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 مترجم مۀمقد

األنبياء واملرسلني سيدنا حممد أرشف  یهللا رب العاملني والصالة والسالم عل احلمد

 له وصحبه أمجعنيآ یعلو

 :است ـهدف از آفرینش انس و جن عبادت خداوند
نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ رِ�ُد  َما

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
أ

ن ُ�ۡطعُِموِن 
َ
 ]٥٧- ٥٦[الذاريات:  ﴾٥٧أ
اي  روزي چآنکه مرا بندگی کنند، از آنان هی برايیافریدم بجز جن و انس را ن«
 .»که به من خوراك دهند خواهم مین و خواهم مین

 چنانکه فرماید: ؛هدایت بشر براي عبادت خداوند بوده است ،بعثت پیامبران ةانگیز
ِن  َولََقدۡ ﴿

َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ُٰغوَت  نُِبواْ ٱۡجتَ وَ  ٱ�َّ  ]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ
 .»به یقین در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدا را بندگی کنید و از طاغوت بپرهیزید«

که  دشو میلی اعماو شامل  عبادت معنا و مفهومی وسیع و گسترده دارد
 اما متأسفانه بعضی را در پی دارد؛ جلب خشنودي خداوند و دوري از منهیات

که  ، در صورتیدانند میرا منحصر در عمل به ارکان اسالم عبادت  افراد
وْ  وََسْبُعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ « :فرماید می صاهللا رسول

َ
َها ُشْعَبةً  وَِستُّونَ  بِْضعٌ  أ

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ
َ
ْوُل  ف

َ
 ق

َ  الَ 
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال ْدنَاَها ا�َّ

َ
َذى إَِماَطةُ  َوأ

َ
ِر�قِ  َعنِ  األ و یا  ،اد و چندایمان هفت« .]متفق علیه[ »الطَّ

شهادت به [یعنی  "اهللا إال إله ال" گفتن آنها باالترین و ت و چند شعبه استشص
 خار[مانند  اذیت و آزار موجبات نمودن برطرف آنها ترین کم و ]یکتایی خداوند

 .»است راه سرِ از امثال آن]  و خاشاك و
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و  هاست که عظمت آن بر بسیاري مخفی است، ترین عبادت توسل از مهم
را به  ان، که آندهند میتوسل غیر مشروع انجام  ،به خداوند نزدیکیبراي اي  عده

 .کند میورطه شرك وارد 
 :فرماید میخداوند 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ  ۦَوَ�ِٰهُدواْ ِ� َسبِيلِهِ  ٱلۡوَِسيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتُغٓوا

 .]٣٥[املائدة:  ﴾٣٥ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 
، و در راه او جهاد یدیبجواز خدا بترسید، و براي تقرب به خدا وسیله  ،اي مؤمنان«

 .»کنید تا اینکه رستگار شوید

 بموجتوسل عبارت است از وسیله قراردادن هر نوع عمل صالحی که 
 و گردد.اه رضایت خدا و تقرب ب

عزیز بن عبداهللا الجهنی کتاب مزبور که نوشته دانشمند محترم شیخ عبدال
که با ترجمه این کتاب  وارمامید .مباحث بسیار با ارزشی ارائه داده است ،است

آن را  نمااز خداوند خواه .به عزیزان فارسی زبان کرده باشمخدمتی متواضعانه 
 .فرماید قبولبراي خشنودي خود 

ه ب جستن، وسیله قراردادن، دست  وسیله چیزي به کسی نزدیکیه : بتوسل
 دامن شدن، درخواست، تقاضا، التماس.

 .روا و جایز بداند، شرعیآن را  مشروع: آنچه مطابق شرع باشد و شرع
 ممنوع: منع شده، بازداشته شده، نهی شده، غیر جایز.

 

 حممد وآله وصحبه یاهللا عل یوصل

 اسحق دبیري



 
 

 

 مؤلف ۀمقدم

 آله وصحبه أمجعني یوعلرسول اهللا  یاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عل

درك خواهد کرد که  نمایددقت  صکسی که در تاریخ و سیرت رسول اهللا
غلو  ي الهیاولیاایشان در میان مردمی مبعوث شدند که در مورد مردگان و 

سبب خارج شدن آنها از دین ابراهیم  ،روي ، و این غلو و زیادهندکرد می
 .شده بود خلیل

 پرستی یگانه توحید و سويه دعوت مردم ب واضح است که دین ابراهیم
احسان،  از آن جمله: ؛بود، و همچنین معلوم است که عبادت انواع مختلفی دارد

نماز، زکات، سایر ارکان اسالم، دعا، ذبح، نذر، طلب کمک، فریادرسی، 
 .جستن، بیم و ترس، امید، رغبت و رهبت و غیره پناه



 
 

 

 صبعثت پیامبر دین عرب در آستانۀ

هاي فوق را براي غیر از خداي یکتا انجام  جاهلیت بعضی از انواع عبادت عرب 
و منزلت عظیمی دارند و  ارج، و معتقد بودند که اولیا نزد خداوند ندداد می
مانند بت الت که در  ؛آنان را به خداوند برسانندهاي  نیازها و خواسته توانند می

م مردي صالح و نیکوکار بود نا ،آن بت .ندکرد میو اطرافش پرستش  شهر طائف
و به آنها  کرد میکمک ـ  خدا مخصوصاً حجاج خانـه ـ که قبل از مردن به مردم

مردم به خوبی از او یاد  ،وقتی از دنیا رفتاو  .داد می »)1(ویقس«یی به نام غذا
به او توسل  ،ساختند آنسپس گنبدي بر  ؛ندکرد میو قبر او را زیارت  ندکرد می
براي رفع نیازها و مشکالتشان از او  و ندکرد میرا طواف  شبرق ،جستند می

 نیز چنین بود. »ناتم«و  »زّيع«هاي دیگر بنام  در مورد بت .ندخواست میکمک 

 :فرماید میچنانکه خداوند 

فََرَءۡ�ُتُم ﴿
َ
َٰت أ ىٰ وَ  ٱل�َّ ۡخَرىٰٓ  ٱ�َّاِ�َةَ  َوَمَنٰوةَ  ١٩ ٱۡلُعزَّ

ُ
لَُ�ُم  ٢٠ ٱۡ�

َ
َكرُ � نَ�ٰ َ�ُ وَ  ٱ�َّ

ُ
 ٱۡ�

آ  إِنۡ  ٢٢إِٗذا قِۡسَمةٞ ِضَ�ىٰٓ  تِۡلَك  ٢١ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ
َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
ٓ أ ِ�َ إِ�َّ

نَزَل 
َ
ُ أ  ]٢٣-١٩[النجم:  ﴾بَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن�  ٱ�َّ
نات، سومین بت دیگر ي و مزّکه الت و ع ]معتقدید چنینو [بینید  آیا چنین می«
آیا پسر مال  ]؟باشند میمعبود شما و دختران خدایند و داراي قدرت و عظمت [

