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 مقدمه

اند تـا جائيكـه   ان در حق بزرگان دينشان غلو نمودهدر طول تاريخ برخي از پيروان ادي
اند. و همچنين برخي ي او را پسر خدا پنداشتهرا خدا دانسته و برخ إعيسي پسر مريم

پسر و  پدر واز اند. خدا را مركب اسرائيل بوده پسر خدا پنداشته عزير را كه از علماي بني
بـه تصـور خـود    ها  در سختياند.  سه پنداشته و سه را يك پنداشتهقدس پنداشته و لروح ا

 .اند ود و خدا دانستهشده و اين دو را واسطه بين خ إ متوسل به عيسي و مريم
خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار ناخشنودي نموده ووعده آتش جهنم بـه  

 لبزرگ كه در باره او غلو شده حضرت فاطمههاي  آنان داده است. از جمله شخصيت
را مطـرح نمـوده و بـه    ها  باشد در اين نوشته برخي از اين غلو مي ص دختر رسول اكرم

شـاءاهللا باعـث نجـات برخـي از مـردم از شـرك و خرافـات و         تا انايم  رداختهپها  آن نقد
 ها شود.بدعت

 





 
 
 

 ص فرزندان رسول اكرم

در  باشد مي شيخ عباس قمي كه از محدثين شيعه صدر بيان فرزندان حضرت محمد 
 :آورده است) كتاب منتهي االمال در فصل هشتم (در بيان احوال اوالد امجاد آنحضرت

از خديجه  ص سناد از حضرت صادق روايت شده كه از براي رسول خدادر قرب اال
طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب و تزويج نمود فاطمه را به ، متولد شدند

ابي العاص بن ربيع كه از بني اميه بود و ام كلثـوم را  به منين و زينب را ؤحضرت امير الم
ه خانه عثمان برود به رحمت الهي واصل شد و بعـد از  به عثمان بن عفان پيش از آن كه ب

 رقيه را به او تزويج نمود...، او حضرت
كه اوالد امجاد آن مفخر عباد از غير اند  و شيخ طبرسي و ابن شهر آشوب روايت كرده

خديجه بهم نرسيد مگر ابراهيم كه از ماريه بوجود آمد و مشـهور آن اسـت كـه بـراي آن     
ابوالقاسـم كنيـت   اول قاسم و به اين سـبب آن حضـرت را    :آمدحضرت سه پسر بوجود 

دوم عبداهللا كه بعد از بعثـت متولـد شـد او را    ، اند و قبل از بعثت آنجناب متولد شدكرده
ملقب به طيب و طاهر گردانيدند و هر دو در طفوليت در مكه به بهشت ارتحال نمودند و 

غيـر عبـداهللا و بـر ايـن قـول وقعـي        داننـد  مـي  بعضي طيب و طاهر را نام دو پسر ديگـر 
 .....م ابراهيم عليه السالمسواند  نگذاشته

آمده بيشتر وصفش در تاريخ  لاز ميان فرزندان رسول گرامي اسالم حضرت فاطمه
و اينجانب بـر   اندند و روايات دروغيني ساختهاتا جايي كه درباره ايشان بسيار غلو نموده

 .مشهور استاظهار نمايم آنگونه كه  ين بارهخود الزم ديدم كه حقايق را در ا
در سال سوم هجري با  ،بعد از بعثت بدنيا آمده است اولدر سال  لحضرت فاطمه

زينب كبـري و زينـب    ،هاي حسن و حسين حضرت علي ازدواج نمود چهار فرزند به نام
ني را سالگي دار فـا  23 صغري ملقب به ام كلثوم به دنيا آورد. در سال يازدهم هجري در

  .راستگو و درستكار بود درود خداوند بر او باد ،پرهيزگار ،پرستبانويي خدا  .وداع گفت





 
 
 

 لدر حق حضرت فاطمه  غلوهايي

  :پردازيمميها  آن اند كه به ذكر برخي ازاما غلوهايي را در باره ايشان نموده
تقـي لسـان    حمـد االمال و ميرزا ممجلسي در بحاراالنوار و شيخ عباس قمي در منتهي

در بـاره زنـدگاني حضـرت    التواريخ و برخي ديگـر از نويسـندگان    الملك سپهر در ناسخ
 : خورداند كه در تمام آن روايات اين غلوها به چشم ميفاطمه رواياتي را ذكر نموده

 خلقت حضرت فاطمه از نور بوده است  -1
 گفته استدر شكم مادر سخن مي -2
 از حضرت مريم برتر است -3
 آمده طعام بهشتي براي فاطمه مي -4
 آگاه به علم ما كان و ما يكون بوده است -5
 بردفاطمه در قيامت شيعيانش را به بهشت مي -6
 اي به او نازل شدهصحيفه -7
 توسل به فاطمه -8

هشت غلـوي كـه ذكـر    به ياري خداوندتبارك و تعالي در اين مختصر به پاسخ به اين 
پس چرا خداونـد  ، اگر چنين بوده است :گوئيم مي 4تا  1خ به غلو در پاس پردازيم.شد مي

 تبارك و تعالي در قرآن از فاطمه يادي ننموده است؟
در آيـات زيـادي در    .اي به نام مريم داريم كه سوره نوزدهم قرآن استدر قرآن سوره

سـوره آل عمـران از تولـد     37 تـا  35قرآن از حضرت مريم تعريف شده است. در آيات 
آمده است يـاد  هاي بهشتي كه از جانب خداوند براي مريم مي كفالت زكريا و طعام، ريمم

از تولـدش از  ، از فاطمـه در آن شده است. ولي حتي يك آيه در قرآن وجـود نـدارد كـه    
 هاي بهشتي ياد شده باشد. چگونگي رشدش و از طعام

 :فرمايدسوره آل عمران مي 42در آيه 
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﴿                        

  ﴾. 

ات را برگزيده و تو را پاكيزهو همانا خدا ت ،اي مريم :آنگاه كه مالئكه گفتند« :يعني
 .»تبرتري داده اسرا بر زنان جهانيان و داشته و ت

 :ان آمده استعمر سوره آل 46و  45در آيه 

﴿                                  

                          

﴾.  

خداوند تو را به فيضي از جانب خود نويد  ،اي مريم :آنگاه كه فرشتگان گفتند« :يعني
رت آبرومنـد و از مقربـان   عيسي بن مريم است كه در دنيا و آخـ دهد كه نامش مسيح مي

گويـد و از شايسـتگان   ) سـخن مـي  در گهواره و در ميانسالي (بـه وحـي   و با مردم .است
 .»است

گويد مي ’ از چگونگي حامله شدن و زايمان مريم 29تا  16ي مريم از آيات در سوره
سـوره   59و خـواهران او در قـرآن نيسـت. فقـط در آيـه       ل ولي هيچ اثري از فاطمـه 

 : احزاب آمده است

﴿                              

                  ﴾.  

اي پيامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهاي خود را بـر   « :يعني
. اين (پوشش) به نند)را بپوشا شانيها نهي(و با آن سر و صورت و سخويشتن فرو افكنند، 

تـر اسـت و بـدين ترتيـب مـورد آزار قـرار        دامني) شناخته شـوند، نزديـك   اينكه (به پاك
 .»ي مهربان است گيرند. و اهللا، آمرزنده نمي

بـه آنـان فرمـوده    خداونـد  آيد كه پيامبر دختراني داشته اسـت و  از اين آيه بدست مي
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 آورد.فضيلتي براي آنان بوجود نميحجاب خود را حفظ نمايند و اين فرمايشِ خداوند 
زينـب و   ،رقيـه  ،كلثوم ام ،دختر داشته به نامهاي فاطمه 4شد پيامبر همانگونه كه گفته 

رقيـه در سـال دوم هجـري در     ،همانگونه كه شيخ عبـاس قمـي در منتهـي االمـال آورده    
ب كـه  نمايد در نتيجه در زمان نزول سوره احـزا هنگاميكه جنگ بدر بوده است وفات مي

مشاهده نموديد كه امـر حفـظ حجـاب بـه دختـران       59و در آيه سال پنجم هجري بوده 
ام ي مدومـي زينـب و سـو    ،سه دختر از پيامبر باقي مانده بوده يكي فاطمه ،پيامبر نيز بوده

» بنتـك «منظور يـك دختـر بـود    (دخترانت) آمده است. اگر » بناتك«كلثوم و بدين جهت 
و حال چون  شدگفته مي(دو دخترت) » بنتيك«ر دو دختر بود منظوآمد. اگر (دخترت) مي

 (دخترانت) گفته شده است.» بناتك«منظور سه دختر است 
 ،خداوند در اين آيه بـه همسـران پيـامبر و دختـران او (فاطمـه      اين محاسبهپس طبق 

كلثوم) و زنان مؤمنه فرموده كه حجابشان را حفظ كنند و اين فرمـايش فضـيلتي   ام ،زينب
 شود.براي آنان محسوب نمي

و تمام زنان  سوره تحريم دو زن را الگو براي همسران پيامبر 12و  11خداوند در آيه 
قبـل از زمـان    هـا  قـرن  هم عصر پيامبر و تمام زنان تا قيامت قرار داده است و اين دو زن

وت نمـوده  قبل فـ  ها قرن را نديده چونها  آن هيچكس در زمان پيامبر ،اند زيسته پيامبر مي
-همسر فرعون (آسـيه) مـي   ، يكي از اين دو زن ،قرار داده شدند ند با اين وصف الگودبو

 باشد و ديگري حضرت مريم.
 ولي فاطمه الگو قرار داده نشده است.

 : فرمايدسوره تحريم مي 12و  11خداوند در آيه 

﴿                            
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  ﴾. 

