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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 سخني از ادارة ارشاد مسجدالحرام

له و صحبه و من تبعهم آ اتم النبيني و عىلخ والصلوة والسالم عىل العاملني احلمد هللا رب

 يوم الدين و بعد: بإحسان إىل

به  ككه اينميكند خوشبختي  سعادت و احساسمسجد الحرام  توجيه ادارة ارشاد و
كه عالمه محمد بن علي  ارزشمندي كتاب كوچك ولطف خداوند مهربان توفيق يافته 

ين ا گان عزيزش تقديم دارد، عالمه درشوكاني رحمة اهللا عليه تأليف كرده را به خوانند
 :كهكتاب توضيح داده 

  از مسائل ديني دچار اختالف گردد واجب است  مسأله ايامت اسالمي هر گاه در
سنت رسول اهللا صلي  به كتاب خدا و ،بر طرف كردن آن اختالف كه براي حل و
 ،تالفات فيما بيناخ برين در تمام امور ديني وبنا ،سلم رجوع كند اهللا عليه وآله و

كمجدا كند فقط قرآن و كه ميتواند حق را از باطل باز شناسد و يعادل داورِ و ح 
  .سنت است

 شخصيت و  ،تحمل مسؤليت  ،دانش به اعتبار علم وبا اينكه رهبران ديني  و ءعلما
برتري گري ، و قطعا يكي از ديندتفاوتمبا يكديگر پاداش اجر و  و طبعاً ،منزلت
در هنگام اختالف در مسائل علمي نمي توان ديدگاههاي يكي را بر  اما دارد،

مسائل  ديگري ترجيح داد، بلكه شايسته تر آنست كه همه دست بدست هم دهند و
براي و حل كنند كمك يكديگر با استدالل و  پشتوانة منطق ودشوار را با  پيچيده و

   مددگار يكديگر باشند. رسيدن به حقيقت يار و
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  بلند كردن قبر چرا اينكه مسألة  ين زمينه مثالي بيان ميكند وا پس امام شوكاني درس
سنت بيان  از كتاب و دالئلذكر با را  ؟حرام استآن  بارگاه بر و گنبدساختن  و

 نيكو كاران را مسجد و و در ضمن توضيح ميدهد كه قبر هاي پيامبران و ،كند مي
 .عبادتگاه قرار دادن جائز نيست

هر گونه عمل نيك را  ا اين عمل يك خطر واقعي است كه عقيده را فاسد وزير 
و اينكه اين كار سر منشأء غلطي است كه از آن غلط ها سر چشمه  !برباد ميدهد

 .ميگيرد و نعوذ باهللا انسانها را به شرك اكبر مي كشاند
  د، واقعا خداوند عالمه شوكاني را رحمت كند و به ايشان پاداش نيك عنايت فرماي

حق  ،شايسته بوده بيان كرده و چنانكه الزم وحق را با كمال وضاحت عالمه كه 
 .ده استنموخير خواهي را ادا  نصيحت و

  و  ،خير قرار دهد وسيلة منفعت و  از خداوند متعال مسئلت داريم كه اين كتاب را
خداوند يرا ز ،عقيدة صحيح باشد سويي حقيقت وه انشاء اهللا راهنما و راهگشايي ب

كسي كه عبادتش بر  از هيچ كس نمي پذيرد مگرهيچ عملي را در روز آخرت 
خالص براي خداوند  و ،رافات به دورخ درست از هر گونه شرك و ةاساس عقيد

 تعال باشد.م
 واي عالمة هند افتبخشي از  عتقاد امام صنعاني ودر پايان بخشي از كتاب تطهير اإل

يز كه به اين موضوع مهم ارتباط داشت ضميمه كرده صديق حسن خان قنوجي را ن
خواهران مسلمانمان از  كه اميدواريم برادران و ،مة توضيحي ديگريچند ضم ايم، و

 آن بهره مند گردند.
 واهللا الموفق

 مسجد الحرام توجيهادارة ارشاد و 

 مكة مكرمه



 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ده يشگفتار مترجم بر كتاب وحدت عقيپ

اخيـار و   از ثنا و ستايش پروردگار يكتا و درود و سالم بر محمد مصطفي و صحابةپس 
 اهل بيت اطهارش.  

خوشحاليم خداوند منان باري  ،خوانندگان عزيز و گرامي سالم گرم ما را پذيرا باشيد
مثـل هميشـه    ،ديگر توفيق و فرصتي عنايت فرمود كه با شما عزيزان گفتگو داشته باشيم

 ،هم صميمي صحبت كنيم و گفتني ها را دوستانه تقديم حضـورتان كـنم   دوست دارم با
گرچه درينگونه كتابهاي كه مترجم نـاگزير اسـت مـتن يـا نوشـته نويسـنده را خـدمت        

زيرا متـرجم پايبنـد مطالـب     ،خواننده تقديم كند زمينه براي گفتگوي آزاد مساعد نيست
نايت خودش همه اعمال مـا را  در هر صورت اميدوارم خداوند با لطف و ع ،كتاب است
موضوع ما اينبار يك موضوع  ،و موجب رضايت و خوشنودي اش قرار دهد ،قبول نمايد

كه تقريبا تمام جهان اسالم را زير پوشش ميگيـرد و بـه دليـل     ،اعتقادي بسيار مهم است
يكـي از علـت هـاي     ،طبيعي است كه تا حـدودي حسـاس هـم باشـد     ،اهميتي كه دارد

معموال قشري بي سواد جامعه اسالمي ما دچار ايـن   ،ضوع اين است كهحساس بودن مو
موضوع مورد  ،بال و عادت شده اند و طبعا قشر بي سواد را قانع كردن كار آساني نيست

غلـو و افـراط در محبـت بزرگـان دينـي در       ،نظر را مي توان در چند جمله خالصه كرد
 ،انعكاس پيدا كرده اسـت  ،چند مورد اندكه مظهر اين غلو و افراط در  ،زيارت قبور آنها

و چراغـان كـردن و    ،سـاختن گنبـد و بارگـاه بـر روي آن     ،بلند ساختن قبر و تزيين آن
نـذر و ذبـح و احيانـا سـجده      ،نماز خواندن و اعتكاف در محيط آن ،نوشتن بر روي آن

 توسل و استغاثه و حاجـت خواسـتن از صـاحبان آن و ديگـر كارهـاي      ،عبادتها براي آن
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خالف شرع و خالف عقلي كه متأسفانه در محيط قبر و مزار و گنبـد و زيارتگـاه انجـام    
 مي گيرد.

زيـرا مـتن كتـاب كتـاب      ،بنده درين مقدمه فقط به چند مطالب كوتـاه اشـاره ميكـنم   
 پاسخگوي مسايلي هست.

اوال بايد عرض كنم كه در طول تاريخ توحيد و يكتا پرستي بزرگترين عامل و انگيزه 
از زمـان   ،اهي و انحراف غلو و افراط در محبت صالحين و بزرگان ديني بوده اسـت گمر

 نوح عليه السالم گرفته تا عصر حاضر.
دوم اينكه تقريبا همه مخالت ها يا كارهـاي نـا درسـتي كـه در كفـار انجـام ميگيـرد        

و  صراحتا در روايات صحاح از آنها نهي شده است و پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و آلـه 
 سلم و صحابه و اهل بيت و علماء و پيشوايان ديني از اينگونه اعمال بر حذر داشته اند.  

سوم: تمام مذاهب اسالمي بدون استثنا با اينگونه اعمال خالف شريعت مخالفند و در 
كتابهاي بزرگ همه اين مذاهب اسالمي نهي از ارتكاب اينگونـه محرمـات بـا صـراحت     

 نقل شده است.
در بعضي مناطق يا علماي بعضي مذاهب اسالمي در يك محيط با زمـان   چهارم: اگر

به خصوص صراحتا ازين گونه اعمال منع نمي كنند فقط به خاطر مراعـات حـال عامـه    
مردم و احتياط يا به گمان خودشان حكمت در دعوت است نه به دليل اينكه از نظر آنها 

اين يـك احتمـال    ،ذ باهللا درست باشداينگونه كارهاي حرام و احيانا نزديك به شرك نعو
نيست بلكه بسياري از علماء و شخصيت هاي ديني مذاهب اسالمي مكررا در مباحثـات  

 دوستانه به اين امر اعتراف نموده اند.
پنجم: نه تنها علماء و روشنفكران حتي قشر جوان و با سواد جامعـه نيـز بـا اينگونـه     

مشـكل و معضـل    ام يا قشر بي سـواد جامعـه   كارها مخالفند و ارتكاب آنرا از سوي عو
اين نيز مطلبي اسـت كـه بارهـا علمـاي عاقـل و دانشـمند مـذاهب         ،اجتماعي مي دانند

 اسالمي در جلسات و مباحثات دوستانه فرموده اند و همواره آنرا تكرار مي كنند.
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 زيارت قبر سنت است و غلو و افراط در باره آن بدعت.
بسـياري از مسـلمانان دردمنـد را بـه خـود مشـغول        يك پرسش طبيعي همواره ذهن

 داشته است كه زيارت قبر در اسالم از چه تاريخي شروع شده است.
به تاج بعثت مزين و مفتخر شدند و دعوتشـان را بـه    صهنگامي كه رسول گرامي 

توحيد و يكتا پرستي آغاز كردند بيشترين چيزي كه از آن بر امت شـان مـي ترسـيدند و    
دند شرك بود لذا تمام تالش و كوشش خود را به خرج دادند تا اينكه ريشه حذر مي كر

 شرك را بخشكانند.
از آنجاييكه در امت هاي گذشته مهمترين و بارزترين عامل شرك عبادت قبـور بـود   
لذا در ابتدا از زيارت قبور منع كردند و تا مدتي ياران و شاگردان و خانواده ايشان طبـق  

يارت قبور نمي رفتند وقتي حضرت مطمئن شدند كه اينـك ايمـان در   فرموده ايشان به ز
دلهاي آنان جاي گرفته و عقيده جديد در قلوب آنان راسخ و نهادينه شده به آنان اجـازه  
داد كه قبر ها را زيارت كنند چرا؟ زيرا كه زيارت قبر انسان را به ياد آخرت مـي انـدازد   

كنت هنيتكم عن زيـاره القبـورأال فزوروهـا فإنـه يـرق (و دلها را نازك مي كند لذا فرمودند: 

من قبال شما را از زيارت قبر منع مي كـردم اآلن قبـر    القلب و تدمع العني و تذكر اآلخره)

ها را زيارت كنيد زيرا كه زيارت قبر دلها را نرم ميكند و چشم ها را به اشـك مـي آورد   

 (وال تقوال هجـرا)ر پايان فرمودند: .  د1/376و به ياد آخرت مي اندازد. مستدرك حاكم 

و سخن نا درست نگوييد درين جمله اشاره به اين است كه به خدا شرك نورزيـد پـس   
ازين تاريخ صحابه بزرگوار و اهل بيت أطهار طبق اين اجازه با كمال احتياط به زيـارت  

از امت اسالمي تـا پايـان خالفـت امـوي و آغـ      صقبرها مي رفتند. بعد از عصر پيامبر 
خالفت عباسي بر همين روش عامل بودنددر تمام ايـن دوران كـه خالفـت اسـالمي پـا      
برجاي بود هيچگونه گنبد و مزار و زيارتگاهي در هيچ جاي دنيا ساخته نشـد زيـرا كـه    

 اسالم هنوز در اوج قدرت و اقتدارش بسر مي برد.
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عباسي كه سيزده در اواخر خالفت عباسي و در پايان قرن سوم دقيق از زمان المقتدر 
سالگي در پي وفات برادرش المكتفي قدرت را بدست گرفت و نظام خالفت را در گير 
 مسائل داخلي شد و ضعيف گرديد. كم كم گنبد ها و بارگاهها و زيارتگاهها ساخته شد.

 447تـا   334آغاز اين انحراف اعتقادي همزمان بود با قيام دولت آل بويه در عـراق ( 
هــ ق) و ظهـور قرامطـه در عـراق وشـام و       567تا  297ها در مصر (ق) و دولت فاطمي

 جزيرة عربي در همين دوران.

هــ  132تا عصر خلفاي راشدين و عصر أمويهـا (  صبنابر اين از عصر پيامبر اسالم 
ق) و نزديك به دو قرن ازخالفت عباسـي هـا هـيچ خبـر و اثـري از گنبـد و بارگـاه و        

 صين سه قرن همان خيرالقرون است كه رسول گرامـي  زيارتگاه در جهان اسالم نبود ا
بهترين قرنها قرني است كه من در آن زندگي ميكنم سپس قرن بعدي و سپس « فرمودند:

بعضي علماء قرن را درين حـديث شـريف همـين صـد سـال معـروف       ». قرن بعد از آن
كـه خـود   دانسته اند، و بعضي هم آنرا يك نسل دانسته اند، در هر صورت نسل يا قرني 

در آن زندگي ميكردند بـه اضـافه دو قـرن يـا دو نسـل ديگـر را ايشـان         صرسول اهللا 
بهترين زمانها توصيف نموده فرمودند، لذا اين انحراف اعتقادي در تمام اين مدت وجود 
نداشت قابل توضيح است كه اين مدت در واقع از هر لحاظ براي اسالم و امت اسالمي 

ته است، چه از لحاظ عقيدتي يعني ايماني و عمل و تقـوي،  عصر طاليي به شمار مي رف
چه از لحاظ سياسي يعني قوت و شوكت و گسترش فتوحـات اسـالمي، چـه از لحـاظ     
علمي يعني وجود علماء و شخصيت هاي بارز علمـي و مـدارس و غيـره. بزرگتـرين و     

بنـابر ايـن    مشهورترين علماء و امامان و پيشوايان ديني در همين زمان مـي زيسـته انـد،   
طبيعي است كه انحراف و مخالفت آشكار از قرآن و نصوص و روايات صريح بويژه در 

 بعد اعتقادي در عصر طاليي اسالم وجود نداشته باشد.
و در زمان مهـاجرين و انصـار    صپس گنبد و بارگاه و زيارتگاه در زمان رسول اهللا 

ن و علـي مرتضـي و حسـن    و در زمان ابوبكر صديق و عمر فـاروق وعثمـان ذوالنـوري   



 15 (وحدت عقيده)  ءالف بين علماشرح الصدور در حل مشكل اخت

مجتبي و امير معاويه رضي اهللا عنهم اجمعين كه حكومت كرده اند وجود نداشته اسـت،  
همچنين در زمان حضرت حسين و حضرت زين العابدين و حضـرت بـاقر و حضـرت    
صادق و حضرت كاظم وحضرت رضا رضي اهللا عنهم و رحمـة اهللا علـيهم هـم وجـود     

حنيفه و امام شافعي و امام مالك و امام احمـد بـن حنبـل    نداشته است، در زمان امام ابو 
رحمة اهللا عليهم هم گنبد و زيارتگاهي وجود نداشته است، پس وقتي كـه يـك كـار در    
احاديث صحيح هم از آن نهي شده باشد و در عمل هم در زمان هيچ كدام از صـحابه و  

يكي از علماء و اولياء  تابعين و علماي مجتهدين و ائمة دين و به اصطالح در زمان هيچ
و صلحاء وجود نداشته پـس ايـن كـار را علمـاء و عقـالء و روشـنفكران ومصـلحان و        
مسلمانان دلسوز و آگاه چه مي نامند؟! در اصطالح شـرعي چنـين عمـل را بـدعت مـي      
نامند، يعني كاري كه از قرآن و سنت و عمل رسول اهللا صـلي اهللا عليـه و آلـه وسـلم و     

و ائمه و علماء و مجتهدين سند و ريشه نداشـته باشـد اسـمش بـدعت     صحابه و تابعين 
است، و كدام عقل باور ميكند كاري كه در اسالم سند و ريشه نداشـته باشـد ديـن قـرار     

 گيرد؟! نه تنها سند و ريشه نداشته باشد كه با صراحت از آن نهي شده باشد؟!
 اي اهل سنت!

است كـه بـا افتخـار خـود را اهـل سـنت       خطاب و پيام ما در قدم اول به مسلماناني 
نامند، واقعا هم بايد بنامند و خوشا به حالشان كه اهل سنت هستند، يعني پيرو سـنت   مي

، ولي پرسش ما از اهل سنت و هر سني وسني زاده اين است كه آيا فكر صرسول اهللا 
از  كرده ايد كه شما چرا سني هستيد و چرا اسم اهل سنت بر شما گذاشته شـده؟ چـون  

عصري كه بدعت و اهل بدعت داشت فضاي اسالم را آلوده ميكرد، علمـاي بزرگـواري   
امت اسالمي به خاطر اينكه ساير امت آلوده نشوند و تحت تأثير ميكـرب هـاي بـدعت    
مسموم نگردند، لقب اهل سنت را براي امت اسالمي برگزيدند، يعني اي اهل بدعت! كه 

ميخواهيد فضاي عطر آگين اسالم را آلوده  ص مخالف با سنت هاي رسول مكرم اسالم
 هستيم. صكنيد بدانيد كه ما امت اسالمي اهل سنت و پيروان سنت رسول معظم 
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پس شما اي اهل سنت فكر كنيد و بينديشيد كه امروز امـت اسـالمي در سراسـر جهـان     
اب و چرا خوار و ذليل است؟ اسباب و عوامل شايد زياده باشد اما يكي از بزرگترين اسب

عوامل ضعف امت اسالمي دوري از قرآن و سنت رسول گرامي صـلي اهللا عليـه وآلـه و    
سلم است، تا زمانيكه ما حقيقتا به اسالم بر نگرديم و اسالم را از آلودگيهـا و ميكربهـاي   
كه به مرور زمان در نتيجة جهل و عقب ماندگي ما ، و مكـر و حيلـة دشـمنان اسـالم را     

ا دارد مي فشارد آزاد نكنيم راه و امت اسالمي را براي باز گشت احاطه كرده و گلويش ر
به حقيقت اسالم هموار نكنيم عزت از دست رفتـة خـود را بـاز نخـواهيم يافـت، و بـه       

 سعادت دنيا و رستگاري آخرت نخواهيم رسيد.
بنابر اين بر تمام علماء و انديشمندان و روشـنفكران بلكـه بـر هـر مسـلمان آگـاه و       

م است كه مخلصانه كمر همت ببندد و براي احيـاي اسـالم و نجـات امـت و     دلسوز الز
اصالح دين و عقايد اسالمي از آلودگيها و بر چسب هاي نظري و عملي اقدام جدي بـه  
عمل آورده و همه سعي كنيم از بيداري كنوني امت اسالمي حد اكثـر اسـتفاده را بكنـيم    

 م و مسلمين باشيم.تا باشد كه انشاءاهللا شاهد عزت دوبارة اسال
 مسلمانان ديگر

عالوه از اهل سنت،مسلمانان ديگري هم هستند كه گرچـه اصـطالحا خـود را اهـل     
سنت نمي گويند اما جزو امت اسالمي هستند اين پيام ما خطاب به آنها نيز هست كه بـا  
تالش و كوشش مخلصانه در راستاي وحدت اسالمي سعي كنـيم اسـالم را از بـد نـامي     

يم و انچه متأسفانه بر اثر غفلت علماء و بـي تـوجهي روشـنفكران و تحصـيل     نجات ده
كرده ها و بي علمي عموم مردم دامن گير امت اسالمي شـده را اصـالح كنـيم و ديـن و     

 مسؤوليت خود را در قبال دين وجامعه و مردم ادا نماييم.
 دين دوستي مردم

هـم و اسـاس اسـت و عـرض     در آغاز اين پيشگفتار اشاره كرديم كه اين موضـوع م 
كرديم كه حساسيت آن به دليل اين است كه بيشترين مبتاليان به ايـن غلـو و افـراط در    
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محبت بزرگان ديني قشر درس نخوانده و بي سواد و كم سواد جامعه است، پرسش اين 
است كه اين قشر چرا اينقدر حساس هستند در متن كتاب هم به اين موضوع اشاره شده 

جامعه نسبت به دين و اصول و ثوابت ديني خيلـي مخلـص هسـتند يگانـه     كه اين قشر 
علت انحراف اين قشر هم همين اخالص و دين دوستي شان است گمان ميكننـد كـه از   
آنجاييكه دين اسالم و ايمان و اعتقاد به آن در رگو خونشان در جريان است پس محبت 

سـئله هـيچ شـك و شـبهة در آن     با بزرگان دين هم بر آنان واجب است كه تا اينجـاي م 
نيست، مشكل ازينجا شروع مي شود كه اين قشر به دليل نا آشنايي با قـرآن و نصـوص   
صحيح و اسالمي احساس ميكنند مقتضاي دين داري و دين دوستي شان اين اسـت كـه   
با بزرگان و شخصيت هاي ديني اظهار محبت كنند و از عالمات محبت شان با آنان ايـن  

لند ساختن و مزين كردن و چراغان نمودن و به نام آنان نذر و ذبح كـردن و  است كه با ب
در محيط قبر نماز خواندن و اعتكاف نمودن و از آن حاجت خواسـتن و آنـرا وسـيله و    
واسطه و شفيع قرار دادن و غيره حق محبت و احترام را نسبت به آنان ادا نماينـد، بنـابر   

و محبت و احترام به شعائر ديني است، اما به علـت  اين انگيزه همة اين كار دين دوستي 
عدم آگاهي و تخصص دچار انحراف مي شـوند، كـه اگـر درسـت توجيـه شـوند و بـا        
حكمت و محبت تفهيم شوند حتما مي پذيرند و تشكر مي كنند ولي متأسـفانه برخـورد   

عناد و عمومي داعيان، ممكن است مخلصانه باشد اما داعيانه نيست لذا نتيجه اش ضد و 
بغض و كينه است. البته هر دعوتي ممكن است بلكه طبيعي است كه از سوي مخـاطبش  

 دچار واكنش منفي شود، اما نسبت و مقدار اين واكنش متفاوت است.
 دشمني اولياء خدا!

يك شبهة معروف بعضي فرصت طلبان در چنين و ضعيتي اين است كه با كمال 
ست دچار بعضي لغزش ها و انحرافها را زيركي و هوشياري مردم مخلص و دين دو

عليه دعوتگران تحريك مي كنند، مثال ميگويند آقا دشمن اولياي خدا هستند! چرا؟ 
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چونكه با مدد خواستن و حاجت طلبيدن و استغاثه و نذر و دعا و ذبح و غيره در كنار 
 قبر و زيارتگاه مخالفند!!

هر كس بـا  «ين همه مسلمين نعوذباهللا طبق حديث قدسي صحيح و معروف و متفق ب
(من عاد لي وليا فقد آذنتـه  » يكي از دوستان من دشمني كند من با او اعالن جنگ ميكنم

بالحرب) پس چگونه ميگويند با اولياي خدا دشمني ميكنند كدام مسلمان جرأت ميكنـد  
با دوستان و اولياي خدا دشمني كند، بر عكس با نظر ما بزرگتـرين دشـمني بـا اوليـاء و     
دوستان خدا اين است كه قبر هاي آنان را عبادت گاه قرار دهيم و عبادت و پرستش كـه  
مخصوص خداست براي اولياء و دوستان خدا انجام دهيم، كـدام دوسـت و ولـي خـدا     
راضي و خوشحال مي شود كه كسي مريضش را به جاي اينكه دعا كند و از خدا برايش 

و ولي خدا برايش شفا بخواهد، اولياي خدا كه شفا بخواهد سر قبر ببرد و از اين دوست 
حافظ وعالم و عامل به قرآن بودند در قرآن كريم از زبان الگوي موحـدان ابـراهيم بـت    

نيِ شكن عليه السالم مي فرمايد:  فِ وَ يَشْ هُ تُ فَ ضْ رِ ا مَ إِذَ هر گاه مريض شـدم فقـط ذات    وَ

   80متعال او مرا شفا ميدهد. شعراء آية:
ولي خدا سر قبر و زيارتگاه رفته و نذر و نياز كرده و بـه نـام غيـر خـدا     كدام دوست و 

گوسفند كشته، و در محيط قبر و زيارتگاه به اعتكاف نشسته؟ و كـدام بـزرگ و ولـي و    
دوست خدا دوستان و اولياي ديگر خدا را وسيله گرفته، و از آنها حاجت خواسـته و يـا   

الني گفتـه اسـت؟! بزرگـان و اوليـاي خـدا در      فالن ادركني گفته و يا شيخ عبدالقادر جي
قرآن كريم خوانده بودند كه خالق و معبود و مشكل كشا و حاجت رواي آنـان در كـالم   

فُ مجيد و كتاب راهنماي بشريت فرموده است  شِ يَكْ اهُ وَ عَ ا دَ طَرَّ إِذَ ِيبُ املُْضْ نْ جيُ وءَ  أَمَّ  السُّ

را وقتي كه او را بخوانـد اجابـت ميكنـد و     آيا كيست آن ذاتيكه دعاي پريشان و گرفتار«
 62نمل:  »مشكلش را بر طرف ميكند؟! آيا غير از خدا كسي هست كه چنين كند

هر گاه مشكلي براي شان پيش مي آمد با پيروي از سنت رسـول   صرسول گرامي 
به نماز روي مي آوردند و از اله و معبود يكتا و توانايشان كمك مي خواستند و  صاهللا 
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از بندگان عاجزي كه با وجود اينكه دوست و ولي خداوند بودندهيچگونـه قـدرت و    نه
توانايي نداشتند! اآلن ميگويند نعوذباهللا ببنيد چه ميگويد، چگونه به اولياي خدا جسـارت  
ميكند!! خير عزيزانم زبانم الل شود اگر جساررت كـنم ايـن مفهـوم آيـه كريمـه اي كـه       

امت هاي ساختگي مجاوران در كـالم مجيـدش مـي فرمايـد:     معبود يكتا و بي نياز از كر

 َن تُ مِ ثَرْ تَكْ سْ يْبَ الَ غَ لَمُ الْ نْتُ أَعْ وْ كُ لَ اءَ اهللاَُّ وَ ا شَ اً إِالَّ مَ ّ ال رضَ عاً وَ لِكُ لِنَفْيسِ نَفْ ا  قُلْ ال أَمْ مَ ِ وَ َريْ اخلْ

مٍ يُ  وْ ريٌ لِقَ
بَشِ يرٌ وَ ا إِالَّ نَذِ وءُ إِنْ أَنَ نِيَ السُّ سَّ نُونَ مَ مِ  188أعراف آية:  ؤْ

مگر آن مقداري كه خـدا بخواهـد و اگـر    من مالك سود و زيان براي خود نيستم،  :بگو«
غيب ميدانستم، منافع فرواني نصيب خود ميكردم و اصال شر و بال به من نمي رسـيدمن  

 ».دهندة مؤمنان نمي باشم ژدهمكسي جز بيم دهنده و 
بياييـد همـه بـا هـم ديـن عزيزمـان را كـه سـبب         پس خواهران و برادران مسلمان!  

