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﴿                    ﴾ [11 :سراءإلا]. 

كنم به پدران و مادراني كه راه نجات و رستگاري را بهه   مي ترجمه اين كتاب را تقديم

 . آموزند مي فرزندانشان

دراني كه در ترجمه، طبع و تصهحي  و بهازبيني ايهن    و با تشكر و سپاس فراوان از برا

خداوند تعالي اين سهعي و كوشهش آنهان را اجهر و     . مجموعه اين جانب را ياري نمودند

 . پاداش خير عطا فرمايند





 

 

 مترجم ی مقدمه

 خواننده گرامي،

اي كه در اختيار داريد ترجمه فارسي گفت و شنودي است كه بهين نويسهنده    مجموعه

شيوه تهالي   . از دوستانش در گرفته و عيناً از گفتار به نوشتار در آمده استكتاب و يكي 

 . باشد مي اين كتاب خود به خوبي گواه اين امر

هدف از ترجمه اين كتاب معالجه آفتي است كه از دير باز گريبهان گيهر انسهان بهوده     

به منظور  يعني آفت روي آوري به اشيا و به طور كلي مخلوقات جاندار و بي جان. است

ارضاي غريزه بشري كه همواره در جستجوي عاملي است كهه در زنهدگي و در لحظهات    

مسرت بخش و غمناك بدان پناه برده و با او راز و نياز كنهد و مهراد و حهاجتش را از او    

 . درخواست نمايد

در راستاي سوق دادن ايهن غريهزه    ظهور پيامبران از آدم گرفته تا خاتم انبيا حضرت محمد

 . به راه راست يعني يكتا پرستي و روي آوردن به خالق جهانيان در غم و شادي بوده است

 متاسفانه عدم آگاهي بسياري از مردم به تعاليم حقيقي و صحي  اديهان الههي همهواره   

 . را از راه حقيقت و يكتا پرستي به سمت شرك و كفر سوق داده استها  آن

مسلمانان به اقتضاي زماني و مكهاني آنهان    ميزان شدت و ضع  اين انحراف در ميان

به عنوان مثال توسل جستن به اولياي و مردگان در ميان مسهلمانان غيهر   . باشد مي متفاوت

عرب به مراتب بيشتر از مسلمانان كشورهاي عربي بوده است زيهرا دسترسهي بهه تعهاليم     

نقش مهمهي در ايهن   ناب الهي در كشورهاي عربي به مراتب آسانتر بوده و عامل زبان نيز 

 . مورد ايفا كرده است

و تهرين   هدف از اين مجموعه تكيه و اصرار بر داليل و شواهدي است كهه از اساسهي  

آياتي جاودانه كهه بهه روشهني     .اند مرجع مسلمانان يعني قرآن كريم اقتباس شدهترين  مهم
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كهرده و مهرز    معناي توحيد را به مردم رسانده و ديگر معاني و تعاري  را به وضوح بيان

  .اند حق و باطل را مشخص ساخته

بياييد به ريسمان خداوند چنگ زنيم و ايمهان   پس برادر و خواهر مسلمان آزاد انديش

و عقيده اسالمي را از هر گونه شرك و اعمال كفر آميز كهه ممكهن اسهت مها را از ملهت      

ز او طلهب كمهو و   اسالم خارج كند پاك سازيم و تنها به درگاه حق تعالي پناه بهرده و ا 

 . رستگاري نماييم

﴿                                    

                                  

                                  

            ﴾ [11 -11: كه ال]  

. كنيم مي براي تو باز گو( بدون كم و كاست)تان آنان را به گونه راستين ما داس»: يعني

هدايتشان افزوده ( يقين و)ايشان جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند، و ما بر 

بهراي تجديهد   )ما به دلهايشان قدرت و شهامت داديم، آنگاه كه بهه پها خاسهتند و    . بوديم

 پروردگهار مها، پروردگهار   : گفتنهد ( ميان مردم فرياد بر آورند و ميعاد با آفريدگار خود، در

اگر چنين بگوييم و كسهي را جهز   . )پرستيم نمي ما هرگز غير از او. و زمين است ها آسمان

سهپس برخهي از   ) .ايم دور از حق گفته( گزاف و)در اين صورت سخني ( او معبود بدانيم

چهه  ) !انهد  بجز اهلل معبودهايي را خدايي گرفتهاينان، يعني قوم ما، :( ايشان به برخي گفتند

!(. يي ساخت دست خويش را بپرستند، مگر عقل ندارنهد؟ ها بت چرا بايد! مردمان حقيري

مگر چنين چيزي ممكهن اسهت؟   ! )دادند مي ارائهها  آن (خدايي)دليل روشني بر ! اي كاش

به حق تعالي دروغ آخر چه كسي ستمكارتر از فردي است كه !( آنان چه ستمكارند! هرگز

 .«!(ني به آفريدگار جهان نسبت دهد؟و با افترا شريكا)بندد 
 مترجم



 

 

 كتاب  ی مقدمه

آله وصحبه  عىلنبياء واملرسلني سيدنا حممد وخاتم األ السالم عىلو ةالصالهلل رب العاملني، و احلمد

براي عبادت ذات اهلل سبحانه و تعالي خلق را نيافريد و پيامبران را نفرستاد مگر  .أمجعني

﴿ :فرمايد مي حق تعالي. پاكش           ﴾ [11:الذريات] 

 .«ام جز براي پرستش و بندگي خود را نيافريده ها انسان من فرشتها و»: يعني
ههي و  بسيار جاي تاس  است كه بسياري از مسلمانان به دليل بي اطالعي از تعهاليم ال 

دهنهد و در نتيجهه    مهي  معناي حقيقي عبادت، پرستش را به سوي غير از حق تعالي سوق

آنان كه با ذلهت و زاري  . كند مي گرفتار شرك بزرگ شده كه آنان را از ملت اسالم خارج

و فروتني به اهل قبور همچون پيامبران، اولياء و زاهدان روي آورده، در راهشهان قربهاني   

 كنند و از آنان طلب مدد و بهر آوردن حاجتشهان را   مي سويشان بلند كرده و دست دعا به

كنند و به دور قبور و تابوتهاي تعظيم كنهان   مي گاهي از اين هم فراتر رفته نذر. نمايند مي

آري اين همان عبادت اسهت  . كنند مي نمايند همان گونه كه طواف خانه كعبه را مي طواف

چنان چه عامه مسهلمين از روي جههل و   . ردن بنامندرا تبرك جستن و پناه ب حتي اگر آن

بي اطالعي و به علت عدم درك و فهم صحي  عبادت مرتكب چنين شركي شوند ممكن 

ولي عذر علماي بزرگي كه معني حقيقهي  . است به توان آنان را تا حدودي معذور دانست

ه كهه از  دانند كه عامه مسلمين دچار شرك بزرگهي شهد   مي عبادت را درك كرده و خوب

دهنهد و آنچهه را كهه از     مي تواند باشد؟ آنان كه فتوا مي كند چه مي ملت اسالم خارجشان

زنهد را پنهاه بهردن بسهنده و تعبيهر       مي شرك لفظي، عملي و اعتقادي از عامه مسلمين سر

 !!!.نامند مي عشق و عالقه به پيغمبران، اوليا و زاهدان

استوار كردن اين شرك بزرگ در قلبههاي  البته چنين پيشوايان مغرض، جهت تعميق و 

به ترويج اعمال شرك آميهز هماننهد جشهن    اند  پيروانشان كه آنان را الگوي خود قرار داده
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 تولدها و سالروزهاي شرك آلود و اعمال مشابه آن كه جز نوآوري در اسالم نيستند دست

ق را كتمهان كهرده و   آيا چنين مدعيان روحانيت از حق تعالي بيم ندارند كه حقاي. زنند مي

كنند؟ يا اينكه به خاطر مقداري پول بي ارزش و يا مقام ناپايدار  مي مردم را تشويق به كفر

دارنهد؟ آري ايهن صهن  از     مهي  است كه در حق خودشان و مسلمانان اين سهتمها را روا 

 .(1)علماي همانا گمراه كنندگانند

 اي خواننده پاك و با مروت 

تكان دهنده و متجلي در شرك بزرگ كهه بهه شهكل نگهران      هنگامي كه از اين حقايق

اي در گوشه و كنار كشورهاي اسالمي شايع شده بود آگاهي يافتم، بهه حهق تعهالي     كننده

اميدوارم كه حق . را نوشتم «توحيد را چگونه بفهميم»و اين كتاب را به عنوان  توكل كردم

ايت و چه بدون علم و آگاهي گمهراه  تعالي آن را از من بپذيرد و آنان كه چه با علم و در

اين كوششي است متواضعانه براي آنهان كهه بهه اراده حهق     . از آن بهره مند شوند اند، شده

بهه راسهتي كهه اهلل سهبحانه و     . تعالي از منجالب شرك به سوي نور توحيد هدايت شوند

 .«نيو مدد كار و نيو ياري دهنده است»تعالي 

 نویسنده

                                           
ولي متاسفانه به دليل . ضاي خداوند و ترويج اسالم هدفي ندارنداشخاصي نيز هستند كه جز ر: مترجم -1

و عدم تحصيل علم به صورت اند  تاثيرشان از مكتبهاي معيني و يا مراجعي كه نزد شان علم را آموخته

 . منظم در مورد مبحث توسل عقايدي منافي با حقايق قرآن و سنت دارند



 

 

 قرآن در پرستي یكتا

اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال  ىعرتنقض » :فرمايد مي الخطاب بن عمر

 نسلي چه چنان شوند، مي گشوده هم از گروه گروه اسالم دستاويزهاي: يعني «ةيعرف اجلاهلي

 . باشد اطالع بي اسالم از قبل جاهليت از كه كند ظهور اسالم در

 ما. بود صري  و گو رك كامالً حال عين در و قاخال خوش و متدين بسيار انساني دوستم

 دعا به برابرشان در مردگان، به جستن توسل مورد در جز داشتيم كامل تفاهم موارد همه در

 همواره امر اين نتيجه در. كردن قرباني و نذر راهشان در و نمودن كمو طلب و ايستادن

 هم او كه كردم مي استنباط چنين حرفهايش از و بود او و من بين مشاجره و بحث موضوع

 . پنداشت مي هم مرغوب را آن بلكه دانست، مي جايز را قضيه اين تنها نه ديگران همانند

 غير و كنم مي كمو طلب تعالي حق از فقط من كه داني مي خوب تو: گفت من به روزي

 . شوم نمي متوسل چيزي يا كس هيچ به او از

 اميدوار تو به كه كند مي تشويق مرا كه است عاملي همين و دانم مي :گفتم جوابش در

 دهندگان ترويج زيانهاي از نبايد تو همانند عاقلي زيرا. ببينم بركت و خير تو در و باشم

 .بماند اطالع بي قبرها گردانندگان و تجار و شرك

 است كفر تعالي و سبحانه اهلل جاي به اولياء از طلب و دعا آيا
 از كمو طلب كه بپذيرم را مسئله اين ام نتوانسته هنوز ام گفته بارها چه چنان: گفت

 كه است اعمالي پاك يها انسان و پيامبران اولياء، خصوص به و آنان به توسل و مردگان

 مسئله اين به كنندگان طلب كه هنگامي خصوص به. كند مي خارج اسالم دين از را انسان

 باشند، كردن نابود و خلق زيان، سود، ثباع توانند نمي مردگان كه باشند داشته كامل آگاهي

 . بس و باشند مي تعالي اهلل به مختص صفات اين زيرا
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 طرف توانست نمي كدام هيچ كه طوري به بود سطحي و كوتاه جدلمان و بحث معموالً

 تمام از و كامل صراحت با و عميقاً را موضوع بيا: گفت من به بار يو. كند قانع را ديگر

 را هوس و هوي و عواط  و شخصي احساسات كه آن شرط به ولي مكني بررسي جوانب

 . بگذاريم كنار

 زيرا. كردم مي را لحظه اين آرزوي هميشه كه است شاهد تعالي حق: گفتم جوابش در

 نگه دوراهي و حيرت در را تواند  شده باعث كه رموزي وها  پيچيدگي كه مشتاقم شديداً

 . يافت خواهي خرسند بحث اين در مرا لذا. كنم روشن برايت را دارند

 بر و چيست؟ مسئله اين در شما دقيق موضوع. . .  داد ادامه و است عالي بسيار: گفت

 نيكوكاران و پيامبران به كه مسلماني هر كه كنيد مي ادعا محكمي و قاطع دليل چه اساس

 سالم خارجا دين از كرد ذب  و نذر راهشان در و نمود، حاجتي طلب آنان از و جست توسل

  ؟پنداريد مي كافر را آنان و است

 نه كنيم مي كه حكمي و است كريم قرآن موضوع همانا مسئله اين در ما موضوع: گفتم

 در كه است جاوداني كتاب اين حكم راستاي در بلكه است فتوا نه و است مان شخصي راي

 به كفر و شرك رمه كه است كريم قرآن بلكه نيستيم ما اين و. شود نمي يافت باطل آن

 . زند مي قبرستان

 هم هنوز و نيست گوييها كلي گونه اين تكرار به احتياجي: داد جواب آرامش نهايت در

 پذيرفتني قاطع دليل بدون ادعايي هيچ و است شخصي ادعاي يو اين كه است اين من نظر

 به كه ستا آن ازتر  حساس و مهمتر مسئله كه چرا كن، ارائه را مدرك و دليل پس. نيست

 و زدن مسلمانان به كفر تهمت با شما و. شود سپرده شخصي زيباي جمالت و كلمات دست

 خواباندن در هنوز كهايد  انداخته مسلمانان ميان در اي فتنه صراحت و سرعت اين با هم آن

  .اند مانده عاجز غبارش و گرد

 تفكرهاي  روزنه تمام كه اتيتبليغ .ايد كننده گمراه تبليغاتي تاثير تحت هم هنوز شما: گفتم

 حال هر به ولي. پندارند مي چنان و چنين را ما نتيجه در و است بسته رويتان به را تعمق و
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 آن يا و بزنيد مهر تفكر طرز اين به ما خورد بر روش به توانيد مي و آزاديد تان عقيده در شما

 و تفكرها طرز اين واقع در ولي. بناميد ديگر چيز هر يا و عاجالنه و سريع برداشت را

 حق كتاب به كه هستيم گروهي ما كه است اين آن و كاهد نمي امر حقيقت از چيزي برداشتها

 كرده امر كريم قرآن در تعالي حق چه چنانايم  كرده تفكر و تامل آن در و آورده روي تعالي

 . كنيم تفكر و تامل كه است

 جاهليت عهد مشركين مورد در تعالي حق كهايم  ديده وصفي قرآني آيات در بنابراين

 متوسل آنان به و كرده كمو طلب مردگان از كه است كساني بر تطبيق قابل كامالً كه آورده

 قرباني و نذر تعالي حق براي كه گونه همان كنند، مي نذر و قرباني ايشان بر و شوند مي

 و هشدار جهت در ترديدي گونه هيچ فهميديم را حقيقت كه زماني رو اين از. كنند مي

 متكبران به را حقيقت صراحت با و نترسيده كس هيچ از و نداده راه خود به روشنگري

 ناخشنودي يا و خشنودي گاه هيچ زيرا. دلگير چه باشند راضي ما از چه حال شديم يادآور

 كه را آنچه و ما داليل مورد در اما و. بود نخواهد و نبوده باطل و حق سنجش معيار مردم

 . كنم مي جلب نكات اين به را جهت تو گيريم كي شاهد آن بر را تعالي حق

 نزد را اوليا مريض، شفاي براي كردن نذر مردگان، از كمو طلب كه پنداريد مي شما: اوالً

 سرچشمه كفر از و نيست شرك آن امثال و كردن قرباني دادن، قرار واسطه تعالي اهلل

 دارند ايمان تعالي و سبحانه اهلل يگانگي به ندگانشانده انجام كه زماني خصوص به گيرد نمي

 و آفريند مي و دهد مي روزي ميراند، مي كند، مي زنده كه است تعالي حق اين كهاند  پذيرفته و

 كند مي ثابت امر واقعيت ولي. ندارند زيان يا و سود ايجاد در نقشي ديگران كه داريد عقيده