آنگـاه كـه    ،خداوند براي كساني كه ايمان آوردند همسر فرعـون را مثَـل زد  و « :يعني
اي برايم بنا كن و مرا از فرعـون و عمـل او   در بهشت نزد خودت خانه ،مگفت پروردگار

و مريم دختر عمران را كه پاكدامني ورزيد  .نجات بده و مرا از گروه ستمكاران نجات بده
را بـاور نمـود و از   دميـديم و كلمـات پروردگـارش و كتـب او      پس از روح خود در آن

 .»بود فرمانبرداران
بيش از دو هزار سـال قبـل از    در نمائيم كه خداوند همسر فرعون (آسيه) را كهمشاهده مي

 صسـال قبـل از زمـان محمـد     500را كه در بـيش از   ’ زيسته و مريممي صزمان محمد 
را كـه   لدهد ولـي فاطمـه  آندو را الگو قرار مي در واقع. دزنبراي مؤمنان مثَل ميزيسته  مي

همانگونه كه دخترانِ ديگرِ پيامبر و همچنين زنان مؤمنـه   ،زندزيسته مثَل نميدر زمان پيامبر مي
 .ديگر را در قرآن مثَل نزده است

تعريـف نمـوده اسـت و بـه او      ’ آيات زياد ديگري در قرآن است كه خداوند از مريم
 به تنهايي در قرآن ياد نشده است. ل قه داده شده است ولي از فاطمهلقب صدي

 ،در شكم مادر سخن گفته بود ،فاطمه با ديگران فرق داشت و از نور بود تاگر خلق
آمد در قرآن كه ميزان و فرقان و كتاب مبـين و كتـاب هـدايت    طعام بهشتي براي او مي
 شد.است به روشني بيان مي
 بـه آنـان لقـب    ،سـوره احـزاب   6پيامبر ياد شده است و در آيه در قرآن از همسران 

 .همين سوره درباره آنان آمده است 31و  30مادران مؤمنين داده شده است. و در آيه 

﴿                            

                                  

        ﴾. 

عذاب در حق  ،آشكار انجام دهدهر كس از شما كه ناشايستي  ،اي زنان پيامبر« :يعني



 11  فاطمه در پندارها

و هر كـس از شـما كـه در     .و اين كار بر خداوند آسان است شودمياو دو چندان افزوده 
پاداشش را دو بار به  ،برابر خداوند و پيامبرش فرمانبردار باشد و عمل شايسته انجام دهد

 .»و برايش رزقي ارزشمند فراهم سازيم يمدهاو مي
 باشد. اي در قرآن نيست كه ويژگي خاصي براي دختران پيامبر قائل شدهولي هيچ آيه

كه فردي به نام مـريم  شود با مطالعه قرآن معلوم مي ،آيات قرآن روشن و واضح است
اي به نام مـريم وجـود دارد در قـرآن داسـتان مـريم از      در قرآن سوره است.وجود داشته 

ي بنام عيسي داشته و فرزندكودكي تا بزرگيش بيان شده است. پدري به نام عمران داشته 
 ......ن آمده است وداستان عيسي در قرآ

 ولي اثري از نام فاطمه و اوصافش در قرآن نيست.

﴿ ها چون دليلي در قرآن براي برتري فاطمه نسبت به مريم ندارند به آيه اين   

     ﴾ » گويند اين آيه د و ميننماياستناد مي »به تو كوثر اعطا نموديمما

 ست. درباره فاطمه نازل شده ا
خواست به پيامبر بفرمايد كه ما به تو فاطمه در حاليكه اگر خداوند تبارك و تعالي مي

يابند زيرا همگان به روشني سخن خداوند را درفرمود تا  داديم اوالً نام فاطمه را بيان مي
به معني و همچنين منجمله به معني نهر كوثر در بهشت است  ،داردكوثر معاني متعددي 

 مده است و... خير زياد آ
نمـود   مـي  دهاسـتفا » وهب« ديگر اينكه اگر منظور بخشيدن فرزند به پيامبر بود از فعل

سوره ابراهيم  39بكار رفته است در آيه (بخشيد) » وهب«د در قرآن با فعل فرزن زيرا دادن
  :آمده است از زبان ابراهيم

﴿                           ﴾. 

 ،سپاس براي خدايي است كه در پيري به مـن اسـماعيل و اسـحاق را بخشـيد    « :يعني
 .»همانا پروردگارم شنواي دعاست

(بخشيد) بكـار رفتـه و بعـد نـام فرزنـد ابـراهيم كـه        » وهب«نماييم فعل مشاهده مي 
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 باشند آمده است.اسماعيل و اسحاق مي
 : نماييم كه درباره داوود آمده استسوره ص مشاهده مي 30و يا مثالً در آيه 

﴿                  ﴾.  

 .»اي بود او بازگشت كننده بوددهخوب بن ،به داوود سليمان را بخشيديم«: يعني
كه » هب« از واژه ،انديي كه انبياء در درخواست فرزند از خداوند نمودهحتي در دعاها

 اند.است استفاده نموده» وهب«امر از فعل 
 : آمده است  سوره آل عمران درباره دعاي زكريا 38در آيه 

﴿                                   

  ﴾. 

ـ  ،آن هنگام« :يعني فرزنـد  مـن  ا نمـود گفـت پروردگـارم بـه     دزكريا پروردگارش را ن
 .»همانا تو شنواي دعايي ،اي از جانب خويش ببخششايسته
  سوره شوري آمده است: 49 در آيه(و 

﴿                                  ﴾. 
, به هر نديآفر ياز آن خداست, هر چه را بخواهد م نيآسمانها وزم ييفرمانروا« يعني:

 .)»بخشد يبخشد, وبه هركس بخواهد پسر م يكس بخواهد دختر م
خودداري ها  آن رآيات ديگري در اين زمينه وجود دارد كه براي رعايت اختصار از ذك

 نماييم. مي
هـا  اي كه خداوند در قرآن براي بكـار بـردن واژه  قرآن و سليقهطبق روش خداوند در 

اوالً  ،خواست كه به پيامبر بگويد ما به تو فرزنـدي داديـم  اگر خداوند مي ،بكار برده است
نمـود و آيـه   و ثانياً نـام فرزنـد را بعـد از آن ذكـر مـي     برد را در آيه بكار مي» وهب«فعل 

                      شد.گفته مي »ةَماطفَ كا لَنبها ونإ« بصورت
-متعددي است. برخي از روايات مـي داراي معاني » كوثر« همانگونه كه در قبل گفتيم
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اعطـا خواهـد    صگويد كه كوثر نهري در بهشت است كه خداوند بـه حضـرت محمـد   
خيركثير آمده است. در برخـي روايـات بـه معنـي      نمود. در برخي روايات كوثر به معناي

حوضي در بهشت گفته شده است. در برخي از روايات به معناي خيري است كه خداوند 
 داده است. ص از نبوت و اسالم به محمد

-سـوره بقـره مـي    269آيد كه قرآن حكمت اسـت و در آيـه   از آيات قرآن بدست مي

 : فرمايد

﴿                       ...﴾. 

كه باعث  ن حكمتي است كه به پيامبر داده شده اين قرآن استآقر ،طبق آيات قرآن

 ﴿ و معنايو خير كثير است انسان تا روز قيامت است  لياردهايهدايت م     

  ﴾ كه دشمن تو اي پيامبر ابتر است باشد  اين ميالكوثر آمده است  كه در آخر سوره

ماند يعني مقطوع البركت است كما اينكه دشمنان پيامبر با يعني خير و بركتي از او نمي
 اثر و خيري باقي نمانده است.ها  آن ازاينكه اوالد داشتند ولي از هيچكدام 

آمده سـوره آل عمـران اسـت.     ’ريمهايي كه در آن داستان مديگر اينكه يكي از سوره
 .»خاندان«و ديگري به معني » پيرو«در قرآن به دو معني آمده يكي به معني » آل«

باشد كه عبارت بودند از عمران و همسرش مي »خاندان عمران« ،»آل عمران«منظور از 
 سوره آل عمران آمده است. در قرآن درها  آن اش عيسي كه داستانو دخترش مريم و نوه

اي بنام آل محمد نداريم. اگر منظـور از آل محمـد را   اي بنام محمد داريم ولي سورهسوره
ن در قـرآن  واي بنام سـوره مؤمنـ  سورهبدانيم كه همان مؤمنين هستند  ص پيروان محمد

داريم. ولي اگر منظور از آل را خاندان پيامبر بدانيم و مطابق گمان شيعه خاندان پيـامبر را  
اوالدشان و يا به عبارتي مطابق گمان شيعه ائمـه شـيعه بـدانيم در قـرآن      علي و فاطمه و

ن وجـود نـدارد بلكـه    آاي بنـام ائمـه در قـر   تنها سـوره ه اي بنام ائمه وجود ندارد. نسوره
و حتي اي بنام آل محمد و يا آل رسول در قرآن وجود ندارد همانگونه كه گفته شد سوره

كلمـاتي از قبيـل آل   رسول در قرآن وجـود نـدارد ولـي    اي به نام آل محمد و يا آل  كلمه
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آل هارون  -آل عمران -آل لوط -آل يعقوب -آل فرعون -آل موسي -ابراهيم و آل داوود
 در قرآن آمده است.

ايمـان بـه    -1خداوند در قرآن ايمان به پنج چيز را براي مؤمنين واجب نمـوده اسـت   
ايمـان بـه    -5ايمان به مالئكه  -4آسماني ايمان به كتب  -3ايمان به روز قيامت  -2خدا 

 پيامبران.
 ،سـوره بقـره   177ه است و همچنين در آيه مه شيعه در قرآن نشدولي اصالً يادي از ائ

 داند كه به همين پنج چيز ايمان داشته باشد.خداوند نيك را آن كسي مي
 : فرمايدمي

﴿                          

             ...﴾. 

مغـرب گردانيـد ولـيكن    مشـرق و  نيكي در آن نيست كه روهايتان را به سوي « :يعني
كه و كتـاب و پيـامبران ايمـان داشـته     روز قيامت و مالئو نيك آن كسي است كه به خدا 

 .»...باشد
 : سوره نساء فرموده است 136همچنين در آيه 

﴿ ...                              ﴾. 