رستگاري دنيا و آخرت است از هر آاليش پااليش دهيم، و آنچنانكه خداوند فرسـتاده و  
رسانده و صـحابه و   صجبرئيل عليه السالم رساند، و رسول محبوبمان حضرت محمد 

شـائبه و  اهل بيت رضي اهللا عنهم اجمعين آموخته و آموزش داده اند آنرا از هر غـش و  
بدعتي پاك گردانيم، تا در پرتو ايمان و عمل به اين اسالم خالص و بي شائبه به سعادت 

 دنيا و رستگاري آخرت نائل آئيم.
 هوشيار باشيد

يك نكتة ديگر هم قابل تذكر است و آن اينكه متأسفانه به هر دليلـي فعـال بـراي مـا     
ر ميان امت اسالمي تفرقه ايجاد مهم نيست مهم اين است كه دشمنان اسالم براي ابنكه د

كنند و اختالف بيندازند و از آب گل آلود ماهي بگيرند مترسكي به نام وهابيت در اذهان 
جهانيان كاشته و پرورانده اند، ما درين فرصت كوتاه فقـط مـي تـوانيم اشـاره كنـيم كـه       

مان مسلمان دشمنان اسالم تاريخ پر افتخار اين دين كامل و شامل جهاني و اين امت قهر
را خوانده و تحليل كرده اند، لذا در خواب هم از صديقها و فاروقها و علي ها و سعدها 
و عمروها و صالح الدين ها در هراسـند و در طـول تـاريخ كوشـيده انـد كـه هيچگـاه        
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نگذارند بار ديگر اين امت مؤمن و قهرمان بيدار شود تا مبادا ظلـم و سـتم و اسـتبداد و    
ار و استعمار آنان را از سر جهانيان كم كند و مثل گذشته آنان را سر جاي اسقباء و استثم

شان بنشاند، بنابر اين همواره توطئه كرده اند و با مكر و حيله و نيرنگ سـعي كـرده انـد    
مسلمانان را به جان هم بيندازند، يكي از عوامل اختالف و تفرقه در ميان امـت اسـالمي   

دهـة اخيـر همـواره بـه وسـيلة آن مسـلمانان را از        اصطالح وهابيت است كه طي چنـد 
يكديگر متنفر كرده اند، شكي نيست كه در ميان علماء و مذاهب اسالمي اخـتالف نظـر   
هميشه بوده و خواهد بود چون برداشت ها از قرآن و سنت متفاوت است ليكن اين هـر  

و قاديانيـت يـك   گز به معناي اين نيست كه وهابيت نقطة مقابل اسالم و ماننـد بهائيـت   
حركت انحرافي و دشمن اسالم باشد، وهابيت چيزي جز يك حركت اصالحي در درون 
مذهب حنبلي و اهل سنت نيست، امت اسالمي همواره اصالح طلبـاني بـه خـود ديـده     
است و خواهد ديد، اما همه معتقدات اهل سنت را به نام وهابيـت كوبيـدن نـه انصـاف     

ئل كالمي و عملكرد تند بعضي افراد منسوب بـه ايـن   است و نه واقعيت. جز بعضي مسا
 حركت، ساير اعتقادات آنها همان اعتقادات اهل سنت است،  

به عبارت ديگر تمام مذاهب فقهي اهـل سـنت يعنـي مـذاهب چهارگانـه بـه اضـافه        
مذهب ظاهري و آنچه امروزه به نام سلفيت يا به تعبير دشمنان وهابيت كه همان مذهب 

خته مي شود از لحاظ اصول اعتقادي هيچ اختالفي با هم ندارند و همـه  حنبلي است شنا
اهل سنت هستند، بنابر اين عقيدة همة آنها در بارة صحابه و اهل بيـت رضـي اهللا عـنهم    
اجمعين و در بارة پرهيز و دوري از خرافات بويژه مظاهر مختلف قبر پرستي كامال باهم 

م عوام اهل سنت يا اختالف نظر بعضي افراد كم اتفاق نظر دارند، لذا انحراف بعضي مرد
سواد كه ممكن است منسوب به علم و علماء هم باشند هر گز نمايندگي از اهـل سـنت   
نمي كند اهل سنت را فقط از خالل متون علمي شان مي توان شناخت البته اميـدواريم و  

آمـده   حركت اصالحي زيادي كه اخيرا در كشور هاي مختلف جهـان اسـالم بـه وجـود    
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انشاء اهللا بتواند امت را بيدار كند، و از امت ضـعيف و پراكنـده امـت قـوي و محكـم و      
 متحد بسازد. انشاءاهللا.





 
 

 رمحة اهللا عليه امام شوكاني بر زندگيگذري 

 مفسر و فاضل، فقيه و م وامام، عال محمد بن علي بن محمد شوكاني صنعاني، شيخ و
يمن چشم به  ءدر شوكان شرق صنعا هـ ق1173قعده ال يشان در ماه ذيقاضي بود، ا
 به شهر صنعاء منتقل شد، در همان آغاز قرآن كريم و ش. سپس با پدرجهان گشود

 بالغت و نحو و اصول و در رشته هاي مختلف از قبيل فقه وعلمي بسياري از متون 
در مجالس علماء شركت از همان آوان كودكي همواره و اغيره را حفظ نمود،  منطق و

را ميگرفت، تا اينكه در بسياري از علوم متداوله فعلوم فراواني را از آنان  مي جست، و
 و مهارت حاصل نمود. تبحر يافت

 بر مسند تدريس
مردم را ش مستدل و ارزشمند با فتاواي تأليف پرداخت و سپس به تدريس و 

ين ا رچهل سال د شد و طور رسمي عهده دار منصب قضاوته ب مستفيد ميكرد. ايشان
 كناره گيري كرد. دو سال قبل از وفاتش از سمت قضاوت سمت باقي ماند، تا اينكه

هر  ،آن تدريس ميشد مجلس ايشان همواره مملو از طلبه بود و درسهاي فراواني در
 روز طلبه بيش از ده درس در رشته هاي مختلف از ايشان فرا ميگرفتند.

ود اينكه مرجع علماي مذهب براي ايشان همين افتخار كافي است كه با وج
 خود بود اهل سنت نيز ايشان را براي (نزديكترين مذهب تشيع به اهل سنت)زيدي

 وهمواره مورد توجه  ،حديث و اصول كتابهاي ايشان در تفسير و مرجع ميدانند و
 هست. اهتمام آنان بوده و
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 ترين تأليفاتورمشه
ن تا به حال به چاپ رسيده آ 38طبق اطالع ما تأليف دارد كه  278عالمه شوكاني 

 ترين آنها عبارت است از:است.  مشهور

الدراري  -٤خبار ح منتقي األوطار رشنيل األ -٣ارشاد الفحول  -٢ تفسري فتح القدير  -1

 -٧ زهارحدائق األار عيل السيل اجلر -٦والتقليد   جتهاداإل دلةأالقول املفيد من  -٥املضيئة 

 يف اخالص كلمة التوحيد الدر النضيد - ٨ن السابع ربمحاسن الق البدر الطالع

 وفات
هـ در حالي چشم از جهان فرو بست كه عمر پر  1250ايشان در جمادي الثاني 

اهل سنت كرده بود  دفاع از عقيدة نشر علم و بارش را صرف خدمت به اسالم و
 ازل فرمايد.وانش را بر ايشان ناد و رحمت فرايوند به ايشان پاداش نيك عنايت نمخدا



 
 

 رمحة اهللا عليه عالمه شوكاني سخن از آغازِ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عيل سيد املرسلني وآله املطهرين وصحبه املكرمني 

 وبعد:

گاه بين امت اسالمي در بارة بدعت بودن يا نبودن، مكروه بودن يا بايد دانست كه هر
مسلمين اعم  ةهم ،ا هر مورد ديگري اختالف واقع شودي بودن يا نبودن، ونبودن، حرام 

كه قرن سيزدهم  (عصر مؤلف)خلف از عصر صحابه رضي اهللا عنهم تا كنون از سلف و
 :است از آغاز بعثت محمدي صلي اهللا عليه وآله وسلم همه اتفاق نظر دارندكه

دين اختالف واقع شود واجب هرگاه بين علماء و ائمة مجتهدين در امري از امور  
 .سنت رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم بر گردانند است كه آنرا به كتاب خدا و

م كَح سنت را داور و رآن وقبه عبارت ديگر براي حل هر گونه اختالف ديني بايد  
 :متعال ميفرمايد قرار داد، زيرا خداوند

وهدٍء فَريي شف متعازنولِ فَإِنْ تسالرو إِلَى اللَّه » و اگر در چيزي اختالف
 ٥٩آية:  نساء  .»ا به خدا و پيغمبر او بر گردانيدداشتيد آن ر

يعني رد به  ايشان يعني رد به كتاب خدا، و رد به رسول بعد از وفات »الي اهللا«رد 

 گونهن هيچانا، اين چيزي است كه در مورد آن بين مسلماست صسنت رسول اهللا 
ديگري گفت  فالن چيز حالل است و :اختالفي نيست، مثال اگر يك عالم مجتهدي گفت

گر چه يكي از لحاظ  ،آن چيز حرام است، قول هيچ كدام آنان بر ديگري اولويت ندارد
يا از نظر زماني از ديگر مقدم  ،ني بزرگتر باشديا از نظر س ،علمي از ديگري بر تر باشد

سنت  ندة خدا و پايبند شريعت مطهر هستند، و در كتاب خدا وباشد زيرا هر دوي آنان ب
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كثرت علم و رسيدن به درجة اجتهاد يا  هر دوي آنان مكلف هستند، و صرسول اهللا 
 خارج نمي كند. تكليف شرعيكسي را از دائرة مرحله  از اينحتي عبور 

ءماعل مسؤليت 
اينكه بيشتر ميشود حد اقل ش تليه علمش افزوده شود مسئوبلكه عالم هر چه بيشتر ب 

چنانكهست، توضيح حقايق براي مردم را خداوند بر دوش او گذاشته ا بيان و مسؤليت 
 :مي فرمايد

هننيبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو هونمكْتال تاسِ ولنل » و آنگاه كه
آشكار سازيد و  گرفت كه بايد كتاب را براي مردمكتاب  خداوند پيمان مؤكد از اهل

  .»تو ضيح دهيد و آنرا كتمان و پنهان نسازيد
 ١٨٧:يةآآل عمران 

 :وميفرمايد
الْب نا ملْنزا أَنونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذدعب نى مدالْهو اتني  ياسِ فلنل اهنيا بم

ابِ أُولَئتاللَّالْك مهنلْعي اللَّك مهنلْعيو ونَهنع » بي گمان كساني كه آنچه را كه از
دالئل روشن و هدايت فرو فرستاده ايم، بعد از آنكه آنرا براي مردم در كتاب بيان و 

 ».روشن نموده ايم، پنهان ميدارند خدا و نفرين كنندگان ايشان را نفرين ميكنند
 ١٥٩:يةه آبقر

 !ءعلما تمجازا
حاال كم يا زياد، اگر هيچ مورد ديگري  هكسي كه خداوند به او علمي عنايت فرمود

هم نباشد همين كه او مكلف به بيان حقيقت گرديده براي اثبات ادعاي ما كافي است كه 
عالم هر چه علمش بيشتر شود مسئوليتش نيز بيشتر ميشود و اگر عالم گناهي مرتكب 

از غير عالم شديد تر خواهد بود، خداوند مجازاتش عذاب الهي  شود به اعتبار گرفت و
 :دميفرمايقرآن كريمش به اين امر اشاره  در
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 ِوءاً بس كُمنلَ ممع نمالَةهج »كسي كه از روي ناداني گناهي مرتكب شود«   
 ٥٤: آية نعاما

 .گز مساوي نيستندبا كسي كه آگاهانه مرتكب گناهي مي شود هر 
ميكند زيرا كه آنان  سرزنشخداوند متعال در آيات بسياري علماي يهود را  لذا 

مرتكب نافرماني پروردگار  و !آگاهانه دستورات خداوند را زير پاي ميگذاشتند دانسته و
  .كردلذا خداوند آنانرا به شدت سرزنش  !ميشدند

فرماني نا و معصيت مي كه با وجود داشتن علم شرعي مرتكب گناه وين هر عالابربنا
در حديث صحيح آمده  چنانكهخداوند قرار خواهد گرفت،  شدت مورد گرفته شود ب

 سلم فرمودند: است كه رسول خدا صلي اهللا عليه وآله و

ال  ينهاهم و ما تسعر به جهنم العامل الذي يأمرالناس وال يأيت و ولأن إ(
ست كه مردم را به مي ااولين چيزي كه با آن آتش دوزخ روشن ميشود عال«)ينتهي

خود باز نمي  خود به آن عمل نمي كند يا آنان را نهي ميكند و امر ميكند و حكمي
  .»آيد

 ءعلما برتريِ
رسيدن عالم به باالترين  اين امر روشن است، كه علم وكثرت علم و ،خالصه

ش بيشتر تدرجات علمي هيچگاه تكاليف شرعي را از او ساقط نمي كند، بلكه مسئولي
بر دوشش گذاشته ميشود كه غير عالم چنين  يو پس از حصول علم مسئوليتهاي ميشود

ندارد، و به گونه اي مورد خطاب قرار ميگيرد كه غير عالم چنين  يمسئوليت هاي
عذابش سخت تر است، كسي كه  گناهش سنگين تر و مخاطب قرار نمي گيرد و

 .انكار نمي كندقعيت وا از اينكمترين آشنايي با علوم شرعي داشته باشد 
پر  احاديث وارده در اين باب جمع آوري شود خود كتاب مستقل و اگر آيات و 

را مي موضوع ما فقط اين  ،جا اين نيستدر اينكه البته مقصود ما  ،باري خواهد شد
سنت آمده  خواهيم روشن كنيم كه در زمينة تكاليف شرعي و عمل به آنچه در كتاب و
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ند. با تفاوت اندكي كه عرض كرديم كه عالم در بسياري از غير عالم يكي هست عالم و
و   ،ش بيشتر استتلحاظ فرق دارد كه مسئولي از اينو مسئوليت ها با غير عالم تكاليف 
فقط به عالم اختصاص دارد، و غير عالم هيچ مسئوليتي در قبال  شرعي  تكاليف خيلي از

 آن ندارد.

  ءعلما پاداشِاجر و 
 .دنش از او پيروي كنجايز نيست كه در اشتباه ديگران د، برايواشتباهي ش ومي دچار لغزش مجتهد يا عال رگا

ان نمي تواند ادعا كند از علماء يا پيروان آن كور هيچ يكبا توجه به قاعدة مذ بنابراين
 !شايسته تر است به صرف اينكه او فالني است،كه حق با فالني است، يا اينكه فالني 

است، كه  واجب تشخيص باشد وفهم  علم و ان مكلفي اگر دارايكه بر هر انسبل 
سنت دليل  از كتاب و هر كس  ،سنت عرضه كند كتاب و مسئلة مورد اختالف را به

سنت دليل نداشت بر  از كتاب و هر كس ، وو شايستة پيروي استداشت او بر حق 
 مأجور لكه معذور وبشرطيكه حق اجتهاد را ادا كرده باشد ب ،اما گنهگار نيست ،خطاست

 :در حديث صحيح آمده است چنانكه ،است

گاه مجتهدي هر«ن إجتهد فاخطأ فله أجر)و إ ذا اجتهد فأصاب فله أجرانإنه إ(
اگر نتيجة اجتهادش اشتباه  اجتهاد كند و نتيجة اجتهادش درست باشد دو پاداش و

 ».!باشد يك پاداش خواهد داشت
م پاداش بگيرد اما اين فقط خود مجتهد آري جاي تعجب نيست كه عامل خطا ه 

ديگري جايز نيست كه از خطاي  و براي كساست كه در صورت اشتباه پاداش ميگيرد، 
ل پذيرش نيست و مانند مجتهد در عمل به كند و عذر او مانند عذر مجتهد قاب او پيروي

 .هم داده نمي شوديك كار اشتباه پاداش 
اقتداء بر مجتهد را  جتهد واجب است كه تقليد وبلكه بر همه مكلفين غير از خود م 

كتاب پشتوانه اش ي كه به حق روي آورند، حق و ،خطا كرده رها كنندكه در مسئله اي 
 واضح است. سنت روشن و است، يا دالئل آن از كتاب وسنت  و
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 حق چيست؟ معيارِ
سنت  و قرآن باره آن اختالف دارند بهكه علماء در نظر در صورتيكه مسئلة مورد 

داشت او بر حق است اگر چه  قانع كننده سنت دليل عرضه شد هر كسي كه از كتاب و
سنت دليل نداشته باشد به خطا رفته است اگر چه  كسي كه از كتاب و ك نفر باشد، وي

چه  دانشجو و ، پس هيچ كسي چه عالم و دانشمند و چه متعلم وتعداد شان زياد باشد
چونكه پيرو  ،يست نبايد بگويد كه حق با فالن عالم استكسي كه در خط علم و دانش ن

سنت دليل دارد  سنت دليل نداشته باشد، وكسي كه از كتاب و اگر چه از كتاب و !دارد
 !حرفش پذيرفته نشود چونكه پيرو ندارد

اين جهالت بزرگ و تعصب شديد و خروج كامل از دائرة انصاف است. زيرا كه  
ا حق شناخته مي اين شخصيت ها هستند كه ب ان شناخت،حق را با شخصيت ها نمي تو

كسي  با وجود محقق بودن و مجتهد بودن معصوم نيست، و شوند و هيچ  عالم و امامي
باه استداللش ميتواند درست باشد ممكن است اشت كه معصوم نباشد همچنانكه اجتهاد و

 .هم باشد
تشخيص رأي درست  ند. وكن است گاهي اشتباه كمم يمجتهد و هر عالم بنابراين 

ي ممكن نيست، اگر رأ مطهر سنت و قرآن كريمباز گشت به  ،او از رأي اشتباهش جز با
 سنت بود درست و اگر مخالف كتاب و ديدگاهش در هر مسئله اي مطابق با كتاب و و

 .سنت بود اشتباه است
م از كوچك آن اتفاق نظر دارند، اع بر آحاد امت اسالمي تي است كه تمامياين واقع 

از علم و دانش برده باشد اين  يكمترين بويمعاصران، و هر كس  گذشتگان و بزرگ و و
 .موضوع را درك ميكند

فهم را نداشته باشد بايد خودش را متهم كند و بداند كه با  كسي كه اين درك و
تالش در مواردي كه توانايي آنرا ندارد و با و  ،دخالت در اموري كه وظيفة او نيست

 .اصر است بر خود ستم كرده استفهمش از رسيدن به آن ق رك ود
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مفيد يك مشورت 
وقات خودش و به طلب علم مشغول شود و ا ،زبانش را نگهدارد بايد قلم و بنابراين 

و  ،فهم و درك سنت و و قرآنف كند كه به شناخت را براي تحصيل علومي صر
 و علوم مرتبط باآموزش سنت تشخيص دالئل آن كمكش مي كند، و بهتر است كه به 

بپردازد تا اينكه بتواند صحيح را از ضعيف باز شناسد و آنچه كه قابل قبول است را آن 
 سخنان أئمة بزرگ اعم از سلف و بايد رد شود تشخيص دهد و تا بتوانداز آنچه كه 

 .نان آنان به غرض مطلوب خودش برسدخلف اين امت را مطالعه كند و از خالل سخ
و قبل از آموزش علومي كه به آنها اشاره كرديم به  كسي اين كار را نكرد اگر  

كاش  سرانجام خواهد گفت: شدت پشيمان خواهد شد وه مسائل اختالفي پرداخت ب
زبانش را از آنچه كه به او مربوط نيست باز ميداشت و از اظهار نظر در بارة آنچه كه 

 .نمي داند خود داري ميكرد

  نبوي  يك ادبِ

  جالب ما را ادب فرموده اند: چقدر خوب و صرسول گرامي مان  

سخن كه مت كند شخصي را خداوند رح« رحم اهللا امرءاً قال خرياً أوصمت)(
 .»يا خاموش بماندنيكو بگويد 

اين عالم  بي دليل ازطرفداري  اين در بارة كسي است كه خودش را گرفتار تعصب و
م حاصل كند و استعدادش را رشد دهد در بارة مسائل كه علاز اينو قبل  ،و آن عالم كند

 بويژهآن بپردازد  اين وو خوب و بد گفتن تعديل  به جرح و اظهار نظر نمايد، وعلمي 
 :درك آن قاصر است، پس چنين شخصي و از فهم وائلي كه علمش را ندارد سدر م
اهللا صلي رسول و نه خودش را به ادبي كه  ،!هنه خاموش ماند ، !نه سخن نيكو گفته 

 .!آموخته اند پايبند و مزين كرده است اهللا عليه وآله وسلم بما

 گيرينتيجه 
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سنت و  و قرآننص بنابر مقتضاي  از مجموع آنچه كه عرض كرديم روشن شد كه 

 صسنت رسول اهللا  به كتاب خدا وهر گونه مسئلة اختالفي را  ،اجماع امت اسالمي
 ب است.واجعرضه كردن 

از راه ديگري هم مي توان درست بودن  ،هر كس ادعا كند كه جز اين روش بنابراين 
تشخيص داد مسلماً مخالف يا غلط بودن ديدگاه فالن عالم را در فالن مسئلة اختالفي 

 و اجماع امت انديشيده است.  صكتاب خدا و سنت رسول اهللا 
ستمي بر خود  چه ظلم و ،پس شما خود بنگريد كه او با چنين ادعا و اعتقاد باطل 

و با سخن گفتن و اظهار نظر در  ،!، و در چه مصيبتي فرو رفته است!روا داشته است
آنچه كه خارج از حيطة توان اوست چه مشكالتي را براي خود و جامعه ببار  مورد

 .!آورده است

 يك مثال
گاه در بين راينك براي روشن شدن موضوع مثالي را خدمت شما عرض ميكنم كه ه

 :اختالفي واقع شود ،ر يكي از مسائل علميعلماء د

 ؟عرضه كرد صچگونه بايد آنرا به كتاب خدا و سنت رسول اهللا  
 ؟چگونه بايد تشخيص داد كه رأي و ديدگاه كدام عالم درست و كدام اشتباه است 
كامالً حقيقت را چنانكه بايد باز شناخت، تا اينكه موضوع  و چگونه بايد حق و 

 ؟آشكار شود روشن و همهبراي 
با بيان مثال بهتر ترسيم  يو هر حقيقت ،واضح ميگردد وعي با ذكر مثال بهترهر موض

عقل سالم  كسي كه فهم درست و بويژه حق بر هيچ كس پنهان نمي ماند،گاه آن ،يشودم
 داشته باشد.
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به عرض برسانيم مسئله اي انتخاب كنيم كه   قرار استكه چه بهتر است مثالي را  
شدت مطرح ه ب !به دالئلي كه بر كسي پنهان نيست (قرن سيزدهم)روزگار ما در اين

 .است
متأسفانه بر روي آنها، چنانكه گنبد و بارگاه مسئلة بلند كردن قبرها و ساختن  !آري 

 .!مسجد مي سازند امروزه مردم بر روي قبرها گنبد و

 امت اتفاقِ
ن صحابه رضي اهللا عنهم گرفته م امت اسالمي اعم از گذشتگان و معاصران از زماتما

 :كهتا عصر حاضر همه اتفاق نظر دارند 
ي است كه نه تنها بدعت بودن يعتهاآن يكي از بدروي و ساختن بر  بلند كردن قبر 

هللا عليه وآله وسلم ثابت كه نهي شديد از آن نيز توسط رسول بزرگوارمان صلي ابل ،نآ
 .شده است

وسالمه عليه براي كساني كه قبر را بلند ميكنند  بلكه رسول گرامي مان صلوات اهللا 
توضيح آن  چنانكه ،اند بيان فرموده يو بر آن گنبد و بارگاه ميسازند وعيد و عذاب سخت

 باره اختالف نكرده است. در اينن اناهيچ كسي از مسلم و ،در پي خواهد آمد

 !دليل يك بايك نفر 
به جا مانده كه نشان ميدهد از نظر او مقوله اي  2F1 حمزهاما گويا از امام يحيي بن  

شخصيت هاي مهم مانعي ندارد، غير او هيچ  ساختن گنبد و بارگاه بر قبور فضالء و

                 
هــ ق در شـهر    669ايشان المؤيد باهللا يحيي بن حمزه بن علي حسيني صنعاني است كه در سـال    1-

و در علوم شرعي تبحر و  صنعاء يمن متولد شد و از كودكي نزد علماي يمن به تحصيل علم پرداخت،
 تخصص حاصل نمود.

أليفـات  بزرگ مذهب زيدي به شمار مـي رود، در اصـول و فـروع علـوم مختلـف ت      ئمةايشان از ا 
گذاشته است، ايشان از  پيشگامان و شيفتگان امر به معروف و نهـي از منكـر بـود، بـه      زيادي به جاي 
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 چنين روايتي نقل نشده است. وديگري  نين چيزي نگفته است، و از هيچ كسكسي چ
ده ن آورده اند فقط آنرا نقل كركه اين قول را در كتب فقهي شانويسندگان زيدي مذهب 

اند و از هيچ كس ديگري نه از معاصران و نه از گذشتگان چنين قولي نيافتيم نه از اهل 
 بيت و نه از كسي ديگر.

3Fالبحرالزخار كتاب لفمؤ

زيديه و مرجع مذهبي آنان است، و شيعيان  استاد بزرگان 1
 ،اختالفي چه بين خودشان و چه با ديگران را نزد او مي بردند ةهر گونه مسئل زيدي

ديدگاههاي فقهي و مسائل اختالفي  و قريباً شامل بيشتر اقوال مجتهدين،تاب ايشان تك
در ميان زيدي هاي يمن براي   ،عصر در اينمذهب زيدي است، اين كتاب تقريباً 

 .المعارف بزرگ است ةرل اختالفي آگاهي پيدا كنند يك دائكساني كه بخواهند از مسائ

 !اين هم شد دليل
بودن ساخت گنبد  ـ مبني بر جائزبزرگ و با ارزش قول مذكور صاحب اين كتاب  

 ديگري نقل نكرده است، از هيچ كس ـ  را جز امام يحيي بن حمزه!هاو بارگاه بر قبر
 :ن گفته استمختصر چني فقط كوتاه و

پادشاهان كه  بارگاه بر قبور فضالء و ساختن گنبد و فرموده اند: مسئلة امام يحيي كه«
 .»!آنرا رد نكرده است اشكالي نداردكسي و بنا كرده اند مسلمين آنرا 

                                          
هــ ق در شـهر   705مي كرد، سرانجام در سال خصوص از صحابه رضي اهللا عنهم اجمعين جانانه دفاع 

ذمار به رحمت حق پيوست و در همان شهر دفن شد، خداوند رحمتش كند و قبرش را منـور گردانـد.   
 از عالمه شوكاني.  185-2/184ر.ك البدرالطالع 

بن مرتضي حسني از علماي بزرگ يمن بود. از ايشان در اصـول و فـروع   احمد ابن يحي عالمه    - 1
  84/ 1ر.ك البـدرالطالع  هـ بوده اسـت.   840هاي زيادي به يادگار مانده است. وفات ايشان در سال كتاب

 از عالمه شوكاني.
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وك ي ال بأس بالقباب واملشاهد علي قبور الفضالء وامللمسئلة االمام حي(  
 )الستعمال املسلمني و مل ينكر

دليلش  پس فهميديم كه جز امام يحيي هيچ كس ديگري چنين چيزي نگفته است و 
 اعتراض. ون انكار وبد !يعني عملكرد مسلمينرا هم فهميديم 

 4F1»الغيث« اين دليلي را كه امام يحيي ابن حمزه در كتابآنگاه نويسندة البحر الزخار 
ديگري براي تأئيد دليل هيچ  به آن استدالل كرده را آورده و به آن اكتفاء كرده است، و

 آن نياورده است.

