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 مقدمه

را  »عنكبوتالت يب«کتابی به نام : اما بعد –حمد و سپاس خداوند یکتا 
یافتم که حاوی دالئل اجتناب از شرک و رّد شبه مشرکین بود و ھمچنین 
دلیل تشبیه مشرک به عنکبوت در بکارگیری منزلی که او را از گرما و سرما 

 نماید در آن وجود داشت. کند و دشمن را از او دفع نمی حفظ نمی
و  ،بیان آن را روشن ۀبا سپاس خداوند موضوعات کتاب را خوب، شیو

و از خداوند خواستارم آن را مفید قرار  ،متقن دیدمآن را  الئل و براھیند
 دھد. و مؤلفش را مستحق پاداش اخروی فراوان گرداند.

 .له وصحبهآنا حممد وينب اهللا عىل صىل
محمد و آل و اصحابش  رحمت و برکت خود را بر پیامبرمانپروردگارا 

 .عطا کن
 صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

 عضو ھیئت علماء بزرگ در عربستان سعودی
 





 
 
 
 

 این رساله را برای چه کسی نوشتم؟

حمد و سپاس خاص خداوند یکتا است، و درود و رحمت خداوند بر بھترین 
 ) و بر آل و اصحاب و پیروان راستینش تا روز قیامت. صی او (محمد  آفریده

 (بنده) خدا به تو ای دوست 
کنم و در آنھا محبت و عالقه را به خاطرت  این کلمات را ھدیه می

شوم و به گریه و زاری  رسانم و با محبتت به خداوند به او نزدیک می می
 صافتم که به وسیله این محبت مرا شامل این فرموده پیامبر گرامی می

: ليق ،اء والشهداءينباألغبطهم ي ،اءيأنبسوا بياهللا عباداً ل ن من عبادإ«گرداند. 
�ساب، أرحام وال أ �هم قوم حتابوا بنور اهللا من غ :من هم لعلنا �بهم؟ قال

ذا إزنون �وال  ،ذا خاف انلاسإافون �منابر من نور وال  وجوههم نور، ىلع
 ١N»حزن انلاس

ھمانا بعضی از بندگان خدا که پیامبر نیستند. اما پیامبران و شھیدان به «
برند. سوال شد آنان چه کسانی ھستند تا دوستشان داشته  غبطه میآنان 

آنان کسانیند بدون اینکه باھم نسبت خویشاوندی  :فرمود صباشیم. پیامبر
داشته باشند با نور خدا (به خاطر خدا) ھمدیگر را دوست دارند. صورت آنان 

 ،رسندت وقتی مردم ترس دارند آنان نمی ،نوری است بر روی منبرھای نورانی
  ».و ھنگامی که مردم اندوه دارند آنان غمگین نیستند

                                                           
، )۷۳۱۸حدیث ( ۴/۱۸۸ومستدرک حاکم . )۵۷۳حدیث ( ۲/۲۳۲صحیح ابن حبان  -١

حدیث  ۱۰/۴۹۵و مسند ابی یعلی . وحاکم گفته است اسناد این حدیث صحیح است
 .داندمی وحسین اسد اسناد آن را صحیح، )۶۱۱۰(



 خانه عنکبوت    ٤

ھر حرفی را که در این رساله بدون شناخت قبلی، اختالط نزدیک و 
ھا بین  تنھا بخاطر خدا است. و اگر سرزمین ،نویسم ارتباط نسبی برای تو می

  :خداوند ۀاین فرمود م،یندارھمدیگر  ارتباط نسبی باو  ،اند ما فاصله انداخته

ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�ََّما ﴿ این  .»گرندیدکیمؤمنان برادر « .]١٠[الحجرات:  ﴾إِۡخَوة
 آمیزد. ارتباط نسبی را به ھم میمسافت را کم کند و 

خداوند صادق  ۀیابد در حالی که تو به وعد چگونه این امر تحقق نمی

ۡوِ�َآَء ﴿ :فرماید یقین و اطمئنان داری که می دالوع
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ َ� َخۡوٌف  ٱ�َّ

ِينَ  ٦٢َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ ْ َوَ�نُوا ىٰ لَُهُم  ٦٣َءاَمُنوا ِ�  ٱۡلبُۡ�َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ� َوِ�  ٱ�ُّ ِۚ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  ٱ�ِخَرة  ﴾٦٤ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ
 .»]٦٤-٦٢[یونس: 

گاه باش« ن یای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگید (دوستان و) اولیآ
ز یمان آوردند، و (از مخالفت فرمان خدا) پرھیه اک ھا ھمان شوند! می
ھای الھی  ; وعده)ا و در آخرت، شاد (و مسرورندیردند. در زندگی دنک می

 ». بزرگن است آن رستگاری یر است! ایتخلف ناپذ
بار  یابد در حالی که دشمن تو ناامید و زیان چگونه (این امر) تحقق نمی

تعالی) در و خداوند (تبارک و ،جنگد زیرا او آشکارا با خداوند می ،است

کس با ھر« .١»اً فقد آدنته باحلربيول يل من عاد«: فرماید حدیثی قدسی می
 .»کردممانا من با او اعالم جنگ دوست من دشمنی کند ھ

                                                           
) آمده است، ۶۱۳۷حدیث ( ۵/۲۳۸۴قسمتی از حدیث طوالنی است که در بخاری  -١

)، مسند أبی ۲۶۲۳۶حدیث ( ۶/۵۶)، مسند أحمد ۳۴۷حدیث ( ۲/۵۸وابن حبان 
 )، وسنن بیھقی وغیره.۷۰۸۷حدیث ( ۲/۵۲۰یعلی 

با  ابن حجر به نقل از طوخی گفته است: ھنگامی که ولی الله کسی است که خدا را 
کند، خداوند نیز او را با حفظ و امان و یاری خود میتقوی و پرھیزکاری پرستش 



 ٥    این رساله را برای چه کسی نوشتم؟

کس ھر« .»اً ويل يل ىمن آذ«: و در روایت امام احمد چنین آمده است
 .»دوست مرا اذیت کند

: »فقد استحل �ار�يت«و در حدیث میمونه در مسند ابی یعلی آمده است 
 ».ن را (برای خود) حالل کرده استاو دشمنی با م«

اً ويل هان يلأمن «آمده است،  ١ن منبه بصورت موقوفبو در روایت وھب 
کس به دوست من توھین کند با جنگ به ھر« .»ةباملحار� فقد استقبل�

 .»استقبال من آمده است

 .»ةفقد بارز اهللا باملحار�«و در حدیث معاذ آمده است 
 .»ابراز جنگ با خدا کرده است«

@.»فقد بارز�«و در حدیث امامه و انس آمده 
 .٢»او با من به مبارزه برخواسته است«

ھا  شویم و مسافت یابد (ما به ھم نزدیک نمی این امر تحقق نمیچگونه 
تو دوست  ،صگردد) در حالی که با استناد به این حدیث پیامبر کوتاه نمی

ى ومن اعد ،كاء رش� من الر�سيال«: فرماید خدای رحمان ھستی که می
اء، يخفياء األتقبرار األ�ب األاهللا  نَّ إاء اهللا فقد بارز اهللا باملحار�ة، ويلأ

                                                                                                                             
کند، و چنانکه آمده: دشمن دشمن، دوست است، و دوست دشمن، مینگھداری 

دشمن است، پس دشمن ولی الله دشمن خداست، و ھرکس با ولی الله دشمنی کند 
رکس با ولی الله اعالم جنگ کند مانند این است که با او اعالم جنگ کرده است، و ھ

 شرح ھمین حدیث. ۱۱/۴۳۲با خدا اعالم جنگ کرده است. نگا: فتح الباری 
حدیث موقوف : حدیثی است که سندش تنھا به صحابی متصل است و از او  -١

 .گذرد (مترجم) نمی
 .به مرجع سابق مراجعه شود -٢



 خانه عنکبوت    ٦

 ،ىح اهلديعرفوا، قلو�هم مصابيُ ن حرضوا لم �و ،دواقَ تَ فْ �ُ ذا اغبوا لم إن ياذل
 .١» غرباء مظلمةً لكرجون من �

با دوستان خدا دشمنی کند با خدا ھرکس  و ،ریاء کمش ھم شرک است«
ابراز جنگ کرده است، ھمانا خداوند نیکوکاران پرھیزگار پنھانکار را دوست 

و وقتی در میان ما  ،گردند کسانی که وقتی غائب شوند ناپدید نمی ،دارد
ھای ھدایتی است که از (فضاھای)  ھای آنان چراغ اند. قلب باشند ناشناخته

 درخشند). آیند (و می یک بیرون میغبارآلود تار
یابد! در حالی که تو غریب افتاده در زمانی  چگونه این امر تحقق نمی

 ٢اولیه آن) غریب گشته است ۀاسالم (چھرحقیقی  ۀھستی که چھر
و منکر به  ،ھمانطور که در ابتداء دعوت چنین بود تا اینکه معروف به منکر

و بدعت به سنت تبدیل شده است. در این راستا  ،معروف، سنت به بدعت
و غربت اسالم شدیدتر گشت. علماء  ،و بزرگان پیر شدند ،کوچک بزرگ شد

                                                           
 دیثح ۴/۳۶۴ )،۵۱۸۲( حدیث ۳/۳۰۳و )، ۴حدیث ( ۱/۴۴مستدرک حاکم  -١

ومسند  ،وسه معجم طبرانی ،)۳۹۸۹(حدیث  ۲/۱۳۲۰وسنن ابن ماجه ، )۷۹۳۳(
 .شھاب و غیره

روایت شده است که پیامبر  سدر صحیح مسلم وکتب حدیث دیگر از ابو ھریره -٢
. »فطوبی للغربا ،یعود غریبًا کما بدأسسالم غریبًا وبدأ اإل«فرموده است  صخدا

غریبانه شروع کرد و در آینده نیز ھمانند (روزھای اول) به اسالم در ابتدای (دعوت) 
 .گردد پس خوشا به حال غریبانغربت بر می

(مسجد انليب،  وهو يأرز ب� املسجدين«ابن عمر در روایت خودش افزوده است که:  
گردد بین دو مسجد او محدود می: «»رهاحج ىلإ ةرز احليأكما ت ومسجد احلرام مكه)

مراجعه شود به صحیح مسلم . »کندر خودش را در سوراخش جمع میھمانطور که ما
 .)۱۴۵) و (۱۴۶حدیث ( ۱/۱۳۰



 ٧    این رساله را برای چه کسی نوشتم؟

و جھل و نادانی عمومیت یافت و علم به  ،افزایشکاھش یافتند و سفھاء 
 حداقل ممکن رسید. 

منان (واقعی) در میان اھل اسالم ؤاھل اسالم در میان مردم غریب، م
اھل سنت (نبوی) که حافظ آن در  ،منان غریبؤغریب، اھل علم در میان م

خره داعیان به سنت و باأل ،ھا ھستند غریب برابر ھواھای نفسانی و بدعت
تر از ھمه ھستند. خداوند تبارک  وی، صابران بر اذیت و آزار مخالفین غریبنب

ْ بَِقيَّةٖ َ�ۡنَهۡوَن  ٱۡلُقُرونِ فَلَۡوَ� َ�َن ِمَن ﴿ :فرماید تعالی می و ْولُوا
ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم أ

�ِض ِ�  ٱۡلَفَسادِ َعِن 
َ
�َۡيَنا ِمۡنُهۡمۗ  ٱۡ�

َ
ۡن أ چرا در « .]۱۱۶[هود:  ﴾إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ

ه از فساد در کقرون (و اقوام) قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی نبودند 
 ». میه نجاتشان دادکی از آنھا، کنند؟! مگر اندکری ین جلوگیزم

 .١و لباس تو غریب است ،ظاھر تو ،پس راه تو

                                                           
گوید : دین او بخاطر من دارند او میؤجمالت نفیسی درباره غربت م /امام ابن قیم -١

فساد ادیان دیگر غریب است. تمسک او به سنت به علت تمسک مردم به بدعت 
دیگران، عقیدۀ او غریب است. بخاطر نماز بد و غریب است به دلیل عقائد منحرف 

نماز او غریب است. بخاطر فساد و گمراھی مردم، راه (درست) او  ،ناقص دیگران
غریب است. انتساب او بخاطر مخالفت با انتساب دیگران غریب است. معاشرتش با 
دیگران غریب است بخاطر اینکه او بر خالف ھواھای نفسانیشان با آنھا معاشرت 

 .کند می
دھنده و کمک از میان مردم یاری ،خالصه: او در امور دنیوی و اخروی غریب است 

بیند. او دانایی است در میان نادانان، اھل سنت است در ای برای خود نمیکننده
کنند، او میان اھل بدعت، در میان کسانی که دعوت به بدعت و ھواھای نفسانی می

کند. در میان مردمی که معروف نزد آنان منکر و به سوی خدا و پیامبرش دعوت می
کند. (مدارج السالکین منکر نزد آنان معروف است او امر به معروف و نھی از منکر می

۳/۱۹۴-۲۰۵(  
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و برای  ،تابی مکن تو در تالشت در دنیا غریبی، در روی گردانی آن بی
تو در حرکتت بر راه راست غریبی، از کمی  ،بدست آوردنش شتابان مباش

 و با افزایش مخالفین غرا مباش.  ،روان وحشت مکن ره
با ذکر، تسبیح، تحلیل، آن را  نصفدر شبھایت غریبی در حالی که 

 ،کنی استغفار و نماز با چشمانی اشک آلود و قلبی گریان آنھا را سپری می
، مانند گریه مجروح و زخمی ،، مانند مادر داغ دیده، بشدت گریانناله کنان

ۡن َءاِمُنواْ ﴿ د:یفرما خداوند می
َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ ٓ إِ�َّ �ََّنا رَّ

َنا َمَع  َٔ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  ٱۡغفِرۡ اَمنَّاۚ َر�ََّنا فَ  َٔ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  بَۡرارِ اتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
 ١٩٣ٱۡ�

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم  إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�ََّنا َ�َ
 .]۱۹۴-۱۹۳[آل عمران:  ﴾١٩٤ٱلِۡميَعادَ 

رد ک مان دعوت مییه به اکم یدی(تو) را شن پروردگارا! ما صدای منادی«
م; پروردگارا! گناھان یمان آوردیو ما ا .»د!یاوریمان بیبه پروردگار خود، ا«ه: ک

ر آنھا) یان (و در مسکیھای ما را بپوشان! و ما را با نیما را ببخش! و بد
امبرانت به ما وعده فرمودی، به ما یله پیپروردگارا! آنچه را به وس. رانیبم

گاه از وعده  چیرا تو ھیز، رسوا مگردان! زین! و ما را در روز رستاخکعطا 
 ».نیک خود، تخلف نمی

نس روزی که قلب تو با خلوت با خدا اُ  –ای بزرگوار  –خوشا به حال تو 
 گرفت در حالی که قلوب بیشتر مردم به دنیا چنگ زده است. 

وقتی که آنان در لھو  ،و آنگاه که از کالم خدا لذت بردیو خوشا به حال ت
 ھای گناه آلود جویای لذت بودند.  و لعب باطل و ترانه

خوشا به حال تو روزی که قلبت عاشقانه و به امید بھشت به سوی 
جز آنانی که رحمت خدا  -ھا  خداوند به پرواز در آمد در حالی که بیشتر قلب
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یدن به حرام و سراب دروغین در حال دویدن به امید رس - شاملشان گشت
 .بودند

اما در عقیده، توحید و بندگی خالصانه خداوند یکتا تو بھترین انسان 
و دیدند که  ،ھستی (آفرین بر تو) چرا که ھمه دیدند صبر و استقامتت را

ناپذیر و  چگونه مال و عمرت را به خاطر دعوت اسالمی با روحی خستگی
 استوار بذل کردی. 

رم  ١الغانأادبی از دست  رسد از استھزاء، اذیت و آزار و بی آنچه به تو می
ھمان راه انبیاء  ،دانی که این مسیر زیرا تو می ،کرده ھرگز به آن مباالت مکن

َ�َقاَل ﴿ :گفت در حالی که به قومش می ÷از نوح ،و پیامبران قبل از توست
ْ َ�َٰقۡوِم  َ  ٱۡ�ُبُدوا  .]٢٣[المؤمنون:  ﴾ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ
برای شما  بحق ه جز او معبودیکد، یتا را بپرستکیای قوم من! خداوند «

 ».ستین
است و خداوند تبارک و تعالی او را  صتا آخرین آنھا که پیامبرمان محمد

ۡ�ُبَد ﴿ دھد چنین فرمان می
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما َ قُۡل إِ�َّ ۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ُ
إَِ�ۡهِ  ۦٓۚ َوَ�ٓ أ

ۡدُعواْ �َ�ۡهِ َ� 
َ
را بپرستم; و »  الله«ه کمن مامورم «بگو: « .]٣٦[الرعد:  ﴾٣٦ابِ  َٔ أ

نم; و بازگشت من بسوی ک ی برای او قائل نشوم! به سوی او دعوت میکیشر
 .»اوست

داشته باشیم که ھمه آنھا به  ÷١و شعیب ٣و صالح ٢و مروری به ھود

ْ ﴿: گفتند قومشان چنین می َ  ٱۡ�ُبُدوا [المؤمنون:  ﴾ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

                                                           
 .منظور یاران بیت عنکبوت است -١
 .۶۵در سوره اعراف آیه  ÷ل ھودوق -٢
 .۶۱در سوره ھود آیه  ÷ل صالحوق -٣
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و ». ستیبرای شما ن بحق ه جز او معبودیکد، یتا را بپرستکیخداوند «. ]٢٣
 :گوید کند و به آنان می خودش را از عبادت قومش تبرئه می ÷ابراھیم

ا ﴿ د یپرست من از آنچه شما می« .]٢٦[الزخرف:  ﴾٢٦َ�ۡعُبُدونَ إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ

َبۡعُت وَ ﴿ :گوید چنین می ÷و یوسف ».زارمیب ِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم  ٱ�َّ
 ِ ُّۡ�َِك ب ن �

َ
ٓ أ ِ �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ َما َ�َن َ�َا � َ�ٰلَِك ِمن فَۡضِل  ٱ�َّ ءٖ ِ ِمن َ�ۡ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َ  ٱ�َّاِس َعلَۡيَنا َوَ�َ 
َ
  .]٣٨[یوسف:  ﴾٣٨َ� �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

ردم! برای ما کروی یعقوب پیم و اسحاق و ین پدرانم ابراھییمن از آ«
ن از فضل خدا بر ما و بر یم; ایزی را ھمتای خدا قرار دھیسته نبود چیشا

 ».نندک رگزاری نمیکشتر مردم شیمردم است; ولی ب
رسد ھرگز تو را  نشینی و ستم که به تو می گردانی، عقب آنچه از روی

منان واقعی و راه بندگان صالح ؤدانی این ھمان راه م سست نکند زیرا تو می
خانواده فرعون و غالم (اصحاب  من، و این راه از مؤخدا قبل از شما است

 الله تا ن شاءإود) تا احمد بن حنبل و ابن تیمیه تداوم داشته است و دخاأل
ی روی آن حاکم شود بر دوام خواھد ھا انسان زمانی که دین خدا بر زمین و

گردد. و  و ھر اذیتی از تو دور می ،٢شود بود. بر تو ھر مشقتی آسان می
 خواھی دید. 