امبرانش و روز قيامت كـافر  و پي هايش اش و كتابهركس كه به خدا و مالئكه« :يعني
 .»گمراهي دور از راه حق ،شود پس گمراه شده

اگر خداوند متعال دوازده امامي را بعد از رسول گرامـي اسـالم بـراي هـدايت مـردم      
واجـب  هـا   آن آمد و ايمـان بـه  فرستاده بود آيا نبايد به روشني نام و نشانشان در قرآن مي

 شد؟شمرده مي

﴿ :انـد  امامانشان در قرآن ندارند مـثالً گفتـه   اثباتها هيچ دليلي براي  اين       

        ﴾       بـه ايـن   اشاره به امام زمان اسـت در حاليكـه اصـالً آيـه ربطـي
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 موضوع ندارد.
 : سود هود آمده است 87تا  84در آيات 

﴿                                    

                                   

                         

                               

                                  

    ﴾. 

عبـادت كنيـد    ،اي قوم مـن  :به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم گفت« :يعني
خدا را معبودي براي شما جز او نيست و از پيمانه و ترازو كم نگذاريد من خيـر شـما را   

پيمانه و ترازو را تمام بدهيـد و   ،اي قوم منو  .بيمناكم خواهم از عذاب فراگير بر شمايم
باقيمانده خدا براي شما بهتر  .حقوق مردم را كم مدهيد و در زمين به فساد سر بر مداريد

آيا نماز تـو بـه تـو     ،اي شعيب :گفتند .است اگر مؤمن هستيد و من بر شما نگهبان نيستم
اند رها كنيم يا در اموال خود به ميل خـود  پرستيدهكه آنچه را پدرانمان مي دهددستور مي

 .»ايراستي كه تو بردبار فرزانه تصرف نكنيم
سود حاللي است كه از كسب و كار  »بقيت اهللا«نماييم منظور از در اين آيه مشاهده مي

 :گويديل اين آيه ميكه از تفاسير شيعي است در ذ» مجمع البيان«آيد و در تفسير بدست مي
والتطفيف  سالوزن خري من البخمتام الكيل وإبقی اهللا تعالی من احلالل بعد أي ما أمبعنی الباقي  ةالبقي«
 .»ن كانوا مؤمنني باهللا عرفوا صحه القولإم شرط اإلميان يف كونه خريا هلم ألو

داي تعـالي از  بقيه در اين آيه به معناي باقيمانده است آن چيزي اسـت كـه خـ   « :يعني
تمام نماييد و بهتر اسـت   و ملترازو را كا نكه شما كيل وپس از آ حالل براي شما گذارد

شرط ايمان كه در ايـن آيـه ذكـر شـده      وشي و منظور ازو كم فر كم دادن از براي شما از
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يعني تمام دادن پيمانه و ترازو براي ايشان بهتر است اگر به خدا ايمـان داشـته و صـحت    
 ».را بفهمند اين قول

قبـل   ها قرن است كه  اين آيات در باره قوم شعيب ،همانگونه كه مشاهده نموديد
در آمـد   ،گويـد كـم فروشـي نكنيـد    اند پيامبرشان به آنان ميزيستهمي ص از زمان پيامبر

اند امام زمانشـان را اثبـات كننـد و    حالل براي شما بهتر است. شيعيان از اين آيه خواسته
اند وقتي انسان به آن  ام آياتي را كه براي اثبات امامت و امام زمانشان مطرح كردهاصوالً تم

بيند كه اصالً ربطي به مـدعاي آنـان   كند ميآيات و آيه ما قبل و ما بعد آن آيات توجه مي
 ندارد.

اگر قرار بود خداوند متعال كسي را آخر زمان مبعوث گرداند و زمين را بوسيله او پـر  
اي از كارهـايي را  فرمود و شمهداد نمايد يقيناً در قرآن نام و نشانش را بيان مياز عدل و 

 ولي در قرآن اصالً اثري از مهدي وجود ندارد. .كه بايد انجام دهد
-مهدي همه را مسـلمان مـي  كه گويند آيد بر خالف آنچه مياز آيات قرآن بدست مي

كينه و دشمني وجود ها  آن اشت و بينتا روز قيامت يهود و نصاري وجود خواهند د ،كند
 : سوره مائده آمده است 14خواهد داشت. در اين باره در آيه 

﴿                                  

                                ﴾. 

و از آنانكه گفتند ما نصاري (پيروان عيسي) هستيم پيمان گرفتيم پس فراموش « :يعني
پس برانگيختيم ميان آنان دشمني و كينه را تا  ،كردند بخشي از آنچه را كه يادآوري شدند

 .»دادند آگاه خواهد نمودانجام مي ت و در آينده خداوند آنان را به آنچهروز قيام
آيد تا روز قيامت نصاري وجود داشته و ميان آنان كينـه و  از اين آيه شريفه بدست مي

 دشمني وجود خواهد داشت.
 :درباره يهوديان آمده استسوره مائده  64همچنين در آيه 

﴿                                   
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            ...﴾.  

دستشان بسته باد و لعنت شدند به  ،خدا بسته است و يهوديان گفتند كه دست« :يعني
كند هر گونه كه بخواهـد و  او (خدا) باز است انفاق مي هاي بلكه دست ،سبب آنچه گفتند

پروردگارت بر تو نازل شده به سركشي و نافرماني بسياري از آنان خواهد نچه از جانب آ
 .»وز قيامت دشمني و كينه افكنديم...افزود و بينشان تا ر

آيد كه تا روز قيامـت يهـود وجـود خواهـد داشـت و      از اين آيه شريفه نيز بدست مي
-آلي را كه ميبينشان كينه و دشمني وجود خواهد داشت و به عبارتي جامعه و دنياي ايده

 گويند بوجود خواهد آمد در دنيا هرگز بوجود نخواهد آمد.
اسـالم  «ه كتب بسياري به رشته تحرير در آمده است منجمله كتـاب  در نقد عقايد شيع

با استناد به آيات قرآن و  ،در فصل آخر كتابدر اين مورد تاليف آقاي عبداللهي كه  ،»ناب
 روايات شيعه ثابت نموده كه امام غايب شيعيان وجود نداشته و ندارد.

عـالم بـه مـا     ،ت شيعهرا در روايا ل فاطمه ،ل بازگرديم به سخن درباره فاطمه
 اند.كان و ما يكون دانسته

از  »266ناسخ التواريخ جلد دوم صفحه «محمد تقي لسان الملك سپهر در كتاب ميرزا 
عمـار ياسـر سـلمان را گفـت تـو را از حـديثي       « :كتاب عيون المعجزات آورده است كه

 بگو تا چه داري؟ ،يا عمار :گفت ،دهم عجيب خبر مي
حدثك ذن ألإ :رت به نادتبصأفلما  ،ةفاطم يب طالب وقد وجل علیأبن  نعم شهدت علي :قال

 .»ةحني تقوم الساع ةيوم القيام لیإومبا مل يكن  ،مبا هو كائنمبا كان و
المـؤمنين  اهي كه بر فاطمه در آمد چون اميرگ ،در خدمت علي حاضر بودم« :گويدمي

براي تو بدانچه از بدو آفرينش بـود  ر داد كه نزديك شو تا بازگويم از د ندا ،را ديدار كرد
 ».باشد و بچيزي كه نبوده است تا زماني كه روز قيامت آشكار شود..... و بدانچه مي

از آنچه از بدو  لآيد كه منظور راوي اين است كه فاطمهميبه دست از اين روايت 
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گاه بوده آ دآفرينش وجود داشته و آنچه وجود نداشته و آنچه تا قيامت وجود دارد و ندار
 است.

كه پيامبر بوده و خداوند به او قرآن نـازل   ص حضرت محمد :بايد بگوئيمدر جواب 
اي از قرآن را بنام او نامگذاري نموده و او را خاتم النبيين نام نهـاده اسـت   نموده و سوره

آيـد كـه پيـامبر از    سوره توبه بدسـت مـي   101و از آيه  بودهيكون ن كان و ما به ما ملاع ...و
سوره توبه در اين  101منافقان اطرافش و از منافقان مدينه خبر نداشته است. خداوند در آيه 

 : فرمايد باره مي

﴿                           

                    ﴾. 

 انـد تـو  در اطراف شما از اعراب منافقاني هستند و از اهل مدينه بر نفاق مانده« :يعني
 ،بزودي دوبـار آنـان را عـذاب خـواهيم نمـود      ،شناسيمرا ميها  آن شناسي مارا نميها  آن

 .»شوند روانهگي ربزسپس آنان به سوي عذاب 
از منافقان اطرافش و از منافقان مدينـه   ص آيد كه رسول اكرم از اين آيه به دست مي

هـا   آن كه براي رعايت اختصار از ذكـر باشد ميو آيات در اين باره زياد باخبر نبوده است 
 نماييم.خودداري مي

 از علم ما كان و ما يكون با خبر بوده؟ ل حال چه شده كه فاطمه
از صـدوق در كتـاب امـالي از محمـدبن      ،21نوار صـفحه  ه جلد دهم بحاراألدر ترجم

كرد اولين كسي را كه  هرگاه پيامبر خدا از سفري مراجعت مي :قيس روايت شده كه گفت
رفـت و مـدت طـوالني نـزد او مكـث       نمود فاطمه زهرا بود. وي نزد فاطمه مي ديدار مي

ري رفته بود فاطمه اطهر دو خلخال نقـره  يك وقت كه پيغمبر اعظم اسالم به سف ،نمود مي
براي موقعي كه پـدر و شـوهرش از سـفر    اي خريد  و يك گردنبند و دو گوشواره و پرده

 ،فاطمـه زهـرا رفـت    از مسافرت بازگشت نـزد  ص گردند. هنگامي كه پيامبر اكرم بازمي
ازگردنـد  دانستند توقف كننـد يـا ب   نمي ،اصحاب همچنان بر در خانة فاطمه ايستاده بودند
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ولي رسول اكرم چندان توقفي ننمـوده و   ،زيرا از مدت مكث آن حضرت با اطالع نبودند
شـد و   در حالي از پيش فاطمه خارج شد كه آثار غضب از صورت مباركش مشـاهده مـي  

آمد تا نزديك منبر نشست. فاطمه زهرا دريافت كه خشم و ناراحتي پيامبر اعظـم بخـاطر   
د و پرده بوده است. فاطمه اطهر گلوبند و گوشواره و خلخال خلخال و گوشواره و گردنبن

سـالم مـرا    :را برد فرمودها  آن و پرده را به حضور رسول اكرم فرستاد و به آن شخص كه
 . ..را در راه خدا به مصرف برسانها  اين به پدرم برسان و بگو

ده واالّ عملـي  اين روايت حاكي از اين است كه فاطمه عالم به ما كان و ما يكـون نبـو  
 داده كه باعث خشم پيامبر شود. انجام نمي

 :فرمايـد  بن جعفر مـي  حضرت موسي :همان كتاب آمده است 104و همچنين در صفحه 
چون يك گردنبند در گردن آن بانو ديـد لـذا از    ،يكوقت پيغمبر اسالم نزد فاطمه اطهر رفت

رسـول خـدا بـه وي     ،و كنار نهـاد  وقتي فاطمه زهرا آن گردنبند را باز كرد ،او اعراض نمود
سپس شخص سـائلي آمـد و حضـرت زهـرا آن      ،اكنون نزد من بيا ،تو از من هستي :فرمود

 .گردنبند را به او عطا كرد
ـ بانويي  ل البته ما معتقديم كه حضرت فاطمه و متقـي بـوده و از مهـاجرين     همؤمن

تعريـف  و انصـار  ين از مهاجرين نخسـت  ،سوره توبه 100خداوند در آيه نخستين است كه
  نموده و وعده بهشت به آنان داده است.