 و دارد كامل منافات اسالم دين اصول با كه فاسد است تحليلي و غلط است اي نظريه اين كه

 .شود مي روشن و آشكار برايت متعاقباً تعالي حق ياري به كه است امري اين

 مشركان و پيامبران بين كشمكش حقيقت

 و محمد حضرت خصوص به مشركان و پيامبران بين كشمكش بررسي در: ثانياً

 انكار هرگز جدلها و بحث محور و خوردهابر علت كه يابيم مي در اسالم صدر مشركان
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 اين دليل كه همچنان. است نبوده تعالي اهلل به شان اعتقادي بي و تعالي حق وجود به مشركان

 شريو كه همچنان نبوده، چيز همه بر تعالي حق مالكيت به مشركان اعتقاد عدم كشمكشها

 طور به و است نبوده شدند يم متوسل بدانها كه آناني با زيان و سود در تعالي حق دانستن

 . بود نكرده خطور مشركان فكر به هرگز افكار گونه اين به شبيه چيزي كلي

 تعالي حق به مشركان ايمان

 در را او و داشهتند  تعهالي  حهق  وجهود  بهه  راسه   ايمهاني  اسهالم  صهدر  مشركان: ثالثاً

 و خدايشهان  ليتعها  حهق  كهه  بودنهد  معتقد كه همچنان. پنداشتند مي يكتا كامال (1)ربوبيت

 مخلوقهات  و طلبيدند مي كمو به كه را پيامبراني و خدايان و است مخلوقات همه خداي

 در نقشهي  ههيچ  آنهان  كهه  بودند معتقد و آورند مي شمار به تعالي و سبحانه اهلل بندگان و

 به مختص را زندگي و مرگ و زيانها و سود تمام و ندارند ايشان بر زيان يا و سود ايجاد

 قهرار  شهريو  تعهالي  حهق  بها  موارد گونه اين در را مخلوقي هيچ و دانستند مي ليتعا حق

 تعهالي  و سبحانه اهلل كه بود چنان تعالي حق به اسالم صدر مشركان ايمان آري. دادند نمي

 . پنداشتند مي پرستش شايسته را او تنها و يكتا كامالً ربوبيتش در را

 كه همين و كنند مي كوتاهي مورد اين در ياءاول و قبور به امروزي معتقدان كه آن حال

 طلب آنان از و برند مي پناه قبور اهل و مردگان به كنان استغاثه كنند مي برخورد مشكلي با

 آنهان  زيرا. دادند مي انجام اسالم صدر مشركان كه چيزي آن عكس درست كنند مي كمو

 اينكه محض به ولي گذاشتند مي احترامها  آن به و پرستيدند مي را ها بت آسايش و رفاه در

 بغهض  ناگههان . بردند مي پناه تعالي حق به و كرده رها را ها بت شدند مي روبرو مشكلي با

 ! چطور؟ چطور، غريبي، و عجيب حرف عجب: گفت كنان اعتراض و تركيد دوستم

 ابولهب و ابوجهل توحيد

                                           
 زنده دادن، مرگ آفرينش، مانند باشد مي ايشان خاص كه افعالي در تعالي و سبحانه اهلل وحدانيت به اقرار -1

 .نامند مي ربوبيت توحيد را. . .  و دادن روزي كردن،
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 ايمان تعالي حق به بودند مشركين زمره از كه پيروانشان و ابولهب و ابوجهل: داد ادامه و

 زيان و رساننده سود دهنده، مرگ و كننده زنده رازق، خالق، را او ربوبيت در و! داشتند؟

 !!!. نبودند؟ قائل شريو تعالي و سبحانه اهلل براي موارد گونه اين در و! پنداشتند؟ مي

 رضاي به كه است واقعيتي بلكه. نيست غريبي و عجيب سخن اين: گفتم او به جواب در

 خواهي آن تسليم و كرده درك را آن راحتي به شد روشن برايت حقايق كه زماني تعالي حق

 دليل عنوان به ذهنت در كه غلطي رسوبات از و رفت خواهد بين از ات كنوني ذهنيت و شد

 . شد خواهي رها تعالي حق رضاي به كني مي ياد آن از برهان و

 توحيد به مشركان ايمان داليل

 مورد در كه ادعايي اگر و چيست؟ ادعاهايتان دليل. من دوست بگو را برهانت: تگف پس

 آنان تعالي حق خاطرش به كه شركي پس باشد درست كنيد مي تعالي حق به مشركين ايمان

 آن كنيد؟ مي تفسير چگونه فرمودند مقرر را دوزخ در جاودانه اقامت برايشان و كرده لعنت را

 با كه فرمودند امر پيامبرش به و كرده مباح را اموالشان و خود ليتعا حق اينكه از بعد هم

 قانع دليلي آيا: گفتم جوابش در. دهد قرار هدف را آنان نيزه با و كند مقابله آنان با شمشير

 مسلمان ميليونها و تو كه است جاودانه كتاب اين در دليل باشد؟ تواند مي قرآن ازتر  كننده

 آن عبادت قصد به روز شبانه بودنتان مسلمان دليل به صرفاً و آميزتان شرك افكار با تو امثال

 .كنيد تفكر و تامل آن در آنكه بدون كنيد مي تالوت را

 و كردن زنده دادن، روزي خلقت در تعالي و سبحانه اهلل ربوبيت به مشركين اعتراف

 دادن مرگ

 خلق كه اوست تنها ينكها به اعترافشان و خودش به اسالم صدر مشركين ايمان تعالي حق

 را اوست سوي از همه زيان و سود و دهد مي مرگ كند، مي زنده دهد، مي روزي كند، مي

﴿ :فرمايند مي چنين مشركين مورد در اكرم پيامبر به تعالي حق. كند مي تاييد     
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                       ﴾ [العنكبوت: 

11]  

( دانند مي يي را شريو اهلل سبحانه و تعاليها بت كه كساني و يا)هرگاه از آنان »: يعني

 براي منافع شما)و زمين را آفريده است، و خورشيد و ماه را  ها آسمان بپرسي چه كسي

دانند كه اين  مي چرا كه!. )اهلل: ت؟ قطعاً خواهند گفتو مسخره كرده اس( روان ها انسان

معبودهاي دروغين همه مخلوقند و توانايي آفرينش كائنات و چرخش ستارگان و سياران را 

با وجود اعتراف به يگانگي اهلل در آفرينش كائنات و تسخير )پس چگونه (. نداشته و ندارند

 ؟گرداند مي منحرف( لي در الوهيت و فرمانرواييكرات، از اقرار به يگانگي اهلل سبحانه و تعا

﴿                               

          ﴾ [11 :العنكبوت]  

آب را بارانده است و زمين  ها آسمان بپرسي چه كسي از( كه مشركند)نان اگر از آ»: يعني

ستايش اهلل : بگو!. اهلل: را به وسيله آن بعد از مردنش زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت

 اما بيشتر آنان(. كه حق آن اندازه روشن است كه مشركان نيز بدان اعتراف دارند)را 

چرا كه به خالق و رازق و احدي . به چه تناقض عجيبي گرفتارند كه)دانند  نمي فهمند و نمي

 .(كنند مي معتقدند و چيزهاي ديگري را هم پرستش

﴿                         

                             

                         

           ﴾ [89 -82: منونؤالم] 

بر . )ايد بگو زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند، اگر دانا و فرزانه»: عنيي

همه كائنات و از جمله زمين و ساكنان : )خواهند گفت( اساس نداي فطرت، و بداهت عقل

كه تنها مالو كائنات )گرديد  نمي انديشيد و يادآور نمي بگو پس چرا. از آن اهلل هستند( آن
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ي هفتگانه و صاحب عرش ها آسمان بگو چه كسي صاحب(. است و بس؟شايسته پرستش 

از آن اهلل : خواهند گفت(. از آن كيست؟ها  آن آيا ملو كائنات و فرمانروايي بر)عظيم است؟ 

و خويشتن را از فرجام )گيريد  نمي بگو پس چرا پرهيزگاري پيش. سبحانه و تعالي است

 و تعالي، صاحب و فرمانده جهان بدور شرك و كفر و عصيان نسبت به اهلل سبحانه

و ملو وسيع )بگو چه كسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد !(. داريد؟ نمي

هر كه )دهد  مي و كسي است كه پناه( كائنات و حكومت مطلقه بر موجودات، از آن اوست؟

خواهند ! آگاهيد؟ او پناه داد، اگر فهميده و( عذاب)از ( نمي توان)و كسي را ( را كه بخواهد

خوريد  مي (هوي و هوس و وسوسه شياطين را)بگو پس چگونه گول . از آن اهلل است: گفت

 ﴿ .«شويد مي جادو و جنبل( كنيد، انگار مي از حق كناره گيري)و           

                             

                    ﴾ [11 :يونس]  

بوسيله فعل و )و از زمين ( به وسيله اشعه و باران)بگو چه كسي از آسمان »: يعني

رساند؟ يا چه كسي  مي به شما روزي (ها آن ن و درختان و ميوهانفعاالت خاك و رويش گياها

 نيروي شنوايي و بيناييها  آن آفريند و به مي راها  آن و)بر گوش و چشمها توانا است 

و حيات و ممات در )آورد  مي ؟ يا چه كسي را زنده را مرده، و مرده را زنده بيرون(دهد مي

و كار ساز و كاردان )گرداند  مي را( انيانجهان و جه)؟ يا چه كسي امور (دست اوست

چرا كه آفريدگار جهان و روزي )آن اهلل است، : خواهند گفت( پاس  خواهند داد و)؟ (است

پس (. رسان مردمان و مدير كار و بار هستي، به اقرار وجدان بيدار، اهلل سبحانه و تعالي است

  «؟شويد نمي ترسيد و پرهيزگار نمي آيا: بگو
داليلي كه هيچ جاي . اين آيات روشن كننده و صري  همان داليل ماست دوست من،

 گذارند كه مشركين صدر اسالم وجود اهلل سبحانه و تعالي را انكار نمي بحث و جدل

كردند و براي خالق هستي شريكي كه او را در كردارش ياري دهد قايل نبودند بلكه حق  نمي

و اين آيات به طور يقين بر اين كه . پنداشتند مي ريوتعالي را در ربوبيت كامالً يكتا و بي ش
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بردند  نمي و اوليايشان پناه ها بت مشركين براي طول عمر، رهايي از مرگ و يا ريزش باران به

وانگهي مشركين هرگز جهت سعادت و يا . گذارند مي كردند صحت نمي و طلب حاجت

توانستند به ديگري متوسل  مي ورآخر چط. بردند نمي محو رنج و مشقت به اوليايشان پناه

شوند آن هم در حالي كه ايمان كامل داشتند كه تمام خوبيها و بديها از جانب خالق جهان 

 . است و سرنوشت هر چيز در دست اوست، آن چنان كه آيات فوق الذكر آن را بيان كردند

 متمسوبر اساس همين دليل قاطع است كه بطالن شرطي كه همواره به آن  ،بنابراين

پرستد  نمي كسي كه غير از حق تعالي را: كنيد مي شود هنگامي كه ادعا مي شويد آشكار مي

مشرك نيست، مگر اينكه معتقد باشد كه سود و زيان در اختيار اولياء و صالحين است 

و ادعاهايتان از نظر  حال آنكه اگر اين شرط درست. همچنان كه در اختيار خالق هستي است

كرد  نمي ود اهلل سبحانه و تعالي حكم شرك ابولهب و ابوجهل و پيروانشان رااسالم صحي  ب

زيرا اين شرط نزد ايشان موجود بود و ايشان هرگز سود و زيان را بجز به حق تعالي، به 

 .اوليائشان نسبت نداند و اين امر در آياتي كه ذكرشان رفت واض  و آشكار است

 بودندتر  ايمان با امروزه مشركين از اسالم صدر مشركين
 توحيد ازتر  راس  تعالى اهلل به ايمانشان و اسالم صدر مشركين توحيد اينكه دليل اما

 اي گنجينه. دريافت توان مي كريم قرآن از نيز بوده تعالي حق به ايمانشان و امروزي ستانپرقبر

 مورد در اليتع و سبحانه اهلل كه آنگاه شود، مي خاموش نورش نه و رود مي زوال به نه كه

﴿ :فرمايند مي اسالم صدر مشركين                        

            ﴾ [11 :العنكبوت]  

 بديشان دسهت و ترس و نگراني ) شوند  مي سوار كشتي( مشركان)هنگامي كه »: يعني

(. كننهد  مهي  و غيهر او را فرامهوش  )خوانند  مي خالصانه و صادقانه اهلل را به فرياد( دهد مي

سپس هنگامي كه خالق هستي آنان را نجات داد و سالم بهه خشهكي رسهاند، بهاز ايشهان      

 .«(شوند مي و به شريكاني براي اهلل معتقد)ورزند  مي شرك
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﴿                                 

    ﴾ [16 :سراءاإل] 

و گرفتهار طوفانهها و امهواج    )رسهد   مي و درياها به شماها  هنگامي كه ناراحتي»: يعني

 بينيهد، وحشهت   مهي  ي در پهنه آبهها شويد و كشتي خويش را همچون پر كاه مي سهمگين

. خوانيد مي گردند كه ايشان را به فرياد مي جز اهلل همه كساني از نظرتان ناپديد( كنيد و مي

اما زماني كه اهلل سبحانه و تعالي شما را از غرق شدن نجات داد و به خشكي رسهانيد، از  

 جان را شريو خالق هستيي ناتوان و بتان بي ها انسان و)گردانيد  مي روي( يكتا پرستي)

 .«، و اصوالً انسان بسيار ناسپاس است(رسازيد مي

﴿                               

                           ﴾ [األنعام :

11 ،12]  

بخشد، در  مي بگو چه كسي شما را از اين احوال و شدايد خشكي و دريا رهايي»: يعني

او را فروتنانه علي و نهايي ( كند و مي بزرگ به شما روهاي  دشواريها و گرفتاري)آن حال كه 

خوريم كه از  مي ، اگر اهلل ما را از اين احوال برهاند، سوگند(گوييد مي)خوانيد و  مي به فرياد

و از هر ( احوال و شدايد)اهلل شما را از آن : باشيم؟ بگو( نعمت و فضيلت او)سپاسگزاران 

 شريكاني كه)سازيد،  مي براي او شريو( با اين وجود)سپس . رهاند مي غم و اندوهي

 . «(خته نيستساها  آن دانيد كاري از دست مي
شدند و در  مي كنند كه مشركين صدر اسالم زماني كه سوار كشتي مي اين آيات ثابت

 و اوليائشان را فراموش ها بت كشيدند، و مي گرفتند و مصيبت را انتظار مي معرض خطر قرار

 شدند و دست به دعا شده و تنها به اهلل سبحانه و تعالي پناه مي را منكرها  آن كردند و مي

و اوليائشان حقيرتر و  ها بت دانستند كه مي زيرا خوب. كردند مي بردند و از او طلب كمو يم

بلكه . از آن هستند كه در اين شرايط بحراني بخواهند كمكي به ايشان برسانندتر  ضعي 
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و اولياء حتي صدايشان  ها بت كردند كه مي رفت و دقيقاً درك مي تفكيرشان از اين هم فراتر

و بنابراين رشته تمام . شنوند چه رسد به اينكه بخواهند جوابگوي دعايشان باشند نمي را هم

اوهامات و اشتباهاتشان در يو لحظه سرنوشت ساز جلو چشمان پاره پاره شده و حقيقت بر 

تواند به هيچ كس به جز اهلل سبحانه و تعالي  نمي يعني اينكه. گشت مي ايشان واض  و آشكار

 .اب پناه برددر حالت ترس و اضطر

 حق به و كردند مي فراموش را خدايانشان سختي هنگام اسالم صدر مشركين چطور

 بردند مي پناه تعالي

 و شده متوسل او به و بردند مي پناه تعالى اهلل به تنها اسالم صدر مشركين كه بود چنين و

 را پرستيدند مي آسايش و امنيت هنگام در كه را اوليايشان و. كردند مي كمو و ياري طلب

 از را آنان تواند مي تعالي و سبحانه اهلل تنها كه دانستند مي خوب زيرا. سپردند مي فراموشي به