تر از  ارزش در حالی که به گمان شما دختران کم[ شما باشد، و دختران مال خدا؟
فقط  اینها .اي است در این صورت، این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه ]پسرانند؟

 های خوراکی است. نوعی غذا که ترکیبی از آرد دانه -١
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 ]ز پیش خود[اکه شما و پدرانتان  است ]مسمی هایی بی محتوي و اسم بی[ ییها نام
 . »نازل نکرده است ]آنهابر صحت [هرگز خداوند دلیل و حجتی  اند. بر آنها گذاشته

هیچ چیز را  کنند میهایی که از آنان طلب کمک  ند بتدانست میکه  در حالی
و زندگی و مرگی را در اختیار ندارند و هیچ  يو هیچ رزق و روز اند نیافریده
 :فرماید میمشرکین چنین  ةدربارچنانکه خداوند  ؛انجام دهند توانند میچیزي ن

َمآءِ َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
َوَمن  ٱۡ�

ۚ َوَمن يَُدبُِّر  ٱلَۡ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِتِ ِمَن  ٱۡلَ�َّ ُ�ۡرُِج  ۡمَر
َ
فََسَيُقولُوَن  ٱۡ�

 ُۚ فََ� َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ
َ
 ]٣١[يونس:  ﴾٣١َ�ُقۡل أ

بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزي می دهد؟ یا کیست که حاکم بر «
آورد و مرده را از  یگوش و دیدگان است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون م

؟ خواهند گفت: کند می را تدبیر ]هستی[آورد؟ و کیست که کار  یزنده بیرون م
  »؟کنید میپس بگو: آیا پروا ن ؛خدا

چرا  ،دهد یخدا همه کارها را انجام مکه  ییآنجامنظور آیه این است که از 
وسیله عبادت را فقط براي او انجام دهید، کما اینکه  تا بدین ،ترسید میاز خدا ن

 ؟ایداو را آفریننده قرار داده
به  کردن مردم زمان جاهلیت منظورشان از دعا که شود میپس از اینجا معلوم 

بردند که  یچون گمان م ،ها، فقط قربت به خداوند بوده است این بت پاي
و این  ؛کند میآنها را برآورده  ۀرا اجابت کرده و خواستاینها  خداوند دعاي

نهایت کوتاهی در حق خداست، چون خدا مانند بشر نیست تا به کمک نیاز 
 ا بشر به کمک نیاز دارد زیرا به همه چیز احاطه ندارند.داشته باشد، ام

به فریاد طلبد و از او چیزي را کسی که غیر از خدا  شود میمعلوم  لذا
 چنانکه ؛مشرك است قطعاً فقط در حیطۀ اختیار و قدرت خداست،بخواهد که 
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 را بیان فرموده است: نکتهخداوند این 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  تَۡدُعوَن ِمن ُدونِ  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ

 .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
د، بندگانی همچون خود شما پرستی میو  دارید میجز خدا فریاد ه هایی را که ب بت«

آنان را  .]فریادرس شما باشند توانند مین ساخته نیست و آنهاو کاري از [هستند 
که کاري از [ گویید میاگر راست  ]از ایشان استمداد جویید[به فریاد خوانید و 
 .]»و نیاز شما را بر آورده کنند[باید که به شما پاسخ دهند  ]ایشان ساخته است

که این مردگان دعاي مددخواهان را   خداوند در قرآن کریم ذکر کرده
اجابت کنند، و روز قیامت توانند آن را  مین ،، و فرضاً اگر هم بشنوندشنوند مین

 است؛ شده خواندهو عملشان به نص قرآن شرك  کنند میاین عمل را انکار 
 :فرماید میچنانکه خداوند 

ْ تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  إِن﴿  ٱۡلقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َو�َۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا
  ]١٤[فاطر:  ﴾١٤كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل َخبِ�ٖ يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ 

 اجابتتان بشنوند] فرضا[ اگر و شنوند نمى را شما دعاى بخوانید را آنها اگر«
] خداى[ چون] کس هیچ[ و کنند مى انکار را شما شرك  قیامت روز و کنند نمى
 .»کند نمى خبردار را تو آگاه

ا کمک خواسته شود نهچون از آکه  همۀ مردگان مانند آنها هستندپس 
 :فرماید می چنان که ؛دنکن میناستجابت 

  ]٨٠[النمل:  ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ� �ُۡسِمُع  إِنََّك ﴿
 ،»گردانى نمى شنوا را مردگان تو البته«
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ن ِ� ﴿ نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
 ]22فاطر: [ ﴾٢٢ ۡلُقُبورِ ٱَوَمآ أ

 .»سازى نواش گورهایند در که را توانى کسانى نمى تو و«

پس دیگران چگونه  ؛صرسول اهللا یحت ،مردگان از غیب خبر ندارند
داند که فالنی به نزد  یاز غیب باخبر باشند و چگونه شخص مرده م توانند می

 :فرماید میخداوند ؟ قبر او آمد و از او مدد خواست

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ� ُۚ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ َوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  ٱلسُّ
َ
  ﴾إِۡن �

 ]١٨٨[األعراف: 
 غیب اگر و ندارم زیانى و سود اختیار خودم براى بخواهد خدا آنچه جز :بگو«

 جز من ؛رسید نمى آسیبى من به هرگز و اندوختم مى بیشترى خیر قطعاً دانستم مى
 .»نیستم آورند مى ایمان که گروهى براى بشارتگر و دهنده بیم

که وجود ندارند و طلب شفاعت به جاه  خواهند میاز کسانی مدد  اینها پس
 از زیرا، تهجایز نیست، زیرا خداوند مشرکین عرب را کافر دانس آنهاو منزلت 

 :گفتند میحال که  ، با اینندکرد میمردگان طلب شفاعت 

ِ َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ� ﴿   ]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ
 .»پرستیم نمى گردانند نزدیک خدا به بیشتر چه هر را ما اینکه براى جز را آنها ما«

همان عبادت است.  ،د طلبیدنطلبیم زیرا به فریا یرا به فریاد نم آنهایعنی ما 
به شفاعت خواهیم دید که این مطلب در صفحات آینده ذکر خواهد شد و 

 :فرماید میزیرا خداوند  ،بزرگترین اشتباه است آنها طلبیدن

ِيَمن َذا ﴿  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱ�َّ
 ،»؟کند اعتشف پیشگاهش در او اذن به جز که کس آن کیست«
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 :فرماید میو 

 ]٢٨[األنبياء:  ﴾ٱۡرتََ�ٰ َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
 .»کنند نمى شفاعت دهد رضایت] خدا[ که کسى براى جز و«