نيـز    عثمانحضرت عمر و  حضرت ابوبكر وحضرت به يادآوري است كه و الزم 
كه وعـده بهشـت بـه    باشند ميسوره توبه  100از مهاجران نخستين هستند و مشمول آيه 

 آنان است.
ـ  ل و همچنين روايات ديگري مبني بر عالم نبودن فاطمه ه مـا كـان و مـا يكـون     ب

 نماييم.براي رعايت اختصار خودداري ميها  آن وجود دارد كه از ذكر
بـه   صبعد از فوت پيـامبر كه اند اين است از غلوهاي ديگري كه درباره ايشان نموده

نوشته و در مي  شده عليكه به او ميهايي وحي شده و مجموعهوحي مي ل فاطمه
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 كه علم ما كان و ما يكون در آن است. ف فاطميه)(بنام مصح حفي شدهصنهايت م
از  ،415و  414صـفحه   2التـواريخ جلـد    در ناسخزا محمد تقي لسان الملك سپهر مير

به ديگر گاهي كه رسول خدا  :.. فرمود.كند كهاز حماد بن عثمان نقل مي ،بصائر الدرجات
جـز خـداي ندانـد    را  آن كه هندسـه  ،سراي تحويل داد اندوه و حزن فاطمه را فرا گرفت

الجرم خداوند عزوجل فرشته بدو فرستاد تا آن حضرت را در سوگواري پـدر تعزيـت و   
فراوان حديث كـرد فاطمـه خبـر فرشـته و شـكواي سـوگواري بـه        تسليت گفت و با او 

ايـن معنـي فرمـودي و اصـفاي      پس چون احسـاس  اميرالمؤمنين آورد علي فرمود از اين
ال جرم فاطمه هنگام اصفاي صـوت علـي را آگـاه     ،دهگاهي (استماع) صوت نمودي مرا آ

 ،چند كه مصـحفي شـد   ،نمودنمود مكتوب ميساخت و آن حضرت آنچه فاطمه اصفا مي
اين مصحف نمودار حالل و حرام نيست بلكه  ،از پس اين حديث صادق آل محمد فرمود

  وايت شده.نيز اين حديث بدينگونه رو العده  نمودار علم ما يكونست و در كافي
 إخداوند متعال در قرآن اشاره به صـحف ابـراهيم و موسـي    :در جواب بايد گفت

 نمـود. بدهد حتمـا ً بـدان اشـاره مـي     ل نمايد و اگر صحفي نيز قرار بود به فاطمهمي
-مـي   درباره موسي ،فرمايد به او انجيل داديم مي  درباره عيسيخداوند در قرآن 

فرمايد به او زبور داديم در سـوره مـريم   مي درباره داوود  ،فرمايد به او تورات داديم
 : فرموده  آمده كه به يحيي

﴿        ...﴾ 

 »...اي يحيي كتاب را با توانايي بگير« :يعني
 نيست.فاطمه در قرآن خبري ولي از مصحف 
 132ست. در خطبـه  آخرين پيامبر است و وحي به او ختم شده ا صحضرت محمد 

  :نهج البالغه آمده است
 .»ختم به الوحيلسن وة من الرسل وتنازع من األرسله علی حني فترأ«... 
ها بود پيامبري روي زمين  محمد را در زماني فرستاد كه مدت ،خداوند متعال«...  :يعني
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برنامـه    نيامده بود و مردم به جان يكديگر افتاده بودنـد. خداونـد بـا فرسـتادن محمـد     
 ».تعقيب كرد و وحي را به او ختم نمودپيامبران ديگر را 

شـود و  به كسي وحي نمي ص آيد كه بعد از حضرت رسولاز اين خطبه بدست مي
 شده و مصحفي داشته دروغ است.وحي مي ل گويد به فاطمهرواياتي كه مي

 





 
 
 

 قيامت و شفاعت

 113ي اسـالميه در صـفحه   از انتشـارات كتابفروشـ   2در كتاب ستارگان درخشان جلد
حضرت فاطمه زهـرا در روز قيامـت در كنـار    « :فرمايدمي ص باقر آل محمد :آمده است

هر كسي نوشته خواهد شد كه مؤمن است در آن روز ميان دو چشم  ،جهنم خواهد ايستاد
يكي از دوستداران اهل بيت را كه گناه زيادي كـرده باشـد بـه طـرف     يا كافر؟ در آن روز 

كه او را نزديك حضرت زهـرا ميرسـانند آن بـانو در پيشـاني آن      د برد وقتيناهجهنم خو
-مـي و فرزندان اوست در اين موقع زهـرا  خواند كه اين شخص دوست زهرا  شخص مي

تو مرا فاطمه ناميدي و وعده فرمودي كه دوستان مرا از آتش جهنم  ،آي خداي من :گويد
-هي كرد. خداي رئوف در جواب مينخواوعده نجات دهي وعده تو حق است تو خلف 

افـرادي را كـه   راست گفتي حقا كه من تو را فاطمـه ناميـدم تـو و آن     ،اي فاطمه :فرمايد
ام دوستدار تو و اماماني كه از فرزندانت بوجود آمـده باشـند از آتـش جهـنم نجـات داده     
دم وعده من بر حق است و خلف وعده نخواهم كرد. اين شخص را از اين نظر دستور دا

تـا   كه تو او را شفاعت كني و من هم شفاعت تو را در حق او قبول نمايمدر جهنم ببرند 
 ...ه و پيغمبران معلوم شود.آن قدر و منزلتي كه تو نزد من داري بر مالئك

شود كه مردم بر گناه نمـودن  اين روايت و روايات نظير اين روايت باعث مي -جواب
بـا  هر ظلمـي را انجـام دهنـد و گمـان نماينـد       ،وندبدنبال فسق و فجور بر ،جسور شوند

-و اوالد او به جهنم برده نشده و فاطمه آنان را به بهشت مـي  ل دوست داشتن فاطمه

دروغ و گناه رواج دارد همين وعده  ،ما جامعه ايراندر برد و به نظر ما يكي از داليلي كه 
 76و  75و  74در آيـات  انـد. خداونـد   در روايـات آورده  است كـه  يو وعيدهاي دروغين

 : فرمايدسوره طه مي

﴿                                      
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      ﴾. 

به راستي هر آنكه گنهكار بسوي پروردگارش رود براي او جهنمي خواهد بود « :يعني
به پيشگاه پروردگـارش بـا ايمـان و    هر كس كه و  .ماندميرد و نه زنده ميكه در آن نه مي

هـاي جاويـدي كـه     بهشـت  .درجات اعلي خواهد بودها  آن پس براي ،لح بيايداعمال صا
اين است پاداش هر كس كه پاك جاويد خواهند بود و ها  آن نهرها زير آن جاريست و در

  .»شد
شود و ايمان و عمل صـالح  كه گناه باعث جهنمي شدن ميآيد از اين آيات بدست مي

 داشتن.در دل سي را و تقوي باعث بهشتي شدن است نه محبت ك
همين سوره (طه) صحنه قيامت را  112و  111 و 110 و 109 و 108خداوند در آيات 

 : مجسم نموده است و فرموده است

﴿                              

                                    

                                

                        ﴾. 

زن محشـر) كـه انحرافـي در او     اي (بانـگ عوت كننـده در آن روز همگان از د« :يعني
و  ها در برابر (عظمت خداي) رحمان به خاموشـي گرايـد  انيست پيروي كنند و همه صد

جز صداي آهسته نشنوي. آن روز هيچ شفاعتي نفع نبخشد مگر براي كسي كه خدا اجازه 
خدا هر آنچـه را پـيش روي و پشـت سـر      .ه شدو راضي شد كه سخني براي او گفت داد

هـا در برابـر آن زنـده پاينـده     و تمام چهرهو هيچ علمي به او احاطه ندارد.  دانددارند مي
خاضع شوند و هركس بار ظلمي بدوش دارد مايوس گردد. و هر كس كه اعمالش صـالح  

 .»و مؤمن بوده باشد پس نه از هيچ ظلمي بترسد و نه از هيچ نقصاني
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 نماييد به ايمان و عمل صالح اشاره نموده است.اين آيات نيز مشاهده مي در

﴿ برخي معتقدند كه شفاعتي در قيامت نيست و معني آيه         

            ﴾ . گويند منظور اين شفاعت در دنياست و ميدرباره

ست كه اگر شفاعتي در دنيا براي كسي شده باشد در صورتي در آخرت به او نفع ا
اينكه برايش شفاعت شود راضي باشد.  دهد كه او در دنيا آنگونه بوده كه خداوند از مي

از خداوند طلب آمرزش نمايد كه طلب آمرزش هم نوعي اگر كسي در دنيا براي ما 
در دنيا آنگونه  ا سودمند خواهد شد كه مابراي مشفاعت است وقتي در آخرت آن دعا 

سوره توبه  80كند. لذا در آيه طلب آمرزش  باشيم كه خداوند راضي باشد كسي براي ما
 : فرمايدمي ص نماييم خداوند به پيامبرمشاهده مي

﴿                                   

                  ﴾. 