 !تنها امامِ
در مسئلة مذكور بين پس با توجه به آنچه كه عرض كرديم روشن شد كه خالف  

از يكسو و بين تمام علماء به شمول صحابه و تابعين و اهل بيت  يامام يحيي به تنهاي
مذاهب اسالمي و اعم از متقدمين و متأخرين و أئمه و علماي مذاهب اربعه و ساير 

 !مجتهدين از سوي ديگر است
م يحيي را در البته اين نكته قابل توضيح است كه نويسندگاني كه بعدها قول اما

كتابهايشان نقل كرده اند به هيچ وجه نمي توانند جزو حاميان ديدگاه امام يحيي قرار 
نمي توان ادعا كرد  ،نظري را در كتابش نقل كند گيرند، چون به صرف اينكه كسي نقطه

 .او حامي و طرفدار آن ديدگاه است كه
دگاه ايشان را تأييد ميكند از بر فرض اگر ما عالمي را ديديم كه بعد از امام يحيي دي 

يا مجتهد است يا نيست، اگر مجتهد است و بر اساس دليل مذكور  :دو حال خالي نيست

                 
چهار جلد است از «است امام شوكاني ميفرمايد:  در فقه زيدي زهارالمدرار شرح كتاب األ  الغيث  - 1

  85/ 1ر.ك البـدرالطالع           »      عالمه احمد بن يحي مرتضي حسني صاحب كتاب البحـر الزخـار  
 از عالمه شوكاني.
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همچنانكه ديدگاه خود امام يحيي مردود و مرجوح است پس اين ديدگاه را پذيرفته 
 ديدگاه او نيز مردود و مرجوح است، و اگر مجتهد نيست ديدگاهش اعتباري ندارد.

 آسماني داورِ
، ي درست است يا ديدگاه ساير علماءحال اگر خواستيد بدانيد كه آيا ديدگاه امام يحي

پس الزم است كه به داور آسماني مراجعه كنيم به آنچه كه خداوند دستور داده است كه 
سنت  هر گونه مسئلة اختالفي را به آنجا بر گردانيم و عرضه كنيم يعني كتاب خدا و

  .صرسول اهللا 
رسول  گراميكيفيت اين داوري يعني باز گشت به كتاب خدا و سنت  د بخواهيدشاي

و حق از باطل و  روشن شده، بيشترحقيقت م تا اينكه يتان توضيح دهخدمترا  ،صاهللا 
 درست كار از خطاكار جدا شود.

روشنش كنم كه  چنان واضح وموضوع را  انشااهللا، حواستان را جمع كنيد لطفاپس 
 .باقي نماند ترديدي براي كسي  شك وهيچگونه 

 بازگشت به قرآن چگونگيِ
 اول: ةآي

  خداوند متعال ميفرمايد: 
مو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمواوهتفَان هنع اكُمها ن 
 ردشما را از آن باز داكه آنرا بگيريد و از آنچه بدهد به شما  كه رسول خداو آنچه «

 ٧يةآ احلشر:  »دييآباز 
آيه كريمه از طرف خداوند متعال بر بندگان واجب شده است كه آنچه رسول  در اين

 ند.آنانرا  از آن باز داشته ترك نماي كهه به آن عمل كنند و آنچه آورد صگرامي 
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 دوم: ةآي
 ميفرمايد: متعالهمچنين خداوند 

فَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُنبِبحونِي يبِعاللَّه كُم» خدا را شما بگو اي پيامبر اگر
  ».اردد پس از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بديدارميدوست 

 ٣١ يةآل عمران: آ
كه بر هر بندة مؤمن دوست داشتن  -مباركه خداوند منان محبت خودش  آية در اين

كرده  صاكرم پيروي از رسول  را معلق و مشروط به اتباع و -او تعالي واجب است

معياري است كه بر  صپيروي رسول گرامي  است، و همچنان كه ميدانيد اتباع و
 ،و اين عمل بسيار با ارزش ،اساس آن محبت بنده مؤمن با خداوند سنجيده مي شود

 يگانه سببي است كه بر مبناي آن خداوند بنده اش را دوست ميدارد.

 سوم: ةآي
 خداوند متعال ميفرمايد: لذا 

نعِ ال مطولَ فَقََيساللَّهر أَطَاع د» از خدا  يقيناكسي كه از پيامبر اطاعت كند
 ٨ة نساء: آي »اطاعت كرده است

 .اطاعت خداست عين ص اين آيه كريمه مي رساند كه اطاعت پيامبر

 م:چهار ةآي
 ميفرمايد: خداوند مهربان  همچنين

َولَ فَأُولسالرو عِ اللَّهطي نمو نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كئ
حالالصاِء ودهالشيقاًوفر كأُولَئ نسحو ني » و كسي كه از خدا و پيغمبر اطاعت

كند او همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت داده است از پيغمبران 
 »وان و شهيدان و شايستگان و آنان چه اندازه دوستان خوب هستند!و راستر

 ٦٩ةنساء:آي
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پيامبر اطاعت كنند  براي كساني كه از خدا و حكيمآيه كريمه خداوند  در اين
مقدر فرموده است، و اين سعادت بزرگ و خوشبختي  خوشبختي را واجب و سعادت و

گروه از بندگان بر گزيده پروردگار واقعي و دائمي اين است كه در بهشت با اين چهار 
 .م بندگانش بهتر و باالتر استاز تما تعالي منزلت آنان در نزد او كه مقام و ،باشد

 م:پنج ةآي
 و همچنين ميفرمايد: 

 ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو اللَّه وددح لْكت
خيهف ينداليمظالْع زالْفَو كذَلاراً  ا ون لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو

پيغمبرش  اين حدود خداست هر كس از خدا و« فيها ولَه عذَاب مهِني خالداً
 وت ارها روان اسوارد ميكند كه در آن رود ب ياطاعت كند خدا او را به باغهاي

پيغمبرش  اين پيروزي بزرگي است و آنكس كه از خدا و جاودانه در آن مي مانند و
كه  گرداند خدا در گذرد. خداوند او را به آتش وارد مي حدودز انافرماني كند و 

 ١٤و١٣ ة:نساءآي  .»جاودانه در آن ميماند و او را عذاب خوار كننده اي است

 م:شش ةآي
 د:همچنين ميفرماي

قْهتيو اللَّه شخيو ولَهسرو عِ اللَّهطي نمونَ وزالْفَائ مه كفَأُولَئ »هر كس از  و
او بپرهيزد اينچنين  ازمخالفت فرمان از خدا بترسد و پيغمبرش پيروي كند و خدا و

 ٥٢: ةنور آي »ود خود رسيدگانندكساني به مقص

 :هفتم ةآي
 همچنين مي فرمايد: 
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 متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي
رِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف ريخ ك

ت نسأَحأْوِيالو  »از  از پيغمبر اطاعت كنيد، و اي كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا و
اگر در چيزي اختالف  فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد و كارداران و

روز رستاخيز ايمان داريد  پيغمبر او برگردانيد اگر به خدا و داشتيد آن را به خدا و
 ٥٩ة: نساءآي .»ام تر استاين كار براي شما بهتر و خوش فرج

 :هشتم ةآي

 :دستور داد كه اعالن كند صخدا وند به پيغمبرش  و

فاتقواهللا وأطيعون »از من اطاعت كنيد پس از خدا بترسيد و«. 
 ٥٠ ة:آْْي آل عمران

 .آيه است 30در اين باره آمده بيش از  آياتي كه مجموعاً

 گيرينتيجه 
بنا بر دستور خداوند متعال مي آيد كه  راز مجموع آنچه كه عرض كرديم چنين ب

و از آنچه باز داشته باز ايستادن  عمل كردنبه آن به آن امر كرده  صآنچه رسول اهللا 
اطاعت  نواهي ايشان را ترك كردن واجب است وو آوردن  ييعني اوامر پيامبر را به جا

 داوند است.طاعت خدا است و هر امر پيامبر به منزله أمر خابه منزله  صپيامبر 

 قبل از مبحث جديد

اينكه  و ،بلند كردن قبر نهي از ساختن و مبني بر صاينك روايات زيادي از پيامبر  
را خدمت شما خواهيم آورد و  بلند واجب است هموار كردن قبر هاي ساخته شده و

 .خواهيم داد توضيح
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موضوع مورد  ه سازم مقدمه اي را عرض كنيم كه زمينياناما قبل از آن الزم مي د 
كساني كه تا براي همگان بويژه  پس به اصل موضوع خواهيم پرداخت س ،بحث است

اين مقاله را خواهند خواند روشن شود كه قول و ديدگاهي كه به امام يحيي نسبت داده 
اساس آن ساختن گنبد و بارگاه را  ها آنرا دستاويز قرار داده و بر يشده و گويا بعض

عرضه شد و چگونه براي  صونه به كتاب خدا و سنت رسول اهللا جائز دانسته اند چگ
 آشكار شد كه امر نا درستي است، بلكه انشاء اهللا اين مطلب چنان جامع و همه واضح و
رضايت خواننده را جلب  تسلي بخش خواهد بود، كه حتي بخشي از آن قانع كننده و
 خواهد كرد.

 شيطان دسيسة
بلند  كه ساختن واهيم داد و روشن خواهيم كرد يح خومبحث توض در اينما  !آري

، و چه براي گمراه كردن امت اسالمي است د ها و بارگاهها چه فتنة بزرگيكردن گنب
از سوي شيطان براي منحرف كردن  دسيسه و نيرنگ خطر ناك و دام فريبنده اي

شته را مسلمانان است، شيطان قرنهاست كه اين دام فريب را تجربه كرده و امت هاي گذ
خداوند متعال در كتاب عزيزش  چنانكهگمراهي كشانده است  بدين وسيله به انحراف و

كژ حكايت ميكند آنجايي كه ابليس مكار و حيله گر اولين بار قوم نوح عليه السالم را به 
 اهه كشاند. ر

ام هزِدي لَم نوا معباتنِي ووصع مهإِن بر وحقَالَ ن ارالُهسإِلَّا خ هلَدووا  وكَرمو
ال يغوثَ ويعوق وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً و مكْراً كُباراً

نوح گفت پروردگارا! آنان از من نا فرماني كرده اند، و از كساني پيروي « ونسراً
 سران بر آنان نيفزوده است، نيرنگان جز زيان وخنموده اند كه اموال و اوالد ش

سواع،  ،بزرگي بكار برده اند. به آنان گفته اند: معبود هاي خود را وامگذاريد و ود
 ٢٣-٢١ ة:نوح آي .»نسر را رها نسازيد يغوث، يعوق، و
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 راييگثمرة تلخ افراط 
دم شده اند داستان واقعي قرآني سبب گمراهي مر در ايناين كساني كه مي بينيد 

ند و هر كدام آنان ه اديني بودهمه افراد نيكو كار و شخصيت هاي بارز و برجستة 
ه آنان احترام مي گذاشتند و از آنان پيروي ميكردند، وقتي ند كه به اراني داشتدوست دا

كه آنها وفات كردند، دوستداران و پيروانشان از شدت محبت و احترامي كه نسبت به 
بزرگواران مجسمه درست كنيم تا اينكه با ديدن آنها  از اينبيائيم  :ندآنان داشتند گفت

بهتر به عبادت تشويق شويم، وقتي كه اين نسل وفات كرد و نسل دوم و سوم  بيشتر و
آمد شيطان از فرصت استفاده كرد و آنها را به ياد عظمت و بزرگواري آن بزرگواران 

 :ا نيرنگي كه بكار برد اين بود كه گفتانداخت كه بدون شك آنها بزرگوار بودند ام

 سخنراني شيطان
اين بزرگواران كه پدران شما به آنها احترام گذاشته اند و از آنان مجسمه ساخته اند در 

پرستيده اند  اند اينها را مي كه داشته يواقع مورد پرستش آنان نيز بوده اند زيرا هر كار مشكل
 باراندند. تيدند و اينها باران ميپرس گواران را ميخواستند اين بزر مثالً اگر باران مي

اينجا بود كه منطق ابليس در آنان تأثير گذاشت و شروع به پرستش آن بزرگواران  
شايد اسم آنان. سپس نسلهاي بعد از آنان بطور  البته نه خود آنان كه مجسمه و !كردند

 !ترام همگان گرفتار شدندطبيعي به پرستش آن شخصيتهاي ديني و آن بزرگواران مورد اح

 گرشواهدي دي
 .شده استدر صحيح بخاري نقل نيز اين مفهوم از ابن عباس رضي اهللا عنهما  

 اند:  فرمودهسلف  علماي بعضي
مردم به نشانة احترام  ،آنها نيكوكاراني از قوم نوح عليه السالم بودند، وقتي مردند« 
مجسمه ساختند و به مرور زمان  تصوير و قبر هاي آنان مي نشستند، سپس از آنان كنار
 »!پرستش آنان شروع كردندبه 
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صحيح مسلم و  اين مفهوم را مطلب ديگري نيز ثابت ميكند كه در صحيح بخاري و 
 :كه است صديقه رضي اهللا عنها روايت شده ضي كتب ديگر از ام المؤمنين عايشةبع

 !از كليسا گو پذيريال

 سر آورد كه دري سخن بميان از كليساي صپيامبر  ام سلمه رضي اهللا عنها خدمت 

 صپيامبر  .وجود داشت ياينكه در آن كليسا عكسهاي زمين حبشه ديده بود، و
 :فرمودند

الرجل الصاحل بنوا علي قربه مسجدا،  ذا مات فيهم العبد الصاحل أوإاولئك قوم (
گاه ستند كه هرآنها مردمي ه«وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شراراخللق عنداهللا) 

يا عبادتگاهي) مي يان آنان بميرد بر قبر او مسجد (بندة نيك يا مرد نيك كرداري در م
مخلوقات در  مي كشند، اين عده بدترين يسازند و مانند آن عكسها در آن عكسهاي

 »نزد خداوند هستند
 :دمي نويس  ت والعزياَفَرأَيتم الال ابن جرير طبري در تفسير آيه كريمه  و
براي آنان سويق مي كوبيد، وقتي كه مرد گويا در عوض پاداش خدمتش كنار  الت«

 ١٩سورة جنم آيه  .»كردند بدين وسيله به او اداي احترام مي قبرش مي نشستند، و

 دالئلي از سنت مطهر
 بلند كردن قبر و ساختن گنبد و زيارتگاهدر باب نهي از  

  حديث اول:
آمده است كه گفت از رسول خدا س لي البجن عبد اهللا در صحيح مسلم از جندب ب

 شنيدم كه پيش از وفاتشان مي فرمودند:  ص

ال فال تتخذوا نبياءهم مساجد أأنوا يتخذون قبور ن من كان قبلكم كاإال و أ(
خبر دار! كساني كه قبل از شما بودند قبر هاي « لك)ور مساجد فإين أاكم عن ذبالق
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عبادتگاه قرار مي دادند، شما آگاه باشيد، مبادا قبرها را مسجد  ن را مسجد وپيامبرانشا
 ».كار باز ميدارم از اينقرار دهيد زيرا كه من شما را 

  :دومحديث 
صحيح مسلم به روايت حضرت عايشه رضي اهللا عنها آمده  و در صحيح بخاري و 

 است كه فرمود:

بيماريشان شدت يافته  ي بردند، ودر مرض وفاتشان بسر م صهنگامي كه پيامبر 
هر گاه احساس  بود صورت شان را با چادري كه بر روي شان بود مي پوشيدند، و

 دلتنگي ميكردند صورتشان را باز ميكردند، در چنين وضعيتي فرمودند: 

ما اختذوا قبور أنبياءهم مساجد حيذر(لعنة اهللا علي اليهود والنصاري فقد 
نشان را مسجد قرار نصاري باد كه قبر هاي پيامبرا د ولعنت خدا بر يهو«صنعوا)

 »بر حذر مي داشتند يهوداز كردار  را شاندادند. گويا امت 
و در صحيح بخاري وصحيح مسلم نيز شبيه روايت مذكور به نقل از ابن عباس 

 رضي اهللا عنهما آمده است.

  :سومحديث  
آمده است كه سيره با روايت ابوهر صحيح مسلم همچنين در صحيح بخاري و

 فرمودند:  صرسول خدا 

نصاري  و خداوند يهود« (قاتل اهللا اليهود والنصاري اختذو قبور انبياءهم مساجد)
 .»كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادندهالك كند را 

  :رمچهاحديث 
ده است با روايت حضرت عايشه رضي اهللا عنها آم (بخاري و مسلم)و در صحيحين

 در آخرين بيماري شان فرمودند:  صكه فرمود: رسول خدا 
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يهود و نصاري خداوند « (لعن اهللا اليهود والنصاري اختذوا قبور انبياءهم مساجد)
 ».يامبرانشان را مسجد قرار دادندلعنت كند كه قبر هاي پرا 

د سجده گاه قرار داده شو اگر اين خطر وجود نمي داشت كه قبر ايشان مسجد و
 حتماً بلند ساخته ميشد. 

  :مپنجحديث 

در كتاب مسند با سند جيد از عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا  ة اهللا عليهرمحامام احمد 

 فرمودند: صعنهما روايت كرده است كه رسول اهللا 
، والذين يتخذون القبور ء(ان من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم أحيا

ساني هستند كه هنگام بر پا شدن قيامت زنده باشند و از بد ترين مردم ك« مساجد)
 ».ه قبر ها را مسجد قرار مي دهندكساني ك

  :ششمحديث 
نقل كرده اند كه س امام احمد و اصحاب سنن چهارگانه با روايت زيد بن ثابت 

 فرمودند:  صرسول خدا 

خداوند لعنت كند «لعن اهللا زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج)(
مي سازند و به زيارت قبرها مي روند و كساني را كه بر قبر ها مسجد  كه زناني را

 »روشن مي كنند (يا شمع)چراغ

  :هفتمحديث 
أسدي آمده است كه  ي متون ديگر به نقل از ابي الهياجدر بعض و در صحيح مسلم و

 :فرمودبمن س گفت: علي ابن ابي طالب 

أدع  ما بعثي عليه رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم، أن ال ىبعثك عل(أال ا
آيا ترا براي انجام كاري نفرستم كه «ال سويته)إ إال طمسته و ال قرباً مشرفاً متثاالً



 (وحدت عقيده)  ءشرح الصدور در حل مشكل اختالف بين علما  44

رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم مرا براي انجام آن فرستادند. مرا فرستادند كه 
را  هيچ قبر بلندي اينكه آنرا از بين ببرم. و مجسمه اي را نگذارم مگر (بت)هيچ

 »نگذارم مگر اينكه هموارش كنم
 شبيه اين روايت نقل شده است. در صحيح مسلم نيز از ثمامه بن شُفي و

تر از اندازة مشروع باشد رين دليل است كه هر قبري كه بلندبزرگت حديث شريفاين 
است كه حجم آنها بزرگ  يقبر هايواجب است كه هموار شود، منظور از قبرهاي بلند 

ها بدون گونه كار از اينشود يا اينكه بر روي آنها گنبد و مسجد ساخته شود، چون 

را با س  امير المؤمنين علي ابن ابي طالب صشبهه نهي شده است زيرا پيامبر  شك و
ود حضرت فرمودند و خ يهايادند و مأمور خراب كردن چنين قبرفرست ويژهيك دستور 

  در ايام خالفت شان ابوالهياج اسدي را مأمور اين كار كردند.س ي عل

  :هشتمحديث 
نقل كرده اند و س روايت جابر  ازامام مسلم و ابو داؤد و ترمذي  و امام احمد و 

 فرمود:ابن حبان آنرا صحيح گفته اند كه حضرت جابر  نسايي و

)از گچ  صرسول اهللا «ن يوطأ)عليه و أ ن جيصص القرب و أن يبىنأرسول اهللا  ى
 .»بر آن و لگد كردن آن منع فرمودندساختن  كردن قبر و

  :نهمحديث 

و رسول « )ن يكتب عليهأو( راويان اين حديث از صحيح مسلم همچنين آورده اند: 

 .»ي قبر نيز منع فرمودندبر رو ننوشتاز  صاهللا 
ي فرمايد: نهي از نوشتن بر قبر مطابق با شرط امام مسلم است وري مبامام حاكم نيشا

 كه صحيح ولي غريب است.
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 گيرينتيجه 
 :كهع معتبر نقل شد قابل توجه است از چند منب مطالبي كه در روايات فوق  پس

 .و روشن است نهي از ساختن بر قبر صريح 
آن ا محيط اطراف يكه در كنار حفرة قبر و آبادي  ساخت و ساز هر گونه نهي اين 

 .انجام مي گيرد را شامل مي شود
 .اين گونه امور رايج است متأسفانه امروز در ميان بسياري از جوامع اسالمي اما

 -ار مشروع آن كه يك گزعرض بزرگ ميكنند و از مقد مثالً خود قبر را از طول و
 .التر ميبرنداست با -رحدود نيم مت

محيط اطراف قبر آباد نشود و  كه مده اين استمنظور از نهي كه در احاديث آ پس 
 .مسجد ساختان نمي توكه اال خود قبر را 

كه بخاطر  يو چه گوشه و كناري كه نزديك قبر است هر جايچه محوطة خود قبر  
 .د شود مشمول اين نهي قرار ميگيردقبر آبا

اي كه  مسجد و مزار هاي بزرگ مي سازند، به گونه قبه و گنبد و هچنانكه امروز 
 يا در گوشه اي از آن قرار ميگيرد، بدون شك اين آبادي و همثالً قبر در وسط محوط

 ساختن قبر محسوب ميشود كه شرعا ممنوع است.
برايش دشوار مطلب كسي كه اندكي فهم و شعور داشته باشد درك اين براين بنا
شود كه فالني چنانكه مثالً گفته مي ،كه آبادي اطراف قبر آبادي خود قبر است نيست

جاي مسجدي ساخته است،  در  فالن شهر يا قريه را ديوار كرده است، يا فالني بر فالن
بر زمين يك ديواري بيشتر نكشيده است، حاال چه محوطة آن  كه او فقط  دور وحالي 

اما ز نقطة محور دور باشد و چه نزديك.ديوار كوچك باشد يا بزرگ، و چه ديوار ا
 ود او فالن جا را آباد كرده است.اصطالحا گفته مي ش
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 ي؟! بر كنفرينو لعنت 
 عرض كرديم روشن شد كه بلند كردن قبر و ساختن گنبد وكه با توجه به آنچه 

بارگاه و مزار بر قبر و ساختن مسجد در كنار قبر حرام و ناجايز است، و رسول اهللا 

كرده است، نه چنانكه گذشت كساني كه مرتكب چنين اعمالي ميشوند را لعنت  ص
 تنها لعنت كه آنها را نفرين هم كرده اند چنانكه مي فرمايند:

غضب خداوند  خشم و«(اشتد غضب اهللا علي قوم اختذوا قبور انبيائهم مساجد)
 ».شديد باد بر كساني كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد ميگيرند

ده اند بر دعاي بد كر نفرين و صحديث رسول اهللا  در اينپس مي بينيم كه  
 .كساني كه مرتكب اين گناه بزرگ مي شوند

نسبت به گناه بزرگ ساخت و ساز و تجليل و  صپيامبر بزرگوارمان  واكنش
 بزرگداشت از قبر شديد و متفاوت بوده است:

  فرموده اند.منع  صراحتاًگاهي از ارتكاب اين اعمال زشت 
  ند.ه اگاهي مرتكب آنرا نفرين كرد 
   ند.ه انصاري تشبيه داد عمل يهود وگاهي آنرا به 
   كه آنرا خراب كند گاهي مأمور فرستادند. 