                                                                                                                             
 .۵۹عام آیه در سوره ان ÷ل شعیبوق -١

رضهم من ياحلق ال  ن ىلع�ظاهر ميتأمن  ةال تزال طائف«فرماید: می صپیامبر خدا -٢
 .»كذلكمر اهللا وهم أ يتيأ هلم حىتذخ

خواھند آنھا را ای از امت من بر راه حق استوارند، کسانی که میھمیشه عده« 
توانند ضرری به آنان برسانند تا اینکه حکم خدا نازل شود و آنان شکست دھند نمی

 )۱۰۳۷(، )۱۹۲۳(، )۱۹۲۲(، )۱۹۲۱(، )۱۹۲۰(صحیح مسلم حدیث » ھمچنانند
 .وغیره
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کران  تی که در دریای بیای جز مانند انگش ھر تالشی که بذل کرده
خوانی که از  بری نیست. در حالی که این آیه خداوند را میدعوت فرو

 ٥قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر�﴿ :کند نقل می ÷پیامبرش نوح
َ�ٰبَِعُهۡم  ٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي إِ�َّ فَِراٗر�

َ
�ّ�ِ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

ْ ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم وَ  واْ وَ  ٱۡسَتۡغَشۡوا ُّ�َ
َ
ْ �َِياَ�ُهۡم َوأ وا ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعۡوُ�ُهۡم  ٧ٱۡستِۡكَباٗر� ٱۡسَتۡكَ�ُ

اٗر� ٨ِجَهاٗر� ۡرُت لَُهۡم إِۡ�َ َ�ۡ
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
ٓ أ ْ َ�ُقۡلُت  ٩ُ�مَّ إِّ�ِ َر�َُّ�ۡم  ٱۡسَتۡغفُِروا

اٗر� ۥإِنَّهُ  َمآءَ يُۡرِسِل  ١٠َ�َن َ�فَّ ۡمَ�ٰٖل  ١١اٗر�َعلَۡيُ�م ّمِۡدرَ  ٱلسَّ
َ
َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

نَۡ�ٰٗر�
َ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم � ِ  ١٢َوَ�نَِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ ا َلُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ مَّ

 .]١٣-٥[نوح:  ﴾١٣َوقَاٗر�
تو دعوت  یگفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز به سو ÷نوح «

فزود. خداوندا! من ھـر یق بر آنان نجز فرار از ح یزیردم. اما دعوت من چک
انگشـتان  یامرزیـد و) تو آنھـا را بیاوریمان بیه (اکردم کزمان آنھا را دعوت 

دند و در یچیشان را بر خود پیھالباس شان قرار داده، وھای گوش ش را دریخو
 یردند. سـپس آنھـا را بـا صـداکبار کدند و به شدت استیمخالفت اصرار ورز

د و یـقـت توحیارا و نھـان (حقکردم. آشـکبلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت 
ش آمـرزش یپروردگـار خـوان داشتم. به آنھا گفتم: از یآنان ب یمان را) برایا

بر  یدر پ یپت آسمان را کپربر یھا باران تا ار آمرزنده است.یه او بسکد یبطلب
 نـد، وک یمـ کمـکن و شـما را بـا امـوال و فرزنـدان فـراوا شما فرو فرستد.

. چرا شما (از دھد یارتان قرار میدر اخت یآب جار یسرسبز و نھرھا یھا باغ
 ».د؟یستیخدا عظمت قائل ن ید و) برایترس یخدا نم

به قول پیامبر  مگردان دھم و باز می من تو را ارجاع می -ای دوست  -

ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ﴿ زد که قومش را ندا می ÷خدا نوح ِ َوقَاٗر�مَّ َّ�ِ١٣﴾ 
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ِ َوقَاٗر�﴿ ،]١٣[نوح:  ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ د یترس یچرا شما (از خدا نم« .﴾١٣مَّ
 . »د؟یستیخدا عظمت قائل ن یو) برا

گوید با صدای بلند به آنھا بگویی ای مردم شما را  نفست به خودت می
چه شده است که برای خداوند ارزش و احترام قائل نیستند. در حالی که او 

 پرستید.  شما را آفریده است اما شما غیر او را می
شما را چه شده است که برای خداوند ارزش و احترام قائل نیستند. در 

آید و (در عوض) شر و معصیت  عمت او برای شما فرود میحالی که فضل و ن
 رود.  شما به سوی او باال می

کنی مبارزه  شود چون تو خیال می سپس اشک از چشمانت جاری می
 –انسان و شیطان) پایانی دردناک دارد که دشمن خدا ھمیشگی (بین 

ود را از ارث فرضیش ـشود و ھمراھش نصیب خ از آن خارج می –شیطان 
ببرد، تا وعده خود را  –پناه بر خدا  –ه قعر جھنم ـکند تا آنھا را ب ریافت مید

ۡفُروٗضا﴿ شدتحقق بخ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�
َ
از « .١]١١٨[النساء:  ﴾١١٨َ�

                                                           
َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿ -١ ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ َما  ۦنَُوّ�ِ

ٰ َونُۡصلِهِ  َ إِنَّ  ١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦتََو�َّ َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ِ َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ٓ  ۦٓ إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا ٱ�َّ إِ�َّ
رِ�ٗدا إَِ�ٰٗثا ۘ لََّعَنُه  ١١٧�ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ ُ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا  ٱ�َّ َّ�

َ
َوقَاَل َ�

ۡفُروٗضا ُهۡم فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاَذاَن  ١١٨مَّ َمّنِيَنَُّهۡم َو�ُمَر�َّ
ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
نَۡ�ٰمِ َوَ�

َ
َو�ُمَر�َُّهۡم  ٱۡ�

 ُ ِۚ نَّ َخۡلَق فَلَُيَغّ�ِ ۡيَ�ٰنَ َوَمن َ�تَِّخِذ  ٱ�َّ ِ َوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن  ٱلشَّ اٗنا  ٱ�َّ َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ
بِيٗنا ۡيَ�ٰنُ يَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم  ١١٩مُّ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َوَ�  ١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا ٱلشَّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
أ

کسی که بعد از آشکار شدن حق، با « .]١٢١-١١٥[النساء:  ﴾١٢١يٗصاَ�ُِدوَن َ�ۡنَها َ�ِ 
پیامبر مخالفت کند، و از راھی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به ھمان راه که 

کنیم; و جایگاه بدی دارد. خداوند، شرک به او  بریم; و به دوزخ داخل می رود می می



 ١٣    این رساله را برای چه کسی نوشتم؟

گیرد  و درد و الم تو را فرا می». نی خواھم گرفتیبندگان تو، سھم مع
مشھورش را در عمق جھنم که بر جھنمیان  ۀبآوری خط ھنگامی که بیاد می

َ إِنَّ ﴿ :خواند می ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن  ٱۡ�َقِّ وََعَدُ�ۡم وَۡعَد  ٱ�َّ
َ
َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ 
َ
ٓ أ ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓواْ  ٱۡسَتَجۡبُتمۡ ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

 ٓ ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
۠  أ نَا

َ
ۡ�ُتُموِن  � َ�ۡ

َ
نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ أ

َ
بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَمآ أ

ٰلِِم�َ ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ  ِ�مٞ  ٱل�َّ
َ
  .]٢٢[إبراهیم:  ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ

خداوند به شما وعده حق داد; و من به شما وعده «: گوید) شیطان می«(
ه دعوتتان کنیبر شما تسلطی نداشتم، جز ا ردم! منک(باطل) دادم، و تخلف 

د; خود را ینکن، مرا سرزنش نید! بنابر ایرفتیردم و شما دعوت مرا پذک
ادرس من! من یادرس شما ھستم، و نه شما فرید! نه من فرینکسرزنش 

ف ید، (و اطاعت مرا ھمردیه از قبل داشتکشما درباره خود،  کنسبت به شر
ی کاران عذاب دردناکمسلما ستم» افرم!کزار و ید) بیاطاعت خدا قرار داد

 ».دارند

                                                                                                                             
آمرزد. و  ھرکس بخواھد (و شایسته بداند) میآمرزد; (ولی) کمتر از آن را برای  را نمی

ھرکس برای خدا ھمتایی قرار دھد، در گمراھی دوری افتاده است. آنچه غیر از خدا 
روح)، که ھیچ اثری ندارد; و (یا) شیطان سرکش و  ھایی است (بی خوانند، فقط بت می

بندگان تو،  از«ویرانگر است. خدا او را از رحمت خویش دور ساخته; و او گفته است: 
سازم! و به  کنم! و به آرزوھا سرگرم می سھم معینی خواھم گرفت! و آنھا را گمراه می

دھم که (اعمال خرافی انجام دھند، و) گوش چھارپایان را بشکافند، و  آنان دستور می
و ھر کس، » را تغییر دھند! (و فطرت توحید را به شرک بیاالیند!) آفرینش پاک خدایی

جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است. شیطان به آنھا شیطان را به 
سازد; در حالی که جز فریب و  دھد; و به آرزوھا، سرگرم می ھای (دروغین) می وعده

شان جھنم است; و ھیچ  دھد. آنھا (پیروان شیطان) جایگاه نیرنگ، به آنھا وعده نمی
 ».راه فراری ندارند
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شوند بخاطر حزن و  ھای تو جاری می ھا قطره قطره بر گونه و آن اشک
اندوه و ترحم بر آنان از اینکه سرنوشتشان به این مسیر دردناک رسیده است 

 و راه فراری غیر از آن ندارند.  ،یابند که پناھگاھی از آن نمی

إِنََّك َ� َ�ۡهِدي ﴿ :خداوند است ۀمن برای تو این فرمود بخش ارمغان آرام
ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ 

َ
َ َمۡن أ ۚ  ٱ�َّ  .]٥٦[القصص:  ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء

نی; ولی کت یه دوست داری ھداکسی را کتوانی  تو نمیای پیامبر) «(
 ». ندک ت مییرا بخواھد ھداھرکس  خداوند

من آتو این است که ھمانا تو به منزلی  ۀارمغان آرام بخش من دربار
 روزی که بیشتر آنان وارد خانه عنکبوت شدند. ،داخل شدی

 
 دوستدار تو

 



 
 
 
 

 خانه عنکبوت

ِينَ َمَثُل ﴿ :فرماید خداوند می ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َكَمَثِل  ٱ�َّ
َ
أ

ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ  ۡوَهَن  ٱ�َّ
َ
ۖ �نَّ أ لَۡو َ�نُواْ  ٱۡلَعنَكُبوِت� َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ بَۡيٗتا

َ إِنَّ  ٤١َ�ۡعلَُمونَ  � وَُهَو  ۦَ�ۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ءٖ  ٱۡلَعزِ�زُ ِمن َ�ۡ
ۡمَ�ٰ َوتِۡلَك  ٤٢ٱۡ�َِكيمُ 

َ
ٓ إِ�َّ  ُل ٱۡ�  ﴾٤٣ٱۡلَ�ٰلُِمونَ نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقُِلَها

  .]٤٣-٤١[العنکبوت: 
بوت است کدند، مثل عنیای خود برگزیر از خدا را اولیه غکسانی کمثل «

ھای خانه  ن خانهیتر ه سستکرده; در حالی کای برای خود انتخاب  ه خانهک
داند،  خوانند می ر از او مییآنچه را غخداوند . دانستند بوت است اگر میکعن

ه ما برای مردم کی است یھا مثال ھا این م است.یکر و حیناپذ ستکو او ش
 ».نندک نمی کان آن را دریم، و جز دانایزن می

ھمانا خداوند این مثال را برای : گویند مفسرین می تدر تاویل این آیا
 جمادات، حیوانات، نباتات،زند که با اتخاذ اولیاء غیر او مانند  کسانی می

طلبند و بر آورده شدن  ی زنده یا مرده، آنھا را به فریاد میھا انسان
و امیدوارند که آنان را یاری دھند و  ،خواھند نیازھایشان را از آنھا می

شوند. آنان  ھا و شدائد به آنھا متمسک می و ھنگام سختی ،روزیشان برسانند
تا در آن جای  سازد می تند وقتی که خانهدر این کارشان مانند عنکبوت ھس

بگیرد و حامیش باشد. در حالی که این خانه به ھیچ صورت به او سود 
نماید و در برابر دشمن از او  رساند، او را از گرما، سرما، باران حفظ نمی نمی

کند. سپس خداوند  نیاز نمی کند و در واقع او را از ھیچ چیزی بی دفاع نمی
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دھد به اینکه او  کند مورد تھدید قرار می کسی که غیر او را پرستش می
گاه است.   (خداوند) بر اعمال آنان آ

گاه  جان) که شریک او قرار می و بر موجوداتی (از جاندار و بی دھند آ
 .١و بزدودی جزای (شرک) آنھا را خواھد داد ،است

 »از خانه عنکبوت ٢های علمی معجزه«
شناس و نگھداری از گیاھان در  از دانشمند حشره را خواندم ٣بحثی

زندگی  ۀدانشکده زراعت دانشگاه عین الشمس، دکتر البمبی. این بحث شیو
کشد. و  اش را به میان می عنکبوت، کیفیت ساخت خانه و روش صید طعمه

این آیات  ۀھای علمی ثابت شده در محدود سپس به بحث اعجاز قرآن و یافته
 پردازد.  می

ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ َكَمَثِل ﴿ :کند بحث خود را با این آیه شروع می دکتر  ٱ�َّ
 ۖ (در این آیه) کلمه اتخذت را  –تبارک وتعالی  –خداوند : گوید او می .﴾بَۡيٗتا

 آورده است. 

                                                           
کانی) و کتاب تفسیر و(ابن کثیر) وفتح القدیر (ش عظیمالآن مراجعه شود به تفسیر قر -١

 .تفسیر ھمین آیه با اندکی تصرف و تلخیص –الکریم الرحمن (سعدی) 
گوید : ای کاش به جای اعجاز تعلیق: شیخ صالح الفوزان (خدا او را حفظ کند) می -٢

 ؛شد زیرا اعجاز قرآن از چند نظر زیر استعلمی، اعجاز بحثی گفته می
از نظر احاطه علمی به آنچه در گذشته بوده و آنچه در  )۲از نظر لغت و اسلوب  )۱ 

از نظر احکام بشری قابل بحث که خطا پذیر  )۴از نظر احکام شرعی  )۳آید آینده می
کند زیرا از طرف خداوند نیستند اما سه قسم اول به ھیچ وجه در آنھا خطا نفوذ نمی

 .اندحکیم حمید نازل شده
االھرام قاھره در ماه رمضان مبارک با تحقیق مایسه عبدالرحمن  هاین بحث را روزنام -٣

 .بخش سوم منتشر کرد» یقین در عصر علم«تحت عنوان 



 ١٧    خانه عنکبوت

نث داللت کند ؤنث است و تاءتانیت به آن متصل شده تا بر مؤاین فعل م
 در حالی که کلمه عنکبوت مذکر است. 

یک خطای لغوی در  –پناه بر خدا  -رسد  آنچه در وھله اول به ذھن می
پس خطا علمی است  ١گوید اگر خطای لغوی درست باشد آیه است. دکتر می

در صورتی که این خطا غیر ممکن است از آفریدگار عنکبوت و خالق تمام 
 جھان ھستی صورت بگیرد. 

طبیعت عنکبوت  ۀاراما در خالل دروس متفاوت علم حشرات و بحث درب
 حقائق زیر برای ما روشن گردید. 

توانند خانه بسازند بلکه تنھا  ھای مذکر نمی اینکه عنکبوت :حقیقت اول
ای که در انتھای شکم او قرار دارد  نث بوسیله نخ بافته شدهؤعنکبوت م

 کند و این نخ در عنکبوت مذکر وجود ندارد.  اقدام به ساختن خانه می
کند تا وقتی که  نث اقدام به ساختن خانه نمیؤعنکبوت م :حقیقت دوم

در این حال ساختن خانه عامل مھمی  ،گردد شود و آماده ازدواج می بالغ می
 باشد.  در جذب عنکبوت مذکر است که طبیعتًا قادر به ساختن خانه نمی

نث با تارھای بافته شده که با مھندسی خاص و ؤعنکبوت م :حقیقت سوم
به نوعی که  ،سازد می برد، خانه خود را آنھا را به داخل ھم میبطور فنی 

العاده حساس است. و با ماده لزج و  نسبت به ھر تحرک خارجی فوق
ای به محض اینکه بر آن مرور  چسبناکی آغشته شده است. که ھر حشره

                                                           
شناس دربارۀ واژه عنکبوت اختالف دارند برخی آن را مذکر و برخی دیگر علماء لغت -١

د : عنکب جنس عنکبوت گویدانند. ابن منظور (در لسان العرب) مینث میؤآن را م
ھم مذکر و ھم مونت بیاید. قرطبی (در کتاب تفسیرش) از فراء نقل  دتواناست و می

 .کند که (این واژه) مذکر است و به این قول اعراب استشھاد کرده استمی
 علــــی ھطــــالھم مــــنھم بیــــوت

 

 اتبناھــــا ن العنکبــــوت ھــــوأکــــ 
 

 .۱۳/۳۰۶و تفسیر قرطبی ، ۱/۶۳۲مراجعه شود به کتاب لسان العرب / ابن منظور / جلد 
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چسبد و این تارھا حشره را به بند  کند یا نزدیک شود فورًا به آن می
 نکه عنکبوت ماده برسد و صید را دریافت کند. کشند تا ای می

بعد از اینکه ازدواج به پایان رسید و عنکبوت نر ماده را  :حقیقت چھارم
ھایش را  رود تا تخم عنکبوت ماده به مکان دور و مطمئنی می ،باردار کرد

 بگذارد. 
کند ناگھان  اش احساس امنیت می در این ھنگام که مذکر در خانه

خورد. این امر باید صورت بگیرد  برد و او را می بر او حمله میعنکبوت ماده 
 .١ھا بسیار مھم ھستند زیرا تارھای بدن عنکبوت نر در عملیات رسیدن تخم

چند مورد برای ما  هبا این حقایقی که دانشمند از بحث خود در آورد
 روشن شدند. 

رین ت خانه عنکبوت بطور مطلق از نظر ساخت و نازکی تارھا از سست -۱
و  ،تارھایی که نه در گرما و نه در سرما حافظ نیستند ،ھا است خانه

مفسران و آیند ھمانطور که  در برابر دشمن مدافع به حساب نمی
 اند.  متخصصین گفته

اما  ،ترین خانه است رغم اینکه خانه عنکبوت بطور مطلق سست علی -۲
 ۀبرای ھر حیوانی که بر آن مرور کند یا نزدیک آن شود دام یا تل

 اندازد).   آید (و آنھا را به دام می نصب شده به حساب می
سستی خانه عنکبوت تنھا به حالت ظاھری و حسی ساخت آن بر  -۳

از آنجا که عنکبوت نر  ،بلکه یک سستی معنوی ھم دارد ،گردد نمی
و درست به دلیل اینکه  ،دانست  اذبی میآن را برای خود محل امن ک

 گاه او شد.  عاقبت قتل ،گمان برد محل امنی برای اوست

                                                           
 .ترتیب ظاھری حقائق در اصل بحث مطرح نیست -١
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اگر بخواھیم متوجه وجه شبه کامل بین خانه عنکبوت و کسانی شویم 
 ،ای واضحتر طائفه ،گزینند که به غیر از خداوند اولیائی برای خودشان بر می

کسانی که به غیر از  ،ی مردگانندھا بینیم که بنده آشکارتر از کسانی نمی
کنند،  از آنان طلب یاری می ،اند خداوند برای خودشان اولیائی بر گزیده

 طلبند.  کنند، و از آنان می حیوان بر ایشان ذبح و یا نذر می
 : دھیم در این باره سخن را در امور زیر بسط می

دم اند. و اینکه سّر ع خطرناک بودن شرکی که در آن قرار گرفته -۱
 مغفرت خداوند برای مشرک است. 