 براي ی، زیرا مرده قدرتداند نمیجایز را طلب شفاعت از مردگان  ـاهللا
طلب شفاعت کاري انجام دهد  تواند مینکسی که  پس چگونه از ؛شفاعت ندارد

 اوانجام دهد و تواند آن را  میکه  شود میشفاعت از کسی خواسته  ؟کند می
 .است خداوند متعال



 
 

 

  شفاعت حق

شدن از مند  بهره تا لطف خود را در روز قیامت با خواهیم می از خداوند
حال چه این شفاعت براي کسی باشد که  ؛ما عطا فرمایده شفاعت صالحین ب

 .اینها ، و چه براي باال بردن درجات ما در بهشت و مانندمستحق آتش دوزخ است
اگر حتی  ؛مگر با اجازه خداوند ،شفاعت کند تواند میاي ن کننده هیچ شفاعت

پس چه رسد به کسی که منزلت او  ؛هم از فرشتگان مقرب و یا پیامبر باشد
 .تر است کمتر و کوچک

 :فرماید میخداوند 

لَٖك ِ� ﴿ َذَن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  َ�َٰ�ٰتِ ٱلسَّ َوَ�م ّمِن مَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ُ ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ  ٱ�َّ

 ]٢٦[النجم:  ﴾لَِمن �ََشآُء َو�َۡرَ�ٰٓ 
 مگر نیاید، کارى به شفاعتشان] و[ هستند ها آسمان در که فرشتگانى چه بسیار و«

 ،»دهد اجازه باشد خشنود و خواهد که هر به خدا آنکه از پس

 :فرماید یمو 

ِيٱَمن َذا ﴿  ]٢٥٥البقرة: [ ﴾ۦإِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ
 ،»؟کند شفاعت پیشگاهش در او اذن به جز که کس آن کیست«

 :همچنینو 

 ]٢٨[األنبياء: ﴾٢٨ُمۡشفُِقوَن  ۦَوُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ٱۡرتََ�ٰ َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
 .»هراسانند او بیم از خود و کنند نمى شفاعت دهد رضایت] خدا[ که کسى براى جز و«

 :شود میدو نوع تقسیم  هبنابراین شفاعت ب
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 شفاعت مشروع (جایز)

 شود میمخصـوص اهل اخالص است و فقط از خداوند طلب  این شفاعت،
 ،که قبًال ذکر کردیم زیرا چنان ؛مگر خداوند ،شود نمیخواسته  یو از هیچ کس
و اینکه  ـخدامگر با اجازه و رضا و خشنودي او  ،کند میناعت هیچ کس شف

پس اگر براي کسی که  ؛راضی باشد شود میاو شفاعت  ةاز کسی که دربار
ه ب ندگانکن شفاعت ، موحد و یکتاپرست باشد، شفاعتشود میدرباره او شفاعت 

 ،انبیا، ، حال چه آن شفاعت کننده از پیامبرانمؤثر خواهد بوداهللا برایش  اذن
 .اولیا یا از صالحین باشد، صدیقین

 (غیر جایز) نامشروعشفاعت 

مانند کسی که از مردگان یا  ؛شود میشفاعتی است که از غیر خدا خواسته 
خواسته زیرا از کسی  یا چیزي طلب کند؛ غایب یا جن شفاعت بخواهدشخص 

که در قرآن  ذکر شدهم ندارد، و قبالً آن را انجام  که قدرت و استطاعت شود می
همچنین اولیاء اهللا و  ؛و غایب از غیب خبر ندارد شنود نمیآمده که مرده 

مدد خواسته یا  آنهاآیا کسی نزد قبرشان آمده و از که  دانند مینصالحین مردگان 
 .یا خیر طلب شفاعت کرده آنهااز 

، و از شود نمیکه براي کافر و مشرك شفاعت  شود میپس از اینجا معلوم 
یا ذبح و نذر را براي غیر  و طلبند میکسانی هستند که غیر از خدا را  ،آنهاجمله 

 .دهند میخدا انجام 
 :فرماید میخداوند 
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ِينَ وَ ﴿ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ٱ�َّ
َ
أ

يَّاَن ُ�بۡ 
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
 ]٢١-٢٠[النحل:  ﴾٢١َعُثوَن أ
 آفریده خود که حالى در آفرینند، نمى چیزى خوانند مى خدا جز که را کسانى و«

 .»شد خواهند برانگیخته کى دانند نمى و زندگان نه مردگانند )20(شوند  مى

از مردگان چیزي  آنهاو زنده نیستند، و اند  یعنی آن اولیا و صالحین مرده
اینکه مرد صالح و نیکوکار مگر  ؛نیستمقدور  آنها رايب انجامشخواستند که 

بتواند انجام که  بخواهیم حال جایز است که از او چیزي زنده باشد، در این
یا  ؛»ن را براي من بخواهآاین و  از خدا ،اي شیخ«: یدبگومانند اینکه  دهد؛

تا  را بپردازم، یا به من کمک کن قرضمبه من کمک کن تا  ،اي فالنی«بگوید: 
 یاري اوست. توانِ، و مانند آنچه در »این بار را حمل کنم



 
 

 

 ؟چه فرقی است خواند یکه اولیا را م یو کس جاهلیعرب بین 

که  اي یحال اهل جاهلیت و ناداندربارة طور خالصه ه بعد از اینکه ب
مسلمانان  بیایید به حال ،یمسخن گفت جنگید آنهابه فرمان خدا با  صاکرم رسول

 ،آن نادانان و جاهالن بین: گردد ال مهمی مطرح میئوحتما س .گاه کنیمن امروزي
و زاري به فریاد  در این زمان را  یا غایب هکه اولیا و صالحین مرد یو کسان

 ؟وجود دارد چه فرقی خوانند می
هیچ فرقی بین این دو گروه وجود به چند دلیل، : گوییم میو در جواب 

 ندارد:

دا هیچ و قدرت خ لکاز مهایشان  بتکه  ودندمشرکان جاهلیت معتقد ب -1
 روند نیز مینزد قبرهاي اولیا و صالحین  که اهل این عصر شتند؛نداچیز 

، یحسین بن عل مثالً دربارة کسانی همچون همین اعتقاد را دارند،
 ؛)رحمهم اهللا(و السید البدوي  النیگیعبدالقادر 

د خدا جاه و منزلت نز ،اشتند که صالحین مردهداهل جاهلیت اعتقاد  -2
ند که بود معتقد همچنین ؛ندرساند میخدا  هرا ب مردمنیازهاي  و دارند

خداوند آنان را کافر دانسته  ،با این حال ؛دننک میخدا نزدیک ه آنان را ب
 :گفتند میکه  چرا است،