   ال(قبر مرا بت قرار ندهيد  :نده اودو فرم دانسته !ي آنرا مصادف با بت پرستيگاه 
 .)تتخذوا قربي وثنا

 التتخذوا قربي عيدا( ند:ه افرمود و هدكرآن منع  و بزرگداشت تجليل گاهي از (
 .جشن قرار ندهيد قبر مرا محل

 جشن بهانه هاي مختلف در طول سال آنجا جمع نشويد و يعني به مناسبت ها و 
 .نگيريد
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 كدام جشن و كدام اعتكاف؟!
ا گوي انپرستان براي كساني كه نسبت به آنمتأسفانه امروز بسياري از قبر چنانكه 

كه در كنار قبرها  كرده اند !»ي اختراعمناسبت هاي«و  احترام قائل هستند، اوقات مشخص
 عتكاف مي نشينند و عبادت مي كنند!!.هاي آنان جمع مي شوند، و امزار يا

يچاره بخت و باينها واقعاً بد و مي بينند كردار زشت اين بيچاره ها را همه مي دانند
كه آنها را آفريده و روزي ميدهد و مي ميراند و زنده هستند كه پرستش خداوندي 

توانايي  ندگاني را مي پرستند كه زير خاك دفن شده و قدرت ورها كرده و ب ،ميكند
  !.فع نمايندمنفعتي براي خود جلب كنند يا ضرري از خود دحتي ندارند كه 

 توحيد مرزِ

و بزرگواري و  ئلبا آنهمه فضا صخود رسول اهللا  ،همه بندگان عاجز و ناتوانند
 يد: كه به مردم بفرما دستور دادمتعال به ايشان خداوند  ،منزلتي كه دارند

 قُلكلفْعاً  ال أَمفِْسي ننالرال ضءاٌهللاإال ما شا و  » :جزآنچه خدا بخواهد  منبگو
   ١٨٨أعراف:  آيه            .»براي خودم مالك هيچگونه نفع وضرري نيستم (حتي)

در  صپيامبر بر گزيدة الهي  پس وقتي كه خود سيد البشر و افضل مخلوقات

ديگران چگونه  ضرري براي خودشان نيستند، مالك هيچگونه نفع وگي شان دزن

 .؟!!ضرر براي ديگران آنهم پس از مردن باشند توانند مالك نفع و مي

خطاب به دخت نازنين شان حضرت فاطمة زهراء  صهمچنين رسول بزرگوارمان  
 رضي اهللا عنها مي فرمايند: 

اي فاطمه دختر محمد! من هيچ « اهللا شيئا) فاطمه بنت حممد ال اغين عنك من (يا
  »چيزي را نمي توانم از طرف خداوند از تو دفع كنم

به تأئيد قرآن كريم در باره خودشان چنين مي  صپس وقتي كه رسول گرامي مان 
ضرري نيستند، در بارة محبوبترين و  فرمايند كه حتي براي خودشان هم مالك نفع و
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فاطمة زهراء رضي اهللا عنها حضرت ي جگر گوشة عزيزشان خود يعنه نزديكترين فرد ب
ساير بندگان خدا كه در زير خاك  ند: حالت ديگران چگونه خواهد بود؟چنين مي فرماي

بر فرض اگر  ؟دفن شده اند كه نه پيامبر و نه معصوم هستند، چه قدرتي خواهند داشت

دستور خداوند  بهتر و برتر نيست كه به صمعصوم هم باشد از پيامبر معصوم 
 فرمودند: 

ًارال ضفْعاً وفِْسي ننل كلال أَم  » من براي خودم مالك هيچگونه نفع وضرري
 ١٨٨ ة:أعراف آي          »  نيستم

اين امت محمدي است، كاري كه پيامبر اكثر اينكه فردي از افراد نيكو كار  حد

د و چه ه براي شخص خوبه دستور خداوند اختيارش را از خود چ صمعصوم 
توانند اختيار آنرا داشته ند پس آيا ديگران مي ننفي ميك انشنزديكترين افراد خانواده 

 .؟!!ضرري برسانند آنهم بعد از مردن به ديگران نفع و باشند،

عقل و دانش نعمت! 
از  يدانش داشته باشد و كمترين بوي كسي كه اندكي فهم و !واقعاً جاي تعجب است

 يكه فردي از افراد اين امت به او نفعاست  وارصيرت برده باشد چگونه اميدب علم و

در باره شخص خودشان چنين مي  ص، امتي كه پيامبرش فع كنددد يا ضرري برسان
اختياري را از خود نفي ميكنند، پس كسان ديگري كه جز  فرمايند و هر گونه قدرت و

از آنان انتظار نفع نيستند چگونه ميتوان چيزي بيش  راد و پيروان اين پيامبر بزرگواراف
گمراهي  ، شما را به خدا سوگند ديوانگي وگمراهي بيشتر از ديوانگي و؟!وضرر داشت

 اناهللا وانا اليه راجعون. قبر پرستان هم ديده يا شنيده ايد يا سراغ داريد،

 )ضيد يف اخالص كلمة التوحيد(الدرالن ما اين موضوع را در كتاب ديگرمان بنام
 مفصل توضيح داده ايم.
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  شرك خطرِ  گرايانه قبر ها و افراطتعظيم 
ها اين است كه اين اعتقاد افراطي در بارة مرده  شكي نيست كه بزرگترين سبب

شيطان توانسته است بعضي مردم را بفريبد و قانع كند كه بلند كردن قبرها و گچ كردن و 
 نعوذ باهللا كار بسيار خوب پسنديده بر ، و چراغان كردن قتزيين كردن و پرده انداختن

 !.ستا اي
بينند كه بر آن گنبد و بارگاه ساخته شده و و انسانهاي جاهل هم كه هر جا قبري ب 

مزين  ي آنچناني ها)لوستر (و اخيرا آويزها و و چراغهابا پرده هاي رنگارنگ و شمعها 
صاحب متوجه بيننده بوي عطر مشك و عنبر به مشام مي رسد بالفاصله از آن شده و 

افراط گرايانه نسبت به صاحب محبت و ارادت  شار از تعظيم وو قلبش سر !قبر مي شود
 .نيستبيش و فراموش ميكند كه اين بيچاره بنده اي از بندگان خدا  !قبر ميگردد

خوف فوق  ترس وفوق العاده تعظيم  كم كم شيطان همراه با محبت و احترام و 
و شرك آلود بر در دلش مي اندازد و به اين ترتيب عقيدة شيطاني العاده نيز از صاحب ق

نياز ميكند، و به درد  شروع به راز وبا او كم كم  و ،و رشد مي كند كردهدر قلبش رخنه 
مي طلبد كه جز  يو از او چيزهاي ،!و نيازهايش را به او عرضه ميكند ،!دل مي نشيند

متأسفانه در نتيجه در صف مشركان  خداوند متعال در حيطة قدرت هيچ كسي نيست،
 .!قرار ميگيرد

با اولين ديدار چنين قبر مجلل و به ظاهر با گاهي ممكن است خداي نكرده 
شيطان د، چون ممكن است نگرفتار شرك گرد ،يمانا سستبعضي انسانهاي  ي،شكوه

بيهوده  قبر اين بهفوق العادة مردم  او را بفريبد و در دلش وسوسه كند كه توجه شايان و
 .!او ميتواند به مردم فايده اي برساند نيست حتما

ـ    راين زائ اينجاست كه  بـه خصـوص   ر، بيچاره خودش را در مقابل ديگـر زائـران قب
مايـة  «بـراي خودشـان   زيارت اينگونـه قبرهـا و مزارهـا را    كساني كه تعمير كردن قبر و 

كـاف مـي نشـينند و بـه در و     مي دانند و آنجا بـه اعت  »!منبع درآمد«و شايد هم  »!افتخار
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و در نتيجة وسوسـة   !خودش را كوچك مي بيند !و مي بوسند !ديوار آن دست مي كشند
 شيطان، ايمانش دچار ضعف و تزلزل مي شود.

براي خوردن مال مردم  !مجاوران نيرنگ 
 گاهي ممكن است شيطان، گروهي از برادران انسان نماي خودش را بسيج كند تا
شبانه روزي در آنجا  ،ارگاهها و مزارها به عنوان مجاور يا خدمت گذارگونه ب در اين

  .دنران جاهل و بي خبر را بفريبند و زائبنشين
 يكارهاي ،شيطانو طبعاً با كمك  ،با كمال زيركي و هوشياريممكن است گاهي 

 !انجام دهند و به نام صاحب قبر تمام كنند
فند و به نام كرامت صاحب قبر به خورد مردم را ببا يگاهي ممكن است دروغهاي

 باآلخرهتا  ،مجلس و اجتماعي آنرا نقل كنندهر دهند، و در ميان مردم پخش كنند، و در 
 يكنند كه هر شخصو گمان م ،بعضي مسلمانان ساده لوحي كه از شريعت آگاهي ندارند

و گويا با عقلشان هم  !داينگونه دروغها را باور ميكنن !بعد از مردن اختياراتي دارد ينيك
  !.كه با حقايق اسالم نا آشناست سازگاري دارد

 !مجاوران شكارِ
تكرار نيز در مجالس شان  نه تنها باور ميكنند كهلذا اينگونه دروغهاي فريبنده را 

نتيجه اينگونه مسلمانان جاهل و خوش قلب  در ميكنند و به آن بيشتر پر و بال ميدهند،
شوند و آنقدر ارادت پيدا ميكنند، كه بهترين  د شرك آلود گرفتار ميبه بالي عظيم اعتقا

ترين مالهاي شان را ا و بارگاهها مي كنند، و ارزشمندمالهاي شان را نذر اينگونه مزاره
كه از همه بيشتر دوست دارند با اين اعتقاد كه به خاطر جاه ومنزلت و شخصيت 

و  ند آورد نذر و وقف بارگاهبزرگي بدست خواه خير عظيم و پاداشصاحب قبر 
مي  قربت و نزديكي آنان به خداوندسبب ، و گمان ميكنند كه اين !زيارت مي كنند
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مورد قبول پروردگار واقع و حتماً  !مار مي رودو طاعت و عبادت بزرگي بش !گردد
 شود! مي

 شيطان! پيروزيِ
اين مجاوران (يعني ان انسان نمايش كه آن !بدين ترتيب مقصود شيطان و برادران

بر  ،ندها و مزارها گماشته بودرا براي چنين مأموريتي بر قبرمخلص!! و خدمت گذار!!) 
نان هم از همة اين كارها، و بزرگ نشان دادن قبرها و دروغ آورده مي شود، هدف آ

فقط همين بود كه بدين وسيله اموال  !و معجزه تراشي هات تراشي ها بافيها و كرام
نگ آورند، لذا مي بينيم كه به چ ،اك دل و از همه جا بي خبر راپ ح ومسلمانان ساده لو

 ،و ترفند و حيلة شيطاني ،ين وسيلة لعنتيو با ا ،ؤثر افتاده و نتيجه داده استآنان مطرح 
و سرمايه هاي هنگفتي انباشته شده  ،ها شدهها و مزاراينگونه قبراموال بيشماري وقف 

جمع  گردد،مزارها مي  از اين ييكگندمي كه وقف  است، بگونه اي كه اگر فقط مقدار
باطلي كه بنام غير خدا نذر يك شهري كافي است و اگر اين اوقاف  تغذيه شود براي

فروخته شود مشكل  ه و حيف و ميل ميشود،دشو هر ساله روي هم انباشته  ،شده
 د.هزاران نفر مسلمان بيچاره اي كه گرفتار فقر و تنگدستي هستند را حل ميكن

 گناه! نذرِ

نا گناه و در معصيت و  ال نذر يف معصية اهللا)(مي فرمايند:  صرسول گرامي 
كه نه  ،جايز نيست، و بدون شك اينگونه نذرها نذر معصيت است فرماني خداوند نذر

غضب  تنها خداوند را خوشنود نمي كند بلكه نذر كنندة آن بطور قطع مورد خشم و
كه صاحبشان را به گمراهي مي كشانند، و با  استها ين نذر، زيرا هم!لهي قرار مي گيردا

ادي خطر ناك سستي دين آنانرا به و !!مردگان راسخ كردن اعتقاد به عظمت و قدرت
 .سوق ميدهند
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و محبت آن  ،چون طبيعي است كه محبوب ترين مالش را كه بي نهايت دوست دارد 
مگر اينكه شيطان او را شكار  ،دديگري كن جاي گرفته را نمي تواند تقديم كسدر قلبش 

ن در قلبش كاشته باشد كه در تعظيم و تقدس صاحب قبر را چنا كرده باشد و محبت و
غلو و افراط  به صاحب قبر و مزار به حد ،لوحاعتقاد اين مسلمان بيچاره و ساده  نتيجه،

تو ه ي وذلت بخدايا از خوار .!نعوذ باهللا نگذارد سالم به اسالم بر گرددكه  ،رسيده باشد
 .پناه ميبريم

فريب خوردگان بخواهد كه  از اينكه اگر كسي  تأسف! بايد گفت:و  !تعجببا كمال 
كند كه هم ثواب  جمزار و زيارت كرده به راهي خر همان نذري كه تقديم فالن قبر و

اكثراً اين كار را نخواهند كرد، شايد  ،داشته باشد و هم در آن قربت و طاعت اهللا باشد
، حاال شما ببينيد كه شيطان چگونه اينها را شكار كرده و !كسي پيدا شود چنين مشكل هب

به وادي تاريك گمراهي انداخته است، اين يكي از مفاسد ساختن و بلند كردن و تزيين 
 كردن قبرها است.

 !ذبح كردن در كنار قبر
 هاو بارگاهها فاسدي كه در نتيجة بلند كردن قبرها و ساختن گنبديكي ديگر از م

 .!ذبح كردن در كنار يا در محوطة زيارتگاه است ،آيد بوجود مي
تعظيم افراطي به قبر و  به احترام و از خطرناكترين مفاسدي كه ميتواند شخص مبتال 

زمين بكوبد و به پشت ديوار  رسر ب با مزار و گنبد و بارگاه را از باالترين قلة دين اسالم
 !.راهللا استغيم پرت كند ذبح براي اسال
شان را عزيزترين گاو و گوسفند سفانه بسياري از مسلمانان ساده لوح بهترين ومتأ 

، به اين اميد و آرزو كه گويا بوسيلة اين !مي آورند و در كنار قبر و زيارتگاه ذبح ميكنند
 .!، تا اينكه به اصطالح مرادشان را بر آورد!به صاحب قبر نزديك شوند ،نذر
و براي غير خدا ذبح  ،اين مسلمان بيچاره چگونه شكار شيطان شده حال ببينيد كه 

، و با اين نذرش گويا نعوذباهللا بتي را مورد پرستش !آن مي برد و نام غيراهللا را بر ،ميكند
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ي براي سنگهايچه  ،كند، گاو كشتن و گوسفند كشتننمي ي، چون هيچ فرق!قرار مي دهد
قبر ناميده مي شود، صرفاً تفاوت در آنچه كه  و چه براي نددباشد كه بت ناميده مي ش

 .تأثيري نداردبودن حرام  و اختالف اسمي در حالل و ،اسم حقيقت را عوض نمي كند
ديگري بگذارد حكمش عوض  ر كسي شراب بخورد و اسم آنرا چيزكما اينكه اگ 

يك امر  نانانزد همه مسلم حرام، حرام است اين واقعيت كامالً قابل فهم و در ،نمي شود
 مسلم است.

 ؟ذبح عبادت است
كه ذبح نوعي  ،ترديدي در آن نيست اين هم يك حقيقت مسلم است و هيچ شك و 

كه انواع  از انواع عبادت است كه خداوند بندگانش را بدان مكلف كرده است همچنان
همين ه ب ،ديگر ذبح عبادت است مانند قرباني در حج، فديه در حج، و ديگر قربانيها

كسي كه گاو يا  بنابراينن حالل گوشتي نيز عبادت است، ذبح يا كشتن هر حيواصورت 
د تا اينكه به صاحب قبر تقرب و نزديكي قبر سر مي برفالن ر كنار د يشتر يا گوسفند

و جلب خير كار هيچ غرضي جز تعظيم و ارادت افراطي  از اينمسلم است كه  ،بجويد
و در واكنش به  ،عاً اين خود عبادت استمنفعت و دفع شر و مضرت نداشته كه قط و

لي الحول والقوة االباهللا الع :اين عمل زشت و شنيع چه ميتوان كرد جز اينكه بگوييم
  انا هللا و انا اليه راجعونالعظيم، و 

عني در اسالم پي زدن ي سالم)عقر يف اإل (ال مي فرمايند: ص مانرسول گرامي
 در تفسير اين حديث شريف مي فرمايد:  ليهعهللا  ةرحمنيست، عالمه عبدالرزاق 

5Fو شيئاً)أ(كانوا يعقرون عندالقرب يعين بقرة 

كنار گاوي يا حيوان ديگري را «يعني  ١
 ».قبر مي آوردند و پي مي زدند

                 
در كتاب سننش نقل س اين حديث را امام ابوداؤد سجستاني با سند صحيح از انس بن مالك  ـ1

 كرده است. 
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اصطالح براي كشتن شتر استعمال مي شود منظور همان ذبح كردن يا در  پي زدن كه
 .كشتن حيوان نذري است

 مبحث پاياني
 :براي شما روشن شده است كهز همة اين مطالبي كه عرض كرديم حتماً بعد ا

چه مطالبي كه به عنوان پشتوانه براي اين داليل مطرح ، كه آورديم قاطعيل چه دالئ 
داللت همه با قاطعيت تمام ، ميو چه مبحثي كه موضوع را با آن پايان مي ده ،كرديم

 :كه ،دارد آشكارصريح و  واضح و
از امام يحيي ابن حمزه نقل كرده چيزي جز يك اشتباه  الزخارده البحرآنچه نويسن 

طبيعت بشر است، و  مي تواند باشد، و اين فطرت ونعلمي و يك خطاي اجتهادي 
 و طبعا جز پيامران عليهم السالم معصوم از خطا كسي است كه خداوند او را حفظ كند،

 د، و قول هر عالم و مجتهداشتباه كن پس هر عالمي ممكن استكسي معصوم نيست، 
 ،قولي يا رأيي حتي از بزرگترين عالمهر و هنگامي پذيرفته مي شود كه مطابق حق باشد 

 .و سنت نباشد رد مي شود قرآنو موافق  ،حقاگر 

 گيرينتيجه 

با اينكه از نظر عدل و انصاف از بزرگترين  عليه اهللا رمحةلذا مي بينيم كه امام يحيي 
ظ حق جويي و حق طلبي از همه دقيق تر و از لحاظ علم و تأثير در و از لحا ،علماست

قول بر جايز  وقتي ديديم كه در موضوع ساختن گنبد بر قبر، ،مردم از همه قوي تراست

 .عرضه كرديم ،صقولش را به كتاب خدا و سنت رسول اهللا  ،شدهاز او نقل  ،بودن آن
ن با صداي بلند فرياد مي كشند نتيجه اين شد كه ديديم چقدر داليل واضح و روش 

 ساختن گنبد و بارگاه بر قبر جايز نيست بلكه با صراحت تمام از آن منع ميكنند، و :كه
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، و اينكه لعنت و نفرين مي فرستند ي كه مرتكب چنين كار زشتي مي شوندانبر كس
 ،خشم و غضب خداوند بر آناني كه دست به چنين اعمال خالف ايمان و اسالم مي زنند

سبب شرك و  ممكن است -چنانكه توضيح داديم -، اعمالي كهبر انگيخته مي شود
 گردد.انحراف و وسيلة خروج از دين 

فرض كنيم اگر اين قول و ديدگاه امام يحيي قول بعضي يا حتي اكثر علماي ديگر 
و بايد رد مي پذيرفتن نبود  قابل هم مي بود باز هم چنانكه در آغاز بحث اشاره كرديم

 .بدون ترديد قولش رد شدني است ،نفر است قول يكفقط حاال كه قائل به اين  شد،

 ميزان سنجش

 ند:ه ادر حديث صحيح ثابت شده كه فرمود صاز رسول گرامي   

مطابق شريعت ما نباشد مردود  هر كاري كه« )مرنا فهو ردأليس عليه  مرأ(كل 
 ».است

بر قبر يا در كنار قبر تن مسجد و بلند كردن قبر و ساختن گنبد و بارگاه و ساخ 

كه صد در صد مخالف نيست  صت محمد عمطابق شرينه تنها مسلماً چنانكه دانستيم 
 آن است،  پس بر صاحبش رد مي شود.

اصول پروردگار است كه  ةيگان ذات ،مقدس نازل كننده و تشريح كننده اين شريعت 

 .ح داده و بيان فرموده استوضيت صدر كتابش نازل فرموده و بوسيلة پيامبرش آنرا 

 صهيچ عالمي نيست كه در آنچه مخالف كتاب خدا و سنت رسول اهللا  بنابراين 
هر چند كه آن عالم به  ،از او پيروي شود ،يا در اجتهادش به خطا رفته است  ،عمل كرده

 و شهرتش عالم گير شده باشد. ،باالترين مراتب علمي رسيده
اشتن شروط اجتهاد و انطباق اوصاف مطلوبة آن در حداكثر اين است كه اگر با د 

داده خواهد شد، و براي هيچ كسي ديگري يك اجر به او  اشتباه كنديكي از آرايش 
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ن اشتباهش از او پيروي كند، چنانكه اين مطلب را در اول بحث ز نيست كه در آجاي
 توضيح داديم كه نيازي به تكرار آن نيست.

 !آن يك دليلحالجي 
 ستعمال املسلمني ذلك ومل ينكروه)إل( :است فرمودهامام يحيي كه  استدالل

 ي،اش مردود است زيرا كه تمام علماي امت اسالمي در هر عصر و زمان فرمودهاين 

را  ،مبني بر ملعون بودن مرتكبان اين عمل زشت و شنيع  ،صث رسول اهللا ياحاد
 .كرده اند روايت

كند  را اثبات ميپسند نادن اين عمل كه حرام بورا  صو شريعت رسول اهللا 
ي شان تكرار ميكنند و در هر عصر علممجالس  و همواره آنرا در مدارس و ،اند پذيرفته

بزرگتر و طالب از استاد  تر از و كوچك ،ندكن و زماني آنرا يكي پس از ديگري روايت مي
همچنان نون و اين سلسله از عصر صحابه رضي اهللا عنهم تا ك ،مواره آنرا نقل ميكننده

 .ادامه دارد
و علماي علم حديث اينگونه روايات را در كتابهاي مشهور شان اعم از امهات و 

، در كتابهاي ءفقها وو علماي علم تفسير در تفاسيرشان  ،ات آورده اندمسندات و مصنف
اينگونه  ،سيرت نگاران در كتابهاي تاريخ و سيرت شان و تاريخ نگاران و ،فقهي شان
ن عمل را رد يشود كه مسلمانان ا را نقل كرده اند، پس چگونه گفته ميروايات 

  ؟!ندا هنكرد
اسالمي روايات نهي از ساختن قبر و گنبد و بارگاه  امت در حاليكه در طول تاريخ تمام

كه بر مرتكب چنين اعمالي لعنت و نفرين مي فرستد را در هر عصر و زماني  يو روايتهاي
نكردند بلكه علماي اسالم همواره در برابر اين  اند، به اين هم اكتفايكي از ديگري نقل كرده 

 .با آن مبارزه كرده اند ،عمل زشت واكنش شديد نشان داده اند، و با قاطعيت تمام

 ءگاه علماديد
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استادش تقي الدين كه امام آگاه به تمام ديدگاهها و انديشه  عالمه ابن قيم از شيخ و 
نقل ميكند كه تمام مذاهب اسالمي از ساختن  هت بودها و مذاهب سلف و خلف ام

 نهي كرده اند، سپس مي فرمايد:  مسجد بر قبرها
و بزرگان مذهب امام « لك)محد و مالك والشافعي بتحرمي ذأصحاب أوصرح (

 . »احمد و امام مالك و امام شافعي با صراحت گفته اند كه چنين عملي حرام است
 ،آنرا مكروه دانسته اند اما بايد به آنان حسن ظن داشت چهارم مذهبپيروان گرچه 

و اين مكروه را بر مكروه تحريمي حمل كرد، تا اينكه گمان برده نشود كه آنان عملي را 

 آنرا لعنت كرده اند.از آن نهي فرموده و مرتكبين  صمجاز مي شمارند كه رسول اهللا 
تن گنبد و بارگاه و مسجد بر ساختمام مذاهب اسالمي با صراحت مالحظه ميكنيدكه 

قبر را حرام ميدانند، اين امر داللت بر اين دارد كه همة علماي امت اسالمي علي رغم 
بر حرام بودن اين عمل زشت و شنيع اجماع دارند، سه تا از  ،كه دارند ياختالف نظرهاي

گفته مذاهب چهارگانه اسالمي با صراحت آنرا حرام گفته اند و چهارمي گر چه مكروه 
 .اما مكروه تحريمي است

چگونه ادعا مي شود كه ساختن گنبد و بارگاه درست است چون هيچ كس اين  پس
 ؟مسلمانان را رد نكرده است كردعمل

 ؟ءاستثناچرا 
هاي آنان كنيم و بگوئيم ساختن گنبد بر قبرچگونه جايز است كه اهل فضل را استثنا 

 ؟!اشكالي ندارد

 كرديم كه فرمودند:ننقل  صاز رسول اهللا  مگر 

 بنوا علي قربه مسجداً)و الرجل الصاحل أذا مات فيهم العبد الصاحل إ(اولئك قوم 
هر گاه بندة نيك يا مرد نيكو كاري در ميانشان بميرد بر قبر او آنها كساني هستند كه «

 »مسجدي مي سازند
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كه  آنها را به همين سبب لعنت فرمود، پس چگونه شايسته است صرسول اهللا 
حرام  از اينجد بر قبر نيكان و اهل فضيلت را سمسلماني بيايد و ساختن گنبد و م

 ؟!كند ءخطرناك استثنا

مردم را از كردار  آنان را لعنت كردند، و ،صكه رسول اهللا  ،در حاليكه اهل كتاب 
هاي نيكانشان مسجد كه بر قبر، جز اين نكرده بودندكاري  ،بر حذر داشتند بدشان

را در نظر بگيريم كه سرور بشريت  ،ص هللاشخص گرامي و بزرگوار رسول اساختند، 
منع  امتشان را ،ندستهامبران و بندة بر گزيدة پروردگار يو بهترين مخلوقات، و خاتم پ

 .بت يا جاي جشن و شادي، قرار دهندكه مبادا قبر ايشان را  ،ميكنند
و قطعاً نيكان واقعي  و بدون شك الگو و پيشواي امت شان خود ايشان هستند، 
در اطاعت و پيروي و اتباع سنت هاي پر نور  ،دوستان حقيقي خدا و اولياء و ،امت
پيش بوده اند چون اينها بيش از ساير امت شايستة ن و در الگو پذيري از ايشان پيشاايشا

 .بوده اند صپيروي از آن حضرت 

 است صرسول اهللا   گوال
كه بنده اي از بندگان خدا به دليل اينكه  ،درك كردحال چگونه ميتوان فهميد و 
خالف موافق باشد كه چنين عمل منكر و زشت و  ،نيكوكار و ولي و دوست خداست

مرتكب آنرا لعنت فرموده اند بر قبر او  صكه رسول عالميان الگوي بشريت شرعي، 
 ؟!انجام گيرد

ولي و دوست كار و يشان(يعني اين شخص صالح و نيكواست كه ا از اينمگر غير  
بزرگواري كه دارد ثمرة اطاعت  هر خوبي و شايستگي و فضيلت و ا و مورد احترام)خد

، و هر فضيلتي كه از منبعي گرفته شود قطعاً از لحاظ ؟است صو اتباع از رسول اهللا 

كه منبع هر خير  صكميت و كيفيت كمتر از خود منبع است پس وقتي رسول گرامي 
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براي بقية  ،ننداكاري نهي كنند و انجام دهندة آنرا لعنت شده بخوفضيلت هستند از  و
 ؟!جايز باشدآن كار امت چگونه ميتواند 

بر  ،ساختن گنبد و بارگاه جايز نيست صخود رسول اهللا قبر شريف پس وقتي بر  
 ؟!قبر ساير افراد چگونه ميتواند جايز باشد

در حالل كردن محرمات و  چه نقشي ميتواندفالن شخصيت وانگهي خير و فضيلت  
 انجام منكرات داشته باشد؟!

پروردگاري است كه ما را به راه حق  ويژهپروردگارا! ما را بيامرز، سپاس و ستايش 
 هدايت فرمود و توفيق عمل و پيروي ازآن نصيب مان كرد.