 دھند.  عباداتی که نزد قبور برای غیر خدا انجام می -۲
 اند.  ھایی که آنھا را دست آویز خود قرار داده ابطال شبھه -۳
حصاری که شارع مطھر برای صیانت از توحید دور قبور قرار داده  -۴

 است. 
 حکمت از زیارت قبور در شریعت اسالم.  -۵
 قبور به انحراف کشانده است.  ۀرچه چیز آنھا را دربا -۶
 .اند انه عنکبوتی که بدان چنگ زدهشود خ سرانجام متالشی می -۷
 خره مطابقه وجه شبه بین آنھا و بین خانه عنکبوت. باأل -۸

 پردازیم. به بسط و تفصیل آنھا میبعد از اجمال و اختصار 
 





 
 
 
 

 گیرد در عبادتی که نزد قبور صورت می شرک

تنھا به عبادت خودش و عدم اتخاذ شریک و  –تبارک وتعالی  –خداوند 
 .نّد برای او (در بندگی) امر کرده است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱۡ�ُبُدوا ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ٱ�َّ

ِ  ٢١لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َض َجَعَل لَُ�ُم  يٱ�َّ
َ
َمآءَ فَِ�ٰٗشا وَ  ٱۡ� نَزَل ِمَن  ٱلسَّ

َ
بَِناٗٓء َوأ

َمآءِ  ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ
َ
نُتۡم  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعُلواْ ِ�َّ

 .]٢٢-٢١[البقرة:  ﴾٢٢َ�ۡعلَُمونَ 
ه کسانی را که شما، و کد; آنینکای مردم! پروردگار خود را پرستش «

ن را بستر شما، و یه زمکآن. دیار شوکزید، تا پرھیش از شما بودند آفریپ
ن) را ھمچون سقفی باالی سر شما قرار داد; و از آسمان یآسمان ( جو زم

 ھا را پرورش داد; تا روزی شما باشد. وهیله آن، میآبی فرو فرستاد; و به وس
از  کیچ ید (ھیدان ه میکد، در حالی یانی قرار ندھین، برای خدا ھمتایبنابر ا

 ».دھند) اند، و نه شما را روزی می دهیآنھا، نه شما را آفر

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿ :فرماید و در جایی دیگر می
ُ
َ َوَمآ أ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

ه خدا را کنیبه آنھا داده نشده بود جز ا یو دستور« .]٥[البینة:  ﴾ُحَنَفآءَ 
 ».نندکاو خالص  ین خود را برایه دک یبپرستند، در حال

ٓ إِيَّاهُ ﴿ :فرماید و در جایی دیگر می �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
[اإلسراء:  ﴾۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 ».دیو پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرست« .]٢٣

ْ ۞وَ ﴿ :فرماید و می َ  ٱۡ�ُبُدوا ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ  ٱ�َّ   .]٣٦[النساء:  ﴾ا
 ».دیز را ھمتای او قرار ندھیچ چید! و ھیو خدا را بپرست«
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نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ :فرماید و می �َس وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
ه عبادتم کنیجز برای ادم) یبرنگزامبران را ی(و پدم یافریمن جن و انس را ن«
 . »شوند)! کیابند و به من نزدیامل کن راه تینند (و از اک

 صدر کنار پیامبر خدا«: روایت شده است که گفت ساز معاذ بن جبل
 ما حق اهللا ىلع يتدرأ ا معاذي«: فرمودند صسوار االغ بودم، پیامبر خدا
 حق اهللا ىلع«: علم قالأاهللا ورسوهل : اهللا؟ قلت العباد؟ وما حق العباد ىلع

عذب من ال ين ال أاهللا  ئاً، وحق العباد ىلعيوا به ش�رش�عبدوه، وال ين أالعباد 
 ١N»ئاً يبه ش كرش�

و حق بندگان بر الله تعالی  ،دانی حق الله بر بندگان ای معاذ آیا می«
این حق خدا بر بندگانش : فرمودند .الله و رسولش داناترند: چیست؟ گفتم

و ھیچ چیز را شریک او قرار ندھند، و حق  ،است که او را پرستش کنند
، دھد بندگان بر خداوند این است که کسی را که چیزی را شریک او قرار نمی

 عذاب ندھد.

ا ي :قلت«چنین آمده است.  سدر صحیحین از حدیث عبدالله بن مسعود
 ٢N»كو خلقن جتعل هللا نداً وهأ: ظم؟ قالعأاذلنب  أيرسول اهللا، 

اینکه : گفتم ای پیامبر خدا، چه گناھی بزرگترین گناه است؟ فرمودند«
 ». برای خداوند شریک قرار دھی در حالی که او تو را آفریده است

و عبادت خداوند یعنی پیروی از او با اجرای تمام دستورات او که توسط 
عبادت اسم «: گوید اند. شیخ االسالم (ابن تیمیه) می پیامبرانش تبیین شده

جامعی است برای اعمال و اقوال ظاھری و باطنی که خداوند آنھا را دوست 
                                                           

حدیث  ۱/۵۸ وصحیح مسلم ،)۵۹۱۲حدیث ( ۵/۲۳۱۲متفق علیه، صحیح بخاری  -١
)۳۰(. 

 .)۸۶) و صحیح مسلم (۷۰۸۲متفق علیه، صحیح بخاری ( -٢
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 .١»دارد و از آنھا راضی است
ھمانطور که اصل اسالم  ،و اصل عبادت نھایت زلت و خضوع است

 فرمانبرداری و تحت االمر در آمدن است. 
به امر و  و مقید ،سپارد تمام این تعاریف عنان انسان را به دست شرع می

شود و تمرد  گردد، فاسق می و جز کسی را که بر می ،کنند نھی او می
کند. این چنین شخصی عنان کارھایش را به شیطان  ورزد استثناء نمی می

و  ،سپارد تا او را به طرف تاریکی شرک و پرتگاه سقوط ببرد مطرود می
 گردد.  داند در چه وادیی ھالک می باالخره نمی

و مورد ترحم قرار گیرند  ،ادی نباید به حال آنھا ناراحت شداین چنین افر

م �ت�تر«: فرماید شنوند که می پیامبر معصومش را می ۀدر حالی که فرمود
 غ عنها يز�نهارها ال كلها ضاء يل ابليىلع

َّ
@٢N»كهال إال

است.  روشن دمی رھا کردم که شب آن مانند روزش  شما را در سپیده«
 ». گردد شود مگر اینکه ھالک می کسی از آن منحرف نمی

و  –أل–شود جر در معصیت اوامر خداوند  نابودی و ھالکت حاصل نمی
چرا که وظیفه آنھا است که رساالت  ÷سرپیچی از دستورات پیامبرانش

ھا بندگی خداوند یکتا و کفر به  الھی را به مردم برسانند که محور این رسالت

َ�ٓ ﴿ :فرماید شوند. خداوند می است که شریک او قرار داده میچیزھایی 
َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ ِ ِ  ٱۡلَ�ّ ُٰغوتِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب  ٱ�َّ

ِ  ٱۡسَتۡمَسَك َ�َقِد  ِ ب ۗ وَ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوة ُ لََها [البقرة:  ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ

را) راه درست از راه انحرافی، یست. (زیراھی نکن، ایدر قبول د« .]٢٥٦
                                                           

 .۱۰/۱۵۰وی مجموع الفتا -١
مسند امام ، )۴۳حدیث ( ۱/۱۶ وابن ماجه ،)۳۳۱حدیث (۱/۱۷۵مستدرک حاکم  -٢

 .احمد
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طان، و ھر یه به طاغوت ( بت و شکسی کن، یروشن شده است. بنابر ا
می چنگ کره محیمان آورد، به دستگیافر شود و به خدا اکانگر) یموجود طغ
 ».خداوند، شنوا و داناستست. و یه گسستن برای آن نکزده است، 

کسی که اخبار گذشتگان و داستان بازماندگان را که خداوند در کتابش 
بدین  ،یابد خطر و بزرگی جنایت را در می ۀبیان کرده است، بیازماید. انداز

 :فرماید ) میأخاطر این آیات در قرآن زیاد تکرار شده است. که الله (

﴿ ْ ْولُوا
ُ
ُر أ  إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
ر کشه متذیتنھا صاحبان اند« .]١٩[الرعد:  ﴾١٩ۡلَ�ٰبِ ٱۡ�

 ».شوند می

ْ فَ ﴿ د:یفرما و می وا ْوِ�  ٱۡ�َتِ�ُ
ُ
أ بَۡ�ٰرِ َ�ٰٓ

َ
 .]٢[الحشر:  ﴾٢ٱۡ�

 ». رتیصاحبان چشم و بص ید ایریپس عبرت بگ«

كِرٖ ﴿ د:یفرما و می دَّ   .]١٥[القمر:  ﴾١٥َ�َهۡل ِمن مُّ
 ».رد؟یه پند گکسی ھست کا یآ«

ۡؤِمنِ�َ ﴿ د:یفرما میو  ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
ۖ َوَما َ�َن أ [الشعراء:  ﴾٨إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة

شترشان ھرگز مؤمن ین، نشانه روشنی است (بر وجود خدا); ولی بیدر ا« .]٨

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ د:یفرما و می». اند! نبوده َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
[ص:  ﴾ۦكَِ�ٌٰب أ

ات آن تدبر یم تا در آیا ردهکه بر تو نازل کت کتابی است پربرکن یا« .]٢٩
 .»نندک

 ھای پاک از آن پند امثال این آیات در قرآن فراوانند، برای اینکه قلب
در قرآن کریم ھرکس  و ،ی روشن فکر در آن تامل کنندھا انسان و ،گیرند

عبادت خداوند یکتا  کند که قرآن حول محور توحید تامل کند مشاھده می
 ،دھد از خداوند و اسماء، صفات، افعال و اقوال او چرخد. قرآن خبر می می

و دعوت است به سوی بندگان او به  .پس قرآن توحید عملی خبری است
تنھایی و بدون شریک و دوری از ھر چیز غیر از او است که پرستش 
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نھی و الزام به  پس قرآن توحید ارادی و اکتسابی و شامل امر و ،شود می
پیروی از این امر و نھی است. پس قرآن بیان حقوق توحید و مکمالت آن 

دھد از احترام موحدان و سرنوشت آنان در  است. و ھمچنین قرآن خبر می
دھد از  و ھمچنین خبر می ،دنیا و پاداش نیک یکتاپرستی آنان در آخرت

که در قیامت بخاطر مشرکین و سرانجام بد آنھا در دنیا و عذاب دردناکی 
 ۀپس تمام قرآن دربار ،خروج از مسیر توحید برای آنان آماده شده است

و  ،شرک و اھل آن ۀو دربار ،و سرنوشت متمسکین به آن ،توحید و حقوق آن
 .١جزاء مناسب حال آنان است

عده زیادی از قبرپرستان با وجود حقوق  ،رغم ھمه این مطالب علی
تر از بیابان است به درون شرک  ز راھی که وسیعخالص خداوند با گستاخی ا

 -اند که موجب خلود آنان در مراتب پایین عذاب جھنم است.  اکبر افتاده
پس بسیاری از عباداتی را که شایسته خداوند یکتا است برای  –پناه بر خدا 

دھند  غیر خدا انجام دادند. از جمله عباداتی که برای غیر خدا انجام می
 : عبارتند از

 دعاء و یاری خواستن -۱
 ،ای باشد که از موالی خودش طلب کمک نکند توان تصور کرد بنده نمی

ای سرانجام خطرناکی دارد.  و در برابر او متضرع و ذلیل نشود. چنین بنده

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ :فرماید خداوند می
َ
ِينَ أ  ٱ�َّ

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  پروردگار « .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
ه از عبادت کسانی کرم! ید تا (دعای) شما را بپذیمرا بخوان«شما گفته است: 

 . »شوند ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می بر میکمن ت

                                                           
  ۳/۴۵۰مدارج السالکین / ابن القیم  -١
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ِ ﴿ :دیفرما میو  ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
ِينَ بَِهاۖ َوَذُرواْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ

�ِهِ  ۡسَ�ٰٓ
َ
ی ھا نام و برای خدا،« .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ۦۚ أ
ه در اسماء خدا کسانی را کد! و یھا) بخواناست; خدا را به آن (نام کین

شوند)، رھا  ش قائل مییبرا کینھند، و شر میر او ینند (و بر غک ف مییتحر
 ». نندیب دادند، می ه انجام میکد! آنھا بزودی جزای اعمالی را یساز

ن ُ�ِيُب ﴿ د:یفرما میو  مَّ
َ
وٓءَ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ  ٱلسُّ
�ِض� َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء 

َ
ه کسی کا یبھترند)  ھا بت آیا«( .]٦٢[النمل:  ﴾ٱۡ�

سازد، و شما را  ند و گرفتاری را برطرف میک دعای مضطر را اجابت می
 ». ؟دھد ن قرارمییخلفای زم

ۡ�ُبَد ﴿ د:یفرما میو 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما َ قُۡل إِ�َّ ۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ُ
ۡدُعواْ  ۦٓۚ َوَ�ٓ أ

َ
إَِ�ۡهِ أ

  .]٣٦[الرعد:  ﴾٣٦ابِ  َٔ �َ�ۡهِ َ� 
ی برای او قائل نشوم! به کیرا بپرستم; و شر»  الله«ه کمن مامورم «بگو: «

 .»نم; و بازگشت من بسوی اوستک سوی او دعوت می

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ د:یفرما میو 
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ �َذا َس� إَِذا  ٱ�َّ

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَ  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا و « .]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ۡرُشُدونَ َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
م! کینند، (بگو:) من نزدکه بندگان من، از تو در باره من سؤال کھنگامی 

د یم! پس بایگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی کدعای دعا 
 .»ابند (و به مقصد برسند)یاورند، تا راه یمان بیرند، و به من ایدعوت مرا بپذ

درست نیست آن را برای کسی جز آفریدگار  ،بزرگی استدعاء عبادت 
آسمان و زمین بخوانیم. ولی به کار این قبرپرستان بنگر که این عبادت 

طلبند) اصحاب  دھند (نیاز خود را از آنان می بزرگ را برای اموات انجام می
و ھمچنین  ،دروسیھا، قناوی و جیالنی و ع سوقیدھا،  بدوی: قبور از جمله
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در  –أ –ن دیگر در مشارق و مغارب زمین در صورتی که خداوند مدفونی

َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ :فرماید کتاب محکمش از این کار نھی کرده است. و می
 ِ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ ٰلِِم�َ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ �ن  ١٠٦ٱل�َّ

ُ َ�ۡمَسۡسَك  ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ  ۥٓ بُِ�ّ
 ۦۚ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َ

ِ  ۦيُِصيُب بِهِ   .]١٠٧-١٠٦[یونس:  ﴾١٠٧ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
گر ه اکانی، مخوان! یرساند و نه ز ه نه سودی به تو میکزی را یو جز خدا، چ«

فر یکا یو اگر خداوند، (برای امتحان  .اران خواھی بودکنی، از ستمکن یچن
سازد; و اگر اراده  جز او آن را برطرف نمیھیچکس  انی به تو رساند،یگناه،) ز

از ھرکس  بهآن را  مانع فضل او نخواھد شد!ھیچکس  ند،کری برای تو یخ
 . »م است!یرساند; و او غفور و رح بندگانش بخواھد می

کنید جز آفریده  که شما نزد آنھا دعا میھایی  این خداوند خبر داده است،
توانند برای خود یا دیگران سود و یا ضرر داشته  آنان نمی ،خدا نیستند

توانند مرگ و زندگی  و ھمچنین نمی ،رسان باشند یتوانند روز باشند، و نمی
 حیات پس از مرگ بدست آنان نیست. و ،را به کسی ببخشند

ِينَ إِنَّ ﴿ :فرماید داوند میخ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  ٱ�َّ
َ
ِعَباٌد أ

ۡم  ١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱۡدُعوُهمۡ فَ 
َ
رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
�

ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۗ 
َ
ۖ أ ٓ وَن بَِها ۡ�ُ�ٞ ُ�ۡبِ�ُ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ٓۖ أ يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِها

َ
لَُهۡم �

ْ قُِل  َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ�  ٱۡدُعوا   .]١٩٥-١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٥ تُنِظُرونِ ُ�َ
د)، بندگانی ینک د (و پرستش مییخوان ر از خدا مییه غکی را یھا آن«

د به شما ید باییگو د، و اگر راست مییھمچون خود شما ھستند; آنھا را بخوان
ا (آنھا حداقل ھمانند خود شما) یآ. تان را برآورند)یپاسخ دھند (و تقاضا

رند یزی را بگیه با آن چکی دارند یا دستھایه با آن راه بروند؟! کی دارند یپاھا
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ی ھای گوش اینند؟! یه با آن ببکا چشمانی دارند یاری انجام دھند)؟! ک(و 
ن یه چنکنون کا«(دام،) بگو: ک چیه با آن بشنوند؟! (نه، ھرگز، ھکدارند 
د، و یواند (بر ضد من) بخیا خدا قرار داده کیه شرکش را یی خوھا بت است،)

اری از آنھا کد ید، (تا بدانیای مھلت ندھ د، و لحظهیشکبرای من نقشه ب
 ».ست)یساخته ن

ۡمَثالُُ�ۡمۖ ﴿ :فرماید بعد از اینکه خداوند می
َ
پس دعاء نزد آنھا چه  ﴾ِعَباٌد أ

در حالی  ؟بلکه توسل و استغاثه به آنھا چه مفھومی دارد ؟معنایی دارد
و از  ،شنوند دھد که آنان مردگانند، دعاء را نمی خداوند از آنھا خبر می

 .مملکت خداوند دارای ھیچ چیز نیستند

ُ َ�ٰلُِ�ُم ﴿ :فرماید خداوند می ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ تَۡدُعوَن ِمن  ٱ�َّ
َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ  إِن تَۡدُعوُهمۡ  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦُدونِهِ 
ْ َما  كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َلُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

  .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ 
ت (در سراسر عالم) از آن یمکن است خداوند، پروردگار شما; حایا«

د) حتی به اندازه پوست یپرست د (و مییخوان او می ه جزکسانی را کاوست: و 
د صدای شما را یاگر آنھا را بخوان. ستندین کھسته خرما مال کناز

(و  کامت، شریند; و روز قیگو شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی نمی
گاه و) خبھیچکس  شوند، و ر میکپرستش) شما را من ر تو یمانند (خداوند آ

 ». سازد خبر نمی ق) بایرا (از حقا
و اعالم  ،کند پس خداوند شنیدن دعاء دعاکنندگان از مدعوین را نفی می

توانند دعاء شما را  کرد در صورتی که اگر آنان بشنوند در ھیچ حالتی نمی

� َدۡعَوةُ  ۥَ�ُ ﴿ :فرماید استجابت کنند. خداوند در جایی دیگر می ِينَ وَ  ٱۡ�َّقِ  ٱ�َّ
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ۡيهِ إَِ�  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٍء إِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ  ٱلَۡمآءِ َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ
  .]١٤[الرعد:  ﴾١٤إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوَما ُدَ�ُٓء  ۦۚ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰلِِغهِ 

ر از خدا یان) غکه (مشرکسانی را ک! و (خداست)دعوت حق از آن او«
سی ھستند کند! آنھا ھمچون یگو (ھرگز) به دعوت آنھا پاسخ نمیخوانند،  می

د تا آب به دھانش برسد، و یگشا فھای (دست) خود را به سوی آب میکه ک
 ».ستیافران، جز در ضالل (و گمراھی) نکد! و دعای یھرگز نخواھد رس

کند که  گذارد و اعالم می بر بندگانش منت می –تعالی تبارک و –خداوند 
دھنده انسان ھنگام شدت و سختی است. خداوند عزیز و دانا  نجات تنھا او 

يُ�م ّمِن ُظلَُ�ِٰت ﴿ :فراید می ِ قُۡل َمن ُ�َنّجِ تََ�ُّٗ�  ۥتَۡدُعونَهُ  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ
�َٮَٰنا ِمۡن َ�ِٰذهِ 

َ
ِٰكرِ�نَ ِمَن  َ�َُكوَ�نَّ  ۦوَُخۡفَيٗة لَّ�ِۡن أ ُ قُِل  ٦٣ٱل�َّ يُ�م  ٱ�َّ ُ�َنّجِ

نُتۡم �ُۡ�ُِ�ونَ 
َ
ِ َكۡرٖب ُ�مَّ أ

 .]٦٤-٦٣[األنعام:  ﴾٦٤ّمِۡنَها َوِمن ُ�ّ
بخشد؟  ی مییا رھایی و درکی خشھا تاریکی سی شما را ازکچه «بگو: «

د; (و یخوان ارا) و در پنھانی میکه او را با حالت تضرع (و آشکدر حالی 
بخشد، از  ی میی) ما را رھاھا ظلمت ن (خطرات وید:) اگر از اییگو می

ل و کھا، و از ھر مش نیخداوند شما را از ا«بگو:  .»م بودیرگزاران خواھکش
فر کد! (و راه یدھ قرار می کیدھد; باز ھم شما برای او شر ناراحتی، نجات می

 ».د)ییپو می
گام ھیجان دریا روی آن گردد که ھن و این منظره برای کسی آشکار می

 سوار باشد. 
 