 . بخشد رهايي شدن غرض

 معرض در كه هنگامي مشركين يعني آنان كه دهد، مي شهادت موردشان در هم قرآن

 به و شوند مي دور خطر همنطق از كه آنگاه و برند مي پناه تعالي حق به گيرند مي قرار خطري

 و آورند مي روي پيشينيانشان و اجداد آميز شرك سنتهاي به رسند، مي آسايش و امن ساحل

 همان اين آري. دهند مي قرار شريو نذر و ذب  دعا، در تعالي و سبحانه اهلل با را ديگران

 كه جايي آن خوانند، مي مشرك و كرده سرزنش خاطرش به را آنان تعالى اهلل كه است دليلي

﴿ :فرمايند مي                 ﴾ [11 :العنكبوت] سپس هنگامي »: يعني

ورزند  مي باز ايشان شرك. كه اهلل سبحانه و تعالي آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند

 .«(شوند مي و به شريكاني براي اهلل تعالى معتقد)
چنين بود اخالص مشركين صدر اسالم به اهلل سبحانه و تعالي زماني كه در معرض اين 

 .شدند نمي گرفتند، و اينكه به هيچ كس به جز اهلل تعالى متوسل مي خطر قرار
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 پناه اوليايشان به و كنند مي فراموش ها سختي هنگام را تعالي اهلل امروزه مشركين چطور

 برند مي
 و كنند مي عمل اسالم صدر مشركين خالف دقيقاً پرستان قبر و معاصر مشركين آنكه حال

 باليي اينكه محض به و. برند مي پناه او به و پرستند مي راحتي و آسايش در فقط را تعالي اهلل

 اوليايشان درگاه به و كرده فراموش را اهلل آمدند گرفتار مصيبتي به يا و شد چيره ايشان بر

 به فروتني و ذلت با و دهند مي قرار تعالي و سبحانه اهلل رتبهم در را آنان و آورند مي روي

 درگاهشان به زده وحشت و ملتمسانه و كنند مي قرباني و ايستند مي دعا به دست درگاهشان

 . كنند مي نياز و نذر

 حاجي شي  عيسي، ابن العيدروس، التيجاني، الرفاعي، جيالني، بدوي،: امثال اشخاصي

 به ايشان به معتقد اشخاص كه زماني مگر رود نمي حالشان ذكر دمحم شي  و عبدالسالم

 . آيند گرفتار مصيبتي

 هولناك امواج خطر و شوند مي كشتي سوار كه زماني اولياء به معتقدان و پرستان قبر

 و دعا به و برند مي پناه اوليايشان به و سپارند مي فراموشي به را تعالى اهلل كند مي تهديدشان

 شي  يا مدد جيالني يا گويند مي ذلت و خواري نهايت با و ايستند مي درگاهشان به التماس

 حضورشان در حاضر و حي گويي كه پردازند مي ايشان مناجات به چنان و مدد عبدالسالم

 رقابت به يكديگر با نياز و نذر در خواري و ذلت با چگونه كه بينيم مي و .اند ايستاده

 و رفته قبرهايشان زيارت به شدن غرق از نجات صورت در كه شوند مي متعهد و پردازند مي

 چگونه كه بريم مي پي كفرشان و شرك حقارت درجه به كه اينجاست. كنند قرباني ايشان بر

 سط  نازلترين به را عاقل انسان منزلت و كشانده خواري منجالب به را انسان مقام و شأن

 . دهد مي سقوط

 خالقي شود، دور رازقش و خالق از آگاهانه انسان كه ينا ازتر  پست ذلتي و حقارت چه

 استخوانهاي به خشوع و فروتني با مقابل در و بيند مي و شنود مي او با و اوست با هميشه كه

 گوشتهاي رفته رفته و بايستند كرمها انبوه حمله مقابل در نتوانستند كه برد پناه اي پوسيده
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 و كمو طلبها  آن از و برند مي پناه استخوانها به آري. سپردند كرمها به قبر در را خود

 :فرمايند مي كه هنگامي تعالي و سبحانه اهلل راستگوست پس كنند، مي شدن غرق از نجاتشان

﴿                          

    ﴾ [1 :حقافاأل]  

از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه تر  چه كسي گمراه»: يعني

گويند؟ نه  نمي پاسخش را( هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند)تا روز قيامت ( اگر)

از پرستش گران و  و اصالً آنان( شنوند نمي بلكه سخنانش را هم)دهند،  نمي تنها پاسخش را

 . «به فرياد خواهندگان غافل و بي خبرند
آن قدر كه ديدگانم از ديدن  ام، آري من بسيار با اينگونه حماقتها و رفتارها برخورد كرده

اين گونه رفتار جاهالنه خسته و قلبم از شنيدن اين چنين سخنان و ادعاهاي پوچ و بي 

 .اساس شكسته است



 

 

 غرق معرض در كه هنگامي پرستان قبر با كتاب نویسنده درگیری

 گرفتند قرار شدن

 پرستان قبر و اولياء به معتقدان العمل عكس شاهد سرخ درياي در سفرهايم از يكي در

 سال 11 از بيش. شدند مي متوسل اوليايشان به تمامتر چه هر گرمي با چگونه كه ديدم و بودم

 بود نفر 83 از بيش تعدادمان بودم، انايش از تعدادي همراه سرخ درياي روي سفري در پيش

 غول موجهاي محاصره به كشتي و شد طوفان دريا كه بوديم كوچو بادي كشتي يو در و

 كه نمود مي طوري مد هر با و رفتيم مي فرو دريا قعر به جزر هر با كه طوري به افتاد پيكر

 . كنيم پرواز خواهيم مي

 و مدد طلب و دعا كنان فرياد قبورين و اءاولي به معتقدان آميز اضطراب لحظات آن در

 هيچ عهده از كه مردگان از بلكه توانگر و زنده هميشه خالق از نه هم آن و كردند مي ياري

 كه /عيسي ابن سعيد شي  به خشوع و فروتني از مملو قلبي با پس. آمدند نمي بر كاري
 آميخته ترسي با و شدند يم متوسل بود گفته درود به پيش سال 133 از بيش را فاني دنياي

 كنان رقابت و. دين ستون اي كن مدد خودت عيسي، ابن يا عيسي، ابن يا: گفتند مي اميد به

 كه گويي. كنند نذر برايش و رفته قبرش زيارت به نجات صورت در كه شدند مي متعهد

 ام جوانينو عليرغم بنابراين. تعالي و سبحانه اهلل دست به نه و بود او دست به سرنوشتشان

 از غير به كه نيست مسلمان يو شايسته رفتار و عقيده گونه اين كه كنم شان قانع كردم سعي

 پناه تعالى اهلل به كه كردم خواهش آنان از نيت خلوص و فروتني با و. ببرد پناه تعالى اهلل

 ميان اين در نقشي هيچ كه عيسي ابن شي  و بخواهند ياري و كمو او از فقط و ببرند

 اينكه به برسد چه شنيد نمي را صدايشان حتي زيرا بگذارند خودش حال به را اشتند

 و!!!( سركش گمراه،) كردند فرياد و شدند عصباني ناگهان كه كند، اجابت را دعايشان بخواهد

 كشتي از كه داشتند خيال نبودند، عقيده هم ايشان با كه مسافراني و نبود تعالي اهلل رحم اگر
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 . كنند رهايم ادري اعماق به

 ابن ياري به نه) تعالي سبحانه اهلل فضل و ياري به و كرد كش فرو طوفان كه زماني

 كنان گله پرست قبر همراهان گفتيم، مي تهنيت و تبريو همديگر به و يافتيم نجات( عيسي

 شاكر و خوشحال خيلي بايد گفتند مي و ترساندند مي اوليا به داشتن ظن سوء عواقب از مرا

 ماهيها و طوفان طعمه از بحراني لحظات آن در( عيسي ابن) قطب ياري و فضل به كه يمباش

 .يافتيم نجات شدن

 سختي هنگام در اولياء حضور خرافات

 ظلم خودتان به شما. كرديد ام آزرده آشكار كفر چنين اين شنيدن از: گفتم جوابشان در

 فقيد شي  اين. دهيد مي نسبت /سيعي ابن شي  به را اعمال گونه اين مقابل در و كنيد مي

 برآورده را دعاهايتان بخواهد آنكه به برسد چه حال بشنود را صدايتان كه است آن از عاجزتر

 كار به را عقلتان جماعت اي!!. دهد نجاتتان و شود حاضر امواج اين بين در بخواهد و كند

 را صدا مرده كهاند  فرموده مقرر نچني تعالي اهلل و مرده، طلبيد مي ياري به كه را كسي. اندازيد

﴿: فرمايد مي 83 آيه النمل سوره در قرآن در و نشنود            

       ﴾ تواني مردگان را شنوا بگرداني، و نداي  نمي بيگمان تو»: يعني

 كنند و از آن مي پشت( به حق)گوش كران برساني، وقتي كه خود را به ( دعوت)

 .«گريزند مي

﴿                              

  ﴾ [11 :فاطر] ند هر كس را خداو. باشند نمي زندگان هم مساوي مردگان و»: يعني

پند و اندرز آسماني را )تواني  نمي گرداند، و مي (و پذيراي حق و حقيقت)كه بخواهند شنوا 
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مردگان آرميده در گورها را شنوا ( تواني نمي به دل مردگان فرو بري، همان گونه كه

 . (1)گرداني

قرآن آمده ولي با عدم اطالعتان به سنن الهي و امتناعتان از تامل و فهم حقايقي كه در 

 بيند و مي دچار چنين حماقتهايي شده و قلباً از خالقي كه قادر به همه چيز است و با شما

 بريد كه كامالً از شما بي خبرند و نه مي شويد و به مردگان عاجز پناه مي شنود دور مي

و اما نجاتمان نه از فضل و بركت ابن عيسي است و نه هيچ كس . شنوند مي بينند و نه مي

و نه از تقاضاهايتان از فالن انسان صال  و يا )بلكه تنها از فضل و كرم خالق تواناست . گردي

زيرا همه ايشان، چه پيامبران گرامي و چه صالحان پرهيزكار در آن ( پناه بردنتان به پيامبري

لحظات بحراني و سخت با ما نبودند و تنها كسي كه با ما بود همانا خالق بي شريو است كه 

 . اره در خشكي و دريا با ماستهمو

ما منكر آن نيستيم كه اهلل سبحانه و تعالي : اي گفت يكي از ايشان با ژست فيلسوف گرانه

 . ما فوق همه كس است و قادر به همه كار است

قديمي شده، زيرا مشركان صدر اسالم نيز ها  اين گونه سخن پراكني: در جواب به او گفتم

گويي قلباً  مي و اگر به آنچه. اين سخن با كردارت هماهنگي ندارد و. كردند مي آن را زمزمه

و به انساني مرده و ناتوان  كردي نمي ايمان داشتي در آن شرايط بحراني خالق هستي را رها

                                           
 جز شنود نمي را صدا( اي مرده هر) مرده كه است تغيير قابل غير و جهاني ثابت، دنيوي قاعده يو اين -1

 وصيت، اين و. است دسترس در صيخا مورد در هم آن و خاصي دليلاش  درباره كه شخصي درباره

 را صدايشان فقيدشان اولياياند  مدعي كه پرستان قبر دليل پس. دهد نمي تغيير تماميتش در را عموميت

 قاعده اين از را سيد فالن يا شي  فالن تعالي و سبحانه اهلل كه است آمده قرآن در آيا چيست؟ شنوند مي

 جهت صرفاً اگر و بشنوند؟ باشند كه كجا هر در را رانشطرفدا صداي كه داده اجازه و كرده مستثني

 ذات از غير كه است دادهها  آن به را اجازه اين تعالي حق آيا شنوند، مي را صدا مردگان كه بپذيريم بحث

 اجازه اين قبور اهل و مردگان آن به هم باز مقابل در آيا و ؟كنند ياري و مدد طلب آنان از مردم خودش

 كه است سواالتيها  اين كنند؟ اجابت را كنندگانشان تقاضا و طرفداران دعاي بتوانند هك است داده را

 .بياييم پرستان قبر و اولياء هواداران نزد اي كننده قانع جواب ايشان بر توانيم نمي هرگز
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بردي، تا جايي كه به لحاظ ايمان و اعتماد به حق تعالي حتي از مشركين صدر اسالم  نمي پناه

 .بردند مي اقل در شرايط سخت به اهلل سبحانه و تعالي پناهنيز كمتر باشي زيرا آنان ال

 شود مي ظاهر اوليايشان شكل به شيطان چگونه

 و بيزار اولياء از تو: گفت كند مي حجت اتمام من با گويي چه چنان ايشان از ديگر يكي

 آن در ما كه آنچه لذت از را تو تعالي اهلل كه است دليل همين به و. منكري را كراماتشان

 . كرد محروم ديديم بحراني لحظات

 آيا هستم؟ كراماتشان منكر و متنفرم اولياء از من كه گفته شما به كسي چه: گفتم او به

 مقام و شان از اينكه يا و بدهم؟ دشنام اوليايي يا و صال  شخص به كه اي شنيده هرگز

 عنايت وي به تعالي اهلل كه را صالحي انسان كرامت كه اي شنيده آيا باشم؟ كرده كم اوليايي

 شده ياد آن از اكرم پيامبر سنت در يا و آمده قرآن در يا كه كرامتي شوم، منكر را نموده

 من از هرگز آيا هم باز. (1)كنم انكار را غار اهل كرامت كه اي شنيده من از هرگز آيا ؟است

 استناد به كه ار رسول اصحاب و  علي يا و عثمان، عمر، ابوبكر، واليت كه اي شنيده

 دهد مي قرار بهشتي دهندگان بشارت و تعالي حق اولياي زمره در را آنان كه رسول حديث

  باشم؟ كرده انكار را

 نيست موافق شما حماقتهاي با كه كس آن هر به كه نيست اي ديرينه تهمت همان اين آيا

 هر به كنيد؟ مي وارد كند نمي سكوت يتان اطالعي بي مقابل در و ندارد ايمان خرافاتتان به و

 لحظات آن در شما با ديدنش لذت از مرا تعالي اهلل كه بود چيزي چه آن كه بگو من به حال

  ؟كرد محروم بحراني

                                           
 سد را غار از خروجشان راه اي صخره كه است درستكار و صال  انسان سه به مربوط غار اهل داستان -1

 راه و كرده حركت صخره مرحله سه در خيرشان اعمال پاداش به و يكتا خالق لط  به كه بود كرده

 .شد گشوده غار از خروجشان
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 دكل نور از اي شعله همانند كه ديديم را( عيسي بن سعيد شي ) عظيم قطب ما: گفت

 افتاد تالطم از دريا عمالً كه يمديد و. بگيرد آرام كه خواست مي دريا از و بود گرفته را كشتي

 . يافتيم نجات شي  بركت از و

 سال ششصد از بيش وفاتش از كه را عيسي بن سعيد شي  آيا: گفتم او به تبسم با

  ؟شناسي مي اندامش و قيافه با را گذرد مي

  ؟نه كه البته: گفت

 تقاضاي دريا از و بود گرفته را كشتي دكل كه كسي فهميدي چگونه پس: گفتم او به پس

 ؟؟اي؟ نديده را او هرگز كه كسي هم آن و است؟ عيسي بن سعيد شي  همان كرد مي آرامش

 سعيد شي  همان او كه شد نازل وحي تو به آيا باشي؟ ديده هم را شخصي كنيم فرض اگر و

  ؟است عيسي بن

 . نيافت سوالم براي جوابي و شد دستپاچه و گيج وي كه بود اينجا

 بن سعيد شي  نه كشتي دكل روي بر تو كه است اين امر حقيقت: گفتم وا به ادامه در

 در دنيا كه حالي در و ترسناك لحظات آن در ولي را، ديگر كس هيچ نه و ديدي را عيسي

 را سعيد شي  كه كردي تلقين خود به ابليس همياري با و بود شده تيره چشمانت برابر

 اين قطع براي كه جوابي تنها و. شوي غرق شپي از بيش جهالت و گمراهي در تا بيني مي

 آخرين اين آري. مرتد منكر، گمراه،: بگويد كنان فرياد كه بود اين يافت جدل و بحث

 غلطشان استداللهاي و افكار به كاري ضربه كه هنگامي و افراد گونه اين كه است سالحي

 باره اين در تو نظر حال: گفتم دوستم به ميان اين در. زنند مي چنگ بدان شود مي وارد

 وضعيتهاي در تعالي اهلل به اسالم صدر مشركين ايمان كه كند نمي قانع را تو اين آيا چيست؟