تمام  خاندان و برو بنده و فرستادة خدا  صبي پايان خدا بر محمد درود و رحمت 
  اكش باد.ياران پ





 
 

 بخشي از كتاب
 تطهير االعتقاد

 تأليف
6Fعالمه شيخ محمد ابن اسماعيل صنعاني

 رمحة اهللا عليه ١

 عملكرد مردم!
، از شرق تا غرب جا هست كار جنبة عمومي دارد و در هر : ايندبگوئيممكن است 

نمي  هيچ شهري از شهرهاي اسالمي مييبهتر بگوعدن،  و از يمن تا شام و از جنوب تا
با اخالص مردم،  زندگاني هستند كهو أحياناً  يا زيارتگاهي بينيد مگر اينكه در آن قبر

و به دور  ،!ردندخومي كرده و با نامشان فرياد زده و سوگند براي آنها نذر تمام 

                 
هــ ق در كحـالن متولـد شـد.     1099در سال  اسماعيل صنعاني اميرعالمه محمد ابن مصلح يمن    -1

هـ ق با خانواده اش به صنعاء منتقل گرديد. در كحالن و صنعاء و بالد حرمين به  1110 در سال  سپس
تـا   1139تحصيل علم پرداخت. چهار مرتبه به سفر حج مشرف شـد. دو مرتبـه ازدواج كـرد. از سـال     

از أليف كوچك و بـزرگ بـه جـاي گذاشـت.     ت 200هـ ق به شهان هجرت نمود. حدود دويست 1146
نشـر علـوم    -1ين كارهاي علمي و اصالحات عملي ايشان مي توان به چند مـورد اشـاره كـرد.   بزرگتر

زكات مطابق شريعت گرفته شود و مطابق شـريعت   -3احياي اجتهاد. ايشان خواستار بود:  -2حديث. 
زنـدانها   -6ماليات لغو گردد. -5اوقاف از فروش و خورد و برد حفاظت شود. -4هم به مصرف برسد.

بـي    -9واحد پول و نظام اقتصاد يمن اصـالح شـود.    -8استعمار از يمن اخراج شود. -7شود.اصالح 
اوضاع حرمين اصالح گـردد.(در    -11شورشهاي داخلي خاموش گردد. -10سوادي ديني از بين برود.

هـ ق به رحمـت حـق پيوسـت.     1182زمان حكومت اشراف). چهار فرزند به جاي گذاشت و در سال 
عبرالـرحمن طيـب بعكـر    » ة حياتـه و آثـاره  من محمد بن اسماعيل االمير الصنعاني دراسمصلح الي«رك 
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انواع  پاشيدن و آنرا چراغان نموده و با  ،مي كنندو طواف مي چرخند زيارتگاهشان 
 گرانقيمتآنرا خوشبو و معطر گردانيده و با پارچه هاي  مختلفگلهاي  پوشاندنو عطر 
، اعم از تعظيممفهوم و بوي عبادت بدهد  معني وو از هر عملي كه  ،!مزين مي كنندآنرا 

و خشوع و خضوع در مقابل آنها و نيازمند دانستن خود به آنها هيچگونه دريغي نمي 
 !!ورزند

ءعلما سكوت! 
 و يا نزديك به قبردارد  وجود يا قبرمتأسفانه بيشتر آنها  ! درحتي مساجد مسلمانان

ه آن نماز ب قبل يا بعد اززيارتگاهي است كه نماز گزاران در همان نزديكي يا  ، و!است
از آنها را در آنجا انجام و كارهائي را كه ياد آور شديم و يا بعضي  روي مي آورند

 دهند!! مي
! و اينقدر زشت و گناه بزرگي باشد ،كار اينهيچ عاقلي اين را نمي پذيرد كه  

 آن بشنوند، اما ةدر باريا  دارند آن را ببينند حضور كه در همه جاي دنيا  علماي مسلمان
 و هيچ واكنشي از خود نشان ندهند؟!نند؟ بنشيدر مقابل آن خاموش 

 !تقليدي اسالمِ
نحرافات به تقليد او  هستيد؟ بايد گفت: اگر شما عادل و حق طلب پاسخدر 

 آن است كه مبني بر دليل و برهان ،اعتقاد داريد كه حقو گذشتگان عالقه اي نداريد 
 :كه يدپس بدان پذيرفته و منتقل نمايندنسلي از نسل ديگر  ،كه ديگران باشد نه آنچه

و صدا براي زدودن آن بلند شده و جهت از بين بردن  اينگونه امور كه اين  همه سر
نسانهاي بي علم و نا خوانده اي سرچشمه گرفته، كه اسالمشان را آن  مي كوشيم: از ا

بصورت تقليدي بدون اينكه مبني بر دليل  و برهاني باشد از پدران و نياكانشان فرا 
گرفته و با پيروي كوركورانه از آنها، بدون اينكه در ميان خوب و بد و زشت و زيبا، 

 تفاوتي بگذارند دنباله رو آنها بوده اند. 
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 !اول ...كج گنس
مي ديد كه مردم روستا و و  ،مي يافتمتولد مي شد و پرورش شخصي در ميان آنها 

كه نام شخص  ن  سن  كودكي به او مي آموختند،خويشاوندانش در هما و همشهريان
 !زبان آورده مورد اعتقاد شان را ب

و آنرا كرده  نذر يا فالن  ولي ،،  كه آنها براي فالن زيارتگاهميديدهم  بيچاره كودك 
و صورت و تمام بدنش را  قبر يا زيارتگاه برده و سرنزد خود با را او  بزرگ پنداشته، و 

پس از مشاهدة  اين  طبعا !و او را وادار  به طواف قبر مي نمودند ماليده  جاخاك آن هب
ي جا بيچاره، كودك زيارتگاه  در قلبِعظمت آن و غلو و افراط، همه تعظيم و احترام، 

سپس  !مي پنداشتو خويشاوندانش را بهترين عقيده  ميگرفت و عقيدة همشهريان
كودك بر همين  اعتقاد  پرورش پيدا ميكرد و بزرگ مي شد و به سن پيري مي رسيد  و 

حرام و از احدي نمي شنيد كه به او بگويد: اين كار  امانهايتاً هم از دنيا مي رفت 
 است.و خالف شريعت اسالم نادرست 

 !آبي و كار نامقدسمقدس م
و مدعي فضل و  معرفي شده اند  !و دانشمند !كه به نام عالم دكساني را مي بيني هكبل

و فرمانداري  و فرمانروائي  !و تدريس !و فتوا !برتري بر ديگران هستند و در پست قضا
  !هستندبيسواد  گويااما  ،و حكومت انجام وظيفه مي كنند

تعظيم نموده و توليت و تصدي آنرا بعهده دارند، و وجوهات  زيارتگاه را قبر و فالن
به قبر و زيارتگاه حرامي كه در كنار هاي و گوشت  ،را دريافت مي كنند هو غيرنذري 

 !!ندرا ميخورشده و ذبح نام غير خدا نذر 
آنانرا مي بينند » نامقدس«و كردار  »مقدس مآبان«كه اين مسلمان ساده انديش مردم   

 ند!سته دينداران واقعي همينها و !همينواقعي  كنند كه اسالمِ گمان مي
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 ،و گفتار بزرگان دين  صهر صاحب نظري كه اندكي از قرآن  و سنت رسول اهللا 
كار زشت يك در مقابل  !عالمفالن داشته باشد اين را ميداند كه هيچگاه سكوت آگاهي  

 و ناپسند دليل بر صحت و جايز بودن آن نيست.

 جاج!حظلم به 
عنوان ماليات يا گمركي از ه ب (زمان مؤلف)عنوان مثال: همين مبالغي كه امروزهه ب
اما در هر كشور و سرزميني اين را مي بينيد، تا  ،شرعا حرام است  ،گرفته مي شود مردم

فرو نميرود كه  كسيجائيكه اين مسئله  جا افتاده و مأنوس شده است و بگوش هيچ 
 !زشت يا حرام باشد

القري)  از حاجياني كه جهت  مكه مكرمه (اُملكه در بهترين جاهاي زمين در ب 
انجام  !كار حرام !زمين حرام، در سر !ماليات مي گيرندمشرف مي شوند  ،فريضة حج

 .شندو ساكنان آن هم شايد از بهترين انسانها با ،ميدهند
و  و از هر گفتگوه اندزمين از انكار اين امر ساكت ماما علما و حكمرانان اين سر 

جواز و صحت  آيا سكوت آنها دليل برپس  ،در اين باره روي گردانيده اند ،أيمباحثه 
 !است؟ اين امر

7Fكسيكه از كمتر فكر و انديشه اي بر خور دار باشد اين حرف را نمي زند 

1 

 !ر محراباچهيك مسجد و 
و بهترين جاي  نبه اتفاق علماي اسالمي برتريمثال ديگر: همين سر زمين حرام، كه 

 محراب بعضي از فرمانروايان نادان و گمراه آمده، و در آن چهار ،شمار ميروده دنيا ب

                 
اين كارها قبل از قيام حكومت سعودي ها بوده اكنون سالهاست كه به لطف خداوند اين مشكالت از  1

 است.   سر راه حجاج بر داشته شده
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 انداخته و اختالف مسلمانان شكافو وحدت در عبادت و  8F1،اند بوجود آورده !گانهجدا
 اند!!
ه و مضحكو مسلمانان را را شاد كه ابليس  ،استدر دين خطرناك اين يك بدعت  

چنين صحنه اي خوشحال ميشود از ديدن قرار ميدهد! آري دشمن دشمن دست  مسخرة
 !!و به ريش ما مسلمانان مي خندد

 و دانشمندان ءعلما  !ولي ساكت مانده و چيزي نميگويندآنرا مي بينند  ههممتأسفانه  
اما هيچكس اعتراض و اقدامي نكرده است!  اند! دنيا آمده و آنرا ديده سراسراز مسلمان 

اندك از  هيچ انسان عاقل و كسي كه ؟!سكوت آنها دليل بر صحت اين كار است آياپس 
 .گويدنمي  يين حرفچنبرخوردار باشد  يدانش صحيح بينش و

در مقابل كارهائيكه از مسلمان علماء و دانشمندان بعضي يا خيلي از سكوت پس 
 است. قبيلاز همين نيز قبر پرستان سر ميزند 

 استنباط غلط!
از اين گفتار شما نتيجه ميگيريم، كه امت اسالمي بر ضاللت و گمراهي  ديبگوئ شايد

زيرا كه آنها در مقابل زدودن بزرگترين جهالت و گمراهي سكوت  !!اتفاق نظر دارند
 .!!اختيار كرده اند

نظر مجتهدان امت اسالمي اتفاق در جواب بايد گفت: اجماع در حقيقت: عبارت از 

 است. صاز عصر حضرت رسول  بر امري از امور دين بعد
و فقهاي مذاهب چهارگانه اجتهاد را بعد از ائمة چهار گانه امري غير ممكن  

 9F1.!ميدانند

                 
 .در زمان مؤلف، اما حاال الحمدهللا مسلمانان در بالد حرمين يك امام و يك محراب دارند -1

 مترجم 
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بي اساس و باطل، و سخن  بستناجتهاد را مطلقاً  وازةيعني در گر چه اين گفتار-   
  -ديني بي اطالع هستند هاي تني است كه نسبت به حقائق و واقعيكسا

ين گفتار ديگر اجماعي بعد از ائمة مذاهب چهارگانه نيست، پس سؤالي با توجه به ا
 پيش نمي آيد. 

پرستي در عصر ائمه  به قبر و قبرو اعتقاد  و بيماري اعتياد!اين بدعت  نگهياو

 .سابقه نداشته استهم  مرمحة اهللا عليه چهارگانه

ژيتكنولو سبقت 
 ايد بگوئيم كه: بر اساس تحقيق و بررسي كه ما بعمل آورده ايم ب 

سر دنيا پر از پيروان دين ر ممكن است، زيرا كه امروزه سرتاامري غي عوقوع اجما
 .اي مسلماناني زندگي مي كنند زمين و در زير هر ستارهدر هر سراسالم است. و 

و حصر خارج و غير قابل شمارش  ديگر اينكه دانشمندان محقق اسالمي از حد 
پس اگر كسي  ،همة آنها را بداند و همة آنها را بشناسدحال  سيممكن نيست كهستند و 

 و دانشمندان اسالمي مدعي اجماع ءبعد از انتشار و گسترش دين و زياد شدن علما
10Fاو بي اساس و غير صحيح مي باشد يآيد ادعا مي باشد چنانكه از گفتار محققين بر

2.  

                                          
اين رأي همة فقهاي مذاهب چهارگانه نيست بلكه رأي بعضي از علماي متأخرين مـذاهب اسـت،   ـ   1

إيل األرض وجهل أن اإلجتهاد يف كل الرد علي من أخلد «در اين مورد كتابي  تحت عنـوان   رمحة اهللا عليهعالمه سيوطي 

را بر خـالف آنچـه    رمحة اهللا عليهماقوال فقهاي معروف مذاهب چهارگانه آن تأليف نموده و در  »عصر فرض
 امام صنعاني مي فرمايد آورده است.

عصر خود را در نظر گرفته است اما امروزه كه در حقيقـت عصـر ارتباطـات     اهللا عليه ةرمحـ امام صنعاني2
 اين امر به آساني مي تواند تحقق پيدا كند. مترجم   است
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منكري  را ديدند، ت يا مناطق دور دس بعضي علماء در يكي از كشورهااگر بنابرين 
يا كار آن ساكت ماندند. سكوت آنها دليل برجواز آن منكر  و آنرا از بين نبردند و بر

 .نيستحرام 

 نهي از منكر مراحلِ
زيرا از روش و دستوري كه براي از بين بردن منكر در شريعت اسالم آمده است  

 :ددرجه يا سه مرحله داردانسته مي شود كه از بين بردن منكر سه 
آنرا مبدل يا از بين بردن منكر با دست انجام ميگيرد، به اين صورت كه  مرحلة اول:

 از بين ببرد.كامال يا منكر را  ونموده  ينيككار به 
: انكار منكر با زبان  است، در صورت عدم توانائي بر تغيير دادن و يا از مرحله دوم

 بين بردن با دست، با زبانش آنرا از بين ببرد.
: انكار منكر با قلب است اگر نتواند آنرا با دست و زبانش  تغيير دهد  و ة سوممرحل

 .بدانديا از بين ببرد قلباً آنرا ناپسند 

 گرحكمت و بينش دعوت
براي بهتر روشن شدن مسئله مثالي را ذكر مي كنيم  مثالً: عالم يا دانشمندي بر  

ماليات مي  يك منطقهمديده گذرد و مشاهده مي كند كه از مردم ستگيري مي ماليات
 .گيرد ولي نمي تواند آنرا بوسلية دست و زبانش تغيير دهد و از بين ببرد

با چون مي كنند   مخالفتفرمان الهي از كسانيكه نمي فهمند و اگر اقدام كند زيرا  
 ! و نتيجة مطلوب حاصل نميشود،آن عالم را به باد مسخره مي گيرند  ند!اين كار موافق

انكار منكر بوسيلة دست و زبان براي او مقدور نيست، در نتيجه  وضعيتي چنيندر 
 .پيش ميگيرد كه انكار با قلب است روش سوم را در
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ميداند و اين  ياينجاست كه قلباً از آن منكر بدش ميآيد و آنرا كار منفور و ناپسند 
11Fپائين ترين و كمترين درجة ايمان است

1 . 

 ءظن به علما حسنِ
حسن بايد  ،زشت ساكت مي بيندكه آن عالم و دانشمند را در برابر اين كار  يابيننده 

كه از بين بردن آن منكر با دست و زبان براي و مطمئن باشد  ظن داشته باشد و فكر كند
نبوده اگر ممكن مي بود حتما اقدام ممكن  -يا علماي فالن منطقه -عالم و دانشمندفالن 

ناپسند ميداند. زيرا گمان نيك بردن نسبت به مسلمانان اما قلباً آنرا زشت و  مي كرد،
تقويت  ،كار آنها در جهت صحيححتي االمكان توجيه و تفسير  امري واجب است و

 ن است.نامسلمااسالم و كمك به وحدت 
 محرابهاي چهارگانه و در واقعن كه آ (در عصر مؤلف)شريف حرم زائرانبنابراين  

پسند بدانند راه جز اينكه با قلبشان آنرا كاري نابينند!  امت اسالمي را ميتفرقة اسباب 
 ،و دعوتگران و مسلمانان دلسوز و دردمند بعضي علماءديگري ندارند. همانگونه كه 

 از دستشان بر نمي آيد.انكار قلبي كاري جز را مي بينند و  !پرستانماليات گيران و قبر

 !استدالل چوبينِ پايِ
ميگويند: فالن كار صورت  شان لدر استدالكه  ينجاستا بعضي ها هميناشكال كار 

 !!بنابراين اجماع حاصل شد !آنرا رد نكردپذيرفت و كسي 
ي بي گمان و پندار ،در حقيقتاين ادعا  دقت كنيد! »!كسي آنرا رد نكرد«در جمله 

 ست.ني دليل بيش

                 
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، ( ـ اشاره به اين فرمودة حضرت صلي اهللا و عليه و آله و سلم است: 1

 )ميانلك أضعف اإلع فبقلبه و ذفإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستط
 وابن ماجه.رواه امحد ومسلم، وابوداؤد والترمذي والنسائي  
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را با قلب ام حرآن كار مسلمانان دلسوز و آگاه زيرا احتمال اين ميرود كه بسياري از  
 شولي با دست و زبان نتوانند تغيير و از آن متنفر باشند پسند بدانندخود زشت و نا

 !دهند و از بين ببرند
آن  ازهم  قلباً با اينكه را مي بينيد و يپسندخود شما چه بسا كارهاي زشت و نا 
بر  تتانز دسبراي از بين بردن آن چيزي ا شايست ميدانيد وليپسند و ناو آنرا نا يدمتنفر

 !نمي آيد
كه در درون شما چه ميگذرد  فردي كه شما را مي بيند و نمي دانددر چنين مواردي  

در مقابل آن بلكه  !ميگويد: آقاي فالني، فالن كار زشت و منكر را ديد و چيزي نگفت
 :گفتارش دو هدف در نظر داشته باشدشايد گوينده از اين  !سكوت اختيار كرد

اينكه ميخواهد در مقابل  دومـ و 2 باشدش اصالح و سازندگي منظوراينكه  اول ـ1 
 .!بدهد يآنچه مشاهده نموده به خود يك نوع تسلي و آرامش خاطر

 گز به سكوت استدالل نمي كند. نابراين انسان دانا هرب 

 پادشاه در محفلِ
 كه ميگويند: ل ديگر استدالل آنها در اين استاشكا

چون ديگران ساكت ماندند و چيزي نگفتند پس اجماع  كرد ورا فالني اين كار  
 .!حاصل شد

 است).اجماع نوعي  سكوتدر جاي خودش ( 
 :آن اشكال وارد نموده رسي قرار داد و بتار را ميتوان از دو جهت مورد براين گف 
دانستيم كه اما  !استبر آن مهر صحه نهادن  گويا انكار ديگر كه سكوت براين -1

ر موافقت و پذيرش نمي كند.گز داللت بسكوت هر

در تعريف  ما قبال! پس اجماع حاصل شد اينكه ميگويند چون ساكت ماندند -2
 :اجماع گفتيم كه
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رسول اجماع عبارت از اتفاق مجتهدان اسالمي بر امري از امور دين بعد از عصر 

 .ميباشد ص گرامي
فقت و يا اين اتفاق نظر را اجماع ميگويند، پس شخص ساكت تا زمانيكه موا 

  مخالفت خود را با زبانش اظهار ندارد نمي توان او را مخالف يا موافق دانست.
را مي ستودند. در ميان  خادمان دربارو يكي از بودند نشسته  پادشاهي نزد اي عده

هم كه مانند اينها فكر ميكني آنها يكي ساكت بود و چيزي نمي گفت. به او گفتند: تو 
بنابراين هر  .م!!همة اينها مخالف تاربا گفداد: من  پاسخ چرا چيزي نمي گوئي؟پس 

 ل بر رضايت نيست.سكوتي دلي

 مقصر كيست؟
: بنيان گذار همة اين كار هاي زشت و نا پسند كساني گفتيم ،گرديمبه اصل مطلب بر

كه شمشير و سر نيزه در دست داشته و آبرو و حيثيت آنها در قلمرو گفتار و اند بوده 
چگونه كسي ميتوانست بر خيزد و از در چنين محيطي پس  !بوده استفرمان آنها 

 .؟!خود دفاع نمايدمشروع آرمانهاي صحيح و خواسته هاي 
اسالم و  يشرك و بيديني و ويران ةوسيلكه بيشتر اين گنبدها و زيارتگاهائيه يا هم

جام انمنحرف  اكمانبوسيلة پادشاهان و ح ،استقرار گرفته خراب كردن ساختمان آن 
فالن عالم و محترم و بزرگ، و يا  يا شخصيت هاي وميگرفت، كه بر قبر خويشاوندان 

 ، و از آن حمايت مي كردند!.شيخ طريقت مي ساختند
عنوان ه بدر آغاز فقط كه آنها را مي شناختند مسلمان و ارادتمند بويژه كساني  مردم

را ببرند زيارت ميكردند، و از  يا نامشان بدون اينكه به آنها توسل بجويندزيارت مردگان 
 .خداوند براي آنها طلب مغفرت و آمرزش مي نمودند

ههايي را زيارتگا ،اين نسل كه از بين ميرفت نسل هاي جديد و آينده كه مي آمدند 
ها و قبه هاي محكم و سر به فلك كشيده اي بر روي آنها بر مشاهده ميكردند كه گنبد

فرش  هاي گران قيمتفرشبا و  مزين شده ي فراوانيهاچراغها و شمع باافراشته شده و 
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انواع گلهاي رنگارنگ گل كاري شده  ا، و بپوشيده شده ي گوناگونبا پرده هاو   ،شده
آنها يا  است! سودي نهفته زيارتگاههااينگونه قبرها و گمان مي بردند كه در طبعا  !اند

 .كنند!!رفع را زياني مي توانند 

 كرامت تراشي!
كه مانند مگس بر زباله و -حيله گر! هم  و» طماع« !!خدمت گذارانان و مجاور 

 -ي طبعا مفيدي!!زيارتگاههادر چنين  اماكن و  -مورچه بر چربي و الشخوار بر مردار
كه بر آن مردگان مي بافتند نزد زائران آمده و به  هاييو دروغ هابا ترفندحضور دارند 

 آنها مي گفتند كه:
و فالن ده ر انجام داده، به فالني سود رسانانجام داده و آن كا را كار بزرگوار ايناين  

و اراجيف اينگونه تا اينكه با  !!كور را بينا كرده و فالن كرامت از او صادر شده
در را نادرست و ناروائي غلط و هر فكر بافيها و كرامت تراشيها،  دروغمزخرفات و 

 . !ميكاشتند براز همه جا بي خ زائر مسلمانسرشت پاك آن 
فرمايشات گهر بار نبوي كساني كه قبر را چراغان نموده  طبقكه به همين دليل است 

قرار گرفته اند  ت و نفرينساختمان بر افراشته اند، مورد لعن بر آن و بر روي آن نوشته و
عالوه زيرا انجام اينگونه كارها . است تر از روزفرمايشات آنحضرت در اين راستا روشن

كارها اين  گونهيكي از علتهاي حرمت اين ،ممنوع و حرام استينكه به ذات خود از ا
 -يعنيبه فساد و گناهي بزرگتر  كشاندن مردموسيله اي در جهت است كه اينها 

 .يرندگمي  قرار شرك! -نعوذباهللا

 !اين هم بهانه

اگر اين  ساخته شده يكه گنبدهم  صد مطهر رسول قمرروي ممكن است بپرسيد 
 ؟ پس آنجا چرا ساخته شده استحرام است  كار



 (وحدت عقيده)  ءشرح الصدور در حل مشكل اختالف بين علما  72

اطالع  از حقيقت حال و واقعيت امر بيدر واقع اين بهانة كساني است كه  جواب:
د، ساختن اين گنبد نه به دستور آن حضرت بوده و نه هم به دستور اصحاب و نهست

و  لماءعيارانش، و نه هم ياران يارانش دستور به انجام اين كار داده اند و نه كسي از 
 .ستزبان به انجام اين كار گشوده اپيشوايان ديني و اسالمي 

 برهان زور!دليل و 
به دستور پادشاهي از پادشاهان نه چندان  حضرتساختن گنبد بر مرقد مطهر آن 

ق  هـ 678بوده كه آنرا در سال  »مشهور به ملك مصر«نام قالوون صالحيه دور مصر ب

12Fبتلخيص معامل داراهلجرة ) (حتقيق النصرةچنانكه صاحب كتاب 

در كتاب خود آورده ـ  1
 بنا نهاده است. 

تا اينكه  ،اس دليل و برهانبر اسنه انجام اين كار در حقيقت با زور حكمرانان بوده و 
 بتوان در آن، از گذشتگان پيروي كرد.