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ٰٓ�َ ِۚ  ]١٨[يونس:  ﴾ٱ�َّ
 ،»ندهست اخد نزد ماهاي  میانجی اینها«

 گفتند:می و
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ِ َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ� ﴿  ]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ
 نزدیک خدا به بیشتر چه هر را ما که پرستیم این نمى براى جز را آنها ما«

 .»گردانند

نیز همین  آنها .روند می ها ناکه امروزه به قبرست یاینچنین است حال کسان
 دارند. ي الهیاولیارا در مورد  اعتقادات



 
 

 

 توسل مشروع (جایز) در عهد صحابه  یتطبیق عمل

 :هچنانکه خداوند فرمود ؛دعا عبادت است 

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  ٱ�َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
 ]٦٠: [املؤمن ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 

 از که کسانى ،حقیقت در ؛کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا فرمود پروردگارتان و«
 .»آیند درمى دوزخ در خوار زودى به ورزند مى کبر من پرستش

صریح و در حدیثی  دانسته است. به عالوه،عبادت نوعی خداوند دعا را 
اَعءَ  إنَّ « که فرمودند: استروایت  صاز رسول اهللاواضح  ِعَباَدةُ  ُهوَ  ادلُّ

ْ
دعا « »ال

 .)1(»همان عبادت است
 صکه رسول اهللا کند میروایت  هریره یاز حدیث اب /امام أحمد

مْ  َمنْ « فرمودند:
َ
َ  يَْدعُ  ل ْيهِ  َغِضَب  ُسْبَحانَهُ  ا�َّ

َ
که خدا را نخواند، خدا بر  کسی« »َعل

 .»گیرد میاو خشم و غضب 
کس غیر از خدا را بخواند  از این حدیث چنان فهمیدند که هر صحابه

اي مقرب و یا پیامبري مرسل  اگر هم طلب او از فرشته ؛مشرك و کافر است
کار را در شدیدترین اوقات و مشکالت هم انجام  این آنها باید بداند کهباشد، 

 .ندداد مین
 مثالی صبعد از وفات رسول اهللا ،این از زندگی صحابه مورد، در این

 :زنیم می

 .حبان و حاکم جریر، ابن حاتم، ابن ابي ماجه، ابن امام احمد، ابوداود، ترمذي، نسائي، ابن به نقل از -١
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 ويعم بن عبدالمطلب، از عباس و قحطی رخ داد فت عمرخالدوران در 
وقتی در  .کندطلب درخواست شد تا از خدا برایشان باران  صاهللا رسول

ُهمَّ « گفت: عمر ،مصلی بودند
َّ
نَّا إِنَّا الل

ُ
ُل  ك َْك  َ�َتوَسَّ تَْسِقيَنا بِنَبِيَِّنا إيِلَ

َ
ُل  َو�ِنَّا ف  َ�َتوَسَّ

َْك  اْسِقَنا نَبِيَِّنا بَِعمِّ  إيِلَ
َ
يُْسَقْونَ  ...ف

َ
یم کرد میبه رسول تو توسل [پیشتر] خدایا ما « »ف
 و در حال حاضر به عموي پیامبرت توسل ؛آوردي یو تو بر ما باران فرود م

باران فرود  آنهاو خدا بر  »îپس خدایا بر ما باران فرود آور  .جوییم می
 .دگفتن میآمین  آنها، و کرد میدعا  پس عباس آورد. یم

از مردگان طلب کمک و شفاعت نکردند؟  ،مانند اهل زمان ما ،چرا صحابه
کسانی  آنهاترین مردم به حالل و حرام بودند،  داناترین و آگاه آنهاکه  در حالی

با او جهاد کردند، به حج  ،به نماز ایستادند صبودند که پشت سر رسول اهللا
بودند که از ادب و  آنهاو  دنکرد میخطبه گوش و رفتند، با او در مسجد نشسته 

 .آموختندهاي بسیار  درساخالق او 
ي ولیااقبور پیامبران یا  ه قصد زیارتمسافرت ب الزم به ذکر است که حتی

. پس به شود میکار به شرك منتهی  مانند آن جایز نیست، زیرا این و الهی
ها و  نیت که به اهداف و گیرد میهمان حکمی تعلق  ي تقرب،ها وسیلهها و  بهانه

سوي ه مسافرت ب صکه رسول اکرم بینیم میبه همین سبب  مقاصد تعلق دارد.
  الرَِّحاُل  �َُشدُّ  الَ « قبرها را حرام نموده است:

َّ
  إال

َ
الَ  إىل

َ
ةِ ث

َ
َمْسِجدُ : َمَساِجدَ  ث

ْ
ََراُم، ال  احلْ

َمْسِجدُ  َهَذا، َوَمْسِجِديْ 
ْ
ىَص  َوال

ْ
ق
َ
ه مگر ب ،جایز نیست ]سوي مساجده ب[سفر « »األ

 .»سوي سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد نبوي، و مسجد األقصی
سوي قبر شخص صالح و مانند آن صحیح ه مقصود این است که سفر ب

بیشتر از پدر و مادر و حتی را بیشتر از جان خود،  صما هم پیامبر نیست.



 توسل جایز و غیر جایز    18

و اولیا و صالحین را نیز  فرزند و اهل و مال خود دوست داریم، و صحابه
که با  کسیبا ، و داریم می دوستنیز را  و دوستداران ایشان، داریم می دوست

که با ولی خدا  یکس دانیم می، و کنیم میعداوت و دشمنی نمود، دشمنی  آنها
 پس آیا دوست داشتن و محبت دشمنی کند، با خدا به جنگ پرداخته است.

ایز است آن آیا جرا به جاي خدا پرستش کنیم؟!  آنهاموجب آن است که  اناین
توسل جوییم بر قبرهایشان  آنهاو به  را شبیه و مانند خدا بدانیم بزرگواران

 از اینجا پی کنیم؟! یبرایشان نذر و ذبح و قربانآیا مجاز است که  طواف کنیم؟ 
آنچه قدرت و  براي انحامغیر خدا  درخواست کردن ازکه  فهمیم می و بریم می

و ولیا اکه نزد قبر  است، مانند کسی ـوندخداه شرك ب ،نداردآن را  ییتوانا
شفاي مریض، مانند:  هایی حاجت ؛کند میطلب نیاز  آنهاصالحین آمده و از 

 بازگشت مسافر، دادن فرزند به کسی که عقیم و نازاست، پیدا کردن گم شده
اگر هم بگویند ما معتقدیم که همه چیز از  ومانند اینها. در این حال، حتی

 اند. مرتکب شرك شده، باز هم خداست

شرك زمان جاهلیت است که قبالً ذکر شد و شرك  عیناً ،پس این معتقدات
مبعوث  همین گمراهیبراي مبارزه با نیز  ص. رسول اهللاشود میاکبر نامیده 

 شدد.