 

  :دگان از دعاهای مردم در روز قیامترتبری م
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روز قیامت، و چه چیزی به تو یاد دھد که روز قیامت چیست؟ در این 
جوید از کسی که او را در  زاری می روز بسیار اندوھگین فریادرس خیالی بی

بسیار نیازمندتر (به زمانی به فریاد طلبیده است که او از ھر زمان دیگر 
حال آنھا  ،بینند خداوند جھان) است. خداوند ھنگامی که آنھا یکدیگر را می

ِينَ �َذا رََءا ﴿ کند. را چنین توصیف می ُؤَ�ِٓء  ٱ�َّ َ�َٓءُهۡم قَالُواْ َر�ََّنا َ�ٰٓ ُ�واْ ُ�َ َ�ۡ
َ
أ

َ�ُٓؤنَا  ِينَ ُ�َ ۡلقَ  ٱ�َّ
َ
ۖ فَ� ْ ِمن ُدونَِك ْ إَِ�ِۡهُم ُكنَّا نَۡدُعوا  ٨٦إِنَُّ�ۡم لََ�ِٰذبُونَ  ٱۡلَقۡوَل ۡوا

ْ إَِ�  ۡلَقۡوا
َ
ِ َو� لََمۖ يَۡوَم�ٍِذ  ٱ�َّ ونَ  ٱلسَّ ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا -٨٦[النحل:  ﴾٨٧َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ

٨٧[.  
ه ھمتای خدا قرار دادند کی را یان معبودھاکه مشرکو ھنگامی «

ه ما به جای تو، کانی ھستند یھمتاھا  این پروردگارا!«ند: یگو نند، مییب می
شما دروغگو «ند: یگو ن ھنگام، معبودان به آنھا مییدر ا«م! یخواند آنھا را می

و در آن روز، ھمگی . »د!)یردک د! (شما ھوای نفس خود را پرستش مییھست
شوند; و تمام آنچه را (نسبت به خدا)  م مییشگاه خدا تسلیر) در پی(ناگز

 ». شود بستند، گم و نابود می میدروغ 
و عالم غیب را مشاھده  ،شود در این روز بزرگ که حقائق روشن می

 :گویند کنند و به آنان می و تکذیبشان می ،جویند از آنان بیزاری می ،کنند می
ما شما را به پرستشمان و به فردیاد خواندنمان به غیر از خدا دستور 

دھد که در آنجا گمراھتر از چنین کسی  می و خداوند به ما خبر ،ایم نداده

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ :فرماید خداوند می ،وجود ندارد َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ َمن �َّ  ٱ�َّ

 ٱ�َّاُس �َذا ُحِ�َ  ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ �َۡسَتِجيُب َ�ُ 
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ِٰفرِ�نَ 

َ
  .]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦َ�نُواْ لَُهۡم أ

خواند  ر خدا را مییه معبودی غکس کسی گمراھتر است از آن کچه «
  است  دعا خوانده  را به  یزیرا او چیز( دیگو امت ھم به او پاسخ نمییه تا قک
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  به  اینکه  رسد به  چهدرختان،  ،ھا بت مانند: مردگان، شنود یخود نم  هک
  فقط آنان  نه )دینما  دفع  یرا از و  یا ضرری  ،را جلب  یسود  شیخو  خواننده

خبرند (و صدای آنھا را  یامال) بک(  شانیدعا از  یحت  هکند بلیگو ینم  را اجابت
محشور  امت برای حساب)ی(در روز ق ه مردمکو ھنگامی  .شنود!) چ نمییھ

دشمنانشان خواھند بود; حتی عبادت ا) ی(در دنشوند، معبودھای آنھا  می
 ». نندک ار میکآنھا را ان

ْ وَ ﴿ :فرماید و در جایی دیگر می َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ لَُهۡم  ٱ�َّ َُكونُوا َءالَِهٗة ّ�ِ
� ا ٨١ِعّزٗ ۚ َسَيۡ�ُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َوَ�ُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ  .]٨٢-٨١[مریم:  ﴾٨٢َ�َّ

ه عزتشان باشد! یدند تا مایر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیو آنان غ«
بادت آنان ر عکست! به زودی (معبودھا) منین نی(چه پندار خامی!) ھرگز چن

 ». نندک ام مییه) بر ضدشان قکخواھند شد; (بل

يَۡ�ُفُر َ�ۡعُضُ�م  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�مَّ يَۡوَم ﴿ :خطاب به قوم خود گفت ÷ابراھیم
 .]٢٥[العنکبوت:  ﴾بَِبۡعٖض 

 ». دییجو زاری مییگر بیدکیامت از یسپس روز ق«
و یا گوش فرا دھد  ،در این راستا برای کسی که قلبی بیدار داشته باشد

آیات فراوانی وجود دارند. ولی پندھا چقدر  ،در حالی که گواه بر وقائع است
 ھا چقدر کم ھستند!!  و پندگیرنده ،زیاد

  ذبح: -۲
سر بریدن حیوان عبادت است و انجام دادن آن برای غیر خدا شرک و 

قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� ﴿ :فرماید خداوند می ،آید منافی توحید به حساب می
ِ َرّبِ  ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
َو�َِ�ٰلَِك أ

  .]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
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نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، ھمه برای خداوند «بگو: «
ام; و  ن مامور شدهیست; و به ھمیی برای او نیان است. ھمتایانپروردگار جھ

 . »ن مسلمانمیمن نخست
و معنی آیه این است که خداوند پیامبرش  ت.نسک ھمان ذبح اس

نند و ک کند تا به مشرکینی که غیر خدا را پرستش می را امر می صدممح
خالصانه برای ھمانا من نماز و ذبحم را : بگویدکنند  برای غیر خدا ذبح می

آورم و ایمان و عمل  و آنچه من در زندگیم بدست می ،دھم خدا انجام می
از موارد ھریک  صالحی که با آن بمیرم متعلق پروردگار جھانیان است. در

و من  ،اند و به چنین اخالصی مرا دستور داده ،شریک است یاد شده او بی
 اولین مسلمان از میان این امت ھستم. 

 .]٢[الکوثر:  ﴾٢ٱۡ�َرۡ فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ :فرماید خداوند می
 .»نک یپروردگارت نماز بخوان و قربان یپس برا«

ر این مورد با یعنی نماز و ذبحت را تنھا به خاطر خدا انجام بده و د
 مشرکین مخالفت کن.

ر�ِع بِأ صرسول اهللا حدث�«: این حدیث روایت شد، است سعلی از
 ىه، لعن اهللا من آوياهللا، لعن اهللا من لعن وادل ذبح لغ�لعن اهللا من : ماتلك

چھار چیز را به من  صرسول الله« ١N»رض منار األ�لعن اهللا من غ ،�دثاً 
لعنت  -۲کند  که برای غیر خدا ذبح میباد لعنت خدا بر کسی  -۱: گفتند

که باد لعنت خدا بر کسی  -۳کند  که والدینش را لعنت می باد خدا بر کسی

که  باد لعنت خدا بر کسی -۳دھد.  را جای می )األرض مفسد يف(حدث م
 دھد.  ھای زمین را تغییر می عالمت

                                                           
وصحیح ابن حبان، ومستدرک حاکم وسنن ، )۱۹۷۸حدیث ( ۳/۱۵۶۷صحیح مسلم  -١

 .النسائی
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کننده مرتکب شده است  و به خاطر گناه بزرگی (شرک به خدا) که ذبح
لعن یعنی دوری از رحمت  ،استحقاق (لعن پیامبر خدا را پیدا کرده است

دخل «: فرمود صخداوند) از طارق بن شھاب روایت شده است؛ رسول الله
ا رسول ك يف ذل�يذباب، قالوا و دخل انلار رجل يف، وذباب ة رجل يفاجلن
 ،يئاً قرب هل شيُ  حد حىتأوزه �قوم هلم صنم ال  مر رجالن ىلع: ؟ قالصاهللا

 ،ب ولو ذباباً قرِّ  :ب! قالواقرِّ ي شيئاً أس عنديل: قال ،بقرِّ  :حدهمافقالوا أل
كنت ما : ب فقالخر قرِّ وقالوا لآل ،له فدخل انلارفخلوا سبي ،ب ذباباً فقرَّ 

 ١N»ةفرض�وا عنقه، فدخل اجلن –وجل  عز –ئاً دون اهللا د شيحب ألقرِّ أل
 ،یک مگسی داخل بھشت شد ه خاطرمردی ب: فرمودند صپیامبر خدا«

یک مگسی داخل جھنم شد. سوال کردند توضیح این  ه خاطرو مردی دیگر ب
ی عبور کردند که بتی داشتند و کسی مدو مرد بر قو: امر چیست؟ فرمودند

توانست از آن بگذرد مگر یک قربانی به بت بدھد. به یکی از آنھا گفتند  نمی
آنان گفتند قربانی  ،برای بت قربانی کن او گفت چیزی ندارم که قربانی کنم

 ،و او را رھا کردند ،پس آن مرد مگسی قربانی کرد ،مگسی باشد کن گر چه
او گفت من برای کسی  ،گفتند قربانی کن به دیگری  .پس وارد جھنم شد

کنم. پس گردن او را زدند و وارد  قربانی نمی –تبارک وتعالی  –جز الله 
 ».بھشت شد

وند ھای شرک از قربانی کردن برای خدا شارع حکیم به خاطر بستن راه
کنند یا اینکه قبًال در آنجا  در جاھایی که دیگران برای غیر خدا قربانی می

روایت شده که ثابت بن  ،کردند نھی کرده است برای غیر خدا قربانی می

ن «: ضحاک گفته است
َ
 :فقال@Lصل انليبأببوانه، فس بالً إنحر ينذر رجل أ

                                                           
 .۱/۱۸۵ة علم الروای یف ةالکفای -١
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د يا عهين فاكفهل : قال ،ال :قالوا ؟عبديُ  يةوثان اجلاهلأثن من يها ون فاكهل 
ه يمعص نه ال وفاء نلذر يفإف ،كوف بنذرأ: صفقال ،ال :قالوا ؟ادهميعأمن 

 .١»دمآابن  كمليها ال ياهللا وال ف
 صاز پیامبر خدا ،بوانه ذبح کند ۀمنطقمردی نذر کرد که شتری در «

 آیا در آنجا بتی از: فرمود صپیامبر ،صحت کارش) سوال کرد ۀ(دربار
 صپیامبر ،نه: گفتند شته؟جاھلیت که پرستش شود وجود دای ھا بت

 ،نه: گفتند ه؟شد آیا در آنجا عیدی از اعیاد جاھلیت برگزار می :فرمود
به نذرت وفا کن، ھمانا نذری که معصیت باشد باید وفا : فرمودند صپیامبر
 ». نیست نباید عملی گردد آن کمال و نذری که انسان ،نشود

قربانی کند برای خداوند در ھرکس  ند بر اینکهک این نھی داللت می
و امثال  ھا بت قبرھا،: کنند مانند جایی که دیگران برای غیر خدا ذبح می

مرتکب معصیتی از معاصی خداوند شده است که مستلزم توبه از آن  ،ھا این
 است. 

  :نذر -۳
و انجام دادن آن برای  ،نذر عبادتی است که جز برای خداوند جائز نیست

خداوند  ۀآید. دلیل این امر فرمود غیر خدا شرک منافی توحید به حساب می

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ﴿ است
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
ٓ أ َ َوَما [البقرة:  ﴾ۥۗ َ�ۡعلَُمهُ  ٱ�َّ

٢٧٠[.  
د (در یا ردهکه) نذر کا (اموالی را ید، ینک ه انفاق میکز را یو ھر چ«

 ».داند د)، خداوند آنھا را میینکخدا انفاق  راه

                                                           
، )۲۱۳۰( حدیث ۱/۶۸۸ وسنن ابن ماجه، )۳۳۱۳ث (حدی ۳/۲۳۸سنن ابو داود  -١

 .حمدأ) ومسند ۱۹۹۲۶وسنن بیھقی الکبری (



 ٣٥   گیرد  شرک در عبادتی که نزد قبور صورت می

یا نذری  ،ای که بنده متحمل شود دھد ھر ھزینه خداوند سبحان خبر می
گاه است و جزای او را خواھد داد.  ،که او را به خدا نزدیک کند. او بر آن آ

 کند بر اینکه نذر عبادتی است که جز برای خداوند پس این آیه داللت می
آید. و خداوند  و انجام دادن آن برای غیر خدا شرک بشمار می ،جائز نیست

 مدح کرده است:  ،کنند کسانی را که به این عبادت خدا (نذر) وفا می

﴿ ِ  ».نندک یآنھا به نذر خود وفا م« .]٧[اإلنسان:  ﴾ٱ�َّۡذرِ يُوفُوَن ب
: نقل شده است که پیامبر خدا فرمودند لدر حدیث صحیح از عائشه

 ١N»عصهيه فال يعصين أومن نذر  ،طعهيُ ع اهللا فلطييُ ن أمن نذر «
و کسی  ،کند پس به نذرش وفا ،کس نذر کرد که خدا را اطاعت کندھر«

 ».، پس آن معصیت را انجام ندھدپیچی کندکه نذر کرد از خدا سر

 كعظم من رشأ ك اهللا فهو مرشريفمن نذر لغ«: گوید می /شیخ االسالم

کس برای غیر خدا نذر کند. او ھر« .٢» اهللاريالسجود لغك اهللا، وهو رياحللف بغ
این کار مانند  ،شرکی بزرگتر از شرک سوگند به غیر خدا مرتکب شده است

 ». سجود برای غیر خدا است
وقتی این را فھمیدیم پس تمام نذرھایی که قبرپرستان نزد قبرھا برای 

 یطلب شفاعت از آنان در قضا و یا بخاطر ،دھند تقرب به آنھا انجام می
ھا انجام  و طلب شفاء از بیماری ،و جلب منافع ،و دفع بال ،حاجاتشان

شک شرک در عبادت  و بی ،تمام این نذرھا حرام و باطل ھستند ،دھند می

 ِمَن ﴿ :فرماید ھمانطور که خداوند می ،آیند بشمار می
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ�ِ ْ وََجَعلُوا

                                                           
 حدیث ۳/۳۵۲ صحیح ابن خزیمه  ،)۶۳۱۸حدیث ( ۶/۲۴۶۳صحیح بخاری  -١

)۲۳۴۱(. 
 .۳۳/۱۲۳ مجموع فتاوی شیخ االسالم -٢



 خانه عنکبوت    ٣٦

نَۡ�ٰمِ وَ  ٱۡ�َۡرثِ 
َ
ۖ َ�َما َ�َن  ٱۡ� َ�ٓ�َِنا ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَ�َٰذا لُِ�َ ْ َ�َٰذا ِ�َّ نَِصيٗبا َ�َقالُوا

َ�ٓ�ِِهۡم فََ� يَِصُل إَِ�  ِۖ لُِ�َ َ�ٓ�ِِهۡمۗ َسآَء َما  ٱ�َّ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ َوَما َ�َن ِ�َّ
  .]١٣٦[األنعام:  ﴾١٣٦َ�ُۡكُمونَ 

ده، یان آفریان) سھمی از آنچه خداوند از زراعت و چھارپاکآنھا ( مشر«
ن مال یا«!) و بگمان خود گفتند: ھا بت برای او قرار دادند; (و سھمی برای

ای کآنچه مال شر .») است!ھا بت عنییای ما (کن ھم مال شریخداست! و ا
 د!یرس شان مییاکد; ولی آنچه مال خدا بود، به شریرس آنھا بود، به خدا نمی

 ھا بت شد، مال خدا را به مبودی مواجه میکبا  ھا بت (آری، اگر سھم
ه کنند (ک م میکدانستند!) چه بد ح س آن را مجاز نمیکدادند; اما ع می

 . »دانند) می ھا بت متر ازک، حتی خدا را کعالوه بر شر

 استعاذه: -۴
پناه بردن و دست به دامن شدن، یعنی استعاذه از عباداتی : استعاذه

است که جز برای خداوند جائز نیستند. و صرف آنھا برای غیر خدا شرک 

نَّهُ ﴿ :فرماید آید. خداوند می منافی توحید به حساب می
َ
َ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو�

�ِس  نِّ َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ از  یمردان« .]٦[الجن:  ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ٱۡ�ِ
و  یش گمراھیبردند، و آنھا سبب افزا یاز جن پناه م یبشر به مردان

 ».شدند یانشان میطغ
یا شب را در  ،شد در زمان جاھلیت مرد اگر به یک وادی خلوت وارد می

برم به رئیس این وادی  پناه می: گفت می ،ترسید و بر خود می ،گذراند آنجا می
ھا دیدند که  جنی پس از اینکه ،ھا بود منظور او بزرگ جنی ،از سفیھان قومش

 افزوده شد. ھا انسان ھا بر جنیبرد ترس و وحشت  انسان به آنھا پناه می
بعد از اینکه دین  ،کند منین جن نقل میؤخداوند از م: منظور ما از آیه



 ٣٧   گیرد  شرک در عبادتی که نزد قبور صورت می

برخی از کارھای  ،و به آن ایمان آوردند ،برای آنھا آشکار شد صمحمد
از جمله پناه  ،دادند مشرکانه خودشان را بیاد آوردند که در جاھلیت انجام می

 ،در مورد کیفیت استعاذه مشروع صبردن به غیر خدا در حالی که محمد

سمعت رسول «: گوید ما را راھنمایی نموده است. خوله دختر حکیم می
هللا اتلامات من رش ما لمات ا�عوذ بأ: من نزل م�ًال فقال: قولي صاهللا

 .١»كرحل من م�هل ذلي ء حىترضه يشيخلق لم 

از  :به جایی وارد شود و بگویدھرکس  :گفت ص شنیدم از پیامبر خدا«
تا وقتی که در آنجا  ،برم پناه میامل خدا کلمات و سنن کشر مخلوقات به 

رساند. پس برای مسلمانان شرعی است. که به  است چیزی به او ضرر نمی
و این در برابر اعمال شرک آلودی است که  ،ش پناه ببرندلماتک خداوند و

 دادند.  اھل جاھلیت در این رابطه انجام می
شوند از طرف  که انجام داده می ھا بعضی از عبادات شرک آلودی بود این

اند و اولیاء و سرپرستانی غیر از او  سانی که دست از والیت خداوند برداشتهک
جویند و  پرستند. و به آنھا تقرب می اند که آنھا را می برای خودشان قرار داده
کنند. و سخنانی را جعل و  دھند. و نزد آنان ذبح می فریادرس خود قرار می

. ارزش و اھمیت این کار کنند دھند و بر ایشان نذر می به آنان نسبت می
 بخشد چست؟ که خداوند مشرک را نمیاین رِّ مشرکانه چقدر است. و ِس 

                                                           
 .)۲۵۶۶حدیث ( ۴/۱۵۰صحیح ابن خزیمه ، )۲۷۰۸حدیث ( ۴/۲۰۸۰صحیح مسلم  -١





 
 
 
 

اهل شرک را تا ابد اینکه خداوند  رِّ اهمیت شرک و ِس «
 »بخشد نمی

 ١الوھیت شریک برای خدا قرار دادن شرک یعنی در توحید ربوبیت و
یا ولی  ،مقرب ۀیا مالئک ،فرستاده شده یتفاوتی ندارد که این شریک پیامبر

 و یا درخت باشد.  ،یا سنگ ،یا قبر ،صالح خداوند
شرک بزرگترین گناه و خطرناکترین آنھا بطور مطلق است که بیشتر در 

یکی از انواع عبادت و معنی آن انجام دادن  ،دھد توحید الوھیت روی می
 برای غیر خداوند است. 

گرچه  ،یا برای او قربانی کند ،مانند اینکه کسی نزد غیر خداوند دعاء کند
گرچه یک تخم مرغ باشد. یا از او بترسد که  ،یا برای او نذر کند ،مگسی باشد

یا دفع  ،یا به او امیدوار باشد در جلب منافع ،کمترین بدی را به او برساند
یا او را مانند خدا دوست  ،در مواردی که جز خداوند قدرت ندارد ،زیان

 افتند.  بیشتر این موارد نزد قبور و آرامگاه اتفاق می ،داشته باشد

 جایگاه شرک: 
بخشد مگر اینکه از شرک خود توبه  خداوند ھرگز اھل شرک را نمی -۱

 کنند. 