و  هااز آن آفت. يعني خواستيم ياد آور شويمدر اين زمينه كه  ي بودمورد اين آخرين 
دچار آن  جامعة اسالميكه  گرايشات نفساني موافق با محرماتو  گيرفاجعه هاي فرا

با ديدة  گرفته يا به هر دليليديده ناعلماء و دانشمندان اسالمي آنرا متأسفانه شده و 
هاي زشت كار ات ومنكراينگونه از مسئوليتي كه در مقابل نگريسته و آن به اغماض 

 .جذب محيط شده اندانند مردم بيسواد روي گردانيده اند و هم داشته
وب، و خوب بد، بد خ همه:كه در نگاه فاسد شده تا حدي  متأسفانه محيطكه اينك 
را نصيحت كند  مردم، و احدي را نمي بيني كه جلوه ميكند ،زشت و زيبا ،و زشت زيبا

 .!دهد و از اين كار باز داردبو اندرزي  پنديا 
 

                 
ـ عالمة دانشمند زين الدين ابوبكر بن حسين بن عمر ابن الفخر المراغي صاحب كتاب مذكور نامش  1

 ) هـ. ق وفات يافته است.816ابوبكر و به قولي عبد اهللا بوده كه در سال(
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 كدام درويش؟!
ود را درويش معرفي ميكنند و مدعي هستند كه ذكر ميكنند بعضي ها خ پرسش:

  اينها چه كساني هستند؟انجام ميدهند  يگاهي كارهاي عجيب و غريب
لفظ غالبا افراد جاهلي هستند كه  هااينگر چه ذكر خداوند عبادت است اما : پاسخ

  .خارج ميگردانند آن جالله را هم از شكل عربي 
مفيد است  يون اينكه در سياق خبري واقع شده باشد، نه كالمبدگفتن تنها (اهللا اهللا) 

 .و نه توحيد و يكتا پرستي محسوب ميشود
از لفظ با تكرار زياد است. كه گاهي  مقدس اهللانوعي بازي كردن با آن اسم بلكه  

 ش را از دست مي دهد.عربي خارج شده و معني و مفهوم

 هو! هو!
تلفظ  يو به شكل ديگر شده يقي خود خارجمخصوصاً هنگاميكه لفظ از حالت حق 

 مثال بجاي محمد ممد! ممد! بگويند! شود و معني و مفهوم ديگري بدهد.
تكرار ميكنند كم كم حاال كساني كه به ادعاي خودشان لفظ مبارك و مقدس اهللا را 

اين است اسالم و شريعت؟ كجا  ؟!!»او«يعني چه؟!  يعني» هو«به هو! هو! تبديل ميشود 

رضي اهللا عنهم اجمعين ة بزرگوار يا اهل بيت اطهارشان يا صحاب صل مكرم مان رسو
بي ادبي به جسارت و يا علماء و به اصطالح بزرگان طريقت اينگونه ذكر كرده اند!! اين 

نيست، تحقيق كنيد و ببينيد كار كدام تاجرِ دين فروش!!!  كار علماءاهللا متعال  ةگانذات ي
   .   !!اين راه امرار معاش مي كنداست، كه با رفقايش از 

ديده بنگريم، آيا در جائي  صديگر اينكه اگر به قرآن كريم و سنت رسول اكرم 
نام «ميشود كه نام خداوند به تنهائي يا به صورت تكراري آمده باشد؟ هر جائي كه 
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 عبوديت و پاكييگانگي و يكتاي و  جملة مفيدي آمده كه بهدر سياق  آمده »مقدس اهللا
13Fداللت ميكند.خداوند عزوجل 

1 

همة آنچه كه از و يارانش پيش روي ماست  صرسول اكرم  دعاهايها و ردوِ  
 وصداهاي بي ادبانهها و سر از اينگونه نعرهرا در اين باره ثابت شده  صرسول اهللا 

 .مي بينيمخالي 
 هاي پيامبررهنمود و راه خدا ادت كساني است، كه ازعي ها بي ادبو  سروصداهااين 
 .به دور هستند صش بزرگوار

 !؟كرامت يا شعبده بازي
بر زبان مي آورند اهللا را  مقدس از اين انسانهاي دجال صفت كه نام بعضي پرسش:

گمان بعضي مسلمانان بي سواد  كه ميزندكار هاي غير عادي و خارج از تصوري سر
 :اينكه د مانندباشكرامات  كنند مي

                 
 :ذكرِ مشروع - 1

 ذكر ثابت در سنت كه فضائل بي شماري برايش آمده در جمالت ذيل خالصه مي شود:
ة إال باهللا، سبحان اهللا و حبمده، سبحان اهللا ال اهللا و اهللا اکرب و ال حول وال قوإسبحان اهللا و احلمدهللا و الإله 

 و غيره كه در سنت صحيح ثابت است.العظيم  
جز اهللا هيچ « ،»هر گونه ثنا و ستايشي مخصوص خداوند است« ،»خداوند پاك است«ترجمه: 

و نجات از « ،»و خداوند از همه چيز و همه كس برتر و بزرگتر است« ،»معبودي شايستة پرستش نيست
خداوند پاك است و فقط « ،»هيچ مصيبت و توفيق در هيچ كاري جز با كمك خداوند ممكن نيست

 ». و پاك است اهللا آن ذاتيكه بزرگ است« ،»حمد و ثناي او را مي گوييم
 محمد!امند سپس گروهي از مردم نزد او آمده و بن »محمد«اگر شخص بزرگوار و محترمي را  اما 

 ؟!ستني بزرگوار  يتتمسخر و اهانت به آن شخص يبگويند اين نوع محمد!
 مترجم.
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مي  دهاژامار و عقرب و مثل سوزن و چاقو و خنجر مي خورند!! يا  يآالت تيز 
 .!؟د!! يا داخل آتش مي روندنخورمي آتش و  د!!رنيگ

مكر و حيله شيطاني است، و اگر شما هم گمان كنيد شعبده بازي و همة اينها  پاسخ:
 بزرگي، در اشتباه استنيك زندگان كه اينگونه كارها از كرامات مردگان، يا از كار 

 .هستيد
مي  !مي گيرد و يا فالنرا ه ا زنده يمردفالن گمراه نام  اين شعبده بازهنگاميكه  

خدا  يهمتاشريك و ، ادارة جهانو تدبير و تصرف در  شو آنها را در آفرينگويد 
ين سئوال هستند، خود بخود، ا اولياء خدا هاكه اين و در عين حال مدعي است !ميداند

رده پيش خواهد آمد، كه آيا كسيكه ولي خداست راضي مي شود كه شخص فريب خو
 !بداند؟ اي او را شريك و همتاي خدا

و با اين پندار  است در اشتباهكه  دبدان بايدباشد تصوري داشته  ينكسي چناگر  
نگونه حاشا كه آنها اي ـ .استخداوند قرار داده  آن مردگان را، شريك و همتايباطل 
 ـ باشند

مردم جاهل  و دوستان خدا راضي شوند كه نعوذ باهللا اولياءچگونه ممكن است كه 
  ست.ين نممك  ي؟! هرگز چنين چيزدندانبخدا شريك  و همتاآنها را 

 شيخ نماز نمي خواند!
فروختن مت اكربه نام را ترفندهاي فريبنده، شعبده بازي ها و اين كه مطمئن باشيد و 

و پيروي از و نيرنگ فريب كه با است  يدروغگويان ان وگمراه كردن كار  و بارِ مردم
هم دارند غرق را غرق شده كه ديگران لت و پستي ادر درياي رذنه تنها خود هر باطل 
 مي كنند.

نماز نمي خوانند و ماهها و حتي  !و بزرگ نماها !آري! بسياري از اين شيخ نماها
 !!دنورمي آفرود نده سجبه سر سالها مي گذرد اما آنها 



 (وحدت عقيده)  ءشرح الصدور در حل مشكل اختالف بين علما  76

بعضي استدالل هم مي كنند كه ما خدا را شناخته ايم لذا احتياجي به نماز نداريم!  
، چگونه مي خواهد شناسندن به يكتائي فقط ذكر مي كنيم! طبيعي است كسي كه خدا را

 برايش سجده كند؟!
يت مي پست و بي شخصبي ايمان و بي نماز و شعبده باز و انسانهاي  گونهاگر اين 

هم مي تواند صاحب  اي مشرك و كافر و ديوانههر د پس نباشكرامت داشته  توانند
باشد!! و اگر شعبده بازي و دروغگويي و كاله برداري كرامت است! پس بين كرامت 

حدود و مقررات اسالم و اساس دين مبين و اسالم و كفر ديگر مرزي وجود ندارد! و 
 .است!!! منهدم و نابودخود بخود شرع متين 

است كه به برادران  ابليسهاي هاي شيطان و ترفند ينها حيلهكه همة ا يددانستپس  
 د.بندگان خدا را گمراه مينمايآنان ميدهد، و با همكاري ياد  گمراه خود 

 !ة سحر تا كفرفاصل
در دها ژبه شكل مار و اخود را شيطان ها  يات وجنگاهي كه  ،در احاديث آمده است

مار و بنابرين نيست، در آن شك و ترديدي يك حقيقت است كه ن اي !ندروآمي 
همان  واقعدر  ،ي كه در دست اينگونه اشخاص دجال صفت مشاهده مي شوديدهاژا

 !!در آمده استمار است كه به شكل  شيطان
 مختلفي دارد!ع انواگاهي هم اينگونه كارها از راه سحر و جادو انجام ميگيرد، كه  

كفر ورزيدن به و اولين شرطش  مهمترين! البته مشكلي نيستر هم كا فراگيري آن
 كثيف ماننددر جاهاي نعوذباهللا  »قرآن«مانند گذاشتن  به مقدساتخداوند و اهانت 

 و غيره. !!!توالت
كه طبيعي است  !ديخوربفريب مكر و حيلة انسانهاي دجال صفت با  بنابرين مبادا

و ساحراني كه شكل و صورت چيزي را بوسيلة ، داردتأثير با اجازه و ارادة خدا سحر 
به ظاهر عجيب مي نمايد و بعضي سحر به شكل و صورت چيز ديگري تبديل ميكنند 

 د.شوواقع وقتها هر كسي ممكن است زير تأثير 
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 حضرت موسي عليه السالمهنگام رويارويي با ساحراني كه در خدمت فرعون بودند 
حضرت موسي عليه ابتدا دها كردند تا جائيكه ژبوسيلة سحر ميدان را پر از مار و ا

 :ترسيد صحنه السالم از مشاهدة آن

 ىوسيفَةً مخ فِْسهي نف سجفَأَو14F

1   
، اما به زودي سحرشان را مودف نتوصي »عظيم سحر«عمل آنها را هم خداوند  و

 د.گردانيباطل كرد و اهل ايمان را مطمئن 

 گيرينتيجه 
را نمي توان شمرد با اين وجود، شيطان و دار و دسته اش  پس مكر و حيله شيطان

 ة او ناچيز و ناتوانند!!در برابر دجال و بساط مكر و حيل
راه از تشخيص حق و باطل و پيروي  را بشناسد و براي معيار سنجش مسلمان بايد 

 .استهمين  چنگ بزند كه شاخص و ميزان فقط و سنتبه قرآن حق فقط 
ثنا و ستايش اول و لبي رسيديم كه مي خواستيم به عرض برسانيم. ان مطاينك به پايا

 آخر و ظاهر و باطن مخصوص خداي يگانه است.
پروردگارا! بر سرور و تاج سرمان حضرت محمد و آل و اصحاب محمد درود و 

ؤمنان او را ياد كرده اند و نيز عددي آن عددي كه مة رحمت فراوان فرست، به تعداد هم
  مي كردند اما فراموش كردند. كه بايد ياد

                 
 67ـ پس موسي در درون خود، اندكي احساس ترس و هراس كرد. طـه:1





 
 

  از فتاواي عالمه هند
15Fشيخ صديق حسن خان قنوجي

 رمحة اهللا عليه 1

ءعلما مسئوليت 

 مي فرمايد: علماء در هر زمان و رمحة اهللا عليهقنوجي  شيخ صديق حسن خان
در هر نوع مردم را به توحيد خالص دعوت ميكنند، و همواره آنانرا از واقع شدن  ي،مكان

 :فرموده اند صبر حذر مي دارند، ولي از آنجائيكه شرك چنانكه رسول گرامي  يشرك
و  ،بر بسياري از علماء اين امر پنهان مانده است از حركت مورچه هم پنهانتر است،

 ند.ه ابعضي امور شرك آلود گرفتار شد به ،متأسفانه به دليل غفلت و فراموشي از علم

                 
ين هند ة علوم اسالمي ماه چهارده سرزمعالمه زمان و سخنگوي قرآن و سنت زنده كنند«ايشان  -1

از اوالد حسن بن علي صاحب تصنيفات مشـهور و تأليفـات   بخاري قنوجي سيد صديق حسن حسيني 
 هـ ق.1341از عالمه سيد عبدالحي حسني متوفاي  8/152رك نزهة الخواطر است.» زياد

خان كه در تاريخ علم و اصالح هنـد بـاقي خواهـد مانـد ايـن      سيد صديق حسن از امتيازات امير «
و اگـر رسـاله هـاي     222ن هر دو رياست علمي و سياسي را با هم داشت تأليفات ايشان است كه ايشا

رك: االمير صديق حسن خان حياتـه و آثـاره دكتـر    »  كتاب مي رسد 300كوچك را هم اضافه كنيم به 
 هـ ق دار ابن كثير.  1420محمد اجتباء الندوي 

ني قنـوجي بخـاري معـروف بـه صـديق      أمير أبو الطيب علي بن حسن بن علي بن لطف اهللا حسي«
از علماي بزرگ هندوستان بود, به سنت خدمات شـاياني انجـام داد، از ايشـان     هرمحة اهللا عليحسن خان 

واحلطـة يف ذكـر    ،النبالء إحتاف فتح البيان، عون الباري،تأليفات ارزشمندي به جاي مانده است،از جملـه:  
 هـ ق وفات يافت. 1308سال   هـ ق متولد و در1247در سال  الصحاح الستة,

   .425/ 2رك. معجم المؤلفين از عمر رضا كحاله: 

 مترجم.
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گانبزر غفلت! 
كه اين غفلت و فراموشي در كتابهاي بعضي علماي بزرگ نيز به ب اينجاست تعج 

شعرايي كه در مدح رسول  ويژهبكه شعراء  يو در اشعار و قصيده هاي ،چشم مي خورد

 صريح و آشكارسالطين شعر سروده اند  و خلفاي راشدين و پادشاهان و صگرامي 
 !مشاهده مي شود

و مو در  ،صادر شده كه دلها را به لرزه در مي آوردكلماتي  !گروه غافل از اينگاهي  
غضب الهي حتي  و انسان مؤمن مي ترسد كه مبادا خشم و ،بدن انسان راست مي شود

، چه رسد به كسي كه چنين كلماتي را سروده و نوشته است ،آن نازل شود ةبر خوانند
گاهي در  بي توجهي و جهالت نمي تواند باشد، كهكه اين امر چيزي جز غفلت و 

 .ي كندعكاس پيدا ماحوال و نوشته هاي آنان ان

 دروازة شرك
و آشكار ترين سببي كه  گفت كه قوي ترين و محكم ترينتوان شايد با يقين ب 

همين اينگونه شركيات را باز ميكند و راه گمراهي و انحراف را هموار ميسازد  وازةدر
 شكال مختلفي ظهور ميكند.ت كه به اغلو و افراط در محبت صالحين و نيكان اس

با تزيين قبرها ، !هاقبر ، ساختن گنبد و بارگاه بر روي!ساختن و بلند كردن قبرهامثل: 
، روشن كردن شمع بر روي قبر و محيط !مزين كردن گنبد هاو ، !پرده هاي زيبا و مجلل

و رفته  ،!ها و زيارتگاههاگونه مزاردر اين، رفت و آمد و جلسه و اجتماع !مزار و بارگاه
و حاجت خواستن و كمك خواستن از  !!در مقابل قبر رفته اظهار خضوع و فروتني

، و دهها و صدها مورد ديگري كه !!، و دعا كردن و خواندن آنان از صميم قلب!!مردگان
 براي همگان روشن است.
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 غلط باورِ
منتقل همواره از نسلي به نسل ديگر  ،شريعت خالف دين و انه اين گونه اعمالفسأمت

، !در پذيرش اين اعمال بد و نا شايست تقليد مي كنند ،و آيندگان از گذشتگان ،مي شود
و پيامد هاي زشت  شرّدايره و  ،دگردزمان بيشتر مي گذرد موضوع پيچيده تر ميچه هر 

 .آن گسترده تر و خطر آن بيشتر مي شود
جود دارد، كه گويا و اينگونه قبرها يادر هر قاره و شهر و قريه و حتي در هر محله  

 :كاري هستند كه مرده اند و مردم برين باورند كهانسانهاي نيكو
، و !!مردگان با وجود اينكه مرده اند مي توانند براي آنان نزد خداوند شفاعت كنند 

ها به اعتكاف ، لذا در كنار اين قبر!!مشكالت و حاجتها و نيازهايشان را بر آورده كنند
خود شان را به و تردد و رفت و آمد ميكنند، و  !ت اختيار مي كنندو مجاور !مي نشينند

 آنها نسبت مي دهند.

آلوده محيط 
و امري عادي  ،شركخطرناك به ويروس  -نعوذباهللا-متأسفانه اين كردار مبتاليان  

شان با آن  و فكر و انديشة آلودة !شان آنرا مي پذيردكه عقلهاي مسموم ،فرا گير است
، تا جائيكه وقتي كودكشان !و دلهاي مريضشان با آن شاد مي شود !يگيردالفت م انس و

شعور پيدا مي كند،  كه درك فهم وو به مرحله اي مي رسد  ،پا به عرصة وجود ميگذارد
صاحبان قبر و مجاورت و اعتكاف در  )بهبيش از حد  ةقعال(و قبر به  محبتچيزي جز 

 !مي رسدنكنار قبر به گوشش 
دست  ،وزد كه حتي اگر پايش بلغزد براي حفظ توازن يا سالمتشو چنين مي آم 

و اگر كسي مريض مي  ،ميگويد !و يا فالن ،بزرگواران دراز ميكند از اينبدامن يكي 
يا  گاه،يا زيارت ،آن قبربه بخشي از مالشان را  ،شود خانواده اش براي شفاي عاجل او

، و هر گاه حاجت !ان را شفا بخشدو از او ميخواهند كه مريضش !دنميكننذر صاحب آن 
و گويا با توسل به او  !دست به دامان صاحب قبر مي اندازندو نيازي دارند باز هم 
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آن زيارت و بارگاه كه خودشان را  ، و خدمت مجاوران!ر آورده ميكنندحاجتشان را ب
وح ن ساده لنااموال مسلما ،و با حيله هاي گوناگون !وقف كرده اند »ريمفت خو«براي 

و  !بر آوردهشان رشوت حالل! تقديم ميكنند تا اينكه حاجت  ،را مي چاپند و مي قاپند
 .!مراد شان حاصل گردد

نا درست  تربيت 
هر آنچه  ،طبيعي است ،عصوم در چنين محيطي بزرگ مي شودهنگامي كه طفل م

ين ، چون كودك در سندبندبدر ذهن و انديشه و قلب پاكش نقش  ،شنيده و ديده است
 پذيري اش قوي تر است. كودكي بيشتر اثر مي پذيرد و نيروي تأثير

 مي فرمايند:  صلذا پيامبر بزرگوارمان  

هر كودكي بر «)و ميجسانهأو ينصرانه أه يهودانه بواأفكل مولود يولد علي الفطرة (
بدنيا مي آيد اين پدر و مادرش هستند كه او را  (يعني اسالم و توحيد) فطرت سالم

 .»گردانندمي بر ا نصراني يا مجوسي يهودي يين به د
تدبر كنيم و  دقت و »و حكمت مصطفويراز نبوي « در اينپس شايسته است كه  

با هوشياري و زيركي و با قلب زنده و چشمان بينا بينديشيم و ببينيم كه پيامبر 

 ؟از فرمايش اين ارشاد حكيمانة شان چه ميخواهند صبزرگوارمان 

 الگو نقشِ
آن اينكه  مطلب روشن است بشرطيكه كسي بخواهد درك كند و بفهمد، و !ريآ 

كه در زندگي مي آموزد حركات كسي است كه او را تربيت مي  يهايكودك اولين چيز
كه جزو اخالق و رفتار او قرار مي گيرد اخالق پدر و مادر است،  يكند، و اولين چيزهاي

 او هم بد مي شود. اگر خوب بودند او هم خوب و اگر بد بودند 
جامعه مي گذارد، مي  ةعرصوقتي كه كودك از گهواره و محيط خانواده اش پا به 

و مي افتد  هبيند مردم در جامعه نيز شبيه پدر و مادرش هستند، و چه بسيار اتفاق افتاد
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كه كودك بعد از محيط خانواده با آن آشنا مي شود محيط  ياولين جاي متأسفانه كه
ارادت و و خانواده اش به او عقيده يكي از كساني است كه  !و زيارتبر قبرستان يا ق

 .!شده اندو زيارتگاهي كه مردم به آن گرفتار دارند، يا بارگاه  احترام

مظلوم كودك! 
مزار و زيارتگاه مكررا حاضر مي شود و شلوغي و  اين كودك وقتي در محيط قبر و 

مي بيند كه آدمهاي  و !مي شنودرا فالن يا ا فالن ي و فرياد ،و فغان و ناله ،سر و صدا
، اعتقادي كه !محترمي نزد قبر دعا مي كنند و از مرده كمك مي خواهند به ظاهر بزرگ و

مهر ارزش بيشتري پيدا مي كند و گويا از آن همه مردم  برايش  از پدر و مادرش آموخته
 .پشتوانه پيدا مي كند وتأييد و تأكيد بر آن مي خورد 

 :بخصوص وقتي مي بيند
 همه رونق و جالل مي با آن  ،قبر و گنبد و بارگاهي كه بر آن ساخته شده

 !درخشد
 را به  اي بينندههر  آن، و پرده هاي نفيس و گران قيمت ،هاي رنگارنگديوار

 !ميدارد حيرت وا
را عطر آگين ميكند انمشام زائر شبوي مشك و عنبر! 
 هر سو نور افشاني ميكننداز  ها و آويزها و شمع هالوستر! 
 به  !كه براي خوردن مال مردم بسيج شده اند !مجاوران حيله گر ن وارمفت خو

 !راست يا دروغ تظاهر به ارادت و احترام ميكنند
 ي يو تعظيم راهنماران نو رسيده و مهمانان جديد را با كمال ادب و احترام و زائ

 !مي كنند
 چكترين بي ادبي صادر شود او را تنبيه ميكنند و و در عين حال اگر از كسي كو

 !ادب مي آموزند
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 توبة صادقانه
قبر و بارگاه و زيارتگاه و كسي كه به نسبت  اعتقاد آن مسكين بيچاره اينجاست كه  

چند برابر مي شود  -زيرا ممكن است اصال كسي دفن نباشد! -احياناً در آنجا دفن است
عاجز مي ماند، و مقام  كاذب! ن همه جالل و عظمتعقل و خيالش از درك اي و فكر و

 .منزلت فوق العاده اي از قبر و صاحب قبر در ذهن و خيالش نقش مي بندد و
 ،فاسد و آلوده در قلبش رسوخ پيدا مي كند و نهادينه مي شود ةاينجاست كه عقيد و 

و عنايت او  طفبه توفيق خداوند، و لتوبة صادقانه آنهم با ميكند كه جز  و چنان جا باز
 ممكن نيست از بين برود.به هيچ وسيلة ديگري 

 معلم نقشِ
پا به عرصة علم و دانش هم كودكي كه در چنين محيطي رشد ميكند وقتي كه 

ان خود دطبيعي است كه در چنين محيطي استاو به فرا گيري علم هم شروع كند بگذارد 
 !.ده خواهد يافتـ با خود هم عقيبودز همان انديشه و مذهب خواهند را نيز ـ كه غالباً ا

همان عقيده را خواهند داشت،  گانر مادر و خانواده اش در بارة مردآنها نيز مانند پد 
وقتي  !دانشمند فردا و عالم و ،امروز جويدانش و طالب علم و ،پس اين كودك ديروز

و بارگاه را بد يد هم بيشتر مرده و قبر و گنو شا ،انش به همان اندازهدمي بيند كه استا
و محبت و تعظيم او را از بزرگترين ذخاير خير و حسنات در نزد خدا  !تعظيم ميكنند

  !مي شمارند
را  ،انحرافي و عقيدة باطل مخالفت مي كنند ةانديش در اينو كساني كه با آنان 

 دشمن اولياء معرفي مي كنند، و هر گونه تهمتي را بر آنان روا مي دارند و آنانرا مورد
است كه اين طلبه و دانشجو محبتش با پس طبيعي  ،اهانت و تحقير قرار مي دهند

 .!گردد در بارة آنان محكم تر و راسخترعقيده اش و شود مردگان بيشتر 
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حق اهلِ غربت! 
الهام خداوند راه راست را تشخيص داده  اگر فرض كنيم كه يكي از آنان با كمك و

 .دكه شريعت آورده مردم را ارشاد و راهنمايي ميكنو حق را شناخته و براي فهم آنچه 
كه در اسالم از بلند كردن قبر و ساختن و گچ كردن و  ،و اين را خوب فهميده است 

 تزيين كردن قبر و نوشتن و روشن كردن چراغ و شمع بر قبر به شدت نهي شده است،
 .ر دادن قبر بر حذر داشته شده استو از مسجد قرار دادن و بت قرا

و عبادت  ،مردگان عبادت استو ندا كردن خواندن همچنين فهميده است كه و  
 .است متعالمخصوص خداوند 

تعظيم هر كس و خواندن غيراهللا در حاالت مختلف غم و شادي، فهميده است كه و 
خير و شري به غير خدا پناه بردن، در اسالم هر در اينكه و ، و چيز ديگري جز خداوند

امر هيچ  در اينكه باشد،  يهر كسي كه باشد در هر جاي ،حرام استقطعاً ممنوع و 
فرقي بين پيامبران و خلفاي راشدين و ساير صحابه و اهل بيت و ديگر اولياء اهللا و ساير 

 يك استثناء است. (در عصر و محيط نويسنده)مسلمين نيست، چنين شخصي
آنچه كه  ،به دالئلي و يرندگمي  قرارافراد هم در انزوا و در اكثر موارد اينگونه 

خداوند دستور بيان آنرا صادر فرموده پنهان مي كنند، و از بيان حق ساكت مي نشينند، 
كتمان حق ممكن است با عذري موجه باشد و ممكن است بنا بر احتياط  كه سكوت و

و آسايش طلبي باشد و شايد هم براي حفظ منصب بيش از حد و ميل به راحت طلبي 
 ي اجتماعي باشد.يا جايگاه

 !مضر علمِ
و  ،برايش فتنه و مصيبت و عذاب است يصورت علم چنين شخص در اينپس  

چنين بودن و نبودنش برابر است، بلكه بودنش ضرر بيشتري دارد چونكه با داشتن 
چه با زبان و چه با سكوت با آنان اظهار  وكردن،  علمي در مجالسشان رفت و آمد
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در به آنها روحيه ميدهد و ساير مردم گمان مي كنند كه اين عالم  ع، در واقموافقت كردن
 مسأله با آنها و از جملة آنهاست!. اين

علماء حتي اگر بخواهند نمي توانند با توجه به وضعيت مذكور امثال اين  بنابراين 
آنها از اسم و موقعيت او  ،ندارد بلكه بر عكس ارنهي از منكر كنند و حرفشان خريد

ادا كنند و حق را  را كه مسئوليتشان يستفاده مي كنند، واقعاً بسيار كم هستند علمايسوء ا
لم آنان مي گيرد و علم آشكارا بيان كنند، به همين دليل است كه خداوند بركت را از ع

 . ز آن هر گز رستگار نخواهند شدبود ميكند كه بعد اشان را نا

خالص توحيد 
 عالمه شوكاني مي فرمايد:

نين كساني كه مسئوليت بيان حق را به عهده گيرند در يك شهر بزرگ و شايد چ« 
ع يكي دو تا بيشتر يافت نمي شوند، اين تعداد انگشت شمار در يك منطقة خيلي وسي

 .قاطع مردم مغلوب و مرعوب مي شوندهم در برابر اكثريت 
آنان بپيوندند، و تعداد بسيار اندكي هم كه از داخل مردم يا بعضي افراد مخصوص به 

هاي مخالف او ايجاد ميكند و مردم را از كارممكن است از فضاي ضعيف دعوتي كه 
دعوت را و اهميت  شده م فكرتوحيد خالص منع مي كند متأثر شوند و حقيقتاً با او ه

 .گز متأثر نشونددرك كنند، و ممكن است هر
ينيم لذا مي ب !مانده استبه همين علت است كه بعضي مسائل دقيق از علماء هم پوشيده 

 !خالف توحيد خالص به چشم مي خورد ها چنين مسائلكه در تأليفات و اشعار بعضي

 دعوت، با ادب
ند و هر كس پاداش عمل ه او زير خاك خوابيد نيا رفتهد از اينكه آنها  از آنجايي

ه ، و ما ديگر راهي براي رسيدن به آنها نداريم كه استيا بد خودش را گرفت خوب 
 .نصيحتشان كنيم
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تنها كاري كه از دست ما بر مي آيد و بايد انجام دهيم اين است كه با كمال ادب و 
كتابها و  در در اجتهادشان از آنان سر زده و ه آنان، اشتباهاتي كه بر اثر خطاباحترام 

 .اصالح كنيمرا اشعارشان به جاي مانده 
م كه فالن مطلبي كه فالن عالم براي مردم توضيح دهيم و روشن كني بدينگونه كه 

دالئل كتاب و  ،فرموده مخالف شريعت اسالم است بزرگوار در فالن كتاب يا قصيده اش
اين است كه اگر كسي به آن عمل كند خداي نكرده  شرد ميكند، خطر و سنت آنرا 

 ممكن است به نوعي شرك و كفر مبتال شود.