  ؟بوده تعالي اهلل به امروزي پرستان قبر ايمان از قويتر بسا چه بحراني و سخت

 كه كردي ادعاي و زدي شرك تهمت افراد گونه اين به كه زماني تو: گفت جوابم در

 صدر مشركان توحيد و ايمان ازتر  ضعي  مراتب به شان توحيد و تعالي اهلل به نشانايما

 بحراني لحظات آن در كه زماني ايشان كه دانيم مي كه حالي در. داشتي روا ظلم است اسالم
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 تعالي اهلل به اطمينانشان عدم راه از نه بردند پناه او به و دادند سر را عيسي ابن شي  يا نداي

 و دريا در را آنان كه است ديگري كس هر يا و عيسي شي  اين كنند فكر اينكه اي و بود

 اهلل كه گونه همان دهد مي جوابها  آن به و شنود مي را صدايشان و كند مي همراهي خشكي

 انجام اعتقاد و ايمان اين به را عمل اين بلكه كند، مي برآورده و شنيده را دعاهايمان تعالي

 يا نداي پس. بپذيرد را دعاهايشان بزرگ اولياي آن به توسلشان بركت به اليتع اهلل كه دادند

 به تعالي حق كه بوده اعتقاد اين به فقط بحراني و سخت لحظات آن در سردادنشان شي 

 چنان كند مستجاب را دعاهايشاناش  پاكي و زهد احترام به و عيسي شي  واالي مقام دليل

 ﴿: فرمايند مي قرآن در نزاهدا اين مورد در تعالي حق چه           

﴾ [11: يونس]  

 . «شوند مي نه ترسي بر ايشان است و نه ناراحت و غمگين»: يعني
افكاري اشتباه قديمي و تكراري است و به داليلي كه خواهم آورد به ها  اين :به او گفتم

ان چه اين گونه اشخاص قلباً معتقد نبودند كه مردگان چن. كند نمي عقل انسان عاقلي خطور

شنوند، و اگر مطمئن نبودند كه  مي در خوشي و سختي با آنان هستند و نداي ملتمسانه آنان را

ي ضعي  و ناتوان در نهايت خشوع و فروتني ها انسان قادر به نجاتشان هستند، هرگز همانند

و اگر واقعاً به . شدند نمي ن، عاجز و بي ارادهو ذلت و خواري دست به دامان مردگان ناتوا

كردند و خود را متعهد به اهداي قرباني در  نمي مردگان عقيده راس  نداشتند در راهشان نذر

زيرا با اراده محكمي كه از ايمان و . كردند نمي راهشان در صورت بر آورده شدن حاجتشان

. كنند نمي به عهد و اداي قرباني كوتاهي گيرد هرگز در راه وفاي مي ترسشان از اولياء نشات

كند در  مي آيا هيچ انسان عاقلي اقدام به صدا زدن، التماس كردن و كمو خواستن از مرده

 دهد، و نه به او سود و يا زيان مي شنود و نه به او پاس  مي داند نه صداي او را مي حالي كه

 رساند؟ مي

 !؟نجنو يا و است كفر يا فقيد اولياي نزد دعا
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 كه معتقدند صادقانه اينكه يا. دارند حالت دو برند مي پناه( اولياء) مردگان به كه كساني

 چنين اينكه يا و هستند دعايشان استجابت و صدايشان شنيدن به قادر مسافت دوري عليرغم

 مرتكب پس( هستند واقع در كه) باشند معتقد امر اين به كه صورتي در. ندارند اي عقيده

 اولياي كه بدانند چه چنان و. نيست بخشش قابل تعالي اهلل نزد در كهاند  شده بزرگ شرك

 اين در كه. كرد قلمداد ديوانه را آنان توان مي نيستند دعايشان استجابت و شنيدن به قادر فقيد

 مسئول و مشرك را آنان يا كن قضاوت خودت حال. نيستند اعمالشان مسئول صورت

 مرده كه است اين امر حقيقت ولي. مسئول غير و ديوانه را آنان اينكه يا و بدان اعمالشان

 بر را آميز شرك اعمال و عقايد اينگونه و شده چيره آنان بر ابليس بلكه نيستند ديوانه پرستان

 به اطميناني چه چنان و. است داده رسوخ قلبشان اعماق به و ساخته گر جلوه زيبا ايشان

 تعالي اهلل بحراني شرايط در هرگز نداشتند اهلل از بيش دگانمر بدست نجاتشان و اولياء قدرت

 . بردند نمي پناه مردگان به ذلت و فروتني وبا كردند نمي رها را

 آنان كه تعالي و سبحانه اهلل براي چيزي چه ايشان و اين؟ از بعد ذاللتي و كفر چه راستي

  ؟؟اند؟ گذاشته باقي است داده روزي و آفريده را

: گفت دستپاچگي كمال در وي رسيدم، بحثمان از مرحله اين به دوستم با نكهاي از بعد

 . ماند ساكت رفته فرو فكر به داد مي نشان كه حالي در سپس و. . .  ولي. . .  ولي

 و هستند روشني نهايت در داليل زيرا بگذار كنار را. . .  ولي. . .  ولي: گفتم او به پس

 بت خرافات و آميز شرك حماقتهاي رد جهت در هم آن. ندارد وجود ردشان براي حجتي

 به را اسالمتان آن با و دهيد مي نسبت دينتان به كه پردازيهايي خيال به تمسو و پرستانه

 . بريد مي سر و برده قربانگاه

 ثابت تو به بخواهم كه نباشد اين به نيازي شرح همه اين از بعد نظرم به: گفتم او به سپس

 مناه، نسرا، يعوق، يغوث، مانند خدايانشان كه نبودند معتقد هرگز اسالم درص مشركان كه كنم

 منكر هرگز واند  شريو تعالي اهلل با زيان و سود و دادن مرگ و كردن زنده در غيره و العزا

 .است چيز همه بر توانا و قادر يكتا خالق تنها كه نبودند اين
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 اسالم از قبل كمونيسم

 را تعالي اهلل وجود مشركين اينكه: گفت باشد كرده پيدا دليلي سيدر مي نظر به كه حالي در

﴿: است آمده چنين 12 آيه در و الجاثيه سوره در. هستند منكر                

                                ﴾ يعني :

بريم در  مي حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سر: گويند مي (منكران رستاخيز)»

گيرند، و جز طبيعت و  مي ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گروهي از ما. كار نيست

گويند، بلكه  نمي يآيا چنين سخني را از روي يقين و آگاه! سازد نمي روزگار، ما را هالك

كه در اين آيه ذكرشان هايي  آن :در جواب به او گفتم. زنند مي برند و تخمين مي تنها گمان

زيستند و  مي ها عرب رفته مشركين نيستند بلكه دنيا گرايان بي دين هستند كه در بين

 ند و نه بهآنان نه به اهلل تعالي معتقد بود .اند امروزي دنباله رو همان عقيدههاي  كمونيست

آري آنان هم وجود اهلل . كنند مي ي مشركين كه عقيده داشتند به حق تعالي نزديكشانها بت

علت شرك مشركين صدر اسالم . كردند مي ي مشركين را ردها بت تعالي را منكر بودند و هم

 زهمانا ربط ايمانشان به وجود اهلل تعالي با واسطه قرار دادن و توسل جستن و كمو طلبيدن ا

 131يشان بوده و اين همان حقيقتي است كه اهلل تعالي در سوره يوس  آيه شماره ها بت

﴿ كنند مي چنين آن را بيان                ﴾ و اكثر آنان »: يعني

 . «باشند مي كه مدعي ايمان به اهلل هستند، مشرك
 هلل تعالي ايمان نداشتند، هرگز براي نزديو شدن به اوپس چنان چه مشركين به ا

 1در اين مورد اهلل تعالي در سوره الزمر آيه شماره . دادند نمي يشان را واسطه قرارها بت

﴿ :فرمايند مي                          ﴾. 
و بدانان )گيرند  مي كساني كه جز حق تعالي سرپرستان و ياوران ديگري را بر»: يعني

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به  نمي ما آنان را پرستش( گويند مي جويند مي تقرب و توسل

 . «اهلل نزديو گردانند
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آنان استناد خواهي به  مي شود و تو مي در حقيقت كساني كه در سوره الجاثيه از آنان ياد

. ي ماده پرست و يا به قول امروزيها كمونيستها هستندها عرب كني مشركين نيستند بلكه آنان

را كه به خاطر نزديو كردنشان به حق تعالي و ( اولياء)زيرا امكان ندارد مشركيني كه خدايان 

كه  پرستيدند منكر وجود خالق هستي باشند، همچنان مي شفاعت خواهي شان نزد حق تعالي

﴿ گويند مي در مورد خدايان و اوليايشان                 ﴾ [1 :الزمر] 

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به اهلل سبحانه و تعالي نزديو  نمي ما آنان را پرستش»: يعني

﴿ .«گردانند         ﴾ [18 :يونس] ميانجيهاي ما در نزد اهلل ها  اين» :يعني

وانگهي اعتراف آشكار مشركين به وجود خالق . «(نمايند مي و در آخرت رستگارمان)تعالى 

 .يگانه در ربوبيتش در آياتي كه قبالً ذكرشان رفت محرز و واض  است

 اسالم صدر مشركان شرك حقيقت

 تعالى اهلل كه است شركي چه آن پس: گفت بود كردهاش  آزرده بحث كه حالي در دوستم

 تا كرده حالل را مالشان و جان گرفتن خاطرش به و است داده نسبت مشركين به قرآن در

 سبحانه اهلل به تو حرفهاي طبق آنكه حال بجنگد، آنان با كه كرده امر پيامبرش به كه جايي

  داشتند؟ قبول وحدانيتش به را او و داشته ايمان تعالي و

 برابرش در افكار كه است حساسي نقطه همان اين و اي ريشه است سوالي اين: گفتم او به

 را خود گوش و چشم نقطه اين در انسان چه چنان و. شوند مي متزلزل قدمهاي و شده گمراه

 مسلمان يو حتي بپردازد مقايسه و بحث به و بينديشد عادالنه و كرده تامل كمي و كرده باز

 آن حال كند، قرباني راهش در و شود تعالي اهلل از غير كسي مندا به دست كه شد نمي يافت

 . باشد زاهدي يا و اولياء پيامبر، شخص

 مشركين شرك حقيقت به شان درايت عدم و حساس نقطه اين از مسلمانان اطالعي بي

 ولي پندارند مي صحي  و جايز را آن كه است كشانده كفري و شرك به را آنان اسالم صدر
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 داده آنان به را حقي چنين يكتا خالق كه آن بدون است كفر و بزرگ شرك مانه حقيقت در

 . باشد

  شرك به گرفتاري از الخطاب بن عمر ترس

 از بيش را شركي چنين به مسلمانان شدن گرفتار از را خود ترس الخطاب بن عمر

 گشوده هم از گره گره اسالم دستاويزهاي: فرمودند كه گاه آن كرد بيان پيش قرن چهارده

 كه كند ظهور اسالم در نسلي چه چنان: گفتند ؟اميرالمومنين اي چطور كردند سوال. شوند مي

 . باشد اطالع بي اسالم از قبل جاهليت از

 نزد وساطت و توسل قصد به و كنان تعظيم و خشوع با و مقدسانه امروزه كه آنان پس

 مردگانشان و قبور برابر در دعا به دست و كنند مي طواف اولياء قبور دور تعالي و سبحانه اهلل

 كه است عملي همان اين كه فهميدند مي اگر كنند، مي قربان و كرده نذر راهشان در و ايستاده

 شمرده كفر و ناميده شرك را آن تعالي و سبحانه اهلل و دادند مي انجام جاهليت عهد اعراب

 اعمال اين كه آنان به خاطرش به و نكرده اصرار آن بر و نزده دست عمل اين به هرگز است

 . ورزيدند نمي غضب شده منكر را

 را آن حقيقت و شرح طلب من از و بودند آن بر اسالم صدر مشركين كه شركي اما و

 قدرت به و داشتند مطلق ايمان يكتا خالق وجود به اينكه وجود با آنان كه است اين كردي

 بنيان را بدعتي بودند، معتقد كامالً و تسليم ريكيش هيچ بدون جهان اداره در ىتعال اهلل مطلق

 آمد بسنده اعتقادشان و فكر به نوآوري اين. بود نفرموده امر را آن هرگز يكتا خالق كه نهادند

 . كرد رسوخ قلبهايشان اعماق در و

هايي  واسطه و اولياء( نسرا و يعوق يغوث، مناه، العزا، الالت،) همانند مخلوقاتي از آنان

 قصد به هم آن و زدند ذب  و نذر دعا، همچون اعمالي به دست و بردند پناه آنان به و هساخت

 در و كنند نزديو تعالي و سبحانه اهلل به را آنان اولياء اين مقابل در كه اوليايشان به نزديكي

 حالي در اين و. كنند شفاعتشان تعالى اهلل نزد بالهايشان رفع و احتياجاتشان شدن آورده بر

 نبوده راضي اعمال اين از و نداده آنان به را اعمالي چنين اجازه هرگز يكتا خالق كه ستا
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 سرزنش خاطرش به را آنان و نموده بيان را آن قرآن كه است موردي همان اين و. است

﴿ :نمايد مي                          

                                    

   ﴾ [18 :يونس]  

رسانند و نه سودي  مي پرستند كه نه بديشان زيان مي اينان غير از اهلل، چيزهايي را»: يعني

و در آخرت )ميانجيهاي ما در نزد حق تعالي هستند ها  اين :گويند مي سازند، و مي ايدشانع

بنام بتان و شريكهاي خالق )اهلل تعالى را از وجود چيزهايي : بگو!( نمايند مي رستگارمان

ندارد؟ ها  آن و زمين سراغي از ها آسمان سازيد كه اهلل سبحانه و تعالي در مي با خبر( هستي

داشت از بودن  مي اي دانيد؟ آيا ممكن است اهلل اگر نماينده نمي را نماينده اهلل ها بت شمامگر )

از هر گونه )حق تعالي متره !( شديد؟ مي گشت، ولي شما با خبر از آن مي آن بي خبر

﴿ .«دانند مي و فراتر از آن چيزهايي است كه مشركان شريكش( شريكي        

            ﴾ [2 :ةالسجد] به جز اهلل سبحانه و تعالي براي شما »: يعني

جز  -كه در پيش اهلل )و هيچ شفيعي (. كه شما را از عذاب خالق هستي برهاند)هيچ ياوري 

 .«شويد مي آيا يادآور. وجود ندارد( برايتان شفاعت كند - با اجازه اهلل تعالى
 

 

 است شرك همانا دادن قرار هستي خالق واسطه را ولياءا

 خدايان دادن قرار واسطه و خواستن شفاعت شدن، متوسل فلسفه همين اساس بر و

 راهشان در و كردند مي بلند ها بت به نياز دست اسالم صدر پرستان بت كه بود( اولياء)

 و اهداف غايت را آنان و نمودند مي طواف قبرها وها  مجسمه دور به و دادند مي قرباني

 تبارك اهلل به شدنشان نزديكتر اي وسيله را آنان همواره و پنداشته آرزوهايشان و آمال جايگاه

 حذر برها  آن از را آنان يكتا خالق كه است اعمالي همان افعال اين. پنداشتند مي تعالي و
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 خاطرش به نيز اكرم پيامبر و است كرده حالل را مالشان و جان اهدار خاطرش به و داشته