َ إِنَّ ﴿ :فرماید خداوند می ن �ُۡ�ََك بِهِ  ٱ�َّ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك  ۦَ� َ�ۡغِفُر أ

 ِ ِ لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ َ�َقِد  ٱ�َّ خداوند « .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما ٱۡ�َ�َ
(بخواھد و ھرکس  تر از آن را برای نییبخشد! و پا را نمی ک(ھرگز) شر

                                                           
 .)۹فوزان صفحه (الح الکتاب التوحید، شیخ ص -١
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ی قرار دھد، گناه کیه برای خدا، شرکسی کبخشد. و آن  سته بداند) مییشا
 ». ب شده استکبزرگی مرت

َ إِنَّ ﴿ فرماید: باز خداوند می َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء  .]١١٦[النساء:  ﴾١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا ٱ�َّ
بخواھد ھرکس  متر از آن را برایکآمرزد; (ولی)  به او را نمی کخداوند، شر«

ی قرار دھد، در یبرای خدا ھمتاھرکس  آمرزد. و سته بداند) میی(و شا
 ».گمراھی دوری افتاده است

: فرموده است صروایت شده است که گفت، پیامبر لاز عائشه

وان يعبأ اهللا به، وديوان ال يود ئاً،يغفر اهللا منه شيوان ال يفد :ةن ثالث�ادلواو«
باهللا  كرشائاً فاإلمنه شيغفر اهللا يال  يوان اذليما ادلأف ،ئاً ك اهللا منه شيرتيال 
َ إِنَّ ﴿ :قال تعاىل ،وجل عز ن �ُۡ�ََك بِهِ  ٱ�َّ

َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ یک نوع از آنھا خداوند : سه نوعنددفتر ثبت گناھان « .]٤٨[النساء:  ﴾�ََشآُء
دھد،  و نوع دیگر خداوند به آنھا اھمیتی نمی ،بخشد ھیچ چیز از آن را نمی

کند. اما نوعی که خداوند آنھا  نوع دیگر خداوند ھیچ چیز از آن را ترک نمی
 :فرماید است خداوند می ألبخشد شریک قرار دادن برای خداوند را نمی

َ إِنَّ ﴿ ن �ُۡ�ََك بِهِ  ٱ�َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ  .]٤٨[النساء:  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

بخشد اما گناه غیر شرک را برای ھر  ھمانا خداوند شرک به خود را نمی«
: فرماید می صپیامبر خدا: گوید می سانس». بخشد کسی که بخواھد می

 يما الظلم اذلأف ،غفريوظلم ال  ،غفريم ظلو ،يرت�ه اهللافظلم ال  :ةالظلم ثالث«
@.١...»غفره اهللا يال  كغفر، فالرشيال 

                                                           
حدیث  ۱۱/۱۸۳ومصنف عبدالرزاق )، ۲۱۰۹حدیث ( ۱/۲۸۲ی مسند طیالس -١

)۲۰۲۷۶(. 



 ٤١    ... شرک  اهمیت شرک و ِسرِّ اینکه خداوند تا ابد اهل«

کند، ظلمی که  ظلم سه نوع است، ظلمی که خداوند آن را رھا نمی«
اما ستمی که  ،بخشد و ظلمی که خداوند آن را نمی ،بخشد خداوند آن را می

 .»بخشد شود شرک است که الله تعالی آن را نمی بخشیده نمی
پیامبر صادق و مصدوق برای ما سخن : روایت شده که گفت ساز ابوذر

احلسنة بعرش «کرد که فرموده است.  آنچه از پروردگارش نقل می ۀگفت دربار
 ا مايرض خطاراب األبقُ  ت�يولو لق ،غفرهاأو ة أواحد ةئيد، والس�زأو أ اأمثاهل

 ١N»ةرابها مغفربقُ  يتكلق ،يب كلم �رش
ده برابر یا بیشتر است (جزای) کار بد یکی است و یا پاداش) کار نیک «(

در حالی که  نیکمالقات من  اممکن است آن را ببخشم، (ای بنده من) اگر ب
ای به شرطی که به من شرک نورزیده باشی من  به اندازه زمین گناه کرده

روایت  سدوباره ابوذر غفاری». دھم تو می خطاھای تو مغفرت به ۀبانداز

 ،قع احلجابيلم  غفر لعبده مااهللا ي إنَّ «: فرموده است صکند. پیامبر خدا می
  ٢N»ةأن تموت انلفس مرش�: ما احلجاب؟ قالو ،يا رسول اهللا: ليق

اش حجاب  به شرطی که بین خدا و بندهبخشد  اش را می خداوند بنده«
 ،اینکه انسان :قرار نگیرد. گفته شد ای پیامبر خدا حجاب چیست؟ فرمودند

 ».مشرک بمیرد

                                                           
 ،)۲۱۳۵۳حمد احادیث (أومسند امام ، )۷۶۰۵حدیث ( ۴/۲۶۹مستدرک حاکم  -١

 حاکم گفته است این حدیث صحیح االسناد است.. )۲۱۵۴۴( ،)۲۱۴۰۶(
). ۲۱۵۶۲حدیث ( ۵/۱۷۴)، مسند امام احمد ۷۶۶۰حدیث ( ۴/۲۸۶مستدرک حاکم  -٢

 حاکم گفته است این حدیث صحیح االسناد است.



 خانه عنکبوت    ٤٢

از پیامبر خدا  بطبرانی از احادیث ابن عباسدر کتاب معجم کبیر 

ذو  �أ مَ لِ من عَ  –وجل  عز –قال اهللا «: روایت شده است، ایشان فرمودند
 اذلنوب، غفرت هل وال  ةمغفر ىلع ةقدر

ُ
ُ لم  ما بايلأ  ١N»يب كرش�

باشد که من قدرت یقین داشته ھرکس  :وجل فرموده است خداوند عز«
بشرطی که برای  ،دھم بخشم و اھمیت نمی بخشش گناھان را دارم، او را می

 ».رار نداده باشدمن شریک ق
موحدان خالص که به شرک آمیخته نشده «: گوید می /عالمه ابن قیم

شود که چنین عفوی شامل افراد دیگر  باشند عفو خداوند شامل آنھا می
یقین شریک برای خدا قرار نداده است وقتی که شود. موحدی که بطور  نمی

رسد اگر به اندازه کره زمین خطا کرده باشد خداوند به  به خداوندش می
کند. این منزلت شامل کسی که توحیدش  ھمان اندازه مغفرت شامل او می

شود. براستی گناه با توحید خالصی که به شرک آلوده نشده  ناقص باشد نمی
. زیرا این توحید متضمن چنان محبت، بزرگی، عظمت، ماند باقی نمی ،باشد

زمین  ۀچه به اندازیگانه است که گناھان را بشوید گرخوف و امید از خدای 
آن قویتر  ۀشود اما زائل کنند باشند، نجاست گناه بر انسان عارض می

 .٢»است

ماند  عذاب جهنم میو جاودانه در  ،شود مشرک داخل بهشت نمی -٢
 (پناه بر خدا)

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿: فرماید خداوند می ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َوٮُٰه 

ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ   .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢اُرۖ َوَما لِل�َّ

                                                           
 .)۱۱۶۱۵حدیث ( ۱۱/۲۴۱ معجم کبیر طبرانی -١
 .)۱/۷۰اللھفان ابن قیم ( ثةاغا -٢



 ٤٣    ... شرک  اهمیت شرک و ِسرِّ اینکه خداوند تا ابد اهل«

ی برای خدا قرار دھد، خداوند بھشت را بر او حرام کیشرھرکس  رایز«
 .»اوری ندارندیار و یاران، کدوزخ است; و ستمگاه او یرده است; و جاک

یعنی « :)ةه اجلنم عليحرَّ وجب له النار وأفقد : أي( :گوید ابن کثیر می
در حدیث  .»و بھشت را بر او حرام کرد ،خداوند آتش را برای او واجب
در میان مردم  ای را برگزید تا ندادھنده صصحیح آمده است که پیامبر خدا

 إا يدخلهال  ةاجلن نَّ إ«: ندا دھد
َّ
به تاکید « ١N»ةمنمؤ: لفظ �، وةنفس مسلم ال

و در لفظی دیگر آمده است  ،شود جز انسان مسلمان داخل بھشت نمی
پیامبر : آمده است که گفت سدر صحیحین از حدیث عبدالله .»ؤمنانسان م

: أيوقلت ( ،»ئاً دخل انلاريباهللا ش كرش�من مات «: گوید می صخدا
 ٢N»ك باهللا شيئاً دخل اجلنةرشمات ال � ي) منالراو
ھرکسی بمیرد و شریک برای خدا قرار داده باشد داخل جھنم «

کس بمیرد در حالی که ھیچ چیز را ھر«: و من (راوی) گفتم». شود می
 ».شود شریک خدا قرار نداده باشد وارد بھشت می

: روایت شده است که فرمودند صاز پیامبر خدا ساز انس بن مالک

ها، يا وما فيادلن كنت للو اك: هِل انلاِر عذاباً هوِن أ�ِأل – تعاىل –قول اهللا ي«
أهون من هذا ما هو  كردت منقد أ: قوليف. نعم: قولياً بها؟ فيتدفنت مأ�
ت فأبي –انلار  كدخلأوال : حسبه قالأ – يب كن ال �رشأصلب آدم،  نت يفوأ
 إ

َّ
@٣N»كالرش ال

                                                           
 .۲/۱۱۱تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر  -١
از ) ۹۲حدیث ( ۱۱/۹۴ صحیح مسلم. و)۱۱۸۱حدیث ( ۱/۴۱۷متفق علیه، بخاری  -٢

 .حدیث ابن نمیر وغیر ھما
حدیث  ۴/۲۱۶۰)، صحیح مسلم ۳۱۵۶حدیث ( ۳/۱۲۱۳متفق علیه، بخاری  -٣

)۲۸۰۵(. 



 خانه عنکبوت    ٤٤

جھنم که سبکترین عذاب را دارد خداوند متعال به کسی از اھل «
که در آن است اکنون مال تو بود آیا آن را ھرچه  اگر تمام دنیا و: گوید می

پس  ،بلی :دھد او جواب می ؟کنی تا نجات یابی فدای عذاب جھنم می
ھنگامی که تو در پشت آدم بودی من چیزی بسیار : گوید خداوند متعال می

 –آن اینکه شریک برای من قرار ندھی آسانتر از آن را از تو خواستم، و 
اما تو  –و من تو را داخل جھنم نبرم : کنم گفت گوید) گمان می (راوی می

 ».اع ورزیدی و جز شرک کاری نکردی(ای انسان) امتن

  برد: خدا تمام اعمال را از بین میشرک به  -٣

َولَۡو ﴿ :فرماید گرداند. خداوند می یعنی شرک اعمال را باطل و فاسد می
ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ

َ
 .]٨٨[األنعام:  ﴾٨٨أ

گردد  اند، نابود می ه انجام دادهکی) کیشوند، اعمال (ن کو اگر آنھا مشر«
 ». رند)یگ ای از آن نمی جهی(و نت

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿ :فرماید خداوند می
ُ
ِينَ َولََقۡد أ ۡ�َت  ِمن َ�ۡبلَِك  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
لَ�ِۡن أ

  .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
شوی، تمام  که اگر مشرکن وحی شده یشیامبران پیبه تو و ھمه پ«

 ». اران خواھی بودکانیشود و از ز اعمالت تباه می
است در صورتی که محال است از  صاین آیه خطاب به پیامبر خدا

این آیه تلویحًا اشاره به «: گوید شوکانی می . امامایشان شرکی اتفاق بیافتد
به دلیل  ،زیرا خداوند انبیاء را از شرک معصوم کرده است ،غیر پیامبران دارد

اینکه اگر فرضًا شرک موجب ابطال اعمال انبیاء شود به طریق اولی در غیر 
 .١»شود ال میانبیاء موجب ابط

                                                           
 .۴/۶۷۵فتح القدیر شوکانی  -١



 ٤٥    ... شرک  اهمیت شرک و ِسرِّ اینکه خداوند تا ابد اهل«

  :شرک بزرگترین گناه کبیره است -٤
: روایت شده است که گفت سحیحین از حدیث ابی بکره از پدرشدر ص

 ب�: ثالثاً)؟ قالوا«( .»بائركرب الأ�م ب�نبئأال أ«: فرموده است صپیامبر خدا
 .ثياحلد@.١...»ن يباهللا وعقوق الوادل كرشااإلقال  ،ا رسول اهللاي

(سه بار تکرار کردند)؟ مطلع کنم؟ آیا شما را از بزرگترین گناه کبیره «

 ،شرک به خدا: فرمودند صایشان  ،اصحاب عرض کردند بلی ای پیامبر خدا
 ...».در پدر و ماو نافرمانی و اذیت 

لت سأ«: که گفتآمده است دوباره در صحیحین از حدیث عبدالله 
@.٢...» كوهو خلق ن جتعل اهللا نداً أ: عظم عند اهللا؟ قالأاذلنب  أي@صانليب
@.ثياحلد

سوال کردم چه گناھی نزد خدا بزرگتر است؟  ص از پیامبر خدا«
ر حالی که او تو را آفریده اینکه برای خدا شریک قرار دھی د: فرمودند

 ».است

هو ن جتعل هللا نّداً وأ: رب؟ قالأ�اذلنب  أي« :و در روایت دیگر آمده است
اینکه برای خدا شریک قرار : چه گناھی بزرگتر است؟ گفت« .»... خلقك

 ». دھی در حالی که او تو را خلق کرده است

                                                           
) ۵۶۳۲) وحدیث (۵۶۳۱وحدیث (، )۲۵۱۱حدیث ( ۲/۹۳۹ متفق علیه بخاری -١

 .)۸۷حدیث ( ۱/۹۱ ومسلم
حدیث  ۱/۹۰ وصحیح مسلم، )۴۲۰۷حدیث ( ۴/۱۶۲۶ متفق علیه، صحیح بخاری -٢

)۸۶(. 



 خانه عنکبوت    ٤٦

شرک : باب«@١قبح الذنوب)أ باب كون الرشك(: گوید می /امام مسلم
 کند.  سپس احادیث را ردیف می» قبیحترین گناه است

 : چرا گناه شرک این چنین بزرگ است
بصیرت تامل کند مفاھیم عجیبی را  ۀدیدکسی که در نصوص گذشته با 

رای تمام ـعذاب ب ۀاز جمله بیم دادن، انذار، تھدید و وعد ،کند مشاھده می
و مھمتر از  ،مشرکان به خداوند ذوالجالل مسئله بسیار جدی و مھم است

در آتش جھنم است  –پناه بر خدا  –ھمه مسئله جاودانگی انسان مشرک 
 ھمانطور که خداوند تبارک وتعالی وعده داده است. 

ایست  و عمق آن زیاد، خانه ،این آتشی که حرارت آن بسیار شدید است
و مواد  ،کننده است مبھم، اسیر در آن جاودانه است تنگ و تاریک، ھالک

جحیم است. شان  جایگاه ور، نوشیدنی آنان آب جوشان و سوزنده در آن شعله
گیرد.  تگاھش آنان را در بر مید و پرنکن میآنان را قلع و قمع  مأموران دوزخ

آرزویشان مرگ است در حالی که از آن تفکیک ناپذیرند. پاھایشان به 
پیشانیشان بسته شده است و چھره آنان از شدت تاریکی شرک و گناه سیاه 

 ۀوعدنگھبان جھنم)  (مالئکهزنند ای مالک شده است. در اطراف آن صدا می
ای مالک پوست بدن ما (از شدت  ،ما تحقق یافت ۀعذاب خداوند دربار

ای مالک ما را از جھنم بیرون بیاور ما قول  ،حرارت) پخته شده است
دھیم به مسیر گناه و معصیت بر نگردیم. آنان (در جواب) چیزی را  می

ْ  ُٔ ٱۡخَ� قَاَل ﴿ :یابند جز نمی َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡن  ۥإِنَّهُ  ١٠٨�ِيَها َوَ� تَُ�ّلُِمونِ  وا
ٓ َءاَمنَّا فَ  نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡ�َۡناَ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ ِعَبادِي َ�ُقولُوَن َر�ََّنا

َ
ِٰ�ِ�َ َوأ  ١٠٩ٱل�َّ

َۡذُ�ُموُهمۡ فَ  �َسوُۡ�ۡم ذِۡكِري َوُ�نُتم ّمِۡنُهۡم تَۡضَحُكونَ  ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ ّ�ِ إِ  ١١٠ِسۡخرِ�ًّا َح�َّ

                                                           
 .)۳۸باب شماره ( ۱/۹۰ مراجعه شود به صحیح مسلم -١



 ٤٧    ... شرک  اهمیت شرک و ِسرِّ اینکه خداوند تا ابد اهل«

�َُّهۡم ُهُم  ٱۡ�َۡومَ َجَزۡ�ُتُهُم 
َ
� ْ ٓوا  .]١١١-١٠٨[المؤمنون:  ﴾١١١ٱۡلَفآ�ُِزونَ بَِما َصَ�ُ

(فراموش  دیید در دوزخ، و با من سخن مگویدور شو«د: یگو (خداوند) می«
م; ما را یمان آوردیگفتند: پروردگارا! ما ا د) گروھی از بندگانم مییا ردهک

اما شما آنھا را به باد . نندگانیکن رحم یو تو بھتر ن;کببخش و بر ما رحم 
. دیدیخند ردند; و شما به آنان میکاد من غافل ید تا شما را از یمسخره گرفت

روز و یولی من امروز آنھا را بخاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم; آنھا پ
 ».رستگارند

اما پشیمانی آنان را  ،شود پشیمانی آنان طوالنی و تاسفشان شدید می
پس آنان در آتش به غل و  ،کند نیاز نمی و تاسف آنان را بی ،دھد نجات نمی

و سمت چپ  ،و زیرپایشان آتش ،سرشان آتش یشوند، باال زنجیر کشیده می
 ،با وجود ھمه این موارد ،و راستشان آتش، خالصه آنان غرق در آتش ھستند

سیاه رنگ  ۀھای ایشان از ماد اسھای آتشی ھستند، لب آنان در میان تکه
بدبو است. ضربات گرزھا و سنگینی زنجیرھا مقارن با به جوش آمدن آنان 

ھا در قعر آتش، با صدای بلند آرزوی مرگ و نابودی خود را  مانند دیگ ،است
شود. بوسیله آن آنچه در  کنند. از باال سر روی آنان آب جوشان ریخته می می

گردد. مھیا شده است برای آنان  ذوب می درونشان است با پوستشان
و از آنھا چرک زخم  ،کنند ھا را خرد می گرزھای آھنی مخصوص که صورت

ھا از چشمان  و اشک ،شوند جگرھا از تشنگی تکه تکه می ،آید بیرون می
 ،کنند شود. آنان آرزوی مرگ می ھای گوشت جدا می و تکه ،گردند جاری می

ب دائمی و متصل ھستند که از آنان قطع آنان در عذا ،میرند اما نمی
اند. از خداوند متعال عفو و بخشش و سالمتی را  و در آن جاودان ،گردد نمی

 ای پروردگار جھانیان.  خواستاریم
چه چیز باعث شده است این عبد را به این مرحله برساند تا اینکه در 

 بماند. بلکه برای ھمیشه در آن  ،عذاب ھمیشگی و دائم صدھا ھزار سال
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و انباز و ھمانند برای  ،سبب اصلی ھمان شرک به خداوند ذوالجالل است
 او قرار دادن است (پناه بر خدا). 

ماند در مقابل ده  سر کار در چیست که این مشرک جاودانه در آتش می
سر اصلی  ،سال یا بیست سال معصیت یا حتی فرضًا دویست سال گناه کردن

ِيُهَو ﴿ خداوند است ۀدر این فرمود ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
 ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

ن وجود ی) در زمھا نعمت ه ھمه آنچه را (ازکی است یاو خدا« .]٢٩[البقرة: 
تمام آنچه در این جھان پھناور است خداوند آن را ». دیدارد، برای شما آفر

ستارگان، ، زمین، خورشید، ماه، ھا آسمان :بخاطر فرزندان آدم آفریده است
 ھا، دریاھا، درختان، گیاھان. ووو. ھا و گودال ھا، دره ابرھا، کوه

خورشید برای حرارت و روشنایی، ماه برای حساب شب و روز و نورانی 
کردن، ابر برای زراعت و گیاھان، و گیاھان برای تغذیه و لباس و دارو، ھوا و 

و وحشی و معادن و ماھی و پرندگان و حیوانات حتی حیوانات درنده 
تمام جھان (باال و پایین) به  ،آدم است بخاطر بنیھا  این شیرھای جنگل ھمه

ا ِ� ﴿ آدم. خاطر بنی �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
ھمه آنچه را « .]٢٩[البقرة:  ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

 ».دین وجود دارد، برای شما آفری) در زمھا نعمت (از

 

 حکمت آفرینش انسان؟
َوَما َخلَۡقُت ﴿ :فرماید است. خداوند میحکمت ھمان عبادت خداوند 

نَّ  �َس وَ  ٱۡ�ِ (و دم یافریمن جن و انس را ن« ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
ابند یامل کن راه تینند (و از اکه عبادتم کنیجز برای ادم) یامبران را برنگزیپ

ْ ﴿ ».شوند) کیو به من نزد َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ



 ٤٩    ... شرک  اهمیت شرک و ِسرِّ اینکه خداوند تا ابد اهل«

نَا۠ ﴿ و ». خدا را پرستش کنید و از طاغوت اجتناب ورزید«
َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ست; پس تنھا مرا یجز من نبحق معبودی « .]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥ٱۡ�ُبُدونِ فَ 
 ». دینکپرستش 

و انسان  ،تمام جھان را به خاطر انسان آفرید –تبارک وتعالی  –خداوند 
پس مثل اینکه تمام جھان  ،را به خاطر این آفرید که تنھا او را عبادت کند

آفریده شده است برای اینکه خداوند به تنھایی و بدون شریک پرستش شود. 
توحید ربوبیت یا الوھیت شریک  پس تمام کسانی که یکی از مخلوقاتش را در

و  ،جھان را ریشه کن نمودهدھند مانند این است که تمام این  او قرار می
پس باید عقوبتش به  ،اند و آن را ابا کرده ،معارض فلسفه وجودی جھان شده

اندازه جنایتی باشد که مرتکب شده است. و آن عقوبت ھمان جاودانه ماندن 
و به علت جنایت بزرگی که انجام داده است ھرگز بخشیده  ،او در آتش است

ینیم اگر کسی جنایت سنگینی مرتکب شود ب و ما در دنیا نیز می ،شود نمی
 عقوبت او زندان ابد خواھد. 