 : ، عبارتند ازشرك اکبر است و امامان ولیااطلب از  کند که ثابت میلی یدال

ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع ﴿ َحٗدا  ٱ�َّ
َ
 ]١٨[اجلن:  ﴾١٨أ

 .»نکنید پرستش خدا با را کسی پس«

َحٗدا﴿
َ
، یعنی: کند میاست که بر عموم داللت  »نکره در سیاق نهی«اینجا  ﴾أ

غیر خدا شرك اکبر از اینکه طلب  اما .شود نمیهیچ چیز با خدا پرستش 



 19  توسل جایز و غیر جایز 

 :کند میتمامی اعمال را نابود  واست 

﴿ ٓ نُثوًرا إَِ�ٰ َما َعِملُ  َوقَِدۡمَنا  ]٢٣[الفرقان: ﴾٢٣واْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ
 پراکنده گردى] چون[ را آن و پردازیم مى اند کرده که کارى گونه هر به و«

 ،»سازیم مى

 :فرماید میو همچنین 

�ُۡ�ُِ�ونَ ﴿
َ
� َوَ�ٓ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَهُ  ١٩١ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ�  � ۡم نَۡ�ٗ

وَن  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ
َ
َ� يَتَّبُِعوُ�ۡمۚ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡم  ٱلُۡهَدىٰ تَۡدُعوُهۡم إَِ�  �ن ١٩٢أ

نُتۡم َ�ِٰمُتوَن 
َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُ�ُموُهۡم أ

َ
ِينَ  إِنَّ  ١٩٣أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  ٱ�َّ

َ
ِعَباٌد أ

ْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� فَۡليَۡسَتجِ  ٱۡدُعوُهمۡ فَ  لَُهمۡ  ١٩٤يُبوا
َ
ۡم  �

َ
ٓۖ أ رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِها

َ
أ

ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۗ ُقِل 
َ
وَن بَِهاۖٓ أ ۡ�ُ�ٞ ُ�ۡبِ�ُ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم �
 ْ َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ� تُنِظُرو ٱۡدُعوا ُ َو�  إِنَّ  ١٩٥ِن ُ�َ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ  ٱۡلِكَ�َٰبۖ نَزَّ

ٰلِِح�َ َوُهَو َ�َتَو�َّ   .]١٩٦-١٩١[األعراف:  ﴾١٩٦ ٱل�َّ
 خودشان و آفرینند نمى را چیزى که گردانند مى شریک] او با[ را موجوداتى آیا«

 را آنها اگر ودهند؛  یارى را خویشتن نه و کنند یارى را آنان توانند نمى مخلوقند؛ و
 خاموش یا بخوانید را آنها چه کنند؛ نمى پیروى شما از فراخوانید، هدایت] راه[ به

 خوانید مى خدا جاى به که را کسانى حقیقت، است؛ در یکسان شما براى بمانید
 راست اگر بخوانید،] ها گرفتاري در[ را آنها پس هستند شما امثال بندگانى

 یا بروند، راه آن با که دارند پاهایى آنها کنند؛ آیا اجابت را شما باید گویید مى
 یا بنگرند، آن با که دارند هایى چشم یا دهند، انجام کارى آن با که دارند هایى دست
 من دربارة سپس بخوانید، را خود شریکان بگو بشنوند؟ آن با که دارند هایى گوش
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 قرآن که است خدایى آن من سرور تردید مدهید؛ بى مهلت مرا و برید کار به حیله
 .»است شایستگان دوستدار همو و فرستاده فرو را

طلب غیر  دهند هستند که نشان مینصوص صریح و واضحی  ،ها همه این آیه
 .کند میاسالم خارج  ةفرد را از دایر واز خدا شرك اکبر است 



 
 

 

  جایز و مشروع توسل

 ؛: یا اهللاییبگوتوسل به ذات خداي تعالی جایز است، مانند اینکه  -1
 ؛ومی، یا قَیحیم، یا حن، یا راحما رتوسل به یکی از اسماء اهللا: ی -2
ُهمَّ « تعالی:یتوسل به صفات بار -3

َّ
ْسَتِغيُث  بِرمَْحَتَِك  اَلل

َ
خدایا به رحمت تو  :»أ

 ؛کنم میو استغاثه  خواهیداد
: یمیگو می، مثالً حاضر استتوسل به دعاي مرد صالحی که زنده است و  -4

 صاز رسول اهللا چنانکه صحابه ؛برایم دعا کن، و مانند این ،اي شیخ
 ؛ندکرد میطلب باران 

اي درِ  اصحاب غاري که صخره ۀتوسل به عمل نیک و صالح: مانند قص -5
 ،بست و خدا را با اعمال صالحی که انجام داده بودند آنهاغار را بر روي 

 .بیرون آمدندرا بر طرف کرد و از غار  آنهاخداوند مشکل  و دعا کردند
و  ،و محبت من به پیامبرت یدوستخاطر به  ،خدایا«: ییبگوممکن است 

 .»تو و رسولت، این چیز را به من بده ازطاعتم او  ،توحیدم به تو
یا سوگند به یکی از  ،مقام پیامبر و ولیخاطر به از خدا  حاجت خواستناما 

ی اگر به شرك حت ؛کشاند یسوي شرك مه را ب فرد، بدعتی است که اینها
 .حرام است ،، این نوع طلبنیندازد
ه از مردگان و یا شخص غیر حاضر، شرك اکبر بدرخواست و طلب اما 
 .رود میشمار 
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وعده به  و کرده تا فقط او را بخوانندی یراهنماخداوند بندگان را ارشاد و 
 داده است، فرمودند:ها  درخواستاجابت 

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ  �َذا﴿
َ
ِجيُب َدۡعَوةَ  َس�

ُ
اعِ فَإِّ�ِ قَِر�ٌبۖ أ إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ  ٱ�َّ

 ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
 دعاکننده دعاى و نزدیکم من] بگو[ بپرسند من باره در تو از من بندگان هرگاه و«
 نهند گردن مرا فرمان باید] آنان[ پس ،کنم ىم اجابت ،بخواند مرا که هنگامى به را
 .»یابند راه که باشد آورند ایمان من به و

 :هفرمودو 

ۡسَتِجۡب لَُ�مۚۡ  ٱۡدُعوِ�ٓ َر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
 ]٦٠: غافر[ ﴾أ

 .»کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا :فرمود پروردگارتان و« 

در هر رکعت نماز نیز ما  ؛مکرده تا تنها از او کمک بخواهیی یراهنماو ما را 
 :گوییم میچنین 

 ]٥[الفاحتة:  ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿
 .»جوییم می از تو یاريتنها م و پرستی میتنها تو را  ]پروردگارا[«

که بیشتر نمازگزاران اگر اجابت دعایشان به تأخیر افتد،  بینی می ،حال با این
که  ، در حالیجویند میتوسل  آنهاآورند و به  یم يرو اه سوي قبرها و ضریحه ب

ولی این یک نوع ابتال و  ؛کندمیرا اجابت  آنهافوراً دعاي  وخداوند تواناست 
، چون حکمت الهی موجب شده تا بندگان خود باشد می امتحان براي بندگانش

و تأخیر انداخته تا صدق ه ممکن است اجابت بنده را ب حتی ؛را امتحان کند
و ها صبر کرده  و مصیبت سختیبر  ،راستی او را بداند، چون اگر صادق باشد

ها بر  جز خدا کس دیگري را نخواهد خواند، اگر هم کوهه و ب شود میاستوار 
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اعتماد  ،او را ببلعد، این گونه اشخاصو سرش پایین آید، یا زمین شکافته شده 
را بدون شان ا درخواستپس مطمئاً خد و توکلشان بر خدا قوي و محکم است.