 تمامي خاطرش به و جنگيدند آنان با ديگر مواقع و خندق و حنين احد، بدر، جنگهاي در

 . فرمودند قطع آنان با را خود نسبي و قرابتي روابط

 حق در را باشد مي خودش ذات سزاوار فقط كه را عباداتي چنين تعالي و سبحانه اهلل

 قرار خود غضب سزاوار را دهند انجام اعمالي ينچن كه را كساني و دانسته شرك ديگري

 و كردند انتخاب را راهي آنان كه چرا. است ساخته محروم خود رحمت از را آنان و داده

 و كنندگان شفاعت ها، واسطه به مبدل اولياء و ها بت آن وسيله به كه نهادند پايه را بدعتي

 اجازه هرگز تعالي و سبحانه اهلل كه ستا حالي در اين و. شدند تعالى اهلل به نزديكي وسايل

  ﴿ است نداده احدي هيچ به را كاري چنين        ﴾ [ةالبقر :

111]  

  «؟كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او»: يعني
كه ما را قانع كند وجود اين صحبتها جز كلي گويي نيست و دليل قطعي : دوستم گفت

 ندارد بنابراين دليل قطعي تو چيست؟ 

 دليل قطعي باز هم در قرآن است، آنجايي كه خالق يكتا در سوره الحج: در جوابش گفتم

﴿: فرمايند مي                           

                                     

                 ﴾ اي مردم مثلي زده »: يعني

 آن كساني را كه به غير از اهلل تعالى به كمو. بدان گوش فرا دهيد( دقت به)شده است 

براي )توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان  نمي نماييد، هرگز مي خوانيد و پرستش مي

حتي اگر هم مگس چيزي از آنان بستاند و . دست به دست يكديگر دهند( آفرينش آن

و ( كه مگس ناچيز است)هم طالب . توانند آن را از او باز پس گيرند و برهانند نمي برگيرد،

آنان اهلل را آن گونه  .درمانده و ناتوانند( كه بتان سنگين و يا معبودان دروغينند)هم مطلوب 
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چرا كه سنگها و ديگر آفريدگان عاجز و ضعي  را همتاي خالق )اند  كه بايد بشناسند نشناخته

چرا كه همه كائنات را . )است( بر هر چيزي)به حقيقت اهلل قادر و توانا .( دسازن مي هستي

 (. او همچون بتان و معبودان دروغين نيست كه بر آفرينش مگسي توانايي ندارند. آفريده است

كما اينكه در سوره يونس كه پيش از اين ذكرش رفت دعا و استغاثه به غير از درگاه حق 

براي شفاي بيماران را به مشركين حرام كرده و به خاطرش آنان را ا ه تعالي و اختيار واسطه

 داند و مي كند و اين كردارها را شرك و عبادت بجز اهلل سبحانه و تعالي مي سرزنش

﴿: فرمايند مي                  

  ﴾ [18: يونس] 

رسانند و نه سودي  مي پرستند كه نه بديشان زيان مي اينان غير از اهلل، چيزهايي را»: يعني

و در آخرت )اند  ميانجيهاي ما در نزد خالق هستيها  اين :گويند مي سازند و مي عايدشان

 .«!(نمايند مي رستگارمان
توسل جستن و شفاعت )هايشان  سپس حق تعالي با لحني توبي  آميز ادعاها و بهانه

 ﴿ :فرمايند مي را انكار و باطل دانسته و( خواستن                

                   ﴾ [18: يونس]  

 باخبر( به نام بتان و شريكان خالق هستي)ايي بگو آيا اهلل تعالي را از وجود چيزه»: يعني

 ها بت مگر شما)ندارد؟ ها  آن و زمين سراغي از ها آسمان سازيد كه اهلل سبحانه و تعالي در مي

داشت از بودن  مي اي دانيد؟ آيا ممكن است حق تعالي اگر نماينده نمي را نماينده حق تعالي

( از هر گونه شريكي)اهلل تعالي منزه !(. شديد؟ مي گشت، ولي شما با خبر از آن مي آن بي خبر

 . «دانند مي و فراتر از آن چيزهايي است كه مشركان شريكشان
آري، حق تعالي هرگز محتاج كسي نيست كه بخواهد جهت رساندن پيامي و يا به قصد 

 زيرا هيچ امري از حال بندگانش از او پنهان. ميانجيگري بين بندگان و خودش وساطت كند

شان و مرتبت اهلل تعالي بسي واالتر و . ماند كه او را محتاج شفيعي و يا ميانجي كند ينم
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همچنين خالق هستي ايشان را از واسطه قرار دادن صالحين و اولياء بر . هاست اين بزرگتر از

و در ضمن . دارد زيرا كه صالحين نيز همانند خودشان بندگان خالق يكتا هستند مي حذر

رتي نيستند كه بخواهند سود يا زيان خود را تضمين كنند چه برسد كه داراي چنان قد

ي درستكار عليرغم ها انسان بلكه چنين. بخواهند سود و زيان ديگران را متضمن شوند

و . شوند مي نزديكشان به اهلل سبحانه و تعالي با ترس و اميد به رحمتش به حق تعالي نزديكتر

 ﴿: فرمايند مي در سوره االسراء                   

                                    

                 ﴾. 
 (شايسته پرستش)كساني را كه به جز اهلل تعالي : بگو( به مشركان! اي پيغمبر)»: يعني

نه توانايي دفع زيان و رفع ( خواهيد ديد كه)بخواهيد، اما ( به هنگام بال، به كمو)پندارند  مي

تبديل ها  را به خوشيها  و ناخوشي)ون سازند توانند آن را دگرگ مي بال از شما را دارند، و نه

و شريو حق )خوانند  مي آن كساني را كه به فرياد .(كنند و با اينكه از اندوه دردها بكاهند

به درگان حق تعالي، همچون عيسي و عزيز و )آنان كه از همه مقربترند ( دانند مي تعالي

و به رحمت ( طاعات و عبادات استكه )جويند  مي براي تقرب به خالقشان وسيله( فرشتگان

بايد از ( چنان شديد كه)چرا كه عذاب حق تعالي . اهلل تعالي اميدوار و از عذاب او هراسناكند

 . «آن خويشتن را دور و بر حذر داشت

﴿: فرمايند مي و اهلل سبحانه و تعالي در مورد شرك كمو طلبيدن از مخلوقات  

                               

                         ﴾ [12، 11 :فاطر]  

حتي مالكيت و ( نماييد مي و پرستش)خوانيد  مي فرياد و به جز او كساني كه به»: يعني

براي حل مشكالت و رفع )را ها  آن اگر .حاكميت پوسته نازك خرمايي را ندارند

شنوند و به فرض اگر هم بشنوند،  نمي به فرياد بخوانيد، صداي شما را( خودهاي  گرفتاري
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روز قيامت شريو گرفتن و شرك  در( گذشته از اين)توانايي پاسخگويي به شما را ندارند، و 

و (. گوييد مي و بيخودايد  شما ما را پرستش نكرده: گويند مي و)كنند  مي ورزي شما را رد

هيچ كس همچون حق تعالي آگاه از احوال آخرت، به گونه قطع و يقين، از چنين مطالبي تو 

 .«سازد نمي را با خبر

﴿                                  

                            ﴾ [12 :الرعد] حق »: يعني

 كه جز او ديگران را به ياريكساني . تعالي است كه شايسته نيايش و پرستش است

 نمايند و كمترين نيازشان را بر آورده نمي خوانند، به هيچ وجه دعاهايشان را اجابت مي

خوانند، و به جاي خالق هستي، از آفريدگان  مي كه غير حق تعالي را به فرياد)آنان . كنند نمي

بر كنار آبي دور از )ماند كه  مي به كسي( نمايند مي بر آوردن نيازهايشان را درخواست

و آن آب را )و ك  دستهايش را باز و به سوي آب دراز كرده باشد ( دسترس نشسته باشد

و )دعاي كافران . تا آب به دهان او برسد، و هرگز آب به دهانش نرسد(به سوي خود بخواند

 . «جز سرگشتگي و بيهوده كاري نيست( پرستش ايشان

﴿                               

                                

﴾ [1 :الزمر]  

كساني كه جز اهلل . طاعت و عبادت خالصانه براي اهلل تعالي است و بستنها ! هان»: يعني

 جويند، مي و بدانان تقرب و توسل)گيرند  مي تعالي سرپرستان و ياوران ديگري را بر

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به اهلل تعالي نزديو گردانند،  نمي ما آنان را پرستش(: گويند مي

درباره چيزي كه در آن اختالف دارند داوري ( و مومنان)ايشان اهلل تعالي روز قيامت ميان 

و او )كند  نمي هدايت و رهنمود( به سوي حق)اهلل تعالي دروغگوي كفر پيشه را . خواهد كرد

 . «(گرداند نمي را با وجود كذب و كفر به درك و فهم حقيقت نائل



 یکتاپرستی در قرآن  16

ي هستند كه ماهيت مشركين و داليلها  اين .ها آن ها تنها بعضي از داليلند و نه همه اين

اين همان شركي است كه بسياري از مردم به خاطر بي . گذارد مي حقيقت شرك آنان صحت

 .شوند مي اطالعي شان به آن گرفتار

 كنند مي استناد آن به پرستان قبر كه تعبيري بزرگترين انهدام

 و آمده اهليتج دوران عرب مشركين شان در كردي ذكر براين كه را آياتي: گفت دوستم

 اولياء دامان به دست زمانه اين در كه آنان با ربطي هيچ بنابراين. است آنان به مختص

 . كنند نمي صدق آنان بر و ندارند شوند مي

 كه حقيقت اين زيرا. آشكار اشتباهي و باطل است استداللي اين: گفتم دوستم جواب در

 زمان آن در قرآن تمامي واقع در. است فهم قابل امري آمده عرب مشركين مورد در آيات اين

 داده قرار مخاطب را بندگانش آن در تعالي حق كه جاودانه است كتابي قرآن ولي شده، نازل

 و است پيروي مستوجب و جاودانه دستوراتش پس. باشند كه مكاني يا و زمان هر در حال

 . باشند مي پرهيز مستوجب قيامت روز تا و ابدي منكراتش

 و نيستند نزولشان اسباب به منحصر و هستند مردم عموم براي قرآني فاهيمم و احكام

 يعني. است علت رو دنباله حكم مورد اين در كه است اين مسلمانان تمام نزد ثابت اصل

 االجراء الزم نيز عملي چنين بر وارده حكم كند بروز علتي و بزند سر عملي كه هنگامي

 . شود مي

 خودشان امثال بندگان به شدنشان متوسل جاهليت راندو يها عرب شدن مشرك علت

 قبر از امروزه كه است عملي همان دقيقاً عمل اين و باشند، شان شفيع تعالي حق نزد كه بوده

 بر امروزه شده، وارد جاهليت عهد مشركين بر كه شركي حكم رو اين از. زند مي سر پرستان

. است تطبيق قابل تفاوتي هيچ بدون نيز دهند يم قرار واسطه را اولياء كه آنان و پرستان قبر

 قرباني اوليا، نزد دعا تعالي، حق از غير به جويي توسل) عملشان و نيت در گروه دو اين زيرا

 . هستند مشترك كامالً( تعالي حق نزد خواهي شفاعت قصد به نذر و
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 قايل نبدو و گروه دو به را شرك حكم آن اساس بر كه اي مقايسه چنين: گفت دوستم

 وجه هيچ هم با كه است گروهي دو مقايسه دهي مي نسبت ميانشان تفاوت اندكي شدن

 . پذيرفت را آن توان نمي بنابراين و ندارند مشتركي

 كفر اينكه اول. كردم تشري  برايت روشني به را موضوع دو من: گفتم جوابش در

 آن بوده تعالي حق از غير كنندگان شفاعت وها  واسطه اختيار بخاطر جاهليت عهد مشركين

 به قدم امروزي پرستان قبر اينكه دوم. راهشان در دعا و قرباني و نذر همچون اعمالي با هم

 . هستند آنان روش و راه پيرو قدم

 قبر و جاهليت مشركين آميز كفر عمل ميان فرقي چه كه كني روشن برايم تواني مي آيا

 را آنان و خوانده كافر و مشرك را گروه يو خاطرش به تعالي حق كه است امروزي پرستان

 عقوبتي هيچ سزاوار ات عقيده طبق را ديگر گروه و دانسته دوزخ در جاودانگي سزاوار

  ؟هستند مشترك هدف در و متحد عمل در گروه دو هر كه حالي در ندانسته

 و دكردن مي عبادت را تعالي حق از غير جاهليت عهد كفار كه است اين در فرقشان: گفت

 در تعالي حق اينكه كما. است آشكار و واض  گفتارشان در نيز تعالي حق از غير عبادت

﴿: فرمايند مي آنان قول از قرآن                 ﴾ [1:الزمر] ما آنان »: يعني

 . «نندكنيم مگر بدان خاطر كه ما را به اهلل نزديو گردا نمي را پرستش
شوند، عبادت غير از حق تعالي را كامالً منكر  مي اما آنان كه امروزه به اولياء متوسل

كه دست به دامن اولياي مرده شدن و از آنان كمو طلبيدن به معني اند  هستند و مدعي

و ها  اين عبادتشان نيست، بلكه قصدشان تبرك و توسل است و اين همان فرقي است كه ميان

 . جاهليت استمشركين عهد 

همان طور كه قبالً هم اشاره كردم اين نيت و كردار است كه حكم بر : در جوابش گفتم

شود و كلمات بي ارزشي كه براي تبرئه و دفاع از اعمال غلط و ترس از  مي آن مستوجب

شود  مي آيند ارزشي ندارند و اقدام به اين گونه اعمال است كه باعث مي محكوميت بر زبان

اش  عادت كرده و با وجود وابستگي ها بت انساني كه به تعظيم. بر آنان وارد شود حكم كفر
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 پرستد و نخواهد پرستيد آيا نمي اعالم كند كه غير از اهلل سبحانه و تعالي كسي راها  آن به

 تواند قولش علي رغم عملش مانع صدور تهمت شرك و حكم كفر بر او شود؟  مي

 . رك استخير او كافر و مش: دوستم گفت

و . كند مي اي است كه بر قبر پرستان امروزي صدق پس اين همان قاعده: در ادامه گفتم

كند و عليرغم چنين محكوميت  مي اين كردارشان است كه آنان را محكوم به شرك و كفر

 . كنند نمي شوند و بدان اعتراف مي آشكار منكر شرك و كفرشان

ستان امروزي در اين است كه آنان با پس فرق بين مشركين صدر اسالم و قبر پر

 را منكر ها بت از قبر پرستان بودند، وتر  اعترافشان به عبادت غير از حق تعالي صادقانه

اند  حال آنكه قبر پرستان امروزي در سفسطه و وارونه جلوه دادن موضوع خيره. شدند نمي

و سپس آن را منكر شده  زنند مي زيرا به اعمال شرك آميزي چون عبادت قبور و اولياء دست

 . دهند مي و عناوين و اصطالحات ديگري را بدان نسبت

گويم كه افعال مشركين صدر اسالم همانا  مي باز هم به تو: دوستم سفسطه كنان گفت

عبادت غير از اهلل سبحانه و تعالي بوده و براي اين عملشان بود كه مستوجب حكم شرك و 

و بنابراين . در حق اولياي مرده به معناي عبادتشان نيست كفر شدند و كردار مريدان امروزي

 . جايز نيست كه به خاطرش حكم كفر و شرك را به ايشان بكنيم

 از سعي و كوششي كه براي فرار از قبول حقيقت و اعتراف به آن: در جوابش گفتم

ز قبول كردن كه انسان عاقلي مثل تو ا نمي ام كردي زيرا هرگز تصور كني واقعاً خسته مي

 . حقيقت چنين شانه خالي كند

حقيقت ايمان مشركين صدر اسالم به وجود حق تعالي و توحيدشان به صفاتش، و 

حقيقت شركي كه بر آن بودند را برايت بيان كردم و ديگر احتياجي به شرح بيشتر ندارد، 

ت و با جزئيات كامل براي. يعني همان علتي كه به خاطرش محكوم به شرك و كفر شدند

شرح دادن كه حكم شرك ما در حق قبر پرستان امروزي دقيقاً در راستاي مقايسه بين 
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اعمالشان با اعمال مشركين صدر اسالم بوده و اين همان حكمي است كه قرآن بيش از 