 
 
 
 

 قبور  ۀمحدودیت شرع دربار

ھای بزرگ در رابطه با قبرھا و به علت حفاظت از محور  بخاطر وجود فتنه
شارع  ،الله إالَّ له إو حفاظت از کلمه ال  ،اساسی امت اسالمی یعنی توحید

ای شامل اوامر و نواھی در خصوص قبور وضع  کننده مقدس ضوابط منع
 کرده است. برخی از این اوامر عبارتند از: 

 ت ساختن مساجد روی قبرها: حرم -١
و اجتماع آنھا  ،شوند در دین اسالم قبر و مسجد (در یکجا) جمع نمی

 :فرماید منافی اخالص در توحید و عبادت الله ذوالجالل است. خداوند می

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ َّ�ِ ِ َحٗدا ٱ�َّ

َ
 .]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

 ». دیرا با خدا نخوانھیچکس  مساجد از آِن خداست، پس«

مرضه  يف@صاهللا قال رسول«: روایت شده که گفته است لاز عائشه
اءهم مساجد أنبي، اختذوا قبور ىهود وانلصارلعن اهللا ايل: همن  قميلم  ياذل

برز قربه غ� �ذا فلوال: قالت
ُ
 .١»تخذ مسجداً ه خيش أن ينَّ ك أ

لعنت خدا بر یھود و : در بیماریش قبل از وفات گفت صپیامبر خدا«

: گفت لعائشهنصاری که قبر پیامبرانشان را مساجد خود قرار دادند. 
 ». دل شویتبد به مسجدقبرش برجسته نشد که مبادا  بدین خاطر

هود، قاتل اهللا ايل صقال رسول اهللا«Z@روایت شده است که ساز ابوھریره

                                                           
حدیث  ۱/۳۷۶ وصحیح مسلم، )۱۲۶۵( حدیث ۱/۴۴۶ متفق علیه، صحیح بخاری -١

)۵۲۹(. 
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 ١N»اءهم مساجدأنبيقبور  ااختذو
خدا یھود را بکشد که قبور پیامبرانشان را مساجد : فرمودند صپیامبر«

 خود قرار دادند. 
بعد از اینکه  صروایت شده است که پیامبر شابن عباساز عائشه و 

کشید و وقتی بر او  مرگ بر او حاضر گردید گوشه پارچه را روی صورتش می
کرد در حالی که  داشت و صورتش را ظاھر می آمد پارچه را بر می فشار می

. »اءهم مساجدينبى، اختذوا قبور أانلصارهود وايل اهللا ىلع ةلعن«: گفت می
لعنت خدا بر یھود و نصاری که «@٢N»صنعوا ير مثل اذلذِّ ُ� «: �شهتقول اع

بر (ما را) «: گوید عائشه می .»قبور پیامبرانشان را مساجد خود قرار دادند
 ».آنچه آنان انجام دادند دارد از حذر می

قبل از وفات پنج روز از جندب بن عبدالله الجبلی روایت شده است که او 

نوا �م اكن قبلاكمن  نَّ �و ال... أ«@:گفت شنیدند که میاز ایشان  صپیامبر
أال فال تتخذوا القبور هم مساجد،  اءهم وصاليحينبيتخذون من قبور أ

 ٣N»كم عن ذل�نهاأ مساجد، فإ�
گاه باشید کسانی که قبل از شما بودند قبرھای پیامبران و صالحین « آ

گاه باشید ھرگز قبرھا خود را مساجد قرار می را مساجد خود قرار  دادند. آ
 ». کنم من شما را از این کار نھی می ،ندھید

مریض  صبعد از اینکه پیامبر: نقل شده است که گفت لاز عائشه
 ،شدند برخی از زنانش کلیسایی در حبشه را ذکر کردند که نامش ماریه بود

                                                           
حدیث  ۱/۳۷۶ وصحیح مسلم ،)۴۲۶حدیث ( ۱/۱۶۸ی متفق علیه، صحیح بخار -١

)۵۳۰(. 
 .)۵۳۱حدیث ( ۹/۳۷۷ )، مسلم۳۲۶۷حدیث ( ۳/۱۲۷۳ متفق علیه، بخاری -٢
 .)۶۴۲۵حدیث ( ۱۴/۳۳۴)، صحیح ابن حبان ۵۳۲حدیث ( ۱/۳۷۷صحیح مسلم  -٣
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سرش را بلند کرد  صو از زیبایی و تصاویر آن نام بردند. عائشه گفت پیامبر

قربه مسجداً، ثم صوروا  هم الرجل الصالح بنوا ىلعين فاكذا إ أوئلك« :و فرمود
 .١»يامةوم القيرشار اخللق عند اهللا  كوئلأالصور،  كتل

روی قبر او  ردک می فوت آنان وقتی که مرد صالحی از میانشان«
کشیدند. آنان روز قیامت  ساختند سپس تصویر آنان را می مسجدی می

 .»بدترین مردم خواھند بود

 نَّ إ«: ه استردکعبدالله بن مسعود حدیث مرفوعی بدین مضمون روایت 
تخذون القبور ين ياء، وادليحأهم الساعة وهم �من رشار اخللق من تدر

 .٢»مساجد
رسد در حالی که آنان زنده  وز قیامت فرا میبدترین مردم کسانیند که ر«

دھند چنین حالی  و ھمینطور کسانی که قبرھا را مسجد قرار می ،ھستند
 ».دارند

مذاھب چھارگانه اھل سنت بر حرمت اتخاذ قبور به عنوان مساجد اتفاق 
اند که محمد  برخی از آنان این کار را جزو گناھان کبیره قرار داده ،نظر دارند

ر الساجد من ي(حتذمفصًال اقوال آنھا را در کتابش  /الدین آلبانیبن ناصر

  دھم. شما را به آن ارجاع می ،آورده استاختاذ القبور مساجد) 
 شود: گذشته موارد زیر استخراج میاز نصوص 

 نھی از بناء مساجد روی قبرھا.  -۱
 کند.  لعن و نفرین کسی که چنین کاری را می -۲

                                                           
واستدکار آن را ، وابن عبدالبر در تمھید. )۲/۷۰( حدیث ۴/۸۰ی سنن بیھقی کبر -١

 .حاف المساجدتآوره است وآلبانی در ا
 .)۶۸۴۷( حدیث ۱۵/۲۶۰ ابن حبان صحیح، )۷۸۹( حدیث ۲/۶ صحیح ابن خزیمه -٢
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 اخبار به اینکه آنان نزد خداوند بدترین مردم ھستند.  -۳
 اند.  نصاری را انجام دادهو آنان شبیه کار یھود  -۴
 علماء بر حرمت این کار اجماع دارند.  -۵

انسان به خداوند  ۀکنند دانند که نماز از بزرگترین عبادات نزدیک ھمه می
مسدود کردن  مذکور را درباره قبور به خاطر ۀاما شارع حکیم محدود ،است

ھای منتھی به شرک وضع کرده است. لذا برخی از شبھات که قبرپرستان  راه
 کنند.  چرخند. ھرگز با احادیث محکم یاد شده برابر نمی دور آنھا می

 قبرستان و برگزاری اعیاد در آنجا.  سفر کردن به سویتحریم  -٢
جتعلوا ال «: فرموده است صاز ابو ھریره نقل شده است که پیامبر

 م تبلغ��صالت نَّ إ، فداً وصلوا يلعَّ يع يال جتعلوا قربم قبوراً، و�وتيب
 ١N»نتمكث يح

و قبر من را عیدگاه خود  ،ھای خودتان را به قبرستان تبدیل نکنید خانه«
باشید به من ھرکجا  بر من صلوات بفرستید ھمانا صلوات شما ،قرار ندھید

 ». رسد می

ال «: بدین لفظ آمده است سحدیث ابو ھریرهند امام احمد از در مس
 نَّ إف؛ نتم فصلوا يلعَّ كث ما يحم قبوراً، و�وتيوال جتعلوا ب ،داً يع يتتخذوا قرب

 ٢N»م تبلغ��صالت
ھایتان را به قبرستان تبدیل  قبر مرا عیدگاه خود قرار ندھید و خانه«

ھستید بر من صلوات بفرستید زیرا صلوات شما به من ھرکجا  در ،مکنید

                                                           
 .)۲۰۴۲حدیث ( ۲/۲۱۸ابو داود  -١
، )۷۵۴۳حدیث ( ۲/۱۵۰ه شیب ابن أبیومصنف ، )۸۷۹۰حدیث ( ۲/۳۶۷مسند احمد  -٢

 .)۶۷۲۶حدیث ( ۳/۵۷۷ مصنف عبدالرزاقو
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 ». رسد می
از علی بن حسین روایت شده که ایشان مردی را دید به طرف شکافی 

او را نھی کرد  ،آمد تا داخل شود و دعا کند بود می صکه در قبر پیامبر خدا
آیا حدیثی را برای شما نقل کنم که از پدرم شنیدم که از جدم از : و گفت

 .١....»داً يع يربال تتخذوا ق«: روایت کرد که فرمودند ص مبر خداپیا
 ». قبر مرا عیدگاه قرار ندھید...«

در کتاب عبدالرزاق آمده است که حسن بن حسن بن علی قومی را نزد 
فرموده  صپیامبر خدا :آنان را نھی کرد و گفت ،دید صرسول الله قبر

 ٢N»... داً ي عيتتخذوا قرب ال« :است

و بلند نکردن آنها جز به  ،دستور به هم سطح کردن قبرها با زمین -٣
 :اندازه یک وجب

طالب به ی علی بن اب: گوید از ابی الھیاج اسدی نقل شده است که می

  صه رسول اهللايعل ما بعث� ك ىلعبعثأال أ«: من گفت
َّ
 تدع تمثاًال  أال

َّ
إال

 سو�ال قرباً مرشفاً و ،طمسته
َّ
 .٣»تهإال

از  :را برگزینم برای آنچه که پیامبر خدا مرا برای آن برگزید اینکهآیا تو «
و ھیچ قبری نباشد مگر  ،ای عبور نکنی مگر آن را از بین ببری ھیچ مجسمه

 کنی. و ھموار آن را با زمین ھم سطح 

بن  ةنا مع فضالك«: از ثمامه بن شفی ھمدانی روایت شده است که گفت

                                                           
 .)۴۶۹حدیث ( ۱/۳۶۱أبی یعلی مسند ، )۷۵۴۰۲حدیث ( ۲/۱۵۰ مصنف عبدالرزاق -١
 .)۶۷۲۶( حدیث ۳/۵۷۷ مصنف عبدالرزاق -٢
ئی وسنن نسا، )۱۳۶۷( حدیث ۱/۵۲۴ مستدرک ،)۹۶۹حدیث ( ۲/۶۶۶ صحیح مسلم -٣

 .)۲۰۳۱حدیث ( ۴/۸۸
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، ثم ىد بقربه فسويبن عب ةمر فضالأف ،نلاصاحب  رض الروم، فتو�أد بيعب
ھمراه فضاله بن عبید در «. ١»تها�مر بتسويأ صسمعت رسول اهللا: قال

سرزمین روم بودیم که یکی از ھمراھانمان فوت کرد. فضاله بن عبید دستور 
از پیامبر خدا شنیدم که : داد تا قبرش با زمین ھم سطح شود. سپس گفت

 دستور به تساوی قبر با زمین داد. 

سنم ياً وال ريثرض رفعاً كاأل رفع عىليالقرب ال  نَّ السنة أ«: گوید می /نووی

سنت است که قبر از سطح زمین زیاد باال «@.٢»سطحيرفع نحو برش ويبل 
نیاید و روی آن گنبد درست نشود بلکه باندازه یک وجب از زمین ارتفاع 

 ». داشته باشد و روی آن مسطح گردد

دهند و  کسانی که آنها را مسجد قرار میو  ،زائر قبورزنان لعنت بر  -٤
 کنند  تزیین می

زائرات القبور  صاهللا لعن رسول«: از این عباس روایت شده که گفت
 .٣»ها املساجد والرسجاملتخذين عليو

و آنھا را  ،کنند ی را که قبرھا را زیارت میزنانلعنت کرد  ص پیامبر خدا«
 ». نمایند دھند و تزیین می مسجد قرار می

  :نهی از ساخت و ساز بر قبر و نوشتن روی آن -٥
                                                           

 ۴/۸۸ئی )، نسا۳۲۱۹حدیث ( ۳/۲۱۵ بوداود، أ)۹۶۸حدیث ( ۲/۶۶۶صحیح مسلم  -١
 .)۸۱۱حدیث ( ۱۸/۳۱۴ ومعجم الکبیر، )۲۰۳۰حدیث (

 .۷/۳۶نووی /  -٢
 ابوداود، )۱۳۸۴حدیث ( ۱/۲۵۳ )، مستدرک۳۱۸۰حدیث ( ۷/۴۵۳ صحیح ابن حبان -٣

حدیث  ۴/۹۴ ی)، نسائ۳۲۰حدیث ( ۲/۱۳۶ )، ترمذی۳۲۳۶حدیث ( ۳/۲۱۸
 .ومسند احمد و المعجم الکبیر، )۲۰۴۳(



 ٥٧    محدودیت شرع دربارۀ قبور

صص القرب �ن أ صرسول اهللا ن�« :از جابر روایت شده است که گفت
 .١»هيعل ب�ين أه ويقعد علين وأ

نھی کرد از گجکاری قبرھا و نشستن و ساخت و ساز  صپیامبر خدا
 .روی آنھا

ص القبور يعن جتص صرسول اهللا ن�«: حاکم روایت کرده است
 .٢»هايها واجللوس عليها وابلناء عليف ةتابكوال

ھا، ساختن بناء نھی کرد از گجکاری قبرھا، نوشتن بر آن صپیامبر خدا«
 .»و نشستن روی آنھا

 

                                                           
 )، ابن ماجه۲۰۲۷حدیث ( ۴/۲۸۶ی ونسائ ،)۹۷۰حدیث ( ۲/۶۶۷صحیح مسلم  -١

 .)۱۴۶۰۵حدیث ( ۳/۳۳۲ والمسند، )۱۵۶۴) (۱۵۶۳) (۱۵۶۲حدیث ( ۱/۴۹۸
 .)۱۳۷۰حدیث ( ۱/۲۵۲ مستدرک حاکم -٢





 
 
 
 

 پرستان آویز مرده های دست ابطال شبهه

 شبهه اول 
دخول به الله برای  و این که تلفظ به ال اله اال ،شبھه نطق به ال اله اال الله

 گرچه فرد ھر عملی را انجام داده باشد.  ،بھشت کافی است
کند و  رد می - حفظه الله - این شبه را عالمه صالح بن فوزان الفوزان

کنند گمان آنھا  ھایی که قبرپرستان امروز به آن استناد می از شبه«: گوید می
گرچه  ،ی استاست به اینکه تلفظ به ال اله اال الله برای دخول به بھشت کاف

و او کافر نیست اگر کلمه توحید (ال اله  ،انسان ھر عملی را انجام داده باشد
اند که در آنھا آمده  اال الله) را تلفظ کند. آنان به ظاھر احادیثی متمسک شده

 ». شھادتین را به زبان آورد آتش جھنم بر او حرام استھرکس  است
اند  احادیث دیگر مقید گشته این احادیث مطلق نیستند و با :جواب شبھه

ھمانا الزم است برای کسی که ال اله اال الله را به زبان : که در آنھا آمده است
و نسبت  ،و به مقتضای آن عمل کند ،آورد قبًال به آن اعتقاد داشته باشد می

 نَّ إف« ھمچنانکه در حدیث عتبان آمده است ،به معبودان غیر خدا کافر شود
 إ �انلار من قال ال  م ىلعاهللا حرَّ 

َّ
ھمانا خداوند « .»وجه اهللا كبذل بتيغياهللا  ال

ال اله اال الله و مقصود قلبی او خداوند : بر آتش ممنوع کرد کسی را که بگوید
 ». باشد

آورند در صورتی که جایگاه  و اال منافقین کلمه ال اله اال الله را بر زبان می
 ،ه اال الله ھیچ سودی به حال آنان نداردال و نطق به ال ،آنان قعر جھنم است

 زیر قلبًا به مدلول کلمه توحید معتقد نیستند. 
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 إ �من قال ال «: در صحیح مسلم آمده است
َّ
عبد من دون يفر بما �اهللا و ال

کس ال اله اال الله را بر زبان آورد و ھر« .»اهللا ماهل ودمه، وحسابه ىلع مَ رُ اهللا حَ 
به معبودان (باطل) غیر خدا کافر شود خون و مال او محفوظ است و حساب 

 ». او با خدا است
 -۱پس پیامبر خدا حرمت جان و مال را به دو چیز معلق کرده است، 

پس تنھا  ،کفر ورزیدن به معبودان باطل غیر خداوند -۲ ،قول ال اله اال الله
کلمه  :و این به معنی این است کسی که ،به تلفظ به ال اله اال الله اکتفا نکرد

و به قبرھا وابسته  ،کند کند و پرستش مردگان را ترک نمی توحید را تلفظ می
 .١جان و مال او حرام نیست ،ھستند

 است  شفاعتشبهه : شبهه دوم
 د آنھا نیستیم. ما معتقد به تاثیرگذاری خو: گویند قبرپرستان می

پاکانند و ما  ۀبلکه این مردگان اولیاء صالح خدا ھستند و از زمر
پس ما برای رفع حاجتمان به آنھا  ،توانیم به منزلت و مقام آنھا برسیم نمی

خواھیم ھمانطور که  و از آنھا شفاعت و واسطه شدن را می ،رغبت داریم
 طلبند.  نیازمندان نزد ملوک و رؤسا و وزراء و نزدیکان شفاعت می

این دلیل عین چیزی است که کفار صدر اسالم  :جواب این شبھه
 :فرماید ھمانطور که خداوند از آنھا خبر داده است و می ،گفتند می

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ِٓء  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ه کپرستند  ی را مییزھایر از خدا، چیآنھا غ« .]١٨[یونس:  ﴾ٱ�َّ
ھا  نیا«ند: یگو بخشد; و می رساند، و نه سودی می ان میینه به آنان ز

رد قولشان را  –سبحان  –سپس خداوند ». عان ما نزد خدا ھستندیشف

                                                           
 .صحیح االعتقاد) شیخ صالح فوزان إلیرشاد اإلکتاب ( -١
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ُ�َنّ�ِ ﴿ :یدفرما دھد و می می
َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
 ه درکد یدھ زی خبر مییا خدا را به چیآ«بگو: « .]١٨[یونس:  ﴾ٱۡ�

 نامد.  سپس این کار آنھا را شرک می». ن سراغ ندارد؟!یو زم ھا آسمان

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ منزه است او، و برتر است «. ]١٨[یونس:  ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 ». دھند ه قرار میکانی یاز آن ھمتا

ِ ﴿ :فرماید خداوند متعال می َّ�ِ �َ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ � ْ  ٱ�َّ َُذوا ِمن  ٱ�َّ

ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ُدونِهِ 
َ
ِ أ گاه باش« .]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ د یآ

ای خود قرار دادند و یر خدا را اولیه غکن خالص از آن خداست، و آنھا یه دک
ه ما را به خداوند کنیم مگر بخاطر ایپرست ھا را نمی نیا«ه: کن بود یلشان ایدل

 ».ندنک کینزد
قتاده، سدی و مالک از زید بن اسلم و ابن زید روایت : گوید ابن کثیر می

ٓ إَِ� ﴿ اند که کرده ِ ِ�َُقّرُِ�ونَا بخاطر اینکه ما را شفاعت : یعنی .﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ای است که  و منزلت ما را به خدا نزدیک گردانند ... و این شبھه ،کنند

و پیامبران برای رد آن و  ،اند مشرکان قدیم االیام تا کنون به آن اعتماد کرده
و  ،اند شریک فرستاده شده نھی از آن و دعوت به بندگی خداوند یکتای بی

اند و  این چیزی است که مشرکان از طرف خودشان آن را اختراع کرده
خداوند ھرگز بدان اجازه نداده است و از آن راضی نیست بلکه بغض او را بر 

 .١کند انگیزاند و او از آن نھی می می
کسی که پیامبرش را برای ابالغ آن فرستاد  ،این است قول خداوند متعال

ھرکس  تا ،کوبنده ظاھر شوند ھایش برھان ھای خداوند بلیغ، و تا حجت

                                                           
 .۴/۵۹تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر  -١
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ھمراه با بینه و ھردو  گیرد حیات مومنانه میھرکس  شود و یا ھالک می
 دلیل آشکار باشند. 