قلم! مسئوليت 
ستند از باب اداي يك فريضه و مسئوليت شرعي ن كساني كه صاحب قلم ههمچني

 .سعي كنند با كمال ادب و محبت و احترام اينگونه خطاها را گوشزد كنند
و با عبارات روشن موضوع را براي مردم توضيح دهند و آنها را از واقع شدن در 

كه اني تا كس ،منكرات بر حذر دارند، تا اينكه مردم بدانند و از ابتالي به آن پرهيز كنند
 .دي خواهند راه حق را بپيمايند مسائل برايشان روشن شوم

و بر فرض اگر كساني هم نخواستند حق را بپذيرند و همچنان بر افكار و انديشه 
و عالم  وهاي انحرافي و خرافي شان اصرار داشتند حد اقل اتمام حجت شده باشد 

واجب  خداوند بر او كه ،هم مسئوليت خودش را ادا كرده و فريضة دعوتيدعوتگر 
 كه ديگر عذرش موجه وو خودش را سبك دوش كرده است  ،كرده را بجاي آورده

     .»مشخص است
 .پايان سخن شوكاني    





 
 

 بدنامي اسالم!

و بسيار ي از مردم به اين بدعت بزرگ و فتنة عظيمي كه شرق و غرب را فرا گرفته 
رسيده كه چهره ايمان را  يبه جاي !ه مردگانبيانه اآن مبتال شده اند يعني اعتقاد افراط گر

 ش كرده و كمر اسالم را شكسته است.مخدو
ساختن گنبدها و  كردن قبرها وو بدنامي بزرگ اسالم بلند اساس اين عقيده باطل 

 كه با،ل و عظمت ساختگي استئران از آن همه جالامبالغه در ترساندن زو بارگاهها 
را مرعوب بيچاره و ساده لوح  مردم مسلمان ي كنندترفندها و حيله هاي مختلف سعي م

ه هيچ عاقلي هم تا اينكه آنان به تعظيم قبر و گنبد و زيارت بپردازند، متأسفان ،كنند
عقايد فاسد انحراف و مبتال شدن به جرأت ندارد كه بگويد اين كار بزرگترين وسيله 

ي مخالف توحيد خالص ه هافتن كه مردم را به گناهها واست است، و مهمترين علتي 
 مي كشاند.

كه چنين  باشد تحقيق و  نمي پذيرد اگر واقعا كسي اين را قبول ندارد و عقلش  
آسان ترين راهش هم اين است كه از عموم مردم بپرسد كساني كه به  ،دبررسي كن

را شان و نظر ،كند مصاحبهبا آنان در اين زمينه  ،ونه زيارتگاهها رفت و آمد دارنداينگ
چنين كسانيكه به زيارتگاهها مي روند  واهد، آنگاه درك خواهد كرد كه تقريباً تمامبخ

 . !ي دارنداعقيده 

 داستاني از تاريخ

نقل مي را عباسي يكي از خلفاي  داستان مورددر اين  اهللا عليه رمحة عالمه شوكاني
م، يكن اينجا نقل شايسته است عين داستان را در ،آمده است  كند كه در كتب تاريخ

 :قرار است كه از اين داستان
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لفاي عباسي آمد، خليفه با گرد سفير يكي از كشور هاي دور دست نزد يكي از خ«
يي سران و بزرگان كشورش از سفير مذكور تجليل و پذيرايي كرد، ابتداء دستور داد هما

ترش سپس شخصيتهاي مهم ،در مسير ورودي مهمان از هر دو طرف به استقبال بايستند
 ةته شده بود و فرش و پرده ها و همبي نظيري آراس ةرا در ايوان بزرگي كه بگون

 .جمع نمود ،لوازمش از هر لحاظ خيره كننده بود
كه برايش آراسته شده بود قرار گرفت جايگاه  يخودش در آخر ايوان در جاي بلند

 .بسيار شكوهمند و با عظمت مي نمودخليفه 
ديگر وارد مي شد  ه ايواني ديگر و از صالني به صالنيب سفير مهمان همچنان از ايواني 

 .رسيدو از جلو شخصيتهاي مهم حكومتي عبور ميكرد تا اينكه به تاالر بزرگ 
اين تاالر از هر لحاظ استثنايي بود، و از هر آنچه تا كنون در مسير راهش ديده بود  

 ،شكوه و جالل ز آن همهزيباتر و مجلل تر و با شكوه تر بود، او كالً متأثر شده و ا
 .!نظر مي رسيده و كامالً مرعوب و بهت زده بشگفت زده شده بود، 

از عظمت و بزرگواري فوق العاده اي كه هر گز در عمرش نديده بود او  يگويا درياي 
به او اشاره  ،تاالر با شكوه او را به تعظيم واميداشت در اينهر چيز  ،را احاطه كرده بود

 .االر بايستدشد كه در آخر ت
از خادمان مخصوص دربار بودند، و او را همراهي مي  پهلوان تنومندي كه گويادو  

چنان محكم گرفته بودند كه از هول و وحشت نمي توانست دو بازوي او را كردند 
 !آب دهانش را ببلعد نفس بكشد،  يا 

را خيره  كاخي كه چشمان هر بيننده اي ،هاي كاخ خليفه گشوده شداثنا در در اين
مشك و  يبوو  ،يس معدنينف طال و نقره و سنگهاي گران قيمت و جواهراتو ميكرد 

چنان زينت و هيبتي به اين كاخ بخشيده بود، كه مشام همه را شاد مي كرد،  ي كه عنبر
 !نرا از هر بناي ديگري متمايز مي نمودآ
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جالل كم نظير، جلوة در آن ميان چهرة خليفه نمودار شد، لباس هاي شاهانه و هيبت و 
بود، مهمان بيچاره تا چشمش به خليفه افتاد بي اختيار  هفوق العاده اي به خليفه بخشيد

 .!»، گفتند خير اين خليفة خداست!ست؟ نعوذ باهللا، آيا خدا همين ا!اهللا اپرسيد: أهذ

 گيرينتيجه 
 شوكاني مي فرمايد: 

با ديدن اين جالل و شكوه  نيد چه حالتي به اين مسكين بيچاره دست داده ويبب«
بشري چگونه دست و پايش را گم كرده است با تصور اين داستان مي توانيم حكمت 

چرا از بلند كردن قبر  صبالغة شريعت مطهر را درك كنيم و بفهميم كه رسول گرامي 
 ؟.و گچ كردن و چراغان كردن و تزيين كردن آن منع فرموده است

 !گبدتر از مر خطرِ
جب مي كنم كه اين امت مرحومه چرا بر خالف دستورات صريح پيامبر من خيلي تع

با صراحت  ص، مگر نه اين است كه رسول گرامي ؟!عمل ميكند صبزرگوارش 
واجب و شايسته  مل نهي فرموده و بر حذر داشته اند؟تمام و تأكيد فوق العاده از اين ع

نه  ،رديمرها جلو گيري ميكگونه كا از اين صاين بود كه ما با پيروي از رسول مكرم 
، پيامبر حكيم و دلسوزمان آخرين وصيت و سفارشي كه !اينكه خود مرتكب مي شديم

 :در آخرين لحظات عمر شريفشان فرمودند اين بود كه

 نبياءهم مساجد)أ(ال تتخذوا قربي مسجداً لعن اهللا اليهود و النصاري اختذوا قبور 
نت كند يهود و نصارا، را كه قبرهاي پيامبرانشان قبر مرا سجده گاه نگيريد، خداوند لع«

     صحيح خباري و صحيح مسلم    ».را مسجد قرار دادند
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صيت و سفارش مؤكد رسول كمال تأسف اين موضوع مهم و اين واما با 

و  يسرطانغدة  اينراه از و دروازة شر و بدي  !موشي سپرده شدابه فر صمحبوبمان 
 .شوده شدستا گم جهان از شرق تا غرب و از شهر تا روبه تمابدتر از مرگ خطر 

 »ليه راجعون.إنا إنا هللا و إ 
 پايان سخن شوكاني.    

بيت اهلِ مأموريت 

ن موضوع يرا به ا صآنچه كه بيش از هر چيزي ديگر اهتمام فوق العاده پيامبر  
ندكه قبر خاندان خودشان مأموركرد نشان ميدهد اين است كه شخصي را از اهل بيت و

  هاي بلند را خراب كند.
ه متعلق به او طبيعي وقتي خود قبر خراب شود گنبد و ساختمان و مزار و زيارتگا

 .خراب مي شود
اسدي  به ابو الهياجس ت علي چنانكه در حديث صحيح آمده است كه حضر 

 فرمودند:

له وسلم أن ال تدع قرباً آعليه رسول اهللا صلي اهللا عليه و (أال أبعثك علي ما بعثين
مرا  صآيا ترا براي كاري نفرستم كه پيامبر « مشرفاً إال سويته و ال متثاالً إال طمسته)

براي انجام آن فرستادند؟ اينكه هيچ قبر بلندي نگذاري مگر اينكه آنرا هموار كني و هيچ 
 صحيح مسلم  ».بت و مجسمه اي نگذاري مگر اينكه نابودش كني

 حديث توضيحِ
هر  آمده است ،هموار كردن قبرها و برابر كردن آن با زمين مورداحاديثي كه در 

گرچه آن مسلمان  از كافري،چه و مسلماني باشد از چه قبر  قبري را شامل مي شود،
 زيرا لفظ حديث عام است و همه را شامل مي شود. ،ولي باشد و و شيخ عالم
 حابه رضي اهللا عنهم نقل شده كه زيادي از طريق گروهي از صهاي همچنين روايت  
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ها نهي ميكند، كه شوكاني در بيشتر تأليفات و گچ كردن و چراغان كردن قبراز نوشتن 
  ودش اينگونه روايات را آورده است.خ

 حكمت و احتياط
يا نامه وقتي در كتابهاي علماي قديم يا اشعار و خطبه ها همچنانكه عرض كرديم، 

آن بر  اب ،واجب است آنگونه كه شايسته است ،وردهاي آنان مطلبي به چشم مي خ
از عمل كردن و ميل به اينگونه  ،و آنان را ،خورد كنيم، و براي مردم توضيح دهيم

 .خطاهاي اجتهادي بر حذر بداريم
كلمات زشت و نا گويندة آن،  رام، به هيچ عنوان در بارةالبته با كمال ادب و احت 

تأويل مناسب و را به خدا بسپاريم و حتي االمكان  مناسب بكار نبريم بلكه امر آنان
 ي برايشان بسنجيم.براي آنان ارائه دهيم و عذر معقول و قابل فهم اي شايسته

ما را مكلف نكرده و چيزي  از اينخداوند بيش ه فرمودة استادمان عالمه شوكاني ب 
 بر ما واجب نگردانيده است.

 پايانقبل از 
مخالف با توحيد خالص و سبب ابتالء همه اين موارد  نتيجه مي گيريم كه خالصه

حاال  ،مور نهي شده و بر حذر داشته شده استااز اينگونه در اسالم و  .به شرك است
فردي از افراد  يا قبر ،هللا عليه و آله وسلم باشدصلي ا چه راجع به قبر شريف خود پيامبر

 تبة بسيار عالي باشد.امت ايشان، اگر چه اين فرد از لحاظ علم و عمل در مر
 .ما ابالغ است و بس بر 

اگر  ،كافي است ،همين مقداري كه ذكر كرديمبراي كسي كه بخواهد هدايت شود  
 رمحة اهللا عليهتفصيل بيشتري خواستيد مي توانيد به كتابهاي امام بزرگ عالمه شوكاني 

 قانع كننده است. مراجعه كنيد، كتابهاي ايشان واقعاً پر بار و 
صحبه  و صيل اهللا و سلم و بارك عيل عبده و رسوله حممد و آله وحلمد هللا رب العاملني وا

 أمجعني.





 
 

 بخش چهارم
 ضميمه ها

 )1ضميمة شماره (
 عبادت مخصوص خداست؟

 پرسش:
 چرا خواندن خدا عبادت و خواندن غير خدا شرك است؟

 پاسخ:
و فروتنـي و كمـال دوسـتي و وابسـتگي     از آنجائيكه حقيقت عبادت كمال عـاجزي   
 :پس ،است
 .حقيقت است از اينبهترين تعبير  ،خواندن يا نداء كردن با زبان و قلب يعنيدعا  

 عبادت است ينِع دعا
 :مسلمان وقتي خدا را ميخواند

 دگار احساس ميكندحاجت و نيازش را به ذات پاك پرور. 
 :خواند كه او را ميذات يگانة و با اين يقين و باور ا
 ش او را مي بيندكارساز معبود. 
 سخنش را مي شنود. 
 بلكه در عين حال همه را مي بيند. 
 شنود نداء و فرياد همه را مي دعا و و. 
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 كـه نتوانـد ديگـران را     ،م او نمـي شـود  باهللا مزاحديدن يا شنيدن يك شخص نعوذ
 .حرفشان را بشنودو  ،ببيند
 دمشكل ايجاد نمي كنبرايش اي فراوان زبانهاي گوناگون و صداه. 
 هاي پنهان قلبي را نيز مي داند او نه تنها نطق زبان را مي شنود كه آرزو!. 
 وار است كه دعايش را اجابـت  مي كه پروردگارش را ميخواند اميدبندة مؤمن هنگا

 .كند
  او   ر اجابت دعـاي ب ،يك آن دارد كه پروردگارش دركامل زيرا مؤمن يقين و باور

هر چند كه دعا كنندگان از هم دور  ،قدرت كامل دارد ،ياكننده  و دعاي  هر دعا
 !و نيازهاي شان متنوع باشد

 عاجزي و فروتني  اعماق قلبش به تعظيم پروردگار و از دعا كننده در چنين حالتي
 پردازد و كمال وابستگي را به او اظهار ميدارد.برابر او مي  در

 »مغز عبادت« يا» عين عبادت«نيست كه حديث شريف دعا را  جاي تعجب بنابراين
 .استروح و عصارة عبادت دعا خودش عبادت يا توصيف كند، ، يعني 

 آندعا در قر انعكاسِ
 تعال نيز دعا را عبادت خوانده است. خداوند م

ونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رويي ستادبع لُونَ نخد
رِيناخد منهج»رم. كساني كه خود را يپروردگار شما ميگويد مرا به فرياد خوانيد تا بپذ

 .»از آن ميدانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشتبزرگتر 
 ٦٠:ةآيغافر

 همچنين در آيه ديگري آنرا دين ناميده است. 

َإِلَى فَإِذ ماهجا نفَلَم ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكا ر مإِذَا ه رالْب
هنگامي كه سوار كشتي مي شوند خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي «يشرِكُونَ
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د باز ايشان خوانند سپس هنگامي كه خداوند آنان را نجات داد و سالم به خشكي رسان
 ٦٥:ةآي عنكبوت  .»شرك مي ورزند

كه ن يد، خداوند همچنمعني يشركون اين است كه غير خدا را با خدا مي خوانن 
 فرموده به دعا نيز امر كرده است. بندگانش را به ساير عبادتها امر

وا رعةًادفْيخعاً ورضت كُمب»پروردگارتان را با عاجزي وفروتني و پنهاني 
 ٥٥آية:  عرافا .»بخوانيد

 همچنين مي فرمايد: 

 يوا لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو
نمؤلْيونَودشري ملَّهوا بِي لَع » و هنگامي كه بندگانم از تو در بارة من بپرسند من

و دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ ميگويم پس آنان هم دعوت نزديكم 
 ١٨٦:آية هبقر .»مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند

دعا كننده قطعاً در هنگام دعا كردن صفات خداوند متعال و خصايص الوهيتي كه 
كه در چنين مواقعي است، يل به همين دل ،در ذهن خودش مستحضر دارد ذكر كرديم را

 خواندن غير خدا شرك محسوب مي شود.
ستارگان آسماني، يا فرشتگان و يا جنات را ميخواند، يا  ،يك بت پرست پس وقتي

السالم يا حضرت عيسي عليه السالم را مي  وقتي يك نصراني حضرت مريم عليها
ا مرده اي را مي كاري كه غائب است يجاهل بندة نيكوخواند يا وقتي يك مسلمان 

 .خواند

 الوهيت در دعاتجلي 
در هنگام  ،سه تا يعني بت پرست و نصراني و مسلمان جاهل از اينهر كدام  

 :ه پيشگاه كسي كه او را مي خوانندخواندن و دعا كردن، قطعا و حتماً ب
 اس فقر و نياز مي كننداحس. 
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 شان را مي شنوديند كسي كه او را مي خوانند دعامعتقد. 
 ال و كيفيت دروني شان را مي دانداحو. 
  يعني در يك آن هر كسي را  .م او نمي شوداز يك دعا كننده مزاحديدن و شنيدن

 .مي بيند و دعايش را مي شنود
 راوان برايش مشكل ايجاد نمي كنندزبانهاي گوناگون و صداهاي ف. 
  را نيز مي داندباشد نه تنها نطق زبان را مي شنود كه آنچه در اعماق قلب پنهان. 
  آنها هنگامي كه او را مي خوانند يقين و باور دارند كه او بر اجابت دعاي آنان و

فاصله ها زياد و زمان يكي دعاي هر دعا كننده اي قدرت كامل دارد، هر چند كه 
 .باشد
 از اعمال قلبش به تعظيم آن كه او را مي خواند مي ده در چنين حالتي ندعا كن

 .وابستگي اش را به او ابراز ميكندو با كمال عاجزي و فروتني  پردازد
همه اين صفاتي كه به آنها اشاره كرديم از خصايص ألوهيت است وقتي دانستيد كه 

 :دعا با اين صفت و كيفيت حقيقت عبادت است پس بدانيد كه
 و از اوهيچ فرقي نيست كه دعا كننده معتقد باشد كه كسي كه او را مي خواند  

ادعا كه يا آنگونه  ،خودش مستقالً قادر باشد دعوت او را اجابت كندحاجت مي طلبد، 
عت كند و او را به خدا و برايش نزد خدا شفامي شود بين او و بين خدا واسطه باشد 

 !.نزديك كند

 مشركين! استداللِ
 مشركين مي فرمايد:  ةدر بارخداوند متعال  

اللَّه وند نونَ مدبعيال وؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضا ال يم دنا عناؤفَعِء ش
اللَّه »نه  و  اينان غير از خدا، چيزهاي را مي پرستند كه نه بديشان زيان مي رسانند

 ١٨يونس آية:  .»هاي ما در نزد خدايند اينها ميانجي ميگويند: ودي عائدشان ميسازند، وس

 :و مي فرمايد
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َقيإِلَّا ل مهدبعا نلْفَىمز ا إِلَى اللَّهونبر» ما آنان را پرستش نمي كنيم مگر بدان خاطر
 ٣زمرآية:  .»كه ما را به خداوند نزديك گردانند

 اينگونه رد كرد:خداوند اين استدالل شان را 

َكُونلمفَال ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعكُ قُلِ ادنع رالض فوِيالًكَشحال تو م 
ونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي ينالَّذ كافُونَ أُولَئخيو هتمح

بگو: كساني را كه بجز خدا مي پنداريد بخوانيد اما نه توانائي دفع زيان و رفع « عذَابه
 از شما را دارند، و نه مي توانند آنرا دگرگون سازند آن كساني را كه به فرياد مي بال

ترند براي تقرب به پروردگارشان وسيله مي جويند و به آنان كه از همه مقربخوانند 
 . »مي ترسندو از عذاب او  ندرحمت خدا اميد وار

 ٥٧ - ٥٦اسراءآية:
نان را ميخوانند اين كساني كه مشركين آخبر داد كه آيات  در اينپس خداوند متعال 

همه محتاج خدا  ،بندگان نيكوكاري بيش نيستند، چه فرشته باشند و چه اولياءخودشان 
يك مي كنند، را وسيله مي گيرند و خودشان را به خدا نزد »عمل صالح«هستند و همه 

 وار و از عذابش ترسانند.همه به رحمت او اميد

 !شرك در دعا
تعجب نيست كه در آيات بسياري از قرآن كريم از شرك به عنوان دعا  جاي بنابراين

خبر داده است يعني قرآن كريم، خواندن غير خدا را با ذات پاك او شرك مينامد، 
 مالحظه فرمائيد:

َف لَّهل اجِدسأَنَّ الْمداًوأَح اللَّه عو معدال ت دي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنوكَاد وهوا ع
قُلْ إِني ال أَملك لَكُم ضراً وال  بي وال أُشرِك بِه أَحداًقُلْ إِنما أَدعو ر يكُونونَ علَيه لبداً

مسجد ها مختص پرستش خدا است كسي را با خدا پرستش نكنيد، چون بندة « رشداً
ت، كافران پيرامون او تنگ يكديگر خدا بر پاي ايستاد و به پرستش خداوند پرداخ
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او نمي كنم، بگو:  شريكازدحام كردند، بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و كسي را 
من نمي توانم هيچگونه زياني و سودي به شما برسانم، و به هيچ وجه نمي توانم 

 ٢١ـ  ١٨:آية جـن  .»گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم
 و همچنين مي فرمايد: 

 الفَإِو لْتفَإِنْ فَع كرضال يو كفَعنا ال يم اللَّه وند نم عدتنيمالظَّال نإِذاً م كن 
 بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَال ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَال كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو

بع ناُء مشي نميمحالر فُورالْغ وهو هاد » و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش
مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي رساند و نه زياني، اگر چنين كني از 

اگر خداوند زياني بتو برساند، هيچ كس جز او نمي  ستمكاران و مشركان خواهي شد،
لطف  اندهد خيري به تو برساند، هيچ كس نمي توطرف گرداند، و اگر بخوا تواند آنرا بر

او را از تو بر گرداند، خداوند فضل و لطف خود را شامل هر كس از بندگانش كه 
 ۱۰۷: ۱۰۶آية:  ونسي .»بخواهد ميكند و او داراي مغفرت و مهر فراوان است

 و مي فرمايد: 

 وند نونَ معدا تم متأَيي قُلْ أَرف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه
 نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ متونِي بِكائْت اتاومالسنيقادص متلْمٍ إِنْ كُنع »   بگـو: آيـا

بمن نشان  بارة چيزهائي كه بجز خدا بفرياد مي خوانيد و مي پرستيد؟ دقت كرده ائيد در
دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ يا اصالً در آسمانها مشاركتي داشـته انـد؟ كتـابي    

 ٤آية: احقاف .»يا يك اثر علمي براي من بياوريد، اگر راست ميگوئيد از اينپيش 

 !خيلي تعجب است
تعجب اينجاست كه اين امر با وجود اينكه اينقدر واضح و روشن است براي 

صالح  مسلمانان پنهان مانده است، حتي براي بعضي كساني كه به علم وبسياري از 
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، و عجيب تر اينكه بعضي از كسانيكه گويا خود را عالم ميدانند !نسبت داده مي شوند
 .!كوشش مي كنند در مسأله اي به اين روشني بحث و مجادله كنند

داشت شنيدم  نظر مي رسيد و گويا حاجتيه يك روز از شخصي كه ظاهراً غمگين ب

ي فالن مرا به چه كسي وا ا، تتركين نيا فالن ملكه صاحب قبر را چنين خطاب ميكرد: 
 مي گذاري؟!

هم عجيب تر اينكه انسان وقتي مشغول طواف خانة خداست در مركز توحيد  از اين
و جايي كه بدون شك بايد بندة مؤمن عبادتش را براي خداوند خالص گرداند، متأسفانه 

ي كه به ظاهر به دور خانه خدا هم از بعضي طواف كنندگانمحيط ايماني در چنين 
طواف ميكنند ديده و شنيده مي شود كه از خواندن پروردگارشان غافل مي شوند و 

 !!خدا را مي خوانند ديگر بندگان نيكوكارِ
 خدايا هدايت از تو مي خواهيم.

 ه ناحقجدال ب
سبب جهلشان معذور را خداوند به انان جاهل و بي علم بر فرض اگر اين مسلم

 بدارد، كساني كه ادعاي علم دارند چه حالتي خواهند داشت و عذرشان چيست؟
بيش انسان ولي « وكَانَ الْأنسانُ أَكْثَر شيٍء جدالًخداوند راست فرموده است كه

 ٥٤آية كهف  .»زدي به مجادله مي پردااز هر چيز

هست كه بعضي مدعيان علم و دانش براي اثبات  اين ازتر  آيا جدلي به ناحق واضح
دليلشان هم اين  »!خواندن غيراهللا شرك نيست« ادعا به بحث و جدال بپردازند كهاين 

 .!باشد كه چون اينگونه كارها در جامعة اسالمي وجود دارد لذا درست است
امثال  كسي هست كه از ايننبوت باالتر الوهيت و مقام وآيا جهل و بي ادبي به مقام 

را با  صاحاديث صحيح رسول اهللا آيات صريح قرآن كريم و لج باز كه  اين جاهلِ
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تأويل فاسد خودش بي اثر و خالف واقع نشان ميدهد و باعث مي شود كه به بهانة 
 با واقعيت خدا و رسول تكذيب شود؟! نصوص تناقض و تعارض

 .رمحة إنك أنت الوهاب ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك



 
 

 )2ضميمه شماره (
 مسألة تكفير

 ءعلما كالمِ دقت در
  :عبارت به چشم مي خورد كهم علماء اين الوقتي در ك

 .رده را بخواند مرتكب شرك شده استغير خدا، چه غائب و چه م كس هر
رة ممكن است بعضي از ظاهر عبارت چنين برداشت كنند كه اين شخص از دائ 

 !.و بايد الزاماً با او مانند يك مشرك رفتار شود !اسالم خارج است

اهللا عليهم هر گز اين نيست، آنها نمي خواهند كه به تكفير  محةمنظور علماء ر 
در صورتي كه علماء بخواهند  ،اشخاص بپردازند، تكفير از خودش قواعد شرعي دارد

 .استگزير نع نااو انتفاء مو وطفتواي تكفير صادر كنند تحقق شر
نه جا فقط از كردار صحبت مي شود، يعني چنين فعل و كرداري شرك است در اين 

 .انجام دهنده عملي را مشرك بنامنداينكه فاعل و 
به دليل نه بسياري از آنان متأسفا زيرا بر خورد در واقع با عموم مسلمانان است، كه 

كه علماي اسالم حكم اين عمل ايناز مشروع گرفتار شده اند، به اين امر ناناآگاهي 
 :و فرموده اند ناشايست را بيان كرده

 .چه غائب شرك استو ندن غيراهللا چه مرده اخو 
جدا  هگناهي شد نعوذ باهللا از اهل قبل هرگز الزم نمي آيد كه هر كس مرتكب چنين 
ه از يا نعوذ باهللا بر چنين شخصي حكم شود كو از دائرة اسالم خارج گرديده است  شده

  جملة مشركان است و با او همانند مشركان رفتار گردد!!
حتماً الزم نيست كه هر كس يك عمل  الزم المذهب ليس بمذهب ةزيرا بنا بر قاعد

 مشركان را انجام دهد مشرك باشد.
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 بزرگان! خطايِ
و  ،اند مرتكب چنين اشتباهاتي شده ،بعضي از شخصيتهاي بارز و اهل علم و فضل

 !شرك ناميد واقع شدند ميتوان آنرا كفر ودر آنچه كه 
يا به علت شبهه اي كه ! يا حجت به آنها نرسيده !حاال يا دليل از آنها پنهان مانده 

كه عمل كفر آميز و شرك آلود انجام  اما بهر حال با وجودي است!. برايشان عارض شده
 :چنانكهدادند بر كافر بودن آنها حكم نشد 

هل حضرت عيسي عليه السالم پيش آمد وقتي گفتند:  ةبراي حواريين يا صحاب 
 !آيا پروردگار تو ميتواند؟؟ يستطيع ربك

 يا آنچه براي شخصي از بني اسرائيل پيش آمد وقتي كه خطاب به فرزندانش گفت: 
 ردم مرا بسوزانيد، بخدا قسم اگر خداوند بمن دسترسي پيدا كند مرا هر گاه من م

 .!از جهانيان را مانند من عذاب نكند كسرد كه هيچ چنان عذاب سختي خواهد ك
وقتي خداوند او را بر انگيخت و از او پرسيد: چه چيزي ترا وادار به چنين اقدامي  

 كرد گفت:

پس  )فغفر اهللا له( ترس از تو اي پروردگار جهانيان، )خمافتك يارب العاملني( 
 خداوند او را مغفرت كرد.