 . چهارده قرن پيش بر آنان كرده است

پرستان  و در دنباله اين بحث دقيق و مقايسه صحي  به اين نتيجه رسيديم كه آنچه قبر

دقيقاً ( دعا، كمو طلبيدن، قرباني كردن و نذر)دهند  مي امروزي در حق اوليايشان انجام

. دادند مي مشابه همان اعمالي است كه مشركين صدر اسالم در حق اولياء و بت هايشان انجام

ولي با وجود . و فهميديم كه چگونه حق تعالي اين عملشان را عبادت غير ذات پاكش شمرده

بايست فرق  مي كني كه بين اين دو دسته در حكم مي اين داليل و شواهد باز هم اصرارهمه 

و در اند  گذاشت و اين در حالي است كه هر دو گروه در عملكرد و هدف كامالً مشترك

 . پرستش غير از اهلل سبحانه و تعالي با هم هيچ فرقي ندارند

تو سوال بكنم و توقع دارم جواب  خواهم از مي اي استواري، چون هنوز بر چنين عقيده

توان حقيقت عبادت مشركين صدر اسالم را كه به خاطرش مهر  مي آيا. كاملي به آن بدهي

 و حكم كفر بر آنان وارد شده را برايم شرح دهي؟ من مخصوصاً از تواند  مشرك را خورده

 . د دارد را بفهمخواهم كه جواب اين سوال را بدهي كه اگر تفاوتي بين اين دو دسته وجو مي

اينجا بود كه حالت حيرت زدگي و دستپاچگي به او دست داد و اين سوال همانند شالقي 

كمرش را سوزاند و او را بين دو راهي قرار داد، ولي با وجود اين تسليم نشد و از فرط 

كرد اعتراف كرد  مي حيرت و دستپاچگي به آن حقيقت كه در تمام مدت بحث مان از آن فرار

را صرفاً  ها بت حقيقتي كه بايد بدان اعتراف كرد اين است كه مشركين صدر اسالم: گفتو 

 پرستيدند حال آنكه اعتقاد داشتند كه مي بخاطر دعا، ذب ، نذر، طواف و اعمال مشابه آن

توانند خلق كنند و نه روزي دهند و نه زنده كنند و يا به ميرانند و نه باليي را  مي نه ها بت

از آنان راضي  ها بت و يا خيري را باعث شوند، و هدفشان از اين اعمال اين بود كه دور كنند

شوند و آنان را به حق تعالي نزديكتر كرده و نزد خالق هستي شفاعتشان كنند و مستوجب 

و اين همان اعمالي است كه حق تعالي به خاطرش آنان را . رحمت و لط  حق تعالي گردند

گويم كه تا به  مي كنم و با صراحت نمي و از تو پنهان. بر آنان زدهمشرك ناميده و مهر كفر 
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دانستم و اين بحث و  نمي امروز حقيقت شركي كه مشركين صدر اسالم بر آن بودند را

بسيار عالي، سرانجام بعد از اين : به او گفتم. گفتگويمان بود كه آن را برايم روشن ساخت

طه بحثمان يعني ماهيت عبادت مشركين صدر نقترين  بحث طوالني روي يكي از اساسي

و اين بدان معناست كه تو اموري همانند دعا، ذب ، طواف، نذر و . اسالم متفق القول شديم

حال كه توانستي : و ادامه دادم. پنداري و به آن معترف هستي مي ذلت و پناه بردن را عبادت

شمندم با همان صراحت بدان با موفقيت به سوالم پاس  بدهي سوال ديگري دارم كه خواه

 . پاس  بگويي

آيا قبر پرستان امروزي هدفشان از روي آوري به اوليايشان بوسيله دعا، ذب ، نذر، طواف 

و خشوع براي آن نيست كه اولياء از آنان راضي شوند و در درگاه حق تعالي بر ايشان 

البته اين واقعيت اين  بله: تقاضاي شفاعت كنند و واسطه ايشان نزد حق تعالي باشند؟ گفت

 . توان آن را انكار كرد نمي گونه اشخاصي است و

قبر . پس در مورد شباهت اين دو دسته در اين خصوص توافق كرديم: پس به او گفتم

شوند و مشركين نيز با همان  مي پرستان با دعا، پناه جويي، ذب  و طواف به اوليايشان متوسل

برند  مي و در نهايت هر دو گروه به غير از حق تعالي پناه آورند مي يشان رويها بت اعمال به

 . و اين همان شركي است كه اهلل سبحانه و تعالي آن را حرام كرده است

بعد از اين همه آيا برايت اشكالي دارد كه اعتراف كني كه قبر پرستان با اين اعمالشان به 

م ردي  و متفق القول خداوند شرك كرده و در عمل و هدف با مشركين صدر اسالم ه

  ؟هستند

 يي راها بت بله، ولي اشكالي كه برايم وجود دارد اين است كه مشركين صدر اسالم: گفت

پرستيدند كه ساخت خودشان بودند و نزد حق تعالي هيچ قدر و منزلتي نداشتند حال آن  مي

شوند كه در  مي ي پاكدامني متوسلها انسان كه به قول خودت قبر پرستان امروزي به اولياء و

 نزد حق تعالي قدر و منزلت خاصي دارند چنان چه اهلل سبحانه و تعالي در قرآن هم

  ﴿ :فرمايند مي              ﴾ [11 :يونس]  



 10 یکتاپرستی در قرآن

يا و عذاب در از خواري دن)ترسي بر آنان ( سبحان)بيگمان دوستان اهلل ! هان»: يعني

چرا كه در پيشگاه حق تعالي )گردند  نمي غمگين( بر از دست رفتن دنيا)نيست و ( آخرت

پس فرقي زيادي است (. چيزي براي آنان مهيا است كه بسي واالتر و بهتر از كاالي دنيا است

ن كردند، و بي مي پنداشتند و عبادتشان مي و سنگهايي كه مشركين آنان را خدايان ها بت بين

 . پندارند نمي اولياء و صالحين كه مريدانشان آنان را خدا

شود  مي داري كه به حقيقت منتهي مي از اينكه ديدم در راه صحيحي گام بر: به او گفتم

خرسند بودم ولي متاسفانه باز به روش اوليه خود كه همان اسلوب سفسطه و فرار از حقيقت 

اي دور بزند كه از يو نقطه شروع  ول دايرهشود بحثمان ح مي اي كه باعث است باز گشته

اين روش فرق گذاري بين دو گروه كامالً بي . شود مي شده و همواره به همان نقطه منتهي

 معنا و جاهالنه است و برهاني است ناشي از ضع  و ناچاري و آن قدر پيش پا افتاده است

 . آن را قبول كنيمكه ارزش فكر كردن به آن را ندارد چه رسد به اينكه بخواهيم 

اين اصل كه روي آوردن به كسي يا چيزي غير از حق تعالي و به منظور عبادت شرك به 

كند نزد تمام مسلمانان پذيرفته  مي اهلل سبحانه و تعالي است و فاعلش را از ملت اسالم خارج

شوند، چه  مي به عبارت ديگر هيچ فرقي نيست بين كسي كه به وي متوسل. شده است

اي معظم، چه صالحي، چه سنگي بي زبان و يا شيطان پليد و اين  بر باشد و چه مالئكهپيغم

 . حقيقتي است كه هرگز دو مسلمان روي آن اختالف نظر ندارند

در جريان اين بحث اعتراف كردي كه دعا به درگاه اولياء ذب  و نذر و طواف قبورشان 

را كفر دانسته و آن را  ها بت ن بهو همچنين عبادت مشركين و توسل جستنشا. عبادت است

ولي اينكه متوسل شدن قبر پرستان به اولياء و اهل . شريو قرار دادن با حق تعالي دانستي

داني انحرافي است آگاهانه از راه  مي قبور را شرك ندانسته و حسابشان را از بت پرستان جدا

وشني ماه و خورشيد راست و تالشي است آشكار براي انكار موضوعي كه واقعيتش به ر

 . است
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اي از قرآن و يا سنت ندارد و حتي به لحاظ منطقي  در واقع اين فرق گذاري هيچ پشتوانه

توان آن را توجيه كرد و جز ربط دادن آن به منطق ضديت و زور گويي توجيه  نمي نيز

ويي منطق ضديت و زور گاش  سخناني است كه پشتوانهها  اين .توان برايش يافت نمي ديگري

كردم كه پس از اين همه بحث و جدل هنوز هم اسير و قرباني  نمي است و من تصورش را

 . آن باشي

من نه اسير ضديت هستم و نه قرباني زور گويي و همانند تو حق بيان : در جوابم گفت

عقيده و بينش خود را دارم و اين امري است كه هنوز بدان معتقدم و همچنان كه در ابتداي 

رار گذاشتيم بگذار با صراحت عقيده و افكار خود را بيان كنيم و مسائل را به بحثمان ق

بنابراين نه عصيان بشو و نه مرا از حقم در جهت . صورت عاطفي مورد بررسي قرار ندهيم

توان آن  مي آيد نمي ابراز عقيده و افكارم محروم كن و چنان چه عقيده من به مزاجت خوش

ي و نه با عصبانيت و خشونت زيرا اثر منفي در بحثمان بجا خواهد را با دليل و برهان رد كن

 . گذاشت و ما را از رسيدن به نتيجه مطلوب كه هدف اين بحث است دور خواهد كرد

كنند و  نمي از اينكه عصبانيت و خشونت در برخورد كمكي به حل مشكالت: به او گفتم

 .موافقمدهند كامالً با شما  نمي در رسيدن به هدف ياريمان

 نبود صالحين و اولياء عبادت جز اسالم صدر مشركين شرك

 گمانت و شوي قائل تبعيض گروه دو اين بين حكم در كه ميكني اصرار همچنان چون و

 وسيله به كه ساختند مي ييها بت وها  مجسمه سنگ از اسالم صدر مشركين كه است اين

 پناه صالحين و اولياء به فقط امروزي انپرست قبر آنكه حال شوند، نزديو تعالي حق بهها  آن

 مشركين كه كنم ثابت تو به و دارم بر ميان از را ضعي  گمان اين كه ام آماده من بردند، مي

 شان پاكدامني و نيكي به كه پرداختند مي بندگان نزد دعا و طواف نذر، ذب ، به اسالم صدر

 وها  مجسمه پس. پرستيدند نمي را يكس صالحين و اولياء جز واقع در آنان و داشتند اعتقاد

 نمايندگي را ها بت وها  مجسمه آن كه اشخاصي بخاطر بلكه ماهيتشان خاطر به نه را ها بت



 11 یکتاپرستی در قرآن

 ود، يغوق، يغوث،: مانند. كردند مي نامگذاري آنان اسم به را ها بت و پرستيدند مي كردند مي

 . العزى و الالت نسرا،

 را صالحين و اولياء امروزي پرستان قبر همانند ماسال صدر پرستان بت اينكه دليل اما

 است چيزي اين و يافت كريم قرآن در توان مي را آورند مي بشمار خدا را آنان و پرستيدند مي

 قرار مخاطب را آنان تعالي و سبحانه اهلل. كنيد مكي درك را آن و انديشيد نمي آن به شما كه

 ﴿: فرمايند مي و داده                       

       ﴾ [192 :ألعرافا]  

پرستيد، بندگان همچون خود شما  مي داريد و مي يي را كه به جز اهلل فريادها بت» :يعني

آنان را به فرياد (. د فرياد رس شما باشندتوانن نمي و كاري از آنان ساخته نيست و)هستند 

( كه كاري از ايشان ساخته است)گوييد  مي اگر راست( از ايشان استمداد جوييد)خوانيد و 

 .«(و نياز شما را بر آورده كنند)بايد كه به شما پاس  دهند 

﴿                        

                 ﴾ [21 :العنكبوت]  

و از  اند، اشخاص و اصنام و اشيايي را به دوستي بر گرفته)كار كساني كه جز اهلل، »: يعني

براي )همچون كار عنكبوت است كه  د،ان سرپرستان بر گزيده( ميان آفريدگان، براي خود

بدون ديوار و سق  و در و پيكري كه )اي بر گزيده است  خانه( حفظ خود از تارهاي ناچيز

خانه و ها  بي گمان سستترين خانه.( وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد

كه غير از حق تعالي بر آنان از سستي معبودها و پايگاههايي )كاشانه عنكبوت است، اگر 

  «.(اند كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده)دانستند  مي (با خبر بودند، بخوبياند  گزيده
اي كلي در عبادت براي همگان و در هر زمان و مكان قرار داده  حق تعالي در قرآن قاعده

  ﴿: فرمايند مي است آنجايي كه                  

            ﴾ [1 :الزمر]  
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كساني كه جز اهلل سر . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي اهلل است و بس! هان»: يعني

ما :( گويند مي د،جوين مي و بدانان تقرب و توسل)گيرند  مي پرستان و ياوران ديگري را بر

 .«كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به حق تعالي نزديو گرانند نمي آنان را پرستش

﴿                          

       ﴾ [11: الرعد] 

براي خود بر ( و معبودهايي)بگو آيا جز اهلل اولياء ( اي محمد به مشركان)»: يعني

سودي و زياني ( چه رسد به شما)كه براي خودشان ( ايد تمسو جستهها  آن و به)ايد  گزيده

 «؟ندارند

﴿                               

 ﴾ [ 131 :الكه]  

سرور و سرپرست ( نيز اگر)برند كه به جز من، بندگان مرا  مي آيا كافران گمان»: يعني

رسانند؟ ما دوزخ را براي  مي و معبود را مسجود خويش دانند، بديشان سود)خود گيرند 

 ﴿ .«ايم پذيرايي از كافران آماده كرده               ﴾ [9:الشورى] 

و بلكه جز او را ( گيرند نمي اي حق تعالي را به سرپرستي چنين ستمگران كفر پيشه)»: يعني

 . در صورتي كه سرپرست اوست اند، به سرپرستي گرفته

﴿                  ﴾ [12: األنعام] بگو آيا غير اهلل »: يعني

و زمين  ها آسمان در صورتي كه او آفريننده! سبحانه و تعالي را معبود و ياور خود بگيرم؟

 . «است
كنند كه بت پرستان صدر  مي اين آيات بدون اينكه مجال براي شو بجاي گذارند ثابت

 ي به اولياء و صالحين متوسل شده و آنان را خداياناسالم همانند قبر پرستان امروز

 پنداشتند و به درگاهشان دست به اعمالي همچون، دعا، ذب ، نذر و طواف قبورشان مي
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زدند و با ترس از غضبشان و اميد به شفاعتشان نزد حق تعالي آنان را پرستيده و واسطه  مي

 .دادند مي قرار

 پرستيدند نمي شان تماهي خاطره ب صرفاً را ها بت مشركين

 همانهاي  مجسمه حقيقت در نسرا يعوق، يغوث، مناه، العزا، الالت، همانند، ييها بت پس

 در اسالم صدر پرستان بت و كردند مي حمل خود با را اسمشان كه. بودند صالحين و اولياء

 اين از كدام هر كه را اشخاصي بلكه پرستيدند نمي ماهيتشان خاطر به راها  مجسمه اين واقع

 توانند مي داشتند عقيده كه شخصيتهايي. داشتند نظر مد را كردند مي نمايندگي راها  آن ها بت

 همان دقيقاً پنداشتند، مي صال  و اولياء را آنان و باشند بركت و خير سرچشمه ايشان براي

 . دهند مي انجام امروزي پرستان قبر كه چيزي

 قبر و اسالم صدر پرست بت مشركين يعني گروه ود اين كه شود مي روشن براين بنابراين

 بت كه است گروه دو اين فرق تنها يكسانند و همانند اولياء پرستش لحاظ به امروزي پرستان

 متوسلها  آن به و شده جمع بودند اوليايشان نماينده كه ييها بت دور اسالم صدر پرستان

 جمع شان صالحين و اولياء امگاههايآر و قبرها دور امروزي پرستان قبر آنكه حال شدند مي

 اين و ها بت آن نه حقيقي مقصود كه است حالي در اين و شوند مي متوسلها  آن به و شده

 . كنند مي حمل را شان هويت آرامگاهها

 گويد مي آيي مي كجا از بپرسي گردد مي بر قبور زيارت از كسي از اگر امروز مثال باب من