، شود میفرد دیگر در این امتحان به فتنه افتاده و فریفته  لیو ؛گذارد یجواب نم
تا او را از  دهد میکار را برایش زینت  ، و شیطان اینگردد میایمان او ضعیف 

 که گفت: آنگاه ،اسالم خارج نماید و سوگند خود را برآورده کند ةدایر

  قَاَل ﴿
ُ
تَِك َ� ۡ�َعَِ� فَبِعِزَّ

َ
 ]٨٣ -٨٢[ص:  ﴾ ٱلُۡمۡخلَِص�َ إِ�َّ عِبَادََك مِنُۡهُم  ٨٢ۡغوِ�َنَُّهۡم أ

 آن برم؛ مگر مى در به راه از جدا را همگى که سوگند تو عزت به پس گفت] شیطان[«
 .[« گیرد میام در ایشان ن که بر آنان سلطه وقدرتی نداشته و وسوسه[را  مخلص تو بندگان

 :فرماید میچنین مصداق آن ابتال و امتحانی که براي بشریت است،  دربارةخداوند 

َحِسَب ﴿
َ
ا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ٱ�َّاُس أ ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
ا  َولََقدۡ  ٢أ ِينَ َ�َتنَّ  ٱ�َّ

ُ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ َفَلَيۡعلََمنَّ  ِينَ  ٱ�َّ ٰ َصَدُقواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٱ�َّ  ]٣-٢[العنكبوت:  ﴾٣ ِذ�ِ�َ ٱۡلَ�
ایم به حال خود رها  همین که بگویند ایمان آوردهاند  آیا مردمان گمان برده«

هایی که باید در راه آئین  ها و سختی با تکالیف و وظایف و رنج[و ایشان  شوند می
با [اند  گردند؟ ما کسانی را که قبل از ایشان بوده آزمایش نمی ]آسمانی تحمل کرد

آخر خدا  ؛ایم آزمایش کرده ]ها ها و محنت ع تکالیف و مشقات و با اقسام نعمتانو
 .»گویند میو چه کسانی دروغ  گویند میبداند چه کسانی راست باید 
 :فرماید می نیز

َوَ� ﴿
َ
َ�ۡ�ِ ُ�مَّ َ� َ�ُتو�ُوَن َوَ�  أ ۡو َمرَّ

َ
ًة أ رَّ ِ َ�ٖ� مَّ

ُهۡم ُ�ۡفَتُنوَن ِ� ُ�ّ َّ�
َ
ُهۡم  يََرۡوَن �

ُروَن  كَّ  ]١٢٦[التوبة:  ﴾١٢٦يَذَّ
مورد  ]و بلکه بیشتر[بار یا دوبار  بینند که در هر سالی، یک یآیا منافقان نم«

گیرند و بیدار و  یو عبرت نم کنند مینبعد از آن توبه  ؟گیرند یآزمایش قرار م
 .»شوند میهوشیار ن



 
 

 

  کنیم مین یاقتدا و تأس صغیر از رسول اهللا یبه کس

روند و یا  شمار میه سفانه افرادي که از دیدگاه مردم از جمله علما بمتأ
 ،نزد قبرها ،ي جاهل و نادانها نامانند انس ،صاحبان مقام و قدرت هستند

هرگاه و  روند می شماره گمراهان ب ۀجملکه در واقع از  دهند میانجام ی یکارها
کار، : این گویند میب ، در جواخواهندمیفتوي  آنهااز  مورد  مردم در این که

، ولی کنند میاقتدا  آنهامردم به ؛ رود میشمار نه جایز و صحیح است و شرك ب
 صآنچه رسول اهللا گوید میدهد، زیرا  یعاقل و دانا این کار را انجام نمشخص 

 دهم. یانجام نم نیز من اند، ندادهنجام او سلف صالح 

کس از  نخواست و هیچ در تمامی زندگی خود غیر از خدا را صرسول اهللا
نه در صلح و نه در آشتی، نه در وقت جنگ و نه در وقت  ؛او چنین کاري ندید

آنچه از او  .شادي و مسرت، و نه در خوشی و خرمی و نه در شدت و سختی
به بالل  ،رسیدمیکه هرگاه مشکل یا مصیبتی به او است  ثابت شده این

ِ  يا« گفت: یم ِ  أرِْحنا الُل،ب  ،)1(»اي بالل ما را با نماز خواندن آرامش ده« یعنی: »هاب
 خوانیم: یو ما در هر نماز این آیه را م

 ]٥[الفاحتة:  ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿
 .»خواهیم می از تو یاريتنها م و پرستی میپروردگارا تنها تو را «

 بخاری و احمد.روایت  -١
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بیم، بلکه فقط از طل ینم يم، و از او یارپرستی میکس غیر از تو ن یعنی هیچ
 .خواهیم می تو کمک

 :فرماید میخداوند در قرآن 

ِ َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
 ]٢١[األحزاب:  ﴾أ

خدا براي مبر اپی ]شیوه پندار وگفتار و کردا[سرمشق و الگوي زیبایی در همانا «
 .»شماست

خوبی است، و نفرمود  پیشواينتان خداوند نفرموده که: براي شما در اهل زما
 ؟زمانتان اقتدا و تأسی نکردید بزرگانکه: چرا به 

که در معصیت خدا از علما و عابدان خود  یاسرائیل هنگام یکه بن یدبنگر
 اطاعت کردند، خداوند چه فرمود:

﴿ ْ َُذٓوا ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  ]٣١: [التوبة ﴾ٱ�َّ

  .»گرفتند الوهیت به خدا جاى به را خود راهبان و ] دانشمندانیانمسیحیهودیان و [«

این آیه را شنید، گفت:  مسیحی بود، قبل از اسالمکه  ،که عدي بن حاتم یهنگام
آیا « فرمودند:در جواب  صرسول اهللا .»دیمپرستی میرا ن آنهاما  ،اي رسول اهللا«