تواند شفاعت کند مگر با  نمیھیچکس  شفاعت حق خداوند متعال است
 اجازه و امر او. 

ِيَمن َذا ﴿ :فرماید خداوند می  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱ�َّ
 :فرماید و دوباره می ».ند؟که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کست یک«

ای، جز با  نندهکچ شفاعت یھ« .]٣[یونس:  ﴾ۦۚ َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهِ ﴿

لَٖك ِ� ﴿ :فرماید در جایی دیگر می .»ستیاذن او ن َ�َٰ�ٰتِ ۞َوَ�م ّمِن مَّ َ�  ٱلسَّ
َذَن  ًٔ ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ [النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  ٱ�َّ

شفاعت آنھا (با آن مقام و منزلتشان)  ھا آسمان ار فرشتگانیو چه بس« .]٢٦
بخواھد و راضی باشد اجازه ھرکس  ه خدا برایکسودی نبخشد مگر پس از آن

 ». (شفاعت) دھد!
در آیه کریمه مشخص است که شفاعت نزد خداوند متعال سودی ندارد 

 ه دو شرط. بمگر 
زیرا شفاعت تنھا ملک خداوند است. او  ،اجازه خداوند به شافع -۱

ِ ﴿ :فرماید می َّ َ�َٰعةُ قُل ّ�ِ ۖ  ٱلشَّ تمام شفاعت «بگو: « .]٤٤[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا
 ».از آن خداست

یابد  و رضایت خداوند تحقق نمی ،باید خداوند از مشفوع راضی باشد -۲
کسی که توحید خالص داشته باشد. پس مشرک از  ۀمگر دربار

 :فرماید شود ھمانطور که خداوند می مند نمی شفاعت کسی بھره

ٰفِِع�َ َ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة ﴿ ن رو شفاعِت یاز ا« .]٤٨[المدثر:  ﴾٤٨ٱل�َّ
 ».بخشد ینم ینندگان به حال آنھا سودک شفاعت

شوند  بدین ترتیب بطالن این شبھه که اصحاب قبرھا به آن متمسک می
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ھا  طلبند و با انواع راه شود. کسانی که شفاعت را از مردگان می مشخص می
 خواھند به آنان نزدیک شوند.  می

 به ارث بردن افعال از آباء و اجداد  ۀشبه: شبهه سوم
ھای متفاوت  مشرکین در زمانھای مختلف  این شبھه بین تمام طائفه

آنان نزد مشرکین  ،و آن احتجاج به کردار آباء و اجداد است ،مشترک است
و این کار را از  ،آیند مورد ثقه و اطمینان بوده و ھدایت یافته به حساب می

کند.  آنان صدق می ۀاین قول خداوند دربار ،اند پیشینیان خود به ارث برده

َخَذ َر�َُّك مِ ﴿
َ
نُفِسِهۡم �ۡذ أ

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
ۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

ْ يَۡوَم  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ َشِهۡدنَا لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا

َ
إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ �

َك َءابَآُؤنَ  ١٧٢َ�ٰفِلِ�َ  َ�ۡ
َ
ٓ أ َما ْ إِ�َّ ۡو َ�ُقولُٓوا

َ
ا ِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا ُذّرِ�َّٗة ّمِۢن َ�ۡعِدهِۡمۖ أ

َ�ُتۡهلُِكَنا بَِما َ�َعَل 
َ
ُل  ١٧٣ٱلُۡمۡبِطلُونَ أ  ﴾١٧٤َولََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ٱ�َ�ٰتِ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�َفّصِ

ه پروردگارت از پشت و کاور) زمانی را یو (به خاطر ب« .]١٧٤-١٧٢[األعراف: 
شتن ساخت; (و یآنھا را برگرفت; و آنھا را گواه بر خوه یصلب فرزندان آدم، ذر

» م!یدھ آری، گواھی می«گفتند: » ستم؟یا من پروردگار شما نیآ«فرمود:) 
مان یم; (و از پین، غافل بودیما از ا«د: ییز بگویرد مبادا) روز رستاخکن ی(چن

 کش از ما مشریپدرانمان پ«د: ییا بگوی»! م)یخبر ماند د بییفطری توح
روی از آنان یای جز پ م; (و چارهیند، ما ھم فرزندانی بعد از آنھا بودبود

ن یا .»نی؟!ک ان انجام دادند مجازات مییگرا ا ما را به آنچه باطلیم;) آینداشت
د به سوی حق بازگردند (و بدانند ندای یم; و شایدھ ح مییات را توضیگونه، آ

 ». د در درون جانشان، از روز نخست بوده است)یتوح
بردن افعال از آباء و اجداد و اقتداء به آنھا به دو نوع تقسیم  به ارث

 شود،  می
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 ،تبعیت پسندیده و آن زمانی است که آنان بر راه حق و ھدایت ھستند -۱
 :او گفت ،نقل کرده است ÷مانند آنچه که خداوند از یوسف

َبۡعُت وَ ﴿ ُّۡ�َِك ِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�عۡ  ٱ�َّ ن �
َ
ُقوَبۚ َما َ�َن َ�َآ أ

 ِ ِ ب �  ٱ�َّ ءٖ  .]٣٨[یوسف:  ﴾ِمن َ�ۡ
ردم! برای ما کروی یعقوب پیم و اسحاق و ین پدرانم ابراھییمن از آ«

 ».میزی را ھمتای خدا قرار دھیسته نبود چیشا

ِينَ وَ ﴿ :فرماید و ھمچنین می ْ وَ  ٱ�َّ َبَعۡتُهمۡ َءاَمُنوا ۡ�َۡقَنا  ٱ�َّ
َ
ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن �

 ُّ�ُ � ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
� ٓ بَِما َكَسَب  ٱۡمرِ�بِِهۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوَما

روی از یمان آوردند و فرزندانشان به پیه اکسانی ک« .]٢١[الطور:  ﴾٢١رَهِ�ٞ 
م; ینک بھشت) به آنان ملحق میردند، فرزندانشان را (در کار یمان اختیآنان ا

ش یدر گرو اعمال خوھرکس  م; ویاھک زی نمییو از (پاداش) عملشان چ
 ».است
چنین  ،و آن اتباع و تقلید در گمراھی است ،تبعیت مذموم است -۲

و این  ،گمراھی ھرگز جائز نیست تبعیت و اقتداء به آنان در
خنه کرده ایست که در نفوس مشرکین در برابر دعوت انبیاء ر شبھه

ْ َ�َٰقۡوِم ﴿ :که نوح به آنھا گفت ÷مانند قوم نوح ،است َ  ٱۡ�ُبُدوا  ٱ�َّ
َفَ� َ�تَُّقونَ  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

َ
ْ َ�َقاَل  ٢٣أ ِينَ  ٱلَۡملَُؤا َ�َفُرواْ  ٱ�َّ

َل َعلَۡيُ�ۡم َولَۡو  ۦِمن قَۡوِمهِ  ن َ�َتَفضَّ
َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ َما َ�َٰذا

ُ َشآَء  ا َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�ٓ َءابَآ�َِنا  ٱ�َّ نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة مَّ
َ
لِ�َ َ� وَّ

َ
 ﴾٢٤ٱۡ�

ه جز او کد، یتا را بپرستکیای قوم من! خداوند « .]٢٤-٢٣[المؤمنون: 
ز ی) پرھھا بت ا (از پرستشیست! آیی شما نبرابحق معبودی 

افر بودند که کت اشرافی (و مغرور) از قوم نوح ید؟! جمعینک نمی
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خواھد بر  ه میکست، ین مرد جز بشری ھمچون شما نیا«گفتند: 
امبری بفرستد) فرشتگانی یخواست (پ د! اگر خدا مییشما برتری جو

 ». میا دهیخود نشنان کایزی را ھرگز در نین چیرد; ما چنک نازل می
آنان گمراھی آباء و اجداد خودشان را حجت و دلیل معارضه با رسالت و 

 قرار دادند.  ÷ھدایت بر حق پیامبر خدا نوح

ۡعُبَد َما َ�ۡعُبُد ﴿ :گفتند به پیامبرشان می ÷قوم صالح ن �َّ
َ
ٓ أ َ�ۡنَهٮَٰنا

َ
�

  .]٦٢[هود:  ﴾َءابَآُؤنَا
 .»نیک دند، نھی مییپرست پدرانمان میا ما را از پرستش آنچه یآ«

قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَ�ٰلَِك ﴿ :گفتند به پیامبرشان می ÷قوم ابراھیم
ن یه چنکم یافتیان خود را کایگفتند: ما فقط ن« .]٧٤[الشعراء:  ﴾٧٤َ�ۡفَعلُونَ 

 ».نندک می

قَاَل َ�َما ﴿ :گفت چنین می ÷و دشمن خدا فرعون به پیامبرش موسی
وَ�ٰ  ٱۡلُقُرونِ بَاُل 

ُ
 ه بهکھای گذشته ( ف نسلیلکگفت: پس ت« .]٥١[طه:  ﴾٥١ٱۡ�

 ».مان نداشتند) چه خواھد شد؟!یاھا  این

َما َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ� ﴿ :گفتند می صو مشرکان عرب به پیامبرمان محمد
ٓ إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ٱلِۡملَّةِ  زی در ین چیما ھرگز چن« .]٧ [ص: ﴾٧ٱۡختَِ�ٰقٌ إِۡن َ�َٰذا

 ». ن ساختگی استیآئ کین تنھا یم; ایا دهیگری نشنین دییآ
پس مشرکین خانه عنکبوت در این شبه راه مشرکین پیشین را دنبال 

و از  ،کنند کنند. و به طور برابر و بدون کم و کاست از آنان پیروی می می
کند گمراه  آنھا پیروی از ھرکس  برند که آنان افعال مذمومی را به ارث می

از فعل پسندیده ھرکس  اما ،گیرد و افعال او نیز در گمراھی قرار می ،شود می
 گیرد و افعال او نیز پسندیده است.  پیروی کند مورد ستایش قرار می
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 شبهه کثرت و قلت : شبهه چهارم
کند تا به  و آن چیزی است که شیطان آن را برای اھل قبور آراسته می

تمام  ،و آنان تصور کنند که غیر معقول است ،خودشان مغرور گردندکثرت 
ی جمع شده دور خانه عنکبوت در اکناف و اطراف زمین ھمه ھا انسان این

 و منکرین آنھا بر راه حق و حقیقت قرار داشته باشند.  ،بر باطل باشند
ھمانا حق در میان مردم محکم و غالب است و اھل  :جواب این شبھه

ِ ُسنََّة ﴿ اقلیت ھستند.حق در  ِ قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  .]٢٣[الفتح:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ� 

ز بوده است; و ھرگز برای سنت یه در گذشته نکن سنت الھی است یا«
 .»افتیلی نخواھی یر و تبدییالھی تغ

ِ َوَما ﴿ :فرماید و در جایی دیگر خداوند می ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ يُۡؤِمُن أ إِ�َّ َوُهم  ٱ�َّ

ۡ�ُِ�ونَ  مان به خدا ھستند، یه مدعی اکشتر آنھا یو ب« .]١٠٦[یوسف:  ﴾١٠٦مُّ

ۡ�َ�َ َمن ِ� ﴿ :فرماید و ھمچنین می .»ندکمشر
َ
�ِض �ن تُِطۡع أ

َ
يُِضلُّوَك  ٱۡ�

ِۚ َعن َسبِيِل  ن یه در روی زمکسانی کشتر یاگر از ب« .]١١٦[األنعام:  ﴾ٱ�َّ

�نَّ ﴿ فرماید: میو ». نندک ینی، تو را از راه خدا گمراه مکھستند اطاعت 
و  ».اری از مردم فاسقندیو بس« .]٤٩[المائدة:  ﴾٤٩لََ�ِٰسُقونَ  ٱ�َّاِس َكثِٗ�� ّمَِن 

اما جز عده « .]٤٠[هود:  ﴾٤٠إِ�َّ َقلِيلٞ  ۥٓ َوَمآ َءاَمَن َمَعهُ ﴿ فرماید: ھمچنین می

ۡخرَۡجَنا َمن َ�َن �ِيَها ﴿ :فرماید و می .»اوردندیمان نیا(نوح) می ھمراه او ک
َ
فَأ

-٣٥[الذاریات:  ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�َما وََجۡدنَا �ِيَها َ�ۡ�َ َ�ۡيٖت ّمَِن  ٣٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن 

ردند (قبل از ک ه در آن شھرھای (قوم لوط) زندگی میکما مؤمنانی را « .]٣٦
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در ) ÷(خانه لوطمان یخانواده باا کیولی جز . میردکنزول عذاب) خارج 
 ».میافتیتمام آنھا ن

 ،ومعه الرجالن وانليب ،معه الرجلو انليب يت�أو« :فرماید می صو پیامبر
 .١»حدأس معه يول ومعه الرهط، وانليب وانليب
 یو پیامبر ،آید که ھمراه او یک نفر است می یدر روز قیامت) پیامبر«(

و  ،کمی ھستند ۀو پیامبری که ھمراه او عد ،آید که ھمراه او دو نفر می
 که حتی یک نفر ھم ھمراه او نیست.آید  می یپیامبر

ما بدأ كباً �عود غريسباً و�سالم غراإل أبد«: فرماید دوباره می صپیامبر
 .٢»للغر�اء فطو�
 ،گردد و دوباره (در آینده) به غربت برمی ،اسالم با غربت شروع شد«

 ».پس خوشا به حال غریبان ،شروع آن ھمانند
گرچه بیشتر مردم  ،بیند که امروز اسالم در نھایت غربت است انسان می

اھل به دلیل اینکه امروز مسلمان (واقعی) دوباره در میان  ،بر راه حق باشند
 اش غریب گشته است. و خانواده

 ،کند وحشت نمی میکو  و از قلت ،گردد رت مغرور نمیپس عاقل به کث

ۡ�َ�َ ﴿ این سنت خدا در میان مردم است.
َ
 ﴾١٨٧َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

  .»دانند شتر مردم نمییولی ب« .]١٨٧[األعراف: 
 
 
 

                                                           
 .)۵۴۲۰حدیث ( ۵/۲۱۷۰ صحیح بخاری -١
 .)۱۴۶) و (۱۴۵حدیث ( ۱/۱۳۱ صحیح مسلم -٢
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 پنهانی حق : شبهه پنجم
اگر : ندیوگ این عبارتی است که مشرکان اھل قبور به منکرین خود می

 شد.  کنید حق بود بر مشایخ طریقت پنھان نمی آنچه که شما بدان دعوت می
، ھمانطور که خداوند این ھمان ادعای کافران پیشین است :جواب شبه

ٓ إَِ�ۡهِ� ﴿ کند خبر میما را با ا َسَبُقونَا � مَّ اگر « .]١١[األحقاف:  ﴾لَۡو َ�َن َخۡ�ٗ
 ».گرفتند شی نمییرش آن) بر ما پیپذز خوبی بود، ھرگز آنھا (در ی(اسالم) چ

ُؤَ�ٓءِ َمنَّ ﴿ :فرماید و ھمچنین می ٰٓ�َ
َ
ُ أ ۗ  ٱ�َّ ٓ  .]٥٣[األنعام:  ﴾َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِنا

ده، و) بر آنھا منت گذارده (و یان ما (برگزیه خداوند از مکھستند ھا  این ایآ«
 ». ده است؟!یمان بخشینعمت ا

ه اھل کبشناس را د: حق یفرما می سطالب یبن أب ین علیر المؤمنیام
 شناخت. یحق را خواھ
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 سزیارت قبور بطور کلی بالمانع است. در صحیح مسلم از ابی ھریره
من حوهل، فقال  �ىبأو ىكمه، فبأقرب  صزار انليب«: آمده است که گفت

، ذن يلأزور قربها فأن أ ذنته يفأاست، وأذن يليهلا، فلم  ستغفرأن أ نت ر�ذأاست
 ١N»ر املوتكنها تذإفزوروا القبور، ف

خود گریه کرد و اطرافیانش را نیز  ،قبر مادرش را زیارت کرد صپیامبر«
، به نمکاستغفار برای مادرم اجازه خواستم تا از پروردگارم : فرمودو  ،گریاند

اما از او اجازه خواستم تا قبرش را زیارت کنم. به من اجازه  ،من اجازه نداد
 .٢داد. پس شما نیز قبرھا را زیارت کنید زیرا باعث یادآوری مرگ است

و  سپس به خاطر یادآوری مرگ ،منع شده بود یکلبطور قبًال زیارت قبور 
: فرمودند صگردید. بریده روایت کرد که پیامبر جھان پس از آن مجاز

نھی از زیارت قبور من شما را « .»القبور فزوروها ةار�م عن ز�تينت نهك«
 ». اما اکنون قبرھا را زیارت کنید ،مه بودکرد

  ٣N»ر، وال تقولوا هجراً �زور فلين أ رادأفمن «: و در روایت دیگر آمده است
ولی  ،قبرھا را زیارت کند پس مانعی نیست و زیارت کند خواستکس ھر«

 سخن زشت (گناه) بر زبان نیاورید. 