مة دين نيز اتفاق افتاده ر أئديگ و و تابعينضي صحابه قبيل مسائل براي بع از اين
 !است
مستلزم اين نيست كه به فاعل و  ،كفر استس به صرف اينكه حكم شود فالن عمل پ

ار فسق است يا بدعت است الزم نمي انجام دهندة آن حكم كفر داده شود، يا اگر فالن ك
 .!آيد كه انجام دهندة آن فاسق و اهل بدعت باشد

آن حذر كرد، زيرا اگر شخصي كافر نباشد و  وضوعي است كه بايد خيلي ازاين م
وعيد و عذاب سختي برايش  ،كسي او را تكفير كند و به او حكم كفر بدهد در روايات

 آمده است.
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 مردم دين دوستيِ
بي علمي به اينگونه اعمال شرك آلود ناداني و كه بر اثر  ناآگاهيمسلمانان  بنابراين

درك كنند كه اينگونه اعمال  ند معذورند، زيرا اگر آنها واقعاً بفهمند وآغشته مي شو
 .با دين اسالم مخالف است هرگز انجام نخواهند داد ، وشرك
بلكه اگر بر گردن يكي از آنان شمشير گذاشته شود و به او گفته شود يا كافر شو و  

ناهان و كارهاي به بعضي گيا كشته مي شوي اين مسلمان بي علم و به ظاهر ملوث 
 نگردد.حاضر است كشته شود اما از دينش بر  !مخالف دين

 !ءبعضي علما معكوسِ نقشِ
حيد را مي تو كه حقيقت عبادت و فرق بين شرك و !خطر بزرگ متوجه علماست 

مي دانند، اما متأسفانه را باره نازل فرموده  در اينفهمند و آيات روشني كه خداوند 
به اين موضوع  ليل مدارا و همنوايي با مردم و يا به دليل اينكهيا به دبعضي از آنها 

 !سكوت مي كنند !دهندخطرناك اهميتي نمي 
و  !باره به بحث و جدال مي پردازد در اينو خطر مهمتر متوجه كساني است كه  

و  !و حق را بر مردم تلبيس مي كنند !فكر باطل و انحرافي دفاع مي كنند از اينگويا 
، و !، و اعمال شرك آلود را در چشم آنان زيبا و مزين جلوه ميدهند!وه ميدهندوارونه جل

  .!ير واقعي از راه خدا باز ميدارندو تخيالت غباطل آنان را با شبهه هاي 

 احتياط در فتوا!
فعل فالن كه بر از اينخالصه اينكه فرق است بين حكم بر فعل و حكم بر فاعل، و 

است الزم نمي آيد كه فاعل و انجام دهندة  و كفر كه شركانحرافي حكم شود يا عمل 
 كافرباشد.مشرك و آن هم نعوذباهللا 

 يكي از علماء خطاب به كسي كه بحث و مجادله مي كرد فرمود:
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من ترا تكفير نمي كنم اما اگر « )كون كافراًأقولك بو لكن لو قلت  كفركأأنا ال (
 . »كافر مي شومبه آنچه تو به آن اعتقاد داري معتقد باشم 

يعني اينكه چون من اعتقاد دارم كه اين عمل كفر است اگر آنرا بپذيرم و به آن عمل 
كنم كافر مي شوم ولي تو كه اعتقاد نداري كه اين عمل كفر است حاال يا به دليل جهل 

 پس بر تو حكم نمي كنم كه كافري. !ديگر يو بي علمي و يا به علت تأويل و تفسير

 بي دليل! خطر تكفيرِ

 4/578اهللا عليه در يكي از كتابهايش بنام السيل الجرار  ج/ محةشوكاني رعالمه 
 ميفرمايد: 

 ،ت كه براي هيچ مسلماني كه به خداوند و روز آخرت ايمان و باور داردبايد دانس«
اينكه  شايسته نيست بر مسلمان ديگري حكم كند كه از دين اسالم خارج است، مگر

 .از روز روشن آشكارتر باشدبرهانش دليل و 
كه از گروهي از صحابه رضي اهللا عنهم روايت شده آمده  ،چون در احاديث صحيح 

 است كه:

  )ا من قال أل هر كس به برادر مسلمانش كافر « حدمها)أخيه ياكافر فقد باء
يعني اگر طرف مقابل كافر نباشد خود »بگويد يكي از آن دو نفر كافر خواهد شد

 افر مي شود.گوينده ك
 :و در صحيح بخاري و صحيح مسلم و بعضي كتابهاي ديگر چنين آمده است

 )ًكسي كه «لك إال حار عليه)و قال عدواهللا و ليس كذأبالكفر  من دعا رجال
شخصي را كافر بخواند، يا بگويد: دشمن خدا، در حاليكه چنين نيست به خودش بر 

 :و در لفظ صحيح ديگري آمده است.»ميگردد

  )قطعاً يكي از آن دو كافر مي شود )فقد كفر احدمها« 
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بزرگترين زجر  ،قبيل آمده از ايناحاديث شريفه و روايات مشابه ديگري كه  در اين 
كه مبادا در تكفير ديگران عجله و توبيخ و سر زنش و بزرگترين درس و موعظه است 

 !!كنيد

 شخص، كَي كافر ميشود؟
 خداوند متعال مي فرمايد:

 نم نلَكو انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي دعب نم بِاللَّه كَفَر نم
كساني كه پس از «للَّه ولَهم عذَاب عظيمشرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِم غَضب من ا
ردند و در همان كفر ميگكه وادار به اظهار ايمان آوردنشان كافر مي شوند، بجز آنان 

ني كه سينه خود را براي پذيرش احال دلهايشان ثابت بر ايمان است آري! چنين كس
و عذاب  ،گيرشان مي شود مجدد كفر گشاده ميدارند، خشم تند و تيز خدا گريبان

 ١٠٦:آية حنل  .»بزرگي دارند

ويژگيآية كريمة مذكور بايد  كسي كه علماء حكم تكفير او را صادر ميكنند طبق 
 :باكفر را  هاي ذيل را داشته باشد نعوذ باهللا

 !!سينه گشاده 
 !!  ومطمئن قلب

 !!خيال راحت    
 !!.پذيرفته باشد 

 ؟ناداني عذر است
 و بي  بر اثر جهالت يه اينكه شخصويژب !اينكه عقايد باطلي در كسي رخنه كند

 .هر گز اعتبار ندارد !ف اسالم استعمل مخال وكه اين عقيده علمي نداند 
  ا ام ،اگر شخصي يك عمل كامال كفر آميز و مشركانه  انجام دهدهمچنين

 !.گز اعتبار نداردهركفر نباشد ة مقصودش خروج از اسالم به دائر
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  بر زبان آورد كه بر كفر  اياست يك مسلمان كلمه يا جمله همچنين ممكن
 نيست و نمي توان چنين گفته اي معتبر ،قد نيستاما به معناي آن معت !داللت كند

 نده اش را نعوذ باهللا كافر خواند.گوي

 يك اشكال
 :كه ممكن است شما بپرسيد

غير خدا سوگند  كسي دارد كه به مطهره آمده داللت بركفر در سنت ظاهر آنچه 
 .بخورد

مي  سنت مطهره آمده است كه هر كس مسلماني را تكفير كند كافر و همچنين در 
 .شود
 فخالكه  گردد عملي همچنين در سنت مطهره آمده است كه هر كس مرتكب 
 .كافر مي شود باشد تشريع

 :ز حديثچنانكه ا 
 مبادا بعد از من به كفر بر« )اب بعضعضكم رقيضرب ب اترجعوا بعدي كفارال ( 

 »نيدبزگرديد كه گردن يكديگر را 
 و امثال آن فهميده مي شود 

شخص كافر  ،كارها داللت براين دارد كه با ارتكاب هر كدام از اين همه اين احاديث
 كفر ةصد خروج از اسالم و دخول به دائرآن ق ةيا انجام دهند ةدحاال چه گوين ،مي شود

 .!را داشته باشد و چه نداشته باشد

 اشكال پاسخِ
يد يدا  نكردويل اين گونه  احاديث پاين است كه اگر هيچ راهي براي تأ پاسخ ما 

 .كه آمده منحصر كنيد يخاص نها را به مواردپس آ

 .ايشان او چنان است ةبه او كافر گفته طبق فرمود صيعني كسي كه رسول خدا  
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خواند مگر كسي كه نعوذ باهللا  اما عالوه بر آن هيچ مسلمان ديگري را نبايد كافر 
 . !ر برودته به آغوش كفدانس

يك مشكل بزرگ  از وقوع در و دجات يابينتكفير اين تنها راهي است كه از خطر 
 .در امان بمانيد

ش مي سوزد و از آخرت مي ترسد نسان سالم و عاقل كه دلش براي دينچون يك ا 
 .به اي داشته باشدش هرگز به كاري اقدام نمي كند كه اندك اشكال يا

چه  !فايده و ثمره اي  برايش نداشته باشد كاري نزديك نمي شود كهگز به و هر 
 كه اگر اشتباه كند طبق فرموده رسول اهللا ،زنددهد يا حرفي برسد به اينكه كاري انجام 

 .!كافران قرار گيرد در زمرة ص

 جمع بندي
يم و نصوص صحيح را نقل كرديم كسي كه يك آري همچنانكه توضيح داد 

  !مسلماني را كافر بخواند خودش كافر مي شود
 نمي هم درست درسالم  م كه حتي  با عقلپس چنين كاري نه تنها با شريعت اسال

توضيح  چنانكهجا در اينو  .آيد، با اين وجود جمع بين دالئل كتاب و سنت واجب است
 .داديم جمع ممكن است

 :نتيجه اينكه 
به مسلمانان ديگر به شدت بر هر مسلماني واجب است كه از نسبت دادن كلمة كفر  

سالم را ترك كند و آگاهانه و با سينة گشاده به مگر كسي كه خودش نعوذباهللا ا ،بپرهيزد
 .آغوش كفر برود كه الحمد هللا چنين موارد نادر و تقريباً ناياب است

در حديث استثنا آمده فقط در دائرة خودش منحصر بماند و از آن  اما مواردي كه
 فراتر نرود. اين حقيقت الحمدهللا روشن است. 
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 تفرقه و تكفير خطرِ
 مي فرمايد:  4/584ز همين كتاب السيل الجرار (ا يدر جاي ديگر

اينجاست كه بايد اشك ريخت و بر اسالم و امت اسالمي گريه كرد، چون متأسفانه «
 !بسياري از مسلمانان صرفاً بر اساس تعصب ديني يكديگر را كافر مي خوانند

 !.ندسنت و نه بيان و برهاني از خدا و رسول دار در حاليكه نه دليلي از قرآن و 
شيطان رجيم و رانده  !ريشه دوانيده ياز آنجائيكه تعصب ديني در جامعة اسالم 

 :گ توانسته استنبا مكر و نير ،شده

 !مسلمانان را دچار اختالف و تفرقه كند ٭

 !باشند د كه به يكديگر بد بينمايبه آنان تلقين ن ٭ 

ه يكديگر ب يگماني ها تهمت هاي پوچ و بي ارزشبر اساس سوء ظن ها و بد٭
 !نسبت دهند

 ر هوا و سرابي در صحرا بيش نيست.غباري ددر حقيقت، كه  يتهمت هاي 
تو خودت امت اسالمي را از اين مصيبت كمر شكن نجات بده مصيبتي  !خدايا

 .ديگري در دين بزرگتر است كه از هر مصيبت
ي و دشمن !امت اسالمي در طول تاريخ پر فراز و نشيبش مصيبتي به اين بزرگي

  !.سراغ نداشته و ندارد !به اين خطر ناكي

اسالم حقيقت 
و خدا را در نظر بگيرد و اندكي غيرت اندكي عقل و فهم داشته باشد  هر كس

ميداند كه وقتي از  ،علم و آگاهي داشته باشداسالمي داشته باشد و نسبت به دين، 

بيان نموده و  در بارة اسالم پرسيده شد براي آنكه حقيقت اسالم را صپيامبر 
 مفهوم آنرا توضيح داده باشند فرمودند: 
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يتاء الزكاة و حج إقام الصالة و إن حممداً رسول اهللا و أال اهللا و إله إن ال أشهادة (
 )البيت و صوم رمضان

معني متواتر است يعني اسالم همين اركان پنجگانه است، كلمة  در ايناحاديث 
 و حج.شهادت، نماز، زكات، روزه، 

كس به اين اركان پنجگانه از تة دل ايمان داشته باشد و با شايستگي كامل به هر پس
حاال هر كسي مي خواهد نا  مسلمان است !آنها عمل كند به كوري چشم بد خواهان

 .راحت باشد، باشد
خالف اين واقعيت ادعا كرد و خواست مسلماني  !هر عالم نما و ياوه گويي بنابراين 

در  بگوئيد:مؤدبانه  خارج كند با قاطعيت در چشمانش خيره شويد ورا از دائرة اسالم 

 تو ارزش ندارد. !ياوه گويي هاي صبرابر دليل و برهان حضرت محمد 
 دعوا كل قول عند قول محمد   

 فما آمن في دينه كالمخاطر    

 حكم و فتواي نبوي

كه هر كس به اركان  :حكم صادر فرمودند صرسول خدا كه ديديم پس 
جگانه مذكور عمل كند مسلمان است و هر كس به خدا و فرشتگان و كتابها و پن

پيامبران و زنده شدن بعد از مرگ و قضا و قدر ايمان و باور داشته باشد مؤمن است، 

چنين باشد كه پس كسي  ،بطور متواتر نقل شده صاين حكم پيامبر بزرگوارمان 
اسالم عمل كند  و به اركان پنجگانة باور داشته باشد ، يقين ويعني به اركان ايمان
 حقيقتاً مؤمن است.

آبروي مسلمان حفظ 
همچنانكه مالحظه فرموديد: دالئل زيادي را در رابطة پرهيز از تكفير مسلمين ذكر  

 !.كرديم و توضيح داديم كه تكفير چقدر خطر بزرگ و موضوع حساس است



 (وحدت عقيده)  ءشرح الصدور در حل مشكل اختالف بين علما  112

سلمان داللت ميكند و احترام كه بر حفظ آبرو و حيثيت مهمچنين از دالئل بسياري  
 :او را يك واجب شرعي مي خواند چنين برداشت مي شود كه

اگر مي خواهيم آبروي مسلماني را حفظ كنيم و به او احترام بگذاريم مهمتر از همه  
به و اهانت و عقيده اش احترام بگذاريم و از توجيه هر گونه تهمت  اين است كه به دين

 .ه در معتقدات ديني اش بپرهيزيميژبو ،او
چگونه بعضي جرأت  ،پس وقتي توهين به مسلمان بي احترامي محسوب مي شود 

  !دهندخارج نموده و به دائرة كفر سوق  ميكنند كه با فتواي تكفير او را از دين اسالم
خيانت و جنايتي آن از تر و خطرناكتر يانت و جنايت و جسارتي است كه براين خ
 .اردوجود ند

 مسلمان حقوقِ
ادر مسلمانش را كافر ميخواند فرمودة ركه بان مغرور و جسور سمگر اين ان

 را نشنيده است كه فرمودند: صرسول گرامي 

قسم به «) والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حيت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(٭٭
نچه براي ذاتيكه جانم در دست اوست هيچ كس از شما مسلمان نيست تا زمانيكه آ

  ».خود مي پسندد براي برادر مسلمانش نيز بپسندد
 حديث صحيح ديگري مي فرمايند:در اين حديث صحيح است، و 

مسلمان برادر مسلمان ديگر است « املسلم ال يظلمه و ال يسلمه) (املسلم اخو٭٭ 
 ».نه به او ظلم ميكند و نه او را به دست دشمن مي سپارد

 يگري كه فرمودند:  حديث صحيح ددر همچنين   

دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با او كفر  (سباب املؤمن فسوق و قتاله كفر)٭٭
 .است

 كه فرمودند: صفرموده رسول گرامي  زنيو 
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خون و مال و آبروي شما « ن دمائكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام)إ(٭٭
 »حرام است تانقطعاً بر يكديگر

اما هدايت  .ستا بي شمارداللت مي كند عني آيات و احاديثي كه بر اين م

تو نمي « هدي من يشاُءإِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يدست خداست 
تواني هر كسي را بخواهي هدايت كني اما خداوند هر كسي را كه بخواهد هدايت 

 ٥٦قصص آية:  »مي كند
 پايان كالم شوكاني

 !دنكنيشتاب 
در مسئلة تكفير و افراط  ،اين كتابيد پرسشي مطرح شود كه چرا در پايان مبحث شا

 ؟موضوع را مطرح كرديم اين
پاسخ اين است كه ممكن است بعضي با خواندن اين كتاب و امثال آن كه از شرك  

يعني اينكه كند،شبيه آنچه كه توضيح داديم برخورد  يو توحيد بحث ميكند به عبارتهاي
 .ن كار از افعال مشركان استفال  :مثالً
 :با خواندن اين جمله ممكن است خواننده اي كه 
عوام . و نمي تواند مسائل شرعي را درست تحليل كند، علم و دانش كافي ندارد 

 :مسلمين را كه به علت
. ورهاي مردميو باعرف و عادت رسوخ  ٭ علماءبعضي كوتاهي ٭  غربت اسالم٭ 
يا  علت جهل و سر انجام به ٭.جني و انسي آنمعاونان  رمك و٭ مكر و حيلة شيطان ٭

 به هر دليل ديگري:
د! و نتكفير كنبا شتاب و عجله  گرفتار بعضي كارهاي خالف شريعت هستند

 .!ه كارهاي مشركان انجام مي دهندشبيه ب يگناهان و كارهاي استداللش اين باشد كه آنها
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 داعيانه اخالقِ
 ،هر كسي كه اندك دانش و آگاهي دارد واجب است بر هر عالم و طالب علم و پس

حق را  ،»و بحث و مجادلة نيكوحكمت و موعظة حسنه «مردم را نصيحت كند و با 
 فرا خواند.حق سوي آنان را به  نمايد وبراي آنان روشن 

 :»اخالق داعيانه و قلب بزرگ«و با  
  كار و تصورات فبر امحيطي كه آنان زندگي ميكنند، و فشارهايي كه از محيط

 .و تأثير آن بر درك و احساس آنانرا در نظر داشته باشد ،آنان وارد مي شود
 و بر اصالح و هدايت آنان حريص و كوشا باشد. 
  و راهنمايي و و با رحمت و شفقت و مهرباني هر چه در توان دارد براي ارشاد

 دهد. جروشنگري آنان به خر
 يشانمتي باد كه پروردگار مهربانش در وصف ادرود و رحمت خدا بر آن پيامبر رح

هر «الْمؤمنِني رؤوف رحيمعزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِچنين فرموده است: 
گونه درد و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي آيد و اصرار 

مهربان  نان داراي محبت و لطف فراوان و بسياربه هدايت شما دارد، و نسبت به مؤم
 ١٢٨: آية هتوب  .»است



 
 

 )3ضميمة شماره (
 ارشاد و پاسخ آن  ةپرسشي از ادار

 روستايك  مشكلِ
ما عده اي جوان از روستايي هستيم كه در آن قبر معروفي وجود دارد ادعا « :پرسش

 .نام سيد حنيش استه اولياي خدا بز امي شود كه قبر مذكور متعلق به يكي 
همه اعمال نا  ،قرنهاست كه اين قبر سبب گمراهي اهالي قريه گرديده است  

براي اين قبر انجام ميگيرد،  همشروعي كه امام صنعاني در كتابش تطهيراالعتقاد ذكر كرد
 .استغاثه و نذر و ذبح و غيره

 جوان احساسِ
فق نشديم بلكه واما م ،لي روستا را قانع كنيمكوشش كرديم براي خراب كردن آن اها 

از دولت هم خواستيم كه آنرا خراب كند حرف ما را گوش  !مردم عليه ما جبهه گرفتند
 !نكرد

به علي ابن ابي  صزيرا پيامبر  با هم مشورت كرديم كه مخفيانه آنرا خراب كنيم 

بلندي را نگذار مگر  هيچ قبر )يتهال تدع قرباً مشرفاً إال سو(فرموده اند: س  طالب

 )من رأي منكم منكراً فليغريه بيده(اينكه آنرا با زمين هموار كني و همچنين فرمودند: 
هر كس از شما منكري ببيند بايد آنرا با دستش تغيير دهد، رأي شما چيست لطفاً 

 راهنمايي فرمائيد؟
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 اشته باشيد!حكمت د
عروف و نهي از منكر، وسائلي براي هدايت امر به م جهاد و شكي نيست كه« پاسخ:

نام خدا بلند باشد، اينها به ذات خود هدف در هر جا فقط و براي اينكه  ،مردم هستند
 .يستندن

گمانش بر اين است كه عمل كردن به اين واجبات  اگر غالب ،مسلمانداعي پس  
در به پا مي شود  تريبزرگ اينكه از عمل كردن به آن شرّنتيجة مطلوب را نمي دهد، يا 

 صورت نبايد به چنين كاري اقدام كند، خداوند متعال مي فرمايد: اين

وا ابسفَي اللَّه وند نونَ معدي ينوا الَّذبسال تلْمٍورِ عيواً بِغدع للَّه » و به معبودان
كارانه و تا آنان تجاوز جز خدا مي پرستند دشنام ندهيد ه كه مشركان ب يبتهاي

 ١٠٨:  نعام آيةا .»دهندنجاهالنه خداي را دشنام 

را از  انو صحابة عزيزش صپيامبر گرامي  ،آية كريمه در اينخداوند متعال پس 
دشنام دادن مشركين و بت هاي آنان نهي فرمود زيرا كه اين عمل منتج به دشنام خداوند 

 ميگردد. 

 بينش در دعوت
غالباً اقدام شما به خراب كردن قبر شر ح كرده ايد در مسئلة مورد نظري كه شما مطر

نتيجة مطلوب حاصل نخواهد شد، زيرا اهالي از آن و و فتنة بزرگتري به پا خواهد كرد 
اين امر اهالي روستاي شما را  بلكه !د كردنروستا يا دولت بال فاصله آنرا باز سازي خواه

ت بيشتري به قبر وابسته خواهند با تعصب و لجاج ،اين بار نمود بيشتر عصباني خواهد
 .مي شودچون غالباً در چنين مواردي نتيجه همين  !شد

 ما شنهادپي
رأي ما اين است كه سعي كنيد داعيانه عمل كنيد با حكمت و موعظة حسنه و 

كمك و استعانت از با اخالق نيكو مردم را دعوت كنيد و حق را برايشان بيان نماييد و 



 117 (وحدت عقيده)  ءالف بين علماشرح الصدور در حل مشكل اخت

كه شما را وسيلة هدايت  ل او هم عاجزانه بخواهيد و التماس كنيدخداوند از ذات متعا
بتوانيد اخالص و صداقت و نيت پاك خود را براي اگر قرار دهد، و مطمئن باشيد كه 

و پروردگار مهربانتان ثابت كنيد حتماً دلهاي مردم را نسبت به شما نرم خواهد كرد 
 .درهاي قلوب آنان را بر شما خواهد گشود

نها قانع نشدند يقين و باور كامل داشته باشيد كه نسلهاي آينده حتماً با دعوت اگر اي
ست خودشان آن قبر را خراب خواهند قانع خواهند شد، و آنگاه خود مردم قريه با د

كرد و يا خود به خود به يك قبر معمولي تبديل خواهد شد، و مردم از شرك نجات 
يك خواهند گفت.داعي توحيد را لب خواهند يافت و دعوت 

 !اميدوار باشيد و !كنيدصبر 
پس شما اي جوانان عزيز و دردمند و دين دوست! بايد به ياد داشته باشيد كه پيامبر 

بعد از بعثت شريفشان سيزده سال صبر كردند، ايشان در تمام اين  صبزرگوارتان 
صد و شصت  د، و نماز مي خواندند كه سيمدت در حالي به كعبة شريفه طواف ميكردن

هجرت يعني پس از بيست و يك بت در داخل آن گذاشته بود، تا اينكه در سال هشتم 
سال تمام نصرت و پيروزي خداوند فرا رسيد، و به لطف و كرم پروردگار مكة مكرمه 

مكه شدند و خانة شهر فاتحانه و پيروزمندانه وارد  صفتح گرديد و رسول گرامي 
 .»فق باشيدوم   خدا را از بت ها پاك نمودند.

 
و ساير كساني كه در رساندن اين اثر  ؤلفانگان عزيز براي خود و ممترجم از همة خوانند

 به  دست شما عزيزان كمك كرده اند آرزوي دعاي خير مي كند.

 و احلمدهللا اوال و آخرا.
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