒ�ωÎ)

tβθßϑ Î=≈ yèø9 $#∩⊆⊂∪ �N)43-41: العنكبوت(.
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مثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود برگزيدند، مثل «

 در حالى كه ؛ى براى خود انتخاب كردهاعنكبوت است كه خانه

 خداوند .دانستندهاى خانه عنكبوت است اگر مىترين خانهسست

ناپذير و حكيم داند، و او شكستخوانند مىآنچه را غير از او مى

زنيم، و جز دانايان اينها مثالهايى است كه ما براى مردم مى. است

. »كنندآن را درك نمى

 و آل و �پيامبر رحمت محمددرود و رحمت خدا بر 

.اصحاب او

نوشته فقير به سوى خدا

خليل بن إبراهيم أمين
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