                                                           
 .)۳۱۶۹حدیث ( ۷/۴۴۰ وصحیح ابن حبان، )۹۷۶حدیث ( ۲/۶۷۱ صحیح مسلم -١
 .) وغیره۹۸۱( ۳/۲۶۱ وصحیح ابن حبان، )۹۷۷حدیث ( ۲/۶۷۲ صحیح مسلم -٢
)، سنن کبری، ۲۰۳۳حدیث (ی وسنن نسائ، )۱۳۹۳حدیث ( ۱/۵۳۲ مستدرک حاکم -٣

 .ومسند امام احمد
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 �إ«: فرمودند صروایت شده است که پیامبر خدا ساز علی بن ابوطالب
 ١N»ةخرم اآل�ركنها تذإالقبور فزوروها، ف ةار�م عن ز�تينت نهك

اما اکنون زیارت کنید  ،مه بودھمانا من شما را از زیارت قبور نھی کرد«
 ». اندازد را شما را به یاد آخرت میزی

آمد تا برای آنان دعا  بر مزار قبرستان بقیع می صگاھی پیامبر خدا
 .٢بخواند و طلب استغفار کند

 یاد مرگ و عالم پس از آن است.  ،پس حکمت از زیارت قبور

 مشروع زیارت قبرها  طریقه
بیانگر حرمت ویژه قبر مسلمان است. چون که قبر  صسنت پیامبر خدا

 ،پس به اتفاق علماء نباید جای نجاسات قرار گیرد ،است مرده مسلمان ۀخان
و جمھور  .گاه ما قرار گیرد و یا تکیه ،و پایمال شود ،و نیاید زیر پا قرار گیرد

گویند نباید قبر مسلمان مجاور کسانی قرار گیرد که افعال و اقوال  علماء می
 کند.  بیث آنان اموات را اذیت میخ

و ھنگام آمدن نزد قبر سالم بر صاحب قبر و دعاء برای او مستحب است. 
 این کار در حق او تاکید شده است.  ،میت فاضلتر باشدھرچه  و

 ىلإذا خرجوا إعلمهم ي صن رسول اهللااك«: گفت سحصیب بنبریده 
م ي�السالم عل: لفظ و� –ار يهل ادلأ السالم ىلع: قول قائلهمين أ املقابر

                                                           
 .)۲۷۸حدیث ( ۱/۲۴۰ی )، وابو یعل۱۲۳۵مسند امام احمد حدیث ( -١
 .وابن حبان ومستدرک حاکم ومسند احمد، )۹۷۴حدیث ( ۲/۶۶۹ صحیح مسلم -٢
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حقون، �سأل م ال�اهللا ب ن شاءإا نّ �، و� واملسلم�منؤمن امل –ار يهل ادلأ
 .١»ةيم العاف�اهللا نلا ول

داد که ھنگام زیارت قبور (یکی از آنان)  به آنان آموزش می صپیامبر خدا«
سالم بر : در لفظی دیگر آمده است –سالم بر اھل این سرزمین : چنین بگوید

الله ما نیز به شما  ن شاءإو منان و مسلمانان، ؤاز م –شما ای اھل این سرزمین 
 داند. شویم، از خداوند خواستارم عافیت را نصیب ما و شما گر ملحق می

: فرمودپیامبر خدا به قبرستان رفت و  –روایت شده است  ساز ابو ھریره

سالم بر « .٢»الحقون م�ا إن شاء اهللا بنّ �، و�منؤقوم م م داري�السالم عل«
ن شاء الله ما نیز به شما ملحق إو منین، ؤشما ساکنین قبرستان م

 .»شویم می
روایت شده است  صدر یک حدیث طوالنی از پیامبر خدا لاز عائشه

ع يهل ابلقأ أيتن تأ كمرأير�ك  إنَّ : ، فقالتا�أل �جرب نَّ إ«: که فرمودند
 م ىلعالسال: قو�: ا رسول اهللا؟ قاليقول أف كي: فتستغفر هلم، قالت، قلت

 ،ن�خرأ منا واملست�رحم اهللا املستقدم�، و� واملسلم�منؤار من امليهل ادلأ
پروردگارت : جبرئیل نزد من آمد و گفت« .٣»م الحقون�ن شاء اهللا بإا نّ �و

 ،کند به قبرستان بقیع بروی و برای آنان استغفار کنی به تو امر می
؟ صچه کلماتی بر زبان آورم ای پیامبر خدا: گوید، گفتم می لعائشه

منان و مسلمانان خداوند به ؤسالم بر اھل این سرزمین از م: بگو: فرمودند

                                                           
وابن خزیمه، وابن  )،۹۷۴(حدیث  ۲/۶۶۹و  )،۲۴۹حدیث ( ۱/۲۱۸ صحیح مسلم -١

 .حبان، وابو داود، وسنن نسائی وبیھقی واحمد
 .مصدر سابق -٢
 .مصدر سابق -٣
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الله ما نیز به شما خواھیم  شاء  نو إ ،رحم کند نیان و بازماندگانمانپیشی
 ». پیوست

: ع فقاليذا هو بابلقإفقدته ف«: گفت لدر روایتی آمده که عائشه
م الحقون، ا� ال �نتم فرط و�ن بأ، �منؤم دار قوم مي�السالم عل

@١N»جرهم وال تفتنا بعدهمأحترمنا 
در قبرستان بقیع پیامبر را گم کردم پس ناگھان متوجه شدم که او «

منین، شما از ما پیشی گرفتید و ما به ؤاست و فرمود سالم بر شما ای قوم م
و بعد از آنان  ،پروردگارا ما را از اجر آنھا محروم مگردان ،شویم شما ملحق می

 ». ما را مبتال مکن

 ةنيبقبور املد صمر رسول اهللا«: گوید می بدر روایتی ابن عباس
غفر اهللا نلا يهل القبور، أا يم ي�السالم عل :فقالهم بوجهه يقبل علأف

 .٢»ثرنتم سلفنا، و�ن باألأم، �ول
مدینه عبور کردند پس رو به آنان  ستانبر قبر صروزی پیامبر خدا«

سالم بر شما ای صاحبان قبرھا، خداوند از ما و شما خشنود  :کرد و گفت
 ». و ما به دنبال شما ھستیم ،آھنگان مائید گردد. شما پیش

ذا إ صن انليباك«: کند که گفت روایت می سابوداود از عثمان بن عفان
سلوا اهللا هل م، وي�خاستغفروا أل: قاله، ويت وقف عليفرغ من دفن امل

ُ ن نه اآلت فإياتلثب   .٣»سال�

                                                           
 .مصدر سابق -١
 .مصدر سابق -٢
 .)۳۲۲۱دیث (ح ۳/۲۱۵وابو داود ، )۱۳۷۲حدیث ( ۱/۵۲۶ مستدرک حاکم -٣



 ٧٣    »حکمت از زیارت قبور یاد مرگ و جهان آخرت است«

ایستاد و  شد بر روی آن می پیامبر خدا وقتی از دفن میت فارغ می«
و از خدا بخواھید او را در جواب  ،برادرتان طلب مغفرت کنید برای: گفت می

 شود.  زیرا ھم اکنون از او سوال می ،سواالت ثابت قدم گرداند

 صنهإ«: داند حدیثی روایت شده است که ابن عبدالبر آن را صحیح می
 إه يسلم عليا، فيادلن عرفه يفين اكمر بقرب الرجل يما من رجل  :قال

َّ
رد اهللا  ال

 ».÷ردي روحه، حىت هيعل
ھر مردی بر قبر مردی دیگر که در دنیا او را : گفت صپیامبر خدا«

خداوند روح را به او باز  ،شناخته است عبور کند و به او سالم کند می
 ».گرداند تا جواب سالمش را بدھد می

و به امتش امر کرده  ،داد انجام می صھا اعمالی است که پیامبر خدا این
ن اموات آن را در قبرستان مسلمانان و ھنگام زیارت قبور و است بعد از دف

مرور بر آنھا انجام دھند. سالم به میت مانند سالم کردن به زنده و دعا 
ھمانطور که ھنگام نماز میت قبل از دفن و یا بعد از  ،است او خواندن برای

و ضمن دعاء برای میت، نمازگزاران  ،شود آن برای میت دعاء خوانده می
و امثالشان ھا  این گردند. تمام اضر و سایر مسلمانان نیز مشمول دعاء میح

 و مسلمانان پیشین است. صاز سنت پیامبر خدا
 دھند کجا.  این موارد کجا و کارھایی که قبرپرستان انجام می

 
 





 
 
 
 

 »قبرپرستان را این چنین مبتال کرد چیزیچه «

چه چیزی : گوید او می ،طرح کرده است /این استفھام را ابن قیم
قبرپرستان را این چنین مبتال کرده است. در صورتی که معلوم است 

زنده  و مرگ و زندگی و دوباره ،مردگان مالک سود و زیانی برای آنھا نیستند
 .شدن در دست آنھا نیست

 علت آن امور زیر است. : در جواب گفته شده
جھل و نادانی نسبت به حقیقت آنچه که خداوند انبیاء را برای تحقق  -۱

آن فرستاد که ھمانا تحقیق توحید و قطع اسباب شرک است. 
طان لذا شی ،براستی نصیب آنھا در این رابطه علم به توحید کم است

توانند  و بخاطر نداشتن علم کافی نمی کند، نه دعوت میآنان را به فت
دعوت شیطان را رد کنند، سرانجام متناسب با جھلی که دارند 

و فقط باندازه علمشان در این راستا مصون  ،پذیرند دعوت او را می
 مانند.  می

پرستان آنھا را به زبان پیامبر  احادیث کذب و موضوع که امثال بت -۲
اند و با دین و رسالت او تناقضی آشکار دارد. مانند  بسته صخدا

وقتی «@١N»صحاب القبورأم بي�مور فعلم األ�تيأعذا إ« حدیث
 ».الزم است به اموات پناه ببرید کارھا شما را خسته کرد

                                                           
 .باطل است و ھیچ اصل و اساسی ندارد -١
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اگر یکی از شما به « .١»م ظنه حبجر نفعه�حدأحسن أ لو« و حدیث
 ». رساند ن داشته باشد به او سود میظسنگی حسن 

و وضع آن را  مشرکین ،داردتناقض ه با دین اسالم کو امثال این احادیث 
از جمله جھال و گمراھان رایج  آنھا امثالو آنان و در بین  ،اند هکرداختراع 

ھا  و خداوند پیامبرش را مبعوث کرد تا کسی را که به سنگ ،است  هدیدگر
ھای متصل به فتنه ابتالء  و امتش را از راه ،ل برساندحسن ظن دارد به قت

 قبور دور کند.
فالنی در  :، مثالً اند ھایی که از این قبور برای آنان نقل شده داستان -۳

مشکالتش به قبر فالن شخص پناه برد و از آنھا رھایی یافت. یا فالنی 
برای رفع حاجتش نزد فالن قبر دعا کرد پس نیازش بر آورده شد. و 
فالنی ضرری به او رسید و نزد صاحب فالن قبر فریادرسی کرد و 

داران مقابر این نوع  نزد خدمتکاران و پرده ،ضررش برطرف شد
یعنی  ،کشاند زیاد است. که ذکر آنھا سخن را به درازا می ھا داستان

 و ،آنان از جمله دروغگوترین مخلوقات خدا بر زندگان و مردگانند
ھا حریص ھستند لذا  نیز در قضاء حاجاتشان و رفع زیان ھا انسان

 ،ای است شنود قبر فالن شخص داروی تجربه شده وقتی انسان می
یعنی ابتدا او را به دعاء نزد  ،کند شیطان با لطافت او را دعوت می

سپس انسان با ذلت و شکستگی خاص دعا  ،کند قبور ترغیب می
کند. ولی خداوند بخاطر آنچه بر قلبش مستولی گشته دعائش را  می

نه بخاطر قبر. یعنی اگر او با چنین حالتی در  ،کند استجابه می
ازار دعاء بخواند خدا جواب دعایش را خواھد دکان، میکده، حمام و ب

کند خداوند به علت تاثیر قبر دعایش را  اما جاھل گمان می ،داد
                                                           

) تمییز الطیب ۸۸۳)، المقاصد الحسنه (۲/۱۵۲کشف الخفاء (: موضوع است، نگا -١
)۱۰۸۳(. 



 ٧٧    »کردچه چیزی قبرپرستان را این چنین مبتال «

در صورتی که خداوند دعاء کافر را نیز در حالت  ،اجابت کرده است

ُؤَ�ِٓء ﴿ :فرماید زیرا خداوند متعال می ،پذیرد اضطرار می ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
ُؤَ�ٓءِ ِمۡن  [اإلسراء:  ﴾٢٠َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك َ�ُۡظوًراَوَ�ٰٓ

 کمکن دو گروه را از عطای پروردگارت، بھره و یاز ا کیھر« .]٢٠
و  .»سی) منع نشده استکم; و عطای پروردگارت ھرگز (از یدھ می

ۡهلَهُ  ٱۡرُزۡق وَ ﴿ :فرمود ÷ابراھیم
َ
ِ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۥأ ِ َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم ب  ٱ�َّ

ن را شھر امنی ین سرزمیپروردگارا! ا« .]١٢٦[البقرة:  ﴾ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ 
مان ین، ایه به خدا و روز بازپسکآنھا -قرار ده! و اھل آن را 

 :خداوند متعال فرمود .»از ثمرات (گوناگون)، روزی ده -اند آورده

َمّتُِعهُ ﴿
ُ
هُ  ۥَوَمن َ�َفَر فَأ ۡضَطرُّ

َ
َو�ِۡئَس  ٱ�َّارِ� إَِ�ٰ َعَذاِب  ۥٓ قَلِيٗ� ُ�مَّ أ

می کافر شدند، بھره که ک(اما به آنھا « .]١٢٦[البقرة:  ﴾١٢٦لَۡمِص�ُ ٱ
م; و چه بد یشانک م داد; سپس آنھا را به عذاب آتش مییخواھ

 ». سرانجامی دارند
یعنی خداوند را داد ھرکس  پس این طور نیست که اگر خدا جواب دعاء

از او و از کارش راضی است. و او را دوست دارد. خداوند جواب دعاء نیکوکار 
ی از مردم دعائی تجاوزکارانه با دھد. بسیار من و کافر را میؤیا م ،و فاجر

لذا  ،گردد و تمامًا یا بعضًا مستجاب می ،خوانند شروط یا غیر مجاز را می
اما او به منزله کسی  ،خداوند است برد عمل او صالح و مورد پسند گمان می

در حالی که او  ،دھد ا اعطاء اموال و اوالد به او مھلت میباست که خداوند 
خداوند د، یگشا می اورات را با شتاب به روی یدرھای خبرد خداوند  گمان می

ا �َُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِ ﴿ :فرماید می بَۡ�َٰب ُ�ِّ  ۦَفلَمَّ
َ
ءٍ  َ�َتۡحَنا َعلَۡيِهۡم � [األنعام:  ﴾َ�ۡ

د، و) آنچه را به آنھا یه (اندرزھا سودی نبخشک(آری) ھنگامی « .]٤٤
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) را به روی ھا نعمت ز (ازیردند، درھای ھمه چکادآوری شده بود فراموش ی
 ».میآنھا گشود

و گاھی  ،گیرد دعاء گاھی عبادتی است که داعی در برابر آن پاداش می
گردد. یا به  زیانی علیه او می و گاھی ،ای جھت رفع حاجتش است خواسته

شود. و یا از منزلت و درجه او  علت آنچه بدست آورده است معاقبه می
گردد ولی به علت تضییع حقوق یا  شود. پس حاجتش برطرف می کاسته می

 .١»گردد تجاوز از حدودی که از او سر زده است معاقبه می
 

                                                           
 .)۲۲۱-۲۲۰اللھفان / ابن قیم صفحه ( ةاغاث -١



 
 
 
 

 »ندا هدر فتنه افتادآنها که  یدآگاه باش«

رسول  ةه طاعياملصحف فوجدت ف (نظرت يف :گوید می /امام احمد

 تلو قوله تعاىليتاب اهللا، ثم جعل ك موضعاً من نيوثالث ةثالث يف صاهللا

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
لعله  كالرش ة؟ الفتنةما الفتن يتدرأ: قوليررها ويكوجعل  .]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

سی و  ،به قرآن نگاه کردم«@.١ه)كهليغ قلبه فيزيغ فيء من الزقلبه يش قع يفين أ

سپس شروع کرد به تالوت  ،را در آن یافتم صسه مورد اطاعت از پیامبر
د بترسند از ینند، باک مخالفت می (پیامبر) فرمان اوبا ه کپس آنان «این آیه 

او شروع  ».به آنھا برسد کا عذابی دردنایرد، یای دامنشان را بگ ه فتنهکنیا
دانی که فتنه چیست؟ فتنه ھمان شرک  آیا می: به تکرار این آیه کرد و گفت

اید در قلب او اندکی انحراف ایجاد شده باشد و از حق منحرف گردد ش ،است
 ». و او را ھالک گرداند

شرک بر حافظان گنبدھا و اجتماعات و کسانی که اموات را باعث  ۀفتن
و به علت عدم اعتصام آنان به  ،دانند قرار گرفت شان به خداوند می ینزدیک

شتن دستورات و اوامر او و پشت سر گذا ،روش و سنت امین آسمان و زمین
برترین قبر روی  صاند. وقتی که قبر پیامبر خدا به این سرانجام رسیده

زمین است با این وجود ایشان منع کردند که قبرشان مسجد و یا محل 
برگزاری اعیاد شود (که دالئل آن قبًال بیان شد). پس شما را به خدایت 

                                                           
 .۱/۲۶۰العکبری  ة، البن بطةاالبان -١
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نسبت به این  صپیامبر خدادھم به من بگو چه قبری از قبر  سوگند می
 با ھر عنوان که باشد).ھرکس  قبرنھی اوالتر است (

مردی را  بحقیقتًا برترین تابعین از اھل بیت ایشان علی بن حسین
و برای آن مرد ن عمل نھی کرد، یاز اکرد  دعا می صکه نزد قبر پیامبر خدا

و از به حدیثی استدالل کرد که ایشان راوی آن است که از پدرش حسن 
دیگر به معنایش ھرکس  و طبعًا او از ،به او رسیده است بجدش علی

 داناتر است. 
اش بود مکروه  و ھمچنین پسر عمویش حسن بن حسن که شیخ خانواده

و این  ،سالم کرده شود صدانست بدون دخول به مسجد به قصد قبرش می
 نمود.  کار را مانند عیدگاه قرار دادن قبر ایشان تلقی می

در مورد  ،از دقت فقه سلف صالح و پیشاھنگان اولیه دین بود ،اینو 
کنند  پیچی میسر صقریب الوقوع بودن خطر به کسانی که از اوامر پیامبر

ان كئاً ياً شكلست تار«: فرماید  است که می سو این صدیق بزرگ امت اسالمی

ن أمره أئاً من يت شكن ترإ  ألخشىينإو ،عملت به الَّ إعمل به ي صرسول اهللا

داد من ھیچ یک از آن را  انجام می صاعمالی را که پیامبر خدا« .»غيزأ
ترسیدم که اگر یکی از  و ھمیشه می ،مگر به آن عمل نمایم ،کردم ترک نمی

را ترک کنم ممکن است به انحراف از حق مبتال  صدستورات پیامبر
 ». بشوم

گفت  ید که میربیع نقل شده، از عمران بن حصین شنالاز حجیر بن ابی 

بشیر بن  .»تمام حیاء خیر است« .»هلك �خاحلياء «: فرمود صپیامبر خدا

ھا ناشی از  ھمانا برخی از حیاء« .»منه ضعفاً ومنه وقاراً هللا نَّ إ«: کعب گفت
عمران گفت ای  ،»و برخی دیگر احترام به ذات حق تعالی ،ضعف ھستند



 ٨١    »اند آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده«

از او نیست. عمران  اباحجین این کیست. گفتم مرد خوبی است و ترسی

منه «: کردم سپس گفت از من شنید که از پیامبر خدا حدیث نقل می: گفت

 کنم.  قسم به خدا امروز دیگر حدیثی برای شما نقل نمی .»ضعف ومنه وقار
کند و از دوستش  صحابی بزرگ عبدالله بن مغفل صله رحم را قطع می

کند. این  معارضه میبا او  صکند وقتی که در حدیث پیامبر دوری می

از  صپیامبر خدا .»عن اخلذف انليب ن�«: روایت کرد و گفت سصحابی

نها ال إ« :ریزه) و فرمودند خذف نھی کرد (خذف یعنی پرت کردن سنگ
زیرا پرت « .»رس السن� وت�نها تفقأ العكول ،أ عدواً كداً وال تنيتصطاد ص

بلکه ممکن  ،و نه دشمن را زخمی ،کند ریزه نه شکار را صید می کردن سنگ
: و یا دندان را بشکند. مرد به عبدالله بن مغفل گفت ،است چشم را کور کند

 كحدثأ ينإ«: عبدالله بن مغفل گفت» این چه اشکالی دارد« .»س هذاأوما ب«

 صمن از پیامبر خدا«@.»بداً أ كلمأكوتقول هذا، واهللا ال  صعن رسول اهللا
به خدا ھرگز با تو حرف  گویی، قسم کنم و تو چنین می حدیث برایت نقل می

 ».زنم نمی

حرم من مسجد أ«: آمد و به او گفت /مردی نزد مالک بن انس

آیا (برای انجام حج) در مسجد النبی احرام « N»ةفياحلل يو من ذأ صيالنب
)» مشھور است یار علیه به أبکنه یقات اھل مدیمببندم یا در ذو الخلیفه (

من در : در ذو الخلیفه احرام ببند. پس مرد گفت: مالک به او جواب داد
 احرام بستم. مالک در رد کار او این آیه را قرائت نمود. صمسجد النبی

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
  .]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ
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با او معارضه  صکسی که در حدیث پیامبر ۀدربار سابو سعید خدری

عوا يال تب«: نه قالأ صحدث عن رسول اهللاأ يتسمعنأ«: گوید کند می می

عوا منها عاجالً بآجل، يتب مثالً بمثل، وال الَّ إوالدرهم بالدرهم  ،نارينار بالديالد

 .»املسجد الَّ إما عشت  كاإيو ينيوؤي، واهللا ال يبام تفت ينت تفتأثم 

کنی، ایشان  نقل کنم گوش می صآیا اگر حدیثی