و  کردند حالل می حرام کرده بود، خدارا که آنچه  ]چنین نبود که [روحانیون شما
حرام  خدا آن را حالل کرده بود،را که آنچه و  ؛یدکرد میحالل آن را  شما نیز

بلی اي «عدي بن حاتم در جواب گفت:  »ید؟کرد میحرام آن را  و شما نیز ندکرد می
 .)1(ستآنهاکردن   این همان عبادت«فرمودند:  صحضرت آن ».ارسول خد

 .5/259 ترمذي ـ1
                                                             



 
 

 

 کند میرا محو و نابود  نیک غیر خدا اعمالبه درگاه دعاي 

چه فرقی است بین کسی که بگوید: عیسی  ،برادر مسلمانخواهر و اي 
که نصاري چنین  چنان ـ و بعضی از صفات الوهیت را دارد فرزند خداست

و کسی که غیر از خدا را خواسته و معتقد است که به او یاري  ـ گویند می
 ؟کند میرا برآورده  ۀواستخدهد و  یم

 ،اعمال است ةخداي متعال و نابودکننده این عمل با توجه به اینکه شرك ب
آنان یکی نیست،  ةوقتی که عقید، زیرا کند میمسلمانان را نیز از هم پراکنده 

مخالف منهج و روش گروهی از ایشان، زیرا  ،با هم یکپارچه شوند توانند مین
از نصاري وقتی زندگی دوره  یاست که بعض . جاي تأسفباشند میصحیح 

. اند پرستی پدرانشان بازگشته به بت اینها :گویند می، کنند میجاهلیت را مطالعه 
فرزند خدا ه که ب یهنگاماند  هزدیا خود را به فراموشی  اند فراموش کرده آنان

، یا کسی گردد سی زادهمنزه است که از ک ـخداونددر حالی که نسبت دادند، 
 :ز او متولد شودا

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ]١١[الشوری:  ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 ،»بینا است او شنوا و هیچ چیزي همانند خدا نیست و«

 فرماید: و باز می

ا ﴿ ََذ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ْ ٱ�َّ ا  ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ�  ٨٨َوقَالُوا ٰ  ٨٩ا إِّدٗ �َٰ�َ ُت تََ�اُد ٱلسَّ
ا  َباُل َهدًّ �ُض َوَ�ِرُّ ٱۡ�ِ

َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱۡ� ا  ٩٠َ�َتَفطَّ � َوَ�ٗ ن َدَعۡواْ لِلرَّ

َ
َوَما  ٩١أ

ا ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً
َ
� أ  ]٩٢تا  ٨٨[مريم:  ﴾يَ�َبِ� لِلرَّ
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] انزب بر[ را زشتى چیز است؛ واقعاً کرده اختیار فرزندى رحمان] خداى[ گفتند و«
 چاك زمین و بشکافند] سخن[ این از ها آسمان که است نمانده آوردید؛ چیزى

 قایل فرزندى رحمان] خداى[ براى اینکه ریزند؛ از فرو شدت به ها کوه و خورد
 ».کند اختیار فرزندى که نسزد را رحمان] خداى[شدند؛ 

 وهـــاج للظلـــم والطغيـــان طوفـــان
 

ـــم  ـــا نق ـــت بن ـــد حل ـــا اهل ـــا تركن  مل
 

هدایت را ترك کردیم، عذاب و عقوبت بر ما فرود آمد، و ظلم و  وقتی«
 .»طغیان شدت گرفت و فراگیر شد

هیچ شک و  کند میطلب از غیر خدا اعمال نیک و کردار حسنه را محو و نابود 
 :فرماید میخداوند  ؛و تردیدي نیست که طلب از غیر خدا گمراهی محض است

ن يَۡدُعواْ مِ  َوَمنۡ ﴿ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ن ُدوِن أ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

 ]٥[األحقاف:  ﴾٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 
 قیامت روز تا که خواند مى را کسى خدا جاى به که کس آن از تر گمراه کیست و«
 .»خبرند بى دعایشان از آنها و دهد نمى پاسخ را او

چه  آنهابه  ،گیرند یرا م آنهافرشتگان هنگام مردن روح  یتوق بخوانید که
 :گویند می

ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ٰٓ إِذَا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلَُنا َ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَالُٓواْ � ِۖ َح�َّ ْ قَ  ٱ�َّ  الُوا
�َُّهۡم َ�نُواْ 

َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ  ]٣٧ [األعراف: ﴾٣٧َ�ٰفِرِ�َن َضلُّواْ َ�نَّا وََشهُِدواْ َ�َ

 تکذیب را او آیات یا بندد دروغ خدا بر که کس آن از ستمکارتر  کیست پس«
 تا ،رسید خواهد ایشان به ،شده مقرر آنچه از نصیبشان که هستند کسانى اینان ؟کند

 از غیر آنچه :گویند مى ؛بستانند جانشان که بیایند سراغشان به ما فرشتگان که آنگاه
 خود علیه و شدند ناپدید ما] چشم[ از :گویند مى ؟کجاست خواندید مى خدا

 .»بودند کافر آنان که دهند مى گواهى
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 :فرماید میخداوند  ، زیراانسان کافر محو و نابود استعمل و کردار 

﴿ ٓ نُثوًرا  َوقَِدۡمَنا  ]٢٣[الفرقان: ﴾٢٣إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ
 پراکنده گردى] چون[ را آن و پردازیم مى اند کرده که کارى گونه هر به و«

 »سازیم مى

 مخالفت کرده است. صزیرا با امر و فرمان خدا و رسول خدا

با فرمان ولی مخالفت ، امر خدابا مخالفت شرك ورزیدن، غیر از 
و خود گناه دیگري است، چرا که آن  شود نیز محسوب می صاهللا رسول

َت  إَِذا« از غیر خدا چیزي خواسته نشود:گوار نیز فرمان داده که بزر
ْ
ل
َ
لِ  َسأ

َ
اْسأ

َ
َ  ف  ا�َّ

اْسَتِعنْ  اْسَتَعْنَت  َو�َِذا
َ
ِ  ف از خدا آن را  اگر خواهش و درخواستی داشتی،« ،»بِا�َّ

 .»از خدا بخواهآن را  و اگر کمک و یاري خواستی، ؛بخواه
از  ،نابود شدن اعمال نیک و صالحمورد قبول نیست و سبب  شرك قطعاً

 :شود مینماز و روزه و حج 

وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك َل�ِۡن أ

 ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
ورزي باگر شرك  به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که«

، و از زیانکاران شود میهیچ و نابود  ]گردد و یپاداش م باطل و بی[کردارت 
 ،»خواهی بود