اگـر هفتـاد    ،(مساوي است اينكه) براي كافران طلب آمرزش نمـايي يـا نكنـي   « :يعني
بخشد اين بدين سبب است مرتبه نيز براي آنان طلب آمرزش كني هرگز خدا آنان را نمي

 .»كندكه آنان به خدا و رسولش كافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي
سـوره طـه شـفاعت در     109كه منظور از شفاعت در آيه برخي را عقيده بر اين است 

اكم مطلـق خداونـد   د بلكه در قيامـت حـ  پندارن قيامت است ولي نه آنگونه كه شيعيان مي
كند كه براي چه كسي شفاعت بشود و براي بدكاران شفاعتي نخواهد  مي است و او معين

 (و اين عقيده در مورد شفاعت مطابق آيات و احاديث صحيح و صريح است). شد.
آيد كه ظالمان و بـدكاران  و در هر صورت از اين آياتي كه مشاهده نموديد بدست مي

 باشد.و تقوي ميدر آخرت در جهنم خواهند بود و راه نجات اعمال صالح 
 ص آيد كه در قيامت از دست حضـرت محمـد  سوره زمر بدست مي 20و 19از آيه 

آيـد. خداونـد در   ي خداست براي نجات گناهكاران كاري بر نمـي نيز كه آخرين برگزيده
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 : فرمايدسوره زمر مي 20و 19آيه

﴿                                

                                  ﴾. 

كـه در آتـش   تـواني) كسـي را   (مي آيا كسي كه فرمان عذاب او ثابت شده آيا تو« :يعني
هايي دارند كه اند غرفهترسيدهولي آنانكه از نافرماني پروردگارشان  .خواهد بود نجات دهي

هايي ديگر ساخته شده است از زير آن نهرها جاري اسـت خداونـد وعـده    بر فرازش غرفه
 .»كند اش را خالف نميخداوند وعده ،نموده است
آيد كه در قيامـت حتـي از   بدست مي كه بصورت استفهام انكاري بيان شده 19از آيه 

 20آيد و از آيهاند بر نميدست آخرين پيامبر خدا نيز كاري براي كسانيكه اليق آتش شده
 در متقي بودن است.يد كه نجات از آتش آ بدست مي
 : سوره نساء آمده است 124و 123در آيه 

﴿                           

                          

           ﴾. 

خدا) بر وفق آرزوي شما و آرزوي اهل كتاب نيست هر كس كار بـدي  (وعده « :يعني
و هر  .يابدشود و جز خداوند يار و مددكاري براي خود نميانجام دهد به آن جزا داده مي

زن اعمال شايسته انجام دهد در حاليكه مؤمن باشد اينان به بهشت در آيند كس از مرد يا 
 .»و به كمترين ميزاني ستم نبينند

دهد بايد از شرك و گناه و ظلـم و  ر اين باره آيات در قرآن زياد است كه نشان ميو د
 بدي بپرهيزيم تا جهنمي نشويم و بايد مؤمن و متقي و صالح باشيم تا اليق بهشت شويم.

سـوره شـوري    23برخي به بخشي از آيه  ص درباره دوستي خويشاوندان پيامبر

  :كنند كه فرموده استاستناد مي
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...﴿                    ...﴾. 

مگر عالقه نزديكي (بـه   كنم... بگو براي تبليغم از شما مزدي در خواست نمي« :يعني
 .»...خدا) را

 د.نباشميها  آن فاطمه و علي و اوالد ،منظور از خويشاوندان پيامبر :گويندو مي
گذاريم كه اين برداشت شيعيان از آيـه  اوالً فرض را بر اين مي :بگوييم در جواب بايد

-صحيح است كجاي آيه گفته است اين دوستي كافي است و شما را از عذاب آتـش مـي  

 رهاند؟
در مكه نازل شده و در آن وقت علي با فاطمه ازدواج نكرده ديگر اينكه سوره شوري 

جـز علـي و   داننـد  خويشـاوندان پيـامبر مـي    راهـا   آن بوده اسـت و از كسـانيكه شـيعيان   
همسـر پيـامبر وجـود داشـته و      ل كسي نبوده است در حاليكـه خديجـه   بفاطمه
صحيح نيست بگوييم آيـه   .اندو ساير مؤمنين از خويشاوندان پيامبر وجود داشته حمزه

درباره خديجه و حمزه و ساير خويشاوندان مومن پيامبر نيست و درباره كساني است كـه  
 اند.برخي از آنان هنوز بدنيا نيامده

ذوي «لفـظ  پيـامبر بـود بايـد بـه      انخويشـاوند » في القربـي «ديگر اينكه اگر منظور از 
دهد و در آيات ديگر به همين لفظ آمده است نه آمد كه خويشاوند را معني ميمي» القربي

 بيايد.» في القربي«اينكه بصورت 
صـحبتي از مـن وجـود نـدارد كـه      » ي«ف عـام اسـت و در حـر   » قربـي «ديگر اينكه 

» قربي«متكلم وحده در » ياي«به عبارتي  ،اختصاص به اقوام و خويشان پيامبر داشته باشد
 وجود ندارد.

اي آخـرين سـوره   :گوينـد  سوره توبه كه برخي از مفسرين مـي  24ديگر اينكه در آيه
سلمانان را روشن تكليف م ،است كه به پيامبر نازل شده است خداوند در مورد دوستي

 : نموده است و فرموده

﴿                            
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                    ﴾. 

هايي  و مالتان  عشيرهو  اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان :بگو« :يعني
را ها  آن هاييكهو خانهد كه از كسادي آن بيم داري ايد و تجارتيرا پس انداز كردهها  آن كه

 (خـدا)  تر است نزد شما از خداو رسولش و جهـاد در راه او  داشتني دوست ،دوست داريد
 صـادر كنـد و خداونـد گـروه فاسـقان را هـدايت        پس منتظر باشيد تـا خـدا فرمـانش را   

 .»كندنمي
هر چيزي  اد در راه خدا بايد ازو پيامبر و جه آيد كه دوستي خدااز اين آيه بدست مي

 در قلب مومن بيشتر باشد و البته جهاد هـر نـوع كوششـي در راه خداسـت و تنهـا قتـال      
هاي ديگر منجمله دوسـتي  نماييم كه دوستينيست. و در نتيجه مشاهده مي (جنگ كردن)

ستي ها يعني دومومنان با يكديگر و يا دوست داشتن خويشان پيامبر در مقابل اين دوستي
 و جهاد در راه خدا چقدر كم ارزش است. و پيامبرشخدا

نمود تو علـي و  كسي از مؤمني از قبيله قريش سؤال مي ص مان رسول خدازاگر در 
طبـق ايـن آيـه بايـد      ،فاطمه را بيشتر دوست داري يا خدا و رسول و جهاد در راه خدا را

اگر كسي از ما بپرسد كـه آيـا    . و در زمان مارا گفت خدا و رسول و جهاد در راه خدامي
رسولش و جهـاد در راه   ويا خدا  شما علي و فاطمه و اوالدشان را بيشتر دوست داريد و

خدا را بايد طبق اين آيه بگوييم خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. تـازه اينكـه دوسـتي    
خـدا جهـاد   خدا و رسول و جهاد در راه خدا كافي نيست واقعاً بايد با مال و جان در راه 

 جهـاد در راه خـدا بحسـاب    نماييم و آگاه نمودن مردم و نجاتشان از شـرك و خرافـات   
نويسم و در نوشتن آن از هيچكس جـز خداونـد قـادر    آيد. همين كتابي را كه بنده ميمي

آيد و اميـدوارم  متعال واهمه ندارم و براي رضايت خداوند است نوعي جهاد بحساب مي
 بان قرار گيرد. مورد قبول خداوند مهر

سوره توبه از صحابه پيامبر منجمله ابوبكر و عمر  24اگر در زمان رسول اهللا بعد از آيه



 29  پندارهافاطمه در 

شد كه شما علي و فاطمـه و اوالد  دختر پيامبر سؤال ميدو و عثمان و از زنان پيامبر و از 
 يـه  او را بيشتر دوست داريد و يا خدا و پيـامبر و جهـاد در راه خـدا را بايـد طبـق ايـن آ      

 .را گفتند خدا و رسول و جهاد در راه خدامي
زيـرا مؤمنـان بايـد مؤمنـان ديگـر را      ما هم علي و فاطمه و اوالدشان را دوست داريم 

از علي و فاطمه و اوالدشان جهاد در راه خدا را دوست داشته باشند ولي خدا و رسول و 
 بيشتر دوست داريم.

سـوره بقـره    165دوست داريـم. در آيـه   خدا را از رسولش و جهاد در راهش بيشتر و
 : آمده است

﴿                           

                              ﴾. 

  :نمائيم در بخشي از اين آيه فرموده مشاهده مي

﴿ ...         ...﴾. 

 .».قويترند..مؤمنان در دوستي خدا « :يعني

  ﴿... آيه خدا را از هر چيز و هر كس بيشتر دوست دارند واست كه  عنيو بدين م

                  ﴾....  

بگو از شـما بـراي    :را معني آيه اين است كهيبيشتر تناسب دارد زسوره توبه  24با آيه 
 كنم مگر عالقه نزديكي (به خدا) را.تبليغم مزدي تقاضا نمي

سـوره   11و 10و 9و 8و 7و 6 خداونـد در آيـات   ،باز گـرديم بـه شـفاعت در قيامـت    
 : القارعه فرموده است

﴿                                 

                 ﴾. 