 با نه و ديده را گيالني شي  بنام كسي او نه حقيقت در آنكه حال آيم مي گيالني شي  نزد از

 آراميده آن در گيالني شي  كه آيد مي آرامگاهي يا قبر نزد از واقع در و داشته، قبلي آشنايي او

 را يعوق يا يغوث، الالت، همانند اشخاصي كه اسالم صدر پرستان بت همانند دقيقاً. است

 عقيده كه بودهايي  مجسمه و ها بت به نيازشان و توجه قيقتح در و شناختند نمي و نديده

 . هستند اجدادشان اولياي نمايندگان داشتند

 از شده ساخته يها بت اسالم صدر مشركين كه كني مي ادعا دليلي چه به: گفت دوستم

 عبادت را مومناني و اوليا بلكه پرستيدند نمي ماهيتشان خاطر به را مس و طال سنگ،
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 اين قاطع دليل: گفتم جوابش در بودند؟ شده نامگذاري اسمشان به ها بت اين كه كردند مي

. بيابي رفت ذكرشان در كه قرآني آيات الي به ال در توجه و تامل كمي با توانستي مي را ادعا

 فقط اسالم صدر پرستان بت كه ادعا اين مورد در ترديدي و شو گونه هيچ جاي كه آياتي

 . گذارند نمي بجا پرستيدند مي را صالحين و اولياء

 كه گمانهايي و شو تمام بردن بين از براي و حجت اتمام و كردن،تر  روشن جهت اينو

 و كند ثابت را ادعا اين كه كنم مي گو باز برايت را مواردي شوي متمسو آن به است ممكن

 .بردارد ميان از نيز را توهاي  شو آخرين

 

 

 بودند نوح قوم از صالحي رجال نسرا و يعوق يغوث،

 قوم به متعلق كه ييها بت :گفت كه كرده روايت عباس ابن قول از بخاري امام -1

اي بنام دومه  بت ود متعلق به قبيله كلب در منطقه. افتادند ها عرب بودند به دست نوح

طي  الجندل و بت سواع متعلق به قبيله هذيل، و يغوث متعلق به قبيله مراد، نهايتاً به قبيله غ

در مناطق بالحوف يا الجرف به نزد قوم سبا منتقل شدند، اما بت يعوق متعلق به همدان و 

مردان صال  و هاي  اسمها  اين نسر متعلق به حمير به خاندان ذي الكالع تعلق گرفتند و همه

 . بودند درستكاري از قوم نوح

رد و از آنان پس از فوت اين اشخاص زاهد و درستكار شيطان قومشان را وسوسه ك

پس مردم اين كار را كردند ولي آنان . آنان را در مجالسشان بگذارندهاي  خواست كه مجسمه

عبادت  ها بت زماني كه اين نسل مردند، حقيقت از بين رفت و. را هرگز عبادت نكردند

  .(1)شدند

                                           
 را مشركين پروردگار كه تعالي حق از غير عبادت كه شد معلوم رفت آن ذكر اين از پيش كه يدموار از -1

 ييها بت از ترس وها  آن به شدن متوسل و ها بت براي ذب  و نذر دعا، همانا كرد، سرزنش آن خاطر به
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سل ن: گويد مي چنين 11، كلبي در كتابش بنام األصنام صفحه مشابه قول ابن عباس -1

آنان را بزرگ دانسته  ها بت سوم كه آمدند گفتند كه اجدادمان به خاطر شفاعت طلبي شان از

 . پس عبادتشان كردند

ها  اين :گويد مي ي ود، سواع، بغوث، يعوق و نسراها بت و محمد بن كعب در وص  -1

ان زيستند و پس از مرگش مي صالحي هستند كه بين دوره آدم و نوحي ها انسان هاي اسم

كردند پس ابليس آمد و بديشان  مي مريداني داشتند كه دنباله رو ايشان بودند و از آنان پيروي

. خواهند بودتر  و براي يادبودي شان جذابتر  اگر مجسمه هايشان را بسازيد واقعي: گفت

سپس بعد از ايشان نسلي . پس پيروانشان اين نصيحت را شنيده و مجسمه هايشان را ساختند

پرستيدند و چنين  مي راها  اين قبل از شما اجدادتان: مد و اين بار ابليس به ايشان گفتديگر آ

 .كردند ها بت شد كه آنان شروع به پرستش اين

 ها بت عبادت شروع

 قومشان صالحين و مسلمانان نامهاي باها  مجسمه و شد شروع آنجا از ها بت عبادت پس

 . شدند گذاري نام

اقوامي  نوح و آدم بين: كند مي روايت چنين قيس بن محمد قول از جرير ابن

اگر مجسمه هايشان : زيستند كه اتباع و پيرواني داشتند كه پس از مرگشان گفتند مي درستكار

اين . خواهد بود پس چنين كردندتر  را بسازيم عبادت مان را يادآوري شان لذت بخش

بن اسحاق نيز در كتابهايشان ذكر روايت را علماي ديگري همچون عكرمه، ضحاك، قتاده و ا

  .اند كرده

                                                                                                             
 ذكرشان كه اعمالي است يادآوري به الزم. )بودند شده ساخته پاكدامن و صال  يها انسان اسم به كه بود

 .(دهند انجام تعالي حق درگاه به بايست مي فقط رفت
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الالت شخصي بود كه : كند كه مي نقل اما در مورد الالت، امام بخاري از ابن عباس -2

 . (1)السويق

الالت شخصي : گويد مي 11ابن الكلي در كتاب األصنام صفحه . كرد مي براي حجاج تهيه

و . پخت مي به شكل مربع السويق را اي زيست و در كنار صخره مي يهودي بود كه در طاي 

اين مشابه با روايت ابن . كند كه الالت از بتي بنام مناه به مراتب جديدتر بود مي ضمناً ذكر

 . عباس است

به عنوان  ها بت :گويد مي در اين مورد شهرستان صاحب كتاب الملل و النحل -1

اي از سيما، قد، قامت و  گويي زندهتا اند  نمايندگان شخصيتهايي فقيد و واال مقام ساخته شده

و اين در حالي است كه ما قطعاً معتقديم كه هيچ عاقلي . وجود اشخاص صال  قومشان باشند

  .(1)سازد كه آن را خدا بخواندش نمي اي را بي انگيزه و با دست خود با چوب مجسمه

ها  آن به و توسل جويي و سپردن سرنوشت شانها  ولي روي آوري اين اقوام به مجسمه

به منزله باال بردن مقامشان و هم ردي  قرار دادنشان با حق تعالي بود آن هم بدون آن كه 

 اي و يا دليلي از حق تعالي داشته باشند و در توجيه اين عملشان براي اين اعمال اجازه

﴿ گفتند مي                 ﴾ [1: الزمر] ما آنان را پرستش»: عنيي 

 . «كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به اهلل نزديو گردانند نمي
به اسم و شخصيت كساني  ها بت آيا بعد از اين همه شكي برايت مانده است كه اين

را  ها بت و در واقع اين. پنداشتند مي ساخته شده بودند كه قومشان آنان را صال  و درستكار

در حالي . پرستيدند مي كردند مي كه بخاطر افرادي كه آنان را نمايندگينه بخاطر خودشان بل

هنوز هم : آشكار بود گفتاش  كه عاليم پذيرش و تسليم از منطقي بودن اين نظريه در چهره

 . اين موضوع داراي اشكاالتي است

                                           
 اصطالح) شود جدا نآ از بلغور كردن الو با كه نرمي آرد جو، و گندم نرم آرد اسوقه جمع السويق -1

 (.عاميانه

 .111-1/111 النحل و الملل كتاب -1
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بر  راها  آن كنم مي اين اشكاالت را براين شرح بده و من انشاء اهلل سعي: در جواب گفتم

 . طرف كنم

خواهي ثابت  مي قرآني و اقوال علمايهاي  آيد كه از ال به الي آيه مي چنين به نظر: گفت

پرستيدند، تا بتوان از  نمي كني كه مشركين قبل از اسالم در واقع بجز اولياء و صالحين را

اولياء و هم در واقع ( به ادعاي شما)طريق تشابه و مقايسه ثابت كني كه قبر پرستان امروزي 

 در حالي كه در آياتي كه ذكر كردي آمده كه مشركين قبل از اسالم. پرستيدند مي صالحين را

ها  انگيزه اصليش اسم ها بت پرستيدند و اگر اين ادعا كه پرستش مي را به خاطر ذاتشان ها بت

يمان بوده كه همانا صالحين و اولياء باشند، حق تعالي اين را براها  آن و شخصيتهاي اصلي

 فرمود و قرآن آشكارا به سرزنش و توبي  مشركين بخاطر عبادت اولياء و صالحين مي روشن

پرداخت، و اين در حالي است كه تمام هشدارها، سرزنشها و نهي كردنهاي قرآن متوجه  مي

چنان چه در سوره حج آيه . كند مي و سنگها منع ها بت مشركيني است كه آنان را از عبادت

﴿ :فرمايند مي حق تعالي 13                  ﴾ يعني :

بر مردم و بر اهلل سبحانه و )دوري كنيد، و از گفتن افتراء  ها بت پليدها، يعني( پرستش) و از»

﴿: فرمايند مي حق تعالي 16در سوره العنكبوت آيه  .«بپرهيزيد( تعالي        

          ﴾ يي را همها بت شما غير از اهلل:( نوح بديشان گفت)»: يعني 

 و)بافيد  مي و دروغي را به هم( سازيد مي تراسيد و مي را با دست خودها  آن كه)پرستيد  مي

 .«(ه اهلل تعالى هستندمعبودهاي ما بوده و وسيله تقرب بها  اين :گوييد مي

﴿: فرمايند مي حق تعالي 11در سوره العنكبوت، آيه                 

           ﴾ شما غير از اهلل،: گفت( ابراهيم خطاب به قوم خود)»: يعني 

كه در زندگي دنيا ( بزهكارانه اي)تنها به خاطر محبت ايد  دهيي را براي خويشتن برگزيها بت

در سوره األعراف آيه  .«دارند( نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبيله خويش)ميان خودتان 



 یکتاپرستی در قرآن  11

﴿ :فرمايند مي حق تعالي 118                  ﴾ بني اسرائيل )»: يعني

 . «بودندها  آن يي داشتند و مشغول پرستشها بت به گروهي رسيدند كه( وددر مسير خ

﴿ :فرمايند مي حق تعالي 11ابراهيم آيه ي  در سوره               

               ﴾ . 
: گفت( پس از بناي كعبه)آنگاه را كه ابراهيم ( براي قوم خود بيان كن !اي پيغمبر)»: يعني

 ها بت را محل امن و اماني گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش( مكه نام)پرودگارا اين شهر 

 . «دور نگاه دار

 ﴿ :فرمايند مي حق تعالي 62نعام آيه در سوره األ              

     ﴾ يي را به ها بت آيا: بدان گاه كه ابراهيم به پدر خود آزر گفت»: يعني

مگر زشت نيست كه انسان عاقل، سنگهاي بيجان را پرستش و !! )گيري مي پروردگاري

 !( دست خود كرنش برد؟هاي  عبادت كند و در برابر تراشيده

﴿: فرمايند مي ليحق تعا 61در سوره الشعراء آيه                 

﴾ به پرستش)پرستيم و دائماً  مي يي بزرگي راها بت :گفتند( مفتخرانه پاس  دادند)»: يعني 

 .«مانيم مي بر عبادتشان ماندگار( پردازيم و ميها  آن

﴿ :فرمايند مي حق تعالي 16در سوره األنبياء آيه               

  ﴾ به اهلل سوگند من نسبت به بتانتان قطعاً : گفت( آنگاه ابراهيم آهسته)»: يعني

وقتي كه پشت بكنيد و برويد ( اي براي نابوديشان خواهم كشيد و نقشه)كنم  مي چاره انديشي

 .(دور شويدها  آن ويد و ازو براي مراسم عيد بيرون شهر ر)

  ﴿ :فرمايند مي حق تعالي 11و  11در سوره األنبياء آيه          

                                    ﴾ يعني :

در اختيار ابراهيم گذارده بوديم ( از موسي و هارون)هدايت و راهيابي را پيشتر ( وسيله)ما »
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آنگاه كه به پدرش و قوم خود . آگاهي داشتيم( براي حمل رسالت)او ( احوال و فضايل)و از 

د؟ و چه ارزشي دارن)كه شما دائماً به عبادتشان مشغولند چيستند هايي  اين مجسمه: گفت

 . «!(ايد؟ را ساخته و پرداخته كردهها  آن چرا بايد چيزهايي را بپرستيد كه خودتان
را بخاطر ها  و مجسمه ها بت كنند كه مشركين مي ها آياتي هستند كه به روشني بيان اين

 بر حذرها  و مجسمه ها بت پرستيدند و بنابراين مشركين را صريحاً از عبادت مي ذاتشان

 .اين نهي و بر حذر داشتن در مورد اولياء نيز آمده است دارد چنان چه مي

 است اولیاء عبادت همانا ها بت عبادت

 هم و اصنام عبادت مورد در هم تعالي حق از غير عبادت از نهي قرآن در بله: گفتم او به

 اولياء يعني تعالي حق از غير عبادت به كه را پرستان قبر حقيقت در اين و. است آمده اولياء

 حق از غير عبادت از كه زماني قرآن چنانچه وانگهي. كند مي محكوم صريحتاً را پردازند يم

 ميان به را اولياء عبادت ذكر و كرد مي بسنده ها بت ذكر به فقط راند مي صحبت تعالي

 هر در اولياء زيرا بناميم اولياء كنندگان عبادت را پرستان قبر توانستيم مي هم باز آورد، نمي

 مشركين توسط ها بت عبادت همانند پرستان قبر توسط اولياء عبادت و نيستند اخد حال

 تجليها  آن از كمو طلب و ترس ذب ، نذر، دعا، همچون اعمالي در كه است اسالم صدر

 . كند مي

 ذاتشان بخاطر را صالحين و اولياء اسالم صدر مشركين كه است اين حقيقت ولي

 و ظاهري شكل خاطر به نه راها  مجسمه و ها بت كه بود حالي در اين و پرستيدند مي

 و صالحين) كردند مي نمايندگي را ها بت اين كه شخصيتهايي از پيروي به بلكه جنسشان

 حق بنابراين. كردم روشن برايت قطعي داليل با قبالً را موضوع اين من و پرستيدند مي (اولياء

 اولياء كنندگان عبادت را آنان ديگر جاي در و ها بت كنندگان عبادت را آنان بار يو تعالي

 به عمالاً درگاهشان در كردن قرباني ها، مجسمه طواف ،ها بت به گرايش با آنان زيرا. نامد مي

 يعني ها بت اين اصلي نمايندگان به جويي توسل با ديگر طرف از. پرداختند مي آنان عبادت
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 براي آنان پنداشتن واسطه و عتشفا طلب ايشان، از درخواست و دعا اولياء، و صالحين

 در اين و پرداختند مي اولياء عبادت به ضمناً و عمالا هم باز تعالي، حق به شدنشان نزديكتر

  .اند نداده آنان به را اي اجازه چنين هرگز تعالي اهلل كه است حالي

 و طواف و شدن جمع و قبرها پوشش بوسيدن با امروزي پرستان قبر كه است اينچنين

 را خود قبور، اين خفتگان راه در نذر و قرباني و برق و زرق پر گنبدهاي تزيين و افشاناطر

 . دهند مي جلوه اولياء كنندگان عبادت ضمناً و قبور كنندگان عبادت آشكارا

 دامن به دست قبور اطراف در طواف و شدن جمع با امروزي پرستان قبر ديگر سوي از

 طلب آنان از و پردازند مي نياز و راز به آنان با برند، مي پناه نآنا به شوند، مي قبور اين ساكنان

 در ضمناً و اولياء كنندگان عبادت زمره در آشكارا عملشان اين با و كنند مي ياري و كمو