 :فرماید میو 

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ۡ
 ]٧٢[املائدة: ﴾ارُ ٱ�َّ َوَمأ

 جایگاهش و ساخته حرام او بر را هشتب خدا قطعاً آورد شرك خدا به کس هر«
 .»است آتش
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دوري  ،شود میاي که به آن منتهی  از شرك و هر وسیله ان،پس اي مؤمن
 براي قبرها و مردگان،قربانی ساختن مساجد بر قبرها، یا ید؛ کارهایی مانند: گزین

 ؛ترسید میشرك  گرفتار شدن در داماز  و امثال آن، چون پدرمان إبراهیم
 :عرض کردخداوند به ه ک چنان

ۡعُبَد  ٱۡجُنۡبِ� وَ ﴿ ن �َّ
َ
ۡصَنامَ َو�َِ�َّ أ

َ
  ]٣٥[إبراهيم:  ﴾٣٥ ٱۡ�

 .»ها دور فرما من و فرزندانم را از پرستش بت ،خدایا«

از بال و مصیبت در  چه کسی بعد از ابراهیم«امام ابراهیم تمیمی گوید: 
 .»امان است

هاي جاهلی  را از این نادانی و عادت بر تو واجب است که مردم خوانندة عزیز،
کردن را خالص  طلب تابر حذر داري،  ،و شرکی که با اهل جاهلیت فرقی ندارد

 که فرمودند: یهنگام ،تعالی لبیک گویند يبراي خدا قرار دهند، و به نداي بار

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ  ٱۡدُعوِ�ٓ َر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
 ]٦٠[املؤمن:  ﴾أ

 ،»کنم اجابت را شما تا بخوانید مرا: ودفرم پروردگارتان و«

 :فرماید میو 

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَِر�ٌبۖ أ

َ
اعِ َس� إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ  ٱ�َّ

 ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
 دعاکننده دعاى و نزدیکم من] بگو[ بپرسند من باره رد تو از من بندگان هرگاه و«
 نهند گردن مرا فرمان باید] آنان[ پس کنم، مى اجابت بخواند، مرا که هنگامى به را
 .»یابند راه که باشد آورند ایمان من به و



 
 

 

 شرك نمودهاياز  یبعض

نماز در مساجدي است که در  ،شرك نمودهايالزم است بدانیم که از جمله  
 صکه رسول اهللا چنان ؛نماز در آن مساجد باطل است زیراقبر است،  اآنه
َعنَ « :فرماید می

َ
ُ  ل َُهود ا�َّ

ْ
َُذوا ،َوانلََّصاَرى ايل

َّ
ُبورَ  اخِت

ُ
نْبَِيائِِهمْ  �

َ
خدا یهود و « »َمَساِجد أ

 .)1(»ندساجد تبدیل کردمکه قبرهاي پیامبران خود را به لعنت کند  را نصاري

هیچ حجت و برهانی  ،و قرارگرفتن آن در مسجـد صامبردر مورد قبر پی
اش مسجد نیست، زیرا وفاتش  اش دفن شده است و خانه نیست، چون در خانه

که در  چنان ؛شود میدر خانه بوده و هر پیامبري در همانجا که وفات یافته دفن 
نیز در حجرة  بهمچنین ابوبکر و عمر ؛حدیث صحیح وارد شده است

 اند. دفن شده صبا پیامبر لائشهالمؤمنین ع ام

 

 .لو مسلم از حدیث عایشه یبخارـ ١
                                                             



 
 

 

 کنند میادعا  که اهل باطلی یها شبههاز برخی 

 :فرماید میچنین  آنها ةکه خداوند دربار چرا از اولیا یاري نخواهیم در حالی

﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ إِنَّ أ  ]٦٢[يونس:  ﴾٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�َّ

 .»ن خدا نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوندبدان که دوستا«

خوانیم، چون صالح و  یرا م آنهاخاطر جاه و منزلت آنان نزد خدا ه ما فقط ب
 آنها خاطر آنچه که خدا به آنان دادهه نیکوکارند و در نزد خدا مقام دارند، و ما ب

 خوانیم. یرا م

این شبهه بر آمده و  به پاسخدر صدد  ،علماي موحد اهل سنت و جماعت
 که بقیه آیه را بخوانید تا بریتان واضح گردد:اند  جواب داده

ِينَ ﴿  ]٦٣[يونس:  ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ
 .»ندکرد میو پروا ند آنانکه ایمان آورد«

خدا مؤمن هستند و از کردار و ه خداوند تعریف اولیا را چنین بیان کرده: ب
از  .کنند میو کراهت دارد، پرهیز  گیرد میدا از آن خشم و غضب اعمالی که خ

و کراهت دارد، شرك و  گیرد میبه آن خشم  ـاهللابزرگترین اعمالی که جمله 
 آنهاتا دیگران به  شوند میپس چگونه اولیا راضی  ؛غیر از خداسته توسل ب

  ؟توسل جویند
 :فرماید میخود ي اولیاخداوند در روز قیامت به 

﴿ 
َ
ْ َ�ۡعُبُدوَن أ ُؤَ�ٓءِ إِيَّاُ�ۡم َ�نُوا ٰٓ�َ٤٠  ْ نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَۡل  قَالُوا

َ
ُسۡبَ�ٰنََك أ

ۖ َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن  نَّ ۡؤِمُنوَن  ٱۡ�ِ ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
 ]٤١-٤٠[سبأ:  ﴾٤١أ
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، بلکه منزهی، تو کارساز مایی نه آنان دند؟ گویند پاك وپرستی میآیا اینان شما را «
 .»باور داشتند آنهادند، بیشترشان به پرستی میجن را 

که به توحید  یدر حال ،عرب به جنگ پرداختن امشرکبا  صرسول اهللا
خدا خالق و رازق و مدبر  یعنی مشرکان باور داشتند کهربوبیت اعتراف داشتند، 

که  یجنگ کرد در حال آنهابا  صپیامبر .تمامی امور در آسمان و زمین است
 :گفتند میاولیا  ةدربار

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ٰٓ�َ ِ  ]١٨[يونس:  ﴾ٱ�َّ
 .»شفیع ما نزد خدایند ]ها بت[این «

نفعی  آنهابه  ،از مرده صالحین و غیره آنهاشفاعت درخواست  ،حال با این
 نرساند.

از خداوند متعال خواستارم که من و شما و جمیع مسلمانان را به آنچه رضا 
و  پدرمان ابراهیمسنت و روش و ما را بر  اوست موفق دارد. يخشنودو 

گرداند، تا بثابت قدم و استوار  ـ النبی األمی األمینـ  صسنت پیامبرمان محمد
اینکه خدا را مالقات کرده و هیچ فتنه و محرومیتی از رحمت خداوندي بر ما 

 وارد نشده باشد.

 آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني و
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