هاي) او سنگين باشد. برخوردار از زندگي  هاي (نيكيكفه(در قيامت) هر كس « :يعني
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پس بازگشـت   .هاي) او سبك باشد هاي (نيكي و اما هر كس كه كفه .پسنديده خواهد شد
 .»آتش زبانه كشيده است .) چيستداني آن (هاويهو تو چه مي .او هاويه خواهد بود

عمال صالح باعث نجات اين است كه در قيامت تقوي و ايمان و امؤيد اين آيات نيز 
 .است نه محبت كسي را در دل داشتن

و عمـل  آيات ديگري نيز وجود دارد كه نشانگر اين است كه در قيامت ايمان و تقوي 
 نماييم.شود كه براي رعايت اختصار از ذكر آن آيات خودداري ميصالح باعث نجات مي

 



 
 
 

 توسل جستن به فاطمه (عليها السالم)

اند توسل جستن به فاطمه عليها هايي را كه در كتب شيعه آوردهيكي از شرك و بدعت
يشـان  هاشود كه برخي از شيعيان در برخـي از دعا مشاهده مي ،السالم است. در جامعه ما

 شوند.متوسل به ائمه خود مي
هايي از اين توسـالت اسـت. و در محـك قرآنـي ايـن      نمونه ،فرج ،ندبه ،دعاي توسل

ود و شرك از بزرگترين گناهان است تا حدي كه اگر كسي شتوسالت شرك محسوب مي
آمرزد. در دنيا از شرك دست بر ندارد و توبه نكند خداوند گناه شركش را در آخرت نمي

 و وعده آتش به او داده است.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن كيفيت دعا نمودن را به مـا تعلـيم داده اسـت و تمـام     

 پروردگار است.با م بنده دعاهاي قرآن ارتباط مستقي
پيـامبراني وجـود داشـتند كـه در زمـان ايشـان        ص در قبل از زمان حضرت محمـد 

شما حتي يك قبل از زمان ايشان از دنيا رفته بودند.  ها قرن هيچكدام وجود نداشتند و در
متوسـل   ص يابيد كه در آن گفته شده باشد به پيـامبران قبـل از محمـد   آيه در قرآن نمي

و  ،عيسـي  ،موسـي  ،كنيد كه در آن گفته باشد به ابـراهيم ك آيه در قرآن پيدا نمي. يدشوي
متوسل شويد و آنان را واسطه بين خود و خدا بدانيد. بلكه دعاهـايي كـه    ‡ساير انبياء

 باشد.در قرآن به ما تعليم داده شده است همگي تماس مستقيم با خدا مي
 ديـديم و از آنـان   را مـي هـا   آن ه بودنـد و زنـد هـا   آن اگر ما در زمـان انبيـاء بـوديم و   

شديم خواستيم براي ما از خداوند طلب آمرزش كنند و يا به عبارتي متوسل به آنان ميمي
اگر ما متوسل به مجسمه ساخته شده بـه   ،اشكال نداشت ولي اكنون كه آنان وجود ندارند

 شكل آنان و يا متوسل به قبرشان شويم شرك خواهد بود.
پرستان اعمال و آدابي را كه نمودم در كنار بتخانه قبري بود و بتند مشاهده در سفر ه

 دادند.همان آداب و اعمال را براي صاحب قبر انجام ميعيناً دادند ها انجام ميبا بت
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از امام صادق روايت نموده  »احكام المساكن«ابواب  ،»ةكتاب الصال« در وسائل الشيعه

 .»رِ الصورِمِ القُبورِ وکَسديف ه ص ولُ اِهللاسبعثَنِي ر :نيمنؤامل مريأقال « :كه گفت
رسول خدا مـرا مـامور نمـود در خـراب كـردن قبرهـا و شكسـتن         :علي گفت« :يعني

 ».ها بت
: قَالَ أَمير الْمؤمنِين : اهللا قال يب عبدأعن  «... :همچنين بدنبال اين روايت آمده است

وسر ثَنِيعلَا قَبا وهتوحةً إِلَّا مروص عدفَقَالَ: لَا ت ةنيدالْم إِلَى (هَآلو هلَيع الْلَّه لَّىص) ا إِلَّا لُ الْلَّهرب
هتيّوس....«. 

مرا رسول خدا مامور نمود بسوي : المومنين گفتامير: از امام صادق كه گفت«... :يعني
محـو نمـايي و قبـري را بـاقي     آن را  را باقي مگذار مگـر اينكـه  مدينه پس گفت صورتي 

 ».با خاك مساوي كني...آن را  مگذار مگر اينكه
نمائيم در اين روايات قبر در كنار بت ذكر شده اسـت و در  اگر دقت كنيم مشاهده مي

 مـامور   صآن زمانها قبرها بت شده بودند و حضـرت علـي بدسـتور حضـرت محمـد      
ابـواب  «همچنين در وسائل الشـيعه   يكسان نمايد. ويران نمايد و با خاك راها  آن شودمي

  :اندآورده» مكان المصلي
...» الْلَّهدبع أَبِي نع : هن لَ الْلَّهوسأَنَّ ري أَنْ يلَ یلَّصیع هلَيع ىنبي أَو هلَيع دقْعي أَو رِهقَب«. 
نمود از اينكه (بعد از مرگش) بر قبرش نماز بخوانند يـا بـر    رسول خدا نهي«...  :يعني

 ».آن بنشينند يا بر آن بنا كنند
عن «...  :از ابي عبداهللا نقل فرموده» احكام المساكن«و همچنين در وسائل الشيعه ابواب 

 .»وت فَإِنَّ رسولَ الْلَّه كَرِه ذَلكلَا تبنوا علَى الْقُبورِ ولَا تصوِّروا سقُوف الْبي :قال  اهللا يب عبدأ
ها را تصوير بر قبرها بنا نكنيد و سقف خانه« :ابي عبداهللا (امام صادق) فرمود«...  :يعني
 ».ن چيزها را رسول خدا خوش نداشتزيرا اي ،نكشيد

 : اندآورده» ةكتاب الصال«در صحيح البخاري 

ني، أَنَّ أُم حبِيبةَ، وأُم سلَمةَ ذَكَرتا كَنِيسةً رأَينها بِاحلَبشة فيها تصاوِير، عن عائشةَ أُم املُؤمنِ  «...
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إِنَّ أُولَئك إِذَا كَانَ فيهِم الرجلُ الصالح فَمات، بنوا علَى «فَذَكَرتا للنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ: 
ةاميالق موي اللَّه دناخلَلْقِ ع اررش كفَأُولَئ ،روالص لْكت يهوا فروصا، وجِدسم رِهقَب«. 

اي كـه  حبيبه و ام سلمه ياد نمودند از كنيسـه ام از عايشه نقل شده است كه «...  :يعني
 ،يـاد نمودنـد   صپيـامبر  بـراي  آن را  در حبشه ديده بودند كه در آن تصاويري بود. پس

بـر قبـرش   آنان قومي هستند كه هرگاه بنده صالحي در ميانشان فـوت كنـد    :پيامبر فرمود
مخلوقات نزد خـدا   د. آنان بدترينننمايتصوير مي را ها كنند و آن صورتمسجدي بنا مي

 .»در قيامت هستند
 : استآمده  ص در مسند زيد بن علي بن الحسين در چگونگي غسل دادن پيامبر

قُبِض رسولُ  امقَالَ: لَ حدّثَنِي زيد بن عليِّ عن أَبِيه عن أَبِيه عن جدّه عن عليِّ «
صالْلَّهلَيفَقَالَ ع ،فَندي نأَي هابحأَص لَفتاخ : نْإ فَقَالُو ،كُمثْتّدح مئْتشعما، قَالَ: سثْنّدا حت 

قُبور أَنبِيائهِم  يقُولُ: لَعن الْلَّه الْيهود والْنّصارى كَما اتّخذُوا سلَّمالْلَّه صلَّى الْلَّه علَيه و رسولَ
 اجِدسإمهيف قُبِض يالَّذ هكَانم نفالَا د ّبِين ضقْبي لَم هّن«.... 
 ،رحلـت نمـود   ص هنگاميكـه رسـول خـدا    :نقل شده كه) گفت  از علي«( :يعني

اگر بخواهيد بـراي شـما    :كردند كه در كجا دفن شود؟ آنگاه علي گفت ختالفاصحاب ا
خدا يهـود و نصـاري را    :گفتاز رسول خدا شنيدم كه مي :گفت ،بگو :گفتند ،كنمنقل مي

پيغمبري از دنيا نرفت مگر اينكـه  لعنت نمود كه قبور انبيائشان را مساجد قرار دادند هييچ 
 ».در همان مكان كه از دنيا رفته بود دفن شد

 لي كه رحلت نمود دفن شد يعني در حجره عايشهمكان در همان ص رسول خدا
مد درب حجره او كـه  اچكس نياو را دفن نمودند و تا عايشه زنده بود يعني پنجاه سال هي

ي بعـد  هـا  قـرن  زيارت كنـيم. ايـن بـدعتها در   خواهيم قبر رسول خدا را مي كن در را باز
هـاي مختلـف از يهـود و نصـاري و گبـران و      بتدريج پيدا گرديد چون مسلمين بـا فرقـه  

مجوسان و بودائيان تماس گرفتند و در ممالك آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبيل كـورش  
بزرگـان و   ايـن كارهـا ميانشـان رواج گرفـت و بنـام      ،و داريوش و اهرام مصر را ديدنـد 

شـاهزاده جـالل    ،شـاهزاده جعفـر   ،شاهزادگان قبور زياد شد منجمله قبر شاهزاده حمـزه 
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نفع خود هر چه توانستند  شاهزاده عبدالعظيم و غيره و متوليان و خدامان هم براي ،الدين
ت را بهتر از صد حج و يا هزار حج جلوه دادند و ربه اين كارها تشويق نمودند و يك زيا

مـؤمنين را   ،ن حتي يك آيـه وجـود نـدارد كـه در آن    آنوشتند. در حاليكه در قر زيارتنامه
 تشويق به زيارت نمودن قبور نموده باشد.

اينكه هر كس قبـر فاطمـه معصـومه را در قـم زيـارت كنـد        مبني بر اندروايت ساخته
كه مردم بدنبال اعمـال صـالح و   شود  مي و اين روايت باعثشود بهشت بر او واجب مي

ري نمودن از گناه نباشند هزاران فسق و فجور انجام دهند بعد مسافرتي به قم نمايند و دو
 خرت به بهشت برده خواهند شد.آاند و در ت روند و گمان نمايند بهشتي شدهربه زيا

هيچ يك از انبياي قبل از او زنده نبودنـد بلكـه    ص دانيم در زمان حضرت محمدمي
 ،ودند و قبوري داشتند مانند قبر پدر امت اسالم ابـراهيم صدها سال قبل از دنيا رفته ب

ن آكنيـد كـه در   شما بابت نمونه حتي يك آيه در قرآن پيدا نمي ،الخليل است شهر كه در
ته شده باشد برويد و قبر انبياء را زيارت نمائيد. بلكه در آيات قـرآن مـؤمنين تشـويق    فگ

مانـده از سـتمگران را مشـاهده نماينـد و      اند كه در زمين گردش نمايند و آثار بـاقي شده
ن سير كنند و درباره آغاز خلقت تفكر كنند. همچنين امـر  يعبرت گيرند و همچنين در زم

اي بنام حج در قرآن اسـت  اند كه اگر مستطيع شدند به حج خانه خدا بروند و سورهشده
 ت قبور برويد.اي نيست كه در آن به مؤمنين گفته شده باشد كه به زيارولي هيچ آيه

بعد از مرگشان جسدشان در قبر گذاشـته شـده اسـت و     ،پيامبران و شهداء و صالحين
  :سوره فاطر فرموده است 22خداوند در آيه 

﴿...                   ﴾. 

ر قبرها هستند شنواند و تو كساني را كه د... خداوند هر كس را كه بخواهد مي« :يعني
 .»تواني بشنوانينمي

سوره  22خرين پيامبر است در زمان حياتش طبق همين آيه (آكه  ص حضرت محمد
بشنواند و انبياي قبل از ايشان همگي رحلت هستند فاطر) قادر نبوده كساني را كه در قبرها 
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ين شهداء در زمان پيامبر بعد از نموده بودند و جسدشان در قبرهايشان بوده و همچن
اگر هم در قبر  ،در قبر گذاشته شده بودند و پيغمبر قادر نبوده آنان را بشنواند شانتشهاد

درباره  ،نهج البالغه 223قادر به شنوانيدن آنان نبوده است. در خطبه شدند باز گذاشته نمي
ثاً، وأَموالُهم مرياثاً. الَ يعرِفُونَ من أَتاهم، والَ أَصبحت مساکنهم أَجدا«...  :آمده است اهل قبور

ماهعد نونَ مجِيبالَ يو ،مکَاهب نلُونَ مفحي...«. 
كسـي را   ،هايشان قبرهايشان شد و اموال آنان تقسيم گرديد.. (اهل قبور) خانه.« :يعني

ه بر ايشان گريه كند توجـه ندارنـد و هـر    شناسند و به كسي ككه بر سر گورشان آيد نمي
 ..»..كس ايشان را صدا بزند جواب ندهند

فَهم جِريةٌ الَ يجِيبونَ «...  :نهج البالغه درباره اهل قبور آمده است 110و در خطبه 
وإِنْ قُحطُوا لَم يقْنطُوا، جميع  داعياً، والَ يمنعونَ ضيماً، والَ يبالُونَ مندبةً، إِنْ جِيدوا لَم يفْرحوا،

 .»وهم آحاد، وجِريةٌ وهم أَبعاد، متدانونَ الَ يتزاورونَ
(اهل قبور) همسايگاني هستند كه هرگاه آنان را ندا كنند جواب ندهند و ظلـم  «...  :يعني

در حق ايشان نيكي شود گر ي متوجه نشوند. ايو ستمي را جلوگيري ننمايند و به نوحه سرا
انـد  شود ياس ندارند اطراف يكديگرند ولي تنها هستند و همسايه قحطياگر  شاد نگردند و

 ».با اينكه نزديكند به ديدار هم نروند ،در حاليكه از هم دورند
 : سوره احقاف فرموده 6و  5خداوند تبارك و تعالي در آيات 

﴿                           

                         ﴾. 

خواند كه اگر تا روز تر است از كسي كه افرادي را به فرياد بو چه كسي گمراه« :يعني
و چـون   .گويند و غافل از فرياد فرياد زدگاننـد  را صدا بزند پاسخش نميها  آن قيامت هم

  .»و به عبادتشان انكار ورزندمردم محشور گردند دشمن آنان (مشركين) باشند 
توسل بـه غيـر خـدا اسـت.      ،وجود داردما از شرك كه در جامعه ايران نوع ديگري و 

امـام   ،حضرت عبـاس  ،برخي از افراد در هنگام ناراحتي فاطمه زهرا شوديگاهي شنيده م
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سوره عنكبوت و برخي ديگر از آيات  65در حاليكه از آيه  ،طلبند.. را به فرياد مي.رضا و
 ،آيد كه مشركان مكه با اينكه مشرك بودند در هنگـام سـختي و نـاراحتي   قرآن بدست مي

 : آمده استسوره عنكبوت  65ه در آيه نمودند. در اين بارخدا را ندا مي

﴿                              ﴾. 

خوانند ولي هنگاميكـه بـه   هنگاميكه در كشتي سوار شوند خدا را خالصانه مي« :يعني
 .»ن را رساند شرك ورزندسوي خشكي آنا

از برخـي از مؤمنـان در    ص مشركان در زمان رسول خدا ،گفتيكي از مؤمنين مي
 تر بودند آنان در هنگـام تـرس خـدا را خالصـانه     ها خداشناسان ما در هنگام سختيمز

فاطمـه  به گمـان خـود بـه    خواندند ولي برخي از مؤمنين در زمان ما به هنگام ترس مي
 .شوند متوسل مي.. .عبدالقادر گيالني و ،اسحضرت عب ،زهرا

اي بجوئيد؟ است گفته شود مگر در قرآن نيامده كه بسوي خدا وسيلهحال ممكن 
 ما«را به معني » وسيله«جواب اين است كه بايد ببينيم وسيله چيست؟ مفسرين و لغوييين 

» توسل جويندا ه آن آنچه از طاعات و علم كه به« :يعني »العلميتوسل به من الطاعات و
 اند.معني كرده

  :آمده است» وسيله«البالغه در تعريف نهج 109و در خطبه 
هاد في نَّ أَفْضلَ ما توسلَ بِه الْمتوسلُونَ إِلَي اِهللا سبحانه و تعالَي: الْأَميانُ بِه وبِرسوله، والْجِإِ«

ةُ الْإِسورذ هفَإِن هبِيلاسإِيتلَّةُ، وا الْمهفَإِن الَةالْص إِقَامةُ، وطْرا الْفهالَصِ فَإِنةُ الْإِخمکَلُءالَمِ، و  کَاةالز
ما ينفيان إِنهفَإِنها فَرِيضةٌ واجِبةٌ، وصوم شهرِ رمضانَ فَإِنه جنةٌ من الْعقَاب، وحج الْبيت واعتماره فَ
السر فَإِنها  الْفَقْر ويرحضان الذَّنب، وصلَةُ الرحمِ فَإِنها مثْراةٌ في الْمالِ ومنسأَةٌ يف الْأَجلِ، وصدقَةُ

 .»...تکَفِّر الْخطيئَةَ، وصدقَةُ الْعالَنِية فَإِنها تدفَع ميتةَ السوِء
 ،همانا بهترين چيزي كه درخواست كنندگان از خداوند عزيز به آن توسل جويند« :نييع

ايمان به خدا و به رسول او و جهاد در راه خداست كه موجب عظمت اسالم است و كلمـه  
اخالص (ال اله اال اهللا) كه امري است فطري. و بپا داشتن نمـاز كـه عالمـت ديـن اسـت و      
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اي اسـت بـراي   ت واجب و روزه مـاه رمضـان كـه وسـيله    اي اسهضپرداختن زكات كه فري
شـويد و  سازد و گناه را مـي جلوگيري از عذاب الهي و حج و عمره كه فقر را ريشه كن مي

اندازد و صدقه پنهان كـه خطايـا را   كند و مرگ را به تأخير ميصله رحم كه مال را زياد مي
 ».كند پوشاند و صدقه آشكار كه مرگ بد را دفع ميمي

هـا  نمايـد و تمـام ايـن وسـيله    ها را ذكر مـي نمائيم كه وسيلهدر اين خطبه مشاهده مي
پرسـتي و قبرپرسـتي و   چيزي است كه خداوند در قرآن به آن امر فرموده است. ولي بـت 

 آلهه گرفتن كه وسيله نيست بلكه شرك است.
سـوره   3در آيـه  دانستند. در اين بـاره  ها را وسيله مينيز به گمان خود بتپرستان بت

 : زمر آمده است

﴿ ...              ...﴾. 

كنيم جز اينكه مـا را بـه خـدا    را عبادت نميها  اين گفتند) ماپرستان مي... (بت« :يعني
 .»سازند...يك مينزد

 : فرمايدو خداوند در آخر همين آيه مي

﴿ ...         ﴾. 

 .»كندهدايت نمي ،... خداوند اين كساني را كه دروغ پرداز ناسپاس هستند« :يعني
 : فرمايدسوره يونس مي 18و همچنين در آيه 

﴿                           

                               

   ﴾. 

تواند داشته باشـد  پرستند آنچه را كه نه ضرري براي آنان ميبه غير از خدا مي« :يعني
كنيـد  بگو آيا خدا را آگاه مـي  ،شفيعان ما نزد خدا هستندها  اين گويندو مي ،و نه نفعي را

برتـر اسـت از   خداوند منزه اسـت و   ،به چيزي كه در آسمانها و زمين از آن آگاهي ندارد
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 .»آورندآنچه به او شرك مي
و هـر   ،آن كس كه در همه جا هست و با همه افـراد و اشـياء اسـت    ،نكته ديگر اينكه

بينـد و  شنود و همه چيز و همه كس را مـي  زند صدايش را ميكس او را در هر جا صدا ب
هاي دلها آگاه است فقط خداست و غير از او كسي اين صفات را ندارد حال اگـر  به نيت

را صـدا  هـا   آن كسي معتقد باشد كه انبياء و شهدا نيز در همه جا حضور دارند و هر كس
ت خـدا شـريك قايـل شـده و     ان صـف براي اي ،بينندشنوند و او را ميبزند صدايش را مي

 باشد. مشرك مي
 : فرمايدسوره حديد درباره اين صفتش مي 4خداوند در آيه 

﴿...                     ﴾. 

دهيـد   بـه آنچـه انجـام مـي    .. و او (اهللا) با شماست هـر جـا كـه باشـيد و اهللا    .« :يعني
 .»ستبينا

اند كه به هنگام رفتن به سوي اهل شام آورده  البالغه از قول علينهج 46در خطبه 
 : نمايدبه خداوند عرض مي

» ...ل ،کرما غَيهعمجالَ يلِ، وي الْأَهيفَةُ فالْخل تأَنفَرِ، ويف الس باحالص تأَن منَّ أَاللَّه
 .»مستصحباً، واملُستصحب الَ يکُونُ مستخلَفاً الْمستخلَف الَ يکُونُ

تو همراه من در سفر هستي و جانشين من در خانه و اين صفت در  ،پروردگارا« :يعني
شود زيرا كسي كه جانشين باشد همراه نيست و كسي كه همراه باشد غير از تو جمع نمي

 .»جانشين نيست
اند و در بهشت برزخي روحشـان زنـده   شهداء اكنون مردهانبياء و  ،نكته ديگر اينكه و

 باشند.است و غافل از دنياي ما مي
شـود روحـش در بهشـت    آيد كه كسي كه شـهيد مـي  ت ميسيس بد سوره 26از آيه 

 : سوره يس آمده است 27و  26زيرا در آيه  ،گيردبرزخي قرار مي

﴿                                 ﴾. 
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اي كـاش   :گفت .داخل بهشت شو :(به حبيب نجار بعد از شهادتش) گفته شد« :يعني
از اكـرام شـوندگان   مـرا   در مقابل چه چيزي پروردگارم مرا آمرزيد و .دانستندقوم من مي

 .»قرار داد
مـا در بعـد از   ) از دنياي  به غفلت (عيسينيز سوره مائده  117 و همچنين در آيه

 : فرمايدنمايد و ميرحلتش اشاره مي

﴿...                                    

      ﴾. 

 مادامي كـه در ميـان   ،شاهدها  آن امت خواهد گفت) و بودم بري.. (عيسي در ق.« :يعني
 .»مراقبي و تو بر هر چيزي شاهديها  آن بودم پس از هنگاميكه مرا ميراندي تو برها  آن

 از رحلتش از امتش با خبر نيست.بعد  آيد كه عيسي از اين آيه نيز بدست مي
 : سوره مائده آمده است 109در آيه 

﴿                                 ﴾. 

پرسد چـه مقـدار مـورد     نان ميآكند پس از پيامبران را جمع مي ،روزي كه اهللا« :يعني
 .»هاداناي غيبتو هستي  خدايا تنها ،دانيم نمي :اجابت قرار گرفتيد خواهند گفت

كه براي رعايت  ما وجود دارد انبياء از دنياي خبري بيو آيات بيشتري در قرآن درباره 
 نمائيم.خودداري ميها  آن اختصار از ذكر

 هـا بـه فطـرت     در سـختي  صهمانگونه كه گفته شد مشركان در زمان رسـول خـدا   
نمودند. حال اگر براي ما نـاراحتي  ينزديك شده و خدا را خالصانه ندا م شانپرستيخدا«

پيش آيد مثالً در معرض غرق شدن قرار بگيريم هيچ نجات غريقي نيز نباشد آيا بايد خدا 
خدا را كـه در همـه جـا حضـور دارد و      ،نمائيمرا ندا نمائيم يا فاطمه را؟ بايد خدا را ندا 

بـه مـا   رگ گردن از ها و زمين است و  قادر است و ما را خلق كرده است و خالق آسمان
تر است و در قرآن از ما خواسـته كـه او را بـه     مهرباناز همه كس به ما و است تر  نزديك

صفت حضور خدا در هـر مكـان    ،كسي كه به گمان خود فاطمه را ندا نمايدفرياد بطلبيم. 
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دانسـته اسـت و او را   و او را حاضر و ناظر در همه جا را در ذهن خودش به فاطمه داده 
دعا دانسته است و براي خداوند در اين صفات كه مخصوص خـود اوسـت   و شنواي  بينا

كه به تصور خود فاطمه زهرا باشد براي خـود سـاخته    الهي ،و در ذهن ،شريك قرار داده
در  هاي ذهني مشركان آمـده اسـت.  است و آيات بسياري در قرآن در مبارزه با همين الهه

 : فرمايدسوره نمل مي 62آيه 

﴿                            

      ﴾. 

كنـد و  چون او را نـدا نمايـد اجابـت مـي     ،شخص درمانده راچه كسي دعاي « :يعني
الهي هست انـدكي پنـد    ،آيا با اهللا ،سازد مين ميدارد و شما را جانشينان زسختي را بر مي

 .»دييرذپمي
كـه الهـي بـا اهللا    آيد بدست مي بصورت استفهام انكاري بيان شده است.از اين آيه كه 

 باشد.همين معني مي ،ال اله اال اهللايكي از معاني وجود ندارد و 
 إ يمبه عيسي و مادرش مـر   همانگونه كه در مقدمه عرض شد پيروان عيسي

 : فرمايدسوره مائده مي 117و  116باره خداوند در آيات  در اين ،شدندمتوسل مي

﴿                         

                                        

                                        

                                    

      ﴾. 

و  مـرا آيا تو بـه مـردم گفتـي كـه      ،اي عيسي بن مريم :و چون خداوند فرمايد« :يعني
مـرا سـزاوار نيسـت     ،كـنم پاكي ياد ميو را به ت :گيريد؟ گويداهللا را دو اله به جاي  ممادر

اي آنچـه را  گمان آن را دانستهچيزي بگويم كه سزاوار من نيست. اگر آن را گفته باشم بي
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دانم همانا تويي آن دانـاي  داني و آنچه را كه در ذات توست نميكه در ذات من است مي
ام) كـه عبـادت   ام. (گفتهدي نگفتهبه آنان مگر آنچه را كه مرا به آن فرمان داده بو .هاغيب

و پروردگار شماست و تا زماني كه در ميانشان بودم بر آنـان   من رپروردگارا كه كنيد اهللا 
تـو بـر هـر چيـزي     آنگاه چون مرا برگرفتي خودت بر آنان نگهبـان بـودي و    مبود شاهد

 .»شاهدي
انـد و  نسـته را دو الـه دا  إ كه مسـيحيان عيسـي و مـريم    آيدبدست مياز اين آيه 

ما در بعد از مـرگش   از دنياي  عيسي خبري بيديد كه از وهمچنين در آيه مشاهده نم
  .هاو مادرش از غيبسخن به ميان آمده است و همچنين از آگاه نبودن عيسي 

كنيم بعد ها است دقت نماييم مشاهده ميسوره نمل كه نفي اله 65تا  62اگر در آيات 
 :فرمايدمي 65كند در آيه  ها را رد مياله ،64 تا 62از اينكه در آيات 

﴿                          ﴾.  

د كه داننو نمي ،جز خدا ،داندغيب نمين است يها و زم بگو هر كس در آسمان« :يعني
 .»شونديخته ميچه زماني برانگ

باشـد و الهـي جـز او    در همه جا حضور دارد و عالم به غيب است خدا ميآنكه  ،پس
 وجود ندارد.

 : فرمايدسوره نحل مي 22و  21 ،20 ،19خداوند در آيات 

﴿                             

                               

                     ﴾. 

نـان را  آو  .دانـد كنيد ميداريد و آنچه را آشكار ميميو خداوند آنچه را پنهان « :يعني
نـه   ،مردگاننـد  .انـد آفرينند و خودشان آفريده شده كنند چيزي نميكه به جاي خدا ندا مي

يگانـه اسـت پـس    الـه شـما الـه     .شوندكه چه زماني برانگيخته مييابندزندگان و در نمي
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 .»اشناس و خودشان مستكبرندآورند دلهايشان حق نكساني كه به آخرت ايمان نمي
هـا را  دارد و همچنـين غفلـت الـه   پنهان و آشكار بيان ميبه اين آيات نيز علم خدا را 

 : فرمايدسوره شعراء مي 213دهد. خداوند در آيه نشان مي

﴿                ﴾. 

ين كني) از عذاب شدگان خواهي اله ديگري را مخوان كه (اگر چن ،با اهللا ،پس« :يعني
 .»بود

 : فرمايدسوره جن مي 20خداوند در آيه 

﴿                 ﴾. 
خـوانم و  بگو اين است و جز اين نيست كه فقط پروردگارم را (به نيايش) مي« :يعني

 .»دهماو قرار نمي احدي را شريك
 : فرمايدسوره انعام مي 41و  40در آيه خداوند 

﴿                            

                         ﴾. 

اگـر   ،اگر عذاب خدا به شما برسد و يا قيامت شما را دريابد ،بينيدچه مي :بگو« :يعني
خوانيـد و اگـر   (نه) بلكه فقط او را (به فريـاد) مـي   .خوانيدرا مي آيا غير خدا ،راستگوييد

شريك قرار داده بوديد فراموش  كند و آنچه را ميطلبيد دور بخواهد آنچه را كه آن را مي
 .»كنيدمي

 : فرمايدمي غافرسوره  65خداوند در آيه 

﴿                          ﴾. 

حمـد   ،نه بخوانيدپس او را با پرستشي خالصا ،الهي جز او نيست ،اوست زنده« :يعني
 .»هللا است كه پروردگار جهانيان استبراي ا

هـا   آن و آيات بسياري در اين زمينـه وجـود دارد كـه بـراي رعايـت اختصـار از ذكـر       
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 نمائيم.خودداري مي
انيرب 
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