 . گيرند مي قرار قبور كنندگان عبادت زمره

 كني ستنادا قبور مورد در عملكردشان به و بپنداري قبور كنندگان عبادت را آنان اگر پس

 نذر و قرباني از) قبور اين ساكنين عبادت بخاطر را آنان چه چنان و اي، زده درستي حرف

 درستي حرف هم باز بپنداري اولياء كنندگان عبادت( ترس و كمو قربت، طلب تا گرفته

 صحيحي حرف هم باز بپنداري هوس و هوا كنندگان عبادت را آنان اگر طرفي از و اي زده

 آلود شرك خواستهاي و ميل روي دنباله و تسليم واقع در قبور كنندگان عبادت ازير اي، زده

 هوس و هوي پرستش حد تاها  آن شان بردن باال و تزيين قبور، به پرداختن با واند  شده خود

  .اند رفته پيش شيطاني

 اهلل براي دادن قرار شرك همانا كه بزرگ شرك به مبتال موارد اين تمام در آنان بنابراين،

 .اند شده است تعالي و سبحانه



 

 

 (1)اسالم صدر مشركین خدایان مورد در بما و بمن واژه در تحقیق

 بازگو برايت را الحق دعوت بنام كتابش در الوكيل عبدالرحمن گفته خواهيم مي اينجا در

 دو به واحد آن در و قصه يو در كه است قرآن بياني راز اين: گويد مي 11 صفحه در كه كنم

 به قصه يو در ديگر عبارت به. كند مي اشاره چيزي به( بما) و كسي به( بمن) ضمير

 كند، مي اشاره واحد آن در بينديشد تواند نمي كه چيزي به و كند فكر تواند مي كه مخلوقي

 بيجان شيء به( بما) اگر مثال من باب. قصه يو در اشاره ضمير دو اين جابجايي راز يعني

 اشخاصي نام به كه است ييها بت وها  مجسمه منظور كند اشاره يشدبيند تواند نمي كه

 .اند شده ساخته اولياء همچون

 يو در كه متفاوتند اشاره ضمير دو واقع در و ندارند يكديگر با فرقي تعبير دو اين پس

 پس .اند گرفته قرار پرستش موردها  آن دو هر كه است اين آن و دارند تشابه وجه هم با مورد

 به گردد مي بر شيء يعني( ما) كلمه و( اولياء) بت اصل به گردد مي بر كسي يعني( من) هكلم

 . است شده پا بر( اولياء) شخصي بنام كه قبري و بت خود

  ﴿ :فرمايند مي 1 شماره آيه حقافاأل سوره در تعالي حق       

             ﴾ از كسي است كه افرادي تر  چه كسي گمراه»: يعني

هم ايشان را به فرياد بخواند و )تا روز قيامت ( اگر)را به فرياد بخواند و پرستش كند كه 

 دهند بلكه سخنانش را هم نمي نه تنها پاسخش را)گويند؟  نمي پاسخش( پرستش كند

  «.(شنوند نمي

                                           
. باشند مي (بما) چيزي به و( بمن) كسي به معناي به كه است عربي كلمه دو ما به و من به كلمه: مترجم -1

 .هستند( جامدان) بيجان و( انسان) جاندار به اشاره ضمير كلمه دو اين
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 ﴿ :فرمايند مي ز اين و در همان سورهو در آيه قبل ا           

         ﴾ درباره چيزهايي كه به جز اهلل به ايد  بگو آيا دقت كرده»: يعني

  «؟اند پرستيد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين آفريده مي خوانيد و مي فرياد
يعني كسي و بار ديگر با ( من)اين دو آيه از چيزي به دو صورت يعني يو بار با كلمه 

پس مواظب باش كه قبر پرستان با . برد مي تواند بينديشد نام نمي يعني شيءاي كه( ما)كلمه 

كنند كه شرك دوران جاهليت سببش  مي آنان ادعا. زيبا جلوه دادن باطل فريبت ندهند

 يعني شيء كه قادر به انديشيدن نيست ياد( ما)زيرا حق تعالي از كلمه  بوده، ها بت پرسيدن

حال . كنم مي معتقد نيستيم و از اولياء طلب ياري و كمو ها بت كند حال آنكه ما به اين مي

داني و ديدي كه به چه صورت  مي را( من و ما)آنكه تو شيوه بياني قرآن را در مورد كلمات 

 . كند مي را جابجاها  آن آورد و مي در آن واحد و در يو قصه حق تعالي اين دو كلمه را

﴿ :فرمايند مي 66تا  19هاي  همچنان كه حق تعالي در سوره الشعراء و در آيه      

                                      

                                 

                             

      ﴾ سر گذشت ابراهيم را براي كافران بيان دار( اي پيغمبر)»: يعني .

كنيد؟  مي چه چيز را پرستش: خود گفت( بت پرست)و قوم ( آزر)هنگامي كه به پدرش 

 :گفتند( مفتخرانه پاس  دادند و)(. باشند مي كي شايسته پرستش، پرستيد مي چيزهايي كه)

 بر عبادتشان ماندگار( پردازيم و ميها  آن به پرستش)پرستيم و دائما  مي ي بزرگي راها بت

شنوند و نيازتان  مي صداي شما را، خوانيد مي را به كموها  آن آيا هنگامي كه: گفت. مانيم مي

و يا زياني ( اطاعت كنيد؟ها  نآ اگر از)رسانند  مي يا سودي به شما ؟كنند مي را برآورده

 چيزي از اين كارها را: )گويند مي(. سرپيچي نماييد؟ها  آن اگر از)سازند  مي متوجه شما

و بتان را )كردند  مي فقط ما پدران و نياكان خود را ديده اين كه اين چنين( توانند بكنند نمي
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شود پدران و  مي مگر. بس كنيم و مي نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي گونه ما پرستش

 بينيد كه چه چيز را مي (كنيد و مي دانيد كه چكار مي)آيا  (نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟

هايي كه شما  آن)دشمن من هستند ها  آن همه. هم شما هم پدران پيشين شما ؟پرستيد مي

 . «بجز خالق جهانيان( دنيد مي معبود خود

 ﴿ صدايتان را بشنوند توانند مي آيا: گفت ابراهيم  ﴾ ، بعد از اين كه

﴿ مشركين گفته بودند             ﴾ ي بزرگي راها بت :يعني 

كه به تو . مانيم مي بر عبادتشان ماندگار( پردازيم و ميها  آن به پرستش)پرستيم و دائماً  مي

 و االاند  ساخته شده ها بت كساني است كه به خاطرشان اين ظور ابراهيمثابت شود كه من

توانند  نمي و اين اشاره به اشياي بيجان است كه .(1)(هل تسمعكم)گفت  مي بايست مي

 . صدايتان را بشنوند

﴿ :گويد مي سپس ابراهيم        ﴾ .د كني مي دانيد كه چكار مي :يعني

﴿ گويد مي دهد و مي پرستيد؟ و بعد از اين ادامه مي بينيد كه چه چيز را مي و      

   ﴾ به جز ( دانيد مي آناني كه شما معبود خود)همه آنان دشمن من هستند : يعني

و  ها بت راهيمشود كه منظور اب مي خالق جهانيان و اين موردي است كه از آن برداشت

 و در غير اين صورت اند، به خاطرشان ساخته شده ها بت در عين حال اشخاصي است كه اين

﴿ گفت مي     ﴾ گفت نمي دشمنان من هستند وها  اين :يعني ﴿  ﴾ (آنان: )يعني ،

ها  اين يعني( فإنها)زيرا آنان ضمير سوم شخص جمع مخلوقات جاندار و عاقل است و 

 . شود مي كه قدرت تفكير ندارند اطالق( بي جان)ضمير سوم شخص جمع است كه به اشياء 

                                           
 هل) كه صورتي در شود مي اطالق جاندار به عربي زبان در( سمعونكمي هل) كه كنيد مي مالحظه: مترجم -1

 مفاهيم و معاني گونه اين به آشنايي با مستقيم رابطه در قرآن دقيق فهم. دارد جامدات به اشاره( تسمعكم

 و مغرضان دست در است اي حربه بنابراين و است شده پوشيده مسلمانان از بسياري بر كه است

 .الهي مفاهيم از اطالع بي مسلمانان ريبف رايب نمايان روحاني
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و چنين است كه در آيات متعددي از يو قصه در قرآن به دو صورت از معبودان 

شود  مي اي استفاده يعني در موضعي از كلمه. شود مي مشركين نام برده( پرستش شوندگان)

شود كه اشاره به  مي اي استفاده عاقل دارد و در جايي ديگر از كلمه كه دال بر موجودات

و اين همه بدين معناست كه مشرك با عبادت اولياء عمالً . اشياي بي جان و بي عقل دارد

  .اند و قبوري كه به نام اولياء بنا شده ها بت :پرستد مانند مي خدايان متعددي را

كين را عبادت كنندگان خدايان دروغين و اتخاذ با استناد به سخنان حق تعالي كه مشر

كند چنين  مي معرفي ها بت وها  كنندگان شريو براي حق تعالي و عبادت كنندگان مجسمه

نتيجه عبادت اولياء و طلب ياري از صالحين ساكنان قبور ها  اين كنيم كه تمامي مي برداشت

بيني  مي في در بيان معبود مشركينو چنانچه اختال. است كه آنان را به دام شرك افكنده است

 از يو منبع سرچشمهها  اين دليلش اختالف در كيفيت اين پرستش است زيرا در نهايت همه

به نقل قول عبدالرحمن الوكيل در ( ها، اولياء، قبور بت)اما در توضي  تعدد معبودها . گيرند مي

 : گويد مي كنم كه مي كتابش بنام دعوت الحق اشاره

 نامند و اين وص  اصلي مي ان را به حكم پيروي از آنان و دعا و غيره اولياءمعبودش -1

 . استها  آن

 توان شريو ناميد، زيرا آنان را همانند حق تعالي مي از طرفي اين معبودان را -1

 . پرستند مي

را داراي صفاتي همچون قابليت ها  اين توان معبودانشان را اهلل ناميد زيرا مي همچنين -1

 . پندارند مي ه بردن و قابليت كمو طلبيدنپنا

 . توان بت و مجسمه هم ناميد زيرا اشيايي قابل لمس هستند مي معبودان را -2

توان معبودان را به خاطر اينكه به شخصيتهاي صال  و پاك نسبت داده  مي از طرفي -1

  .اند شيدهطاغوت ناميد زيرا پيروانشان را با اين صفت به گمراهي و تباهي كاند  شده
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منشا گول زدن و سوق دادن مردم به ها  آن توان معبودان را شيطان ناميد زيرا مي -1

 ﴿ :فرمايند مي 116حق تعالي در سوره نساء آيه . عبادت غير از حق تعالي هستند

                   ﴾ . 
 غير از اهلل سبحانه و تعالي هر كه و هر چه را بپرستند و به فرياد خوانند جز: يعني

و جز اهريمني  اند، نام ماده گذاردهها  آن ي ناتوان و اشياي ضعيفي نيست كه برها بت

چنانچه در اين آيه از معبود در ابتدا به عنوان . نيست كه بسي متمرد و نافرمان است

 خطاب به پدرش ابراهيم خليل. شود مي يطان نام بردهو در انتها به عنوان ش بت

﴿ :فرمايد مي        ﴾ [22 :مريم] اهريمن را پرستش ! اي پدر»: يعني

 . «مكن
و اين بدين جهت است اند  يعني يقين نيز معرفي شده( ظن)در قرآن معبودها با كلمه  -6

 . داشتندها  آن ضرر ازكه مشركين يقين به رسيدن نفع و 

زيرا  اند، يعني ميل و هوس نام برده شده( هوي)و در جايي ديگر معبودها با كلمه  -8

 مشركين از روي هوي و هوس در جستجوي ارضاي خواسته هايشان از طريق اين

 . بودند ها بت

﴿ :چنين آمده است 11در اين مورد در سوره يونس، آيه شماره         

                     ﴾ 
 پيروي( از چيزهايي جز گمان)پرستند،  مي كساني كه جز حق تعالي شريكان را» :يعني

ايشان جز  (.و در حقيقت شريكي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت كنند و بپرستند)كنند  نمي

و در سوره النجم، . «روند و كارشان جز تخمين زدن و دروغ گفتن نيست نمي به دنبال گمان

 ﴿ :آمده است 11آيه شماره                     

   ﴾ در . كنند نمي از هواهاي نفس پيروي آنان جز از گمانهاي بي اساس و»: يعني

توانند  مي و در پرتو آن)حالي كه هدايت و رهنمود از سوي خالقشان براي ايشان آمده است 
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و . «(پي ببرند و رضاي اهلل سبحانه و تعالي را بجويند و راه سعادت بپويند ها بت به ناچيزي

﴿ :فرمايند مي 11در سوره الجاثيه، آيه شماره                   

 ﴾ و با . اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدايي خود گرفته است هيچ ديده»: يعني

اهلل سبحانه و تعالي او را گمراه ( از حق و باطل، آرزو پرستي كرده است و)وجود آگاهي 

 . «ساخته
كند، زيرا  مي ي مشركين را به عنوان أسماء يعني نامها معرفيهمچنان كه قرآن معبودها -9

 . وجود خارجي ندارند

در حال كه ولي فقط اهلل و سبحانه و اند  از طرفي معبودان را در قرآن اولياء نام نهاده -13

 . تعالي است

حال آنكه شفاعت دهنده تنها اند  در موضعي ديگر معبودان را در قرآن شفعاء ناميده -11

  .(1)هلل سبحانه و تعالي استا

﴿ :فرمايند مي 23چنانچه در سوره يوس ، آيه شماره            

                      ﴾ اين معبودهايي كه غير از اهلل»: يعني 

  .«ايد را اهلل ناميدهها  آن بي مسمي نيست كه شما و پدرانتانهايي  مپرستيد چيزي جز اس مي
ها  اين پس نگذار مشركين با اين قبيل صفات و اصطالحات تو را گمراه كنند، زيرا همه

گردند و آن عبادت كسي، يا چيزي است غير از حق تعالي و  مي در نهايت به يو مبدا بر

در واقع ها  اين ا كلمات تو را گمراه نكنند، زيرا تماممواظب باش كه با تغيير اسم و بازي ب

پس امروز براي . بيان كننده يو موضوع هستند كه آن همانا شرك به حق تعالي است

                                           
 از الذكر فوقهاي  قصه در و قرآن در تعالي حق كه كند مي تاكيد موضوع اين بر مبحث اين تمام: مترجم -1

 شرك در كه است محكمي دليل امر اين و. آورد مي ميان به ذكر قصه يو در جان بي و جاندار ضمير دو

 مجسمه كه اوليايي يا و قبرها ،ها بت به بردن پناه بين فرقي هيچ اليتع حق از غير از جويي ياري و

 .نيستاند  شده ساخته هايشان
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مشركين عصر حاضر هيچ حجتي وجود ندارد كه با توسل جوي به آن بخواهند شرك را 

آنان از اين گونه شرك  تعري  و معرفي كنند و مدعي شوند كه ها بت صرفاً در قالب پرستش

و حقيقت چنان در قرآن به وضوح بيان . جويند مي مبرا هستند زيرا از اولياء ياري و كمو

را كه بر باطل سايه افكنده است را از هايي  شده و قابل فهم است كه روشنايي آن تمام ظلمت

 .قرار داده است ها انسان بين برده و باطل را به وضوح در معرض ديد و فهم

 پایان





 

 

 مترجم

 خواننده تو با انتخاب حق و آفريده مخير را انسان تعالي حق نهايت در: عزيز خواننده

 ﴿ :فرمايند مي 111 آيه بقره سوره كريم قرآن در چه چنان است، انديش آزاد       

                                  

              ﴾ . 
دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ( قبول)اجبار و اكراهي در »: يعني

معبودهاي  و ها بت شيطان و)ضالل مشخص شده است بنابر اين كسي كه به طاغوت 

كفر بورزد و به اهلل ( پوشالي و هر موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند

و ( رهاند مي و او را از سقوط و هالك)ايمان بياورد، به محكمترين دستاويز در آويخته است 

و از شنود  مي و اهلل شنوا و دانا است و سخنان پنهان و آشكار مردمان را. اصالً گسستن ندارد

 :فرمايند مي 1و همچنين در سوره اإلنسان آيه . «كردار كوچو و بزرگ همگان آگاهي دارد

﴿                ﴾ ايم، چه او  ما راه را بدو نموده»: يعني

 .«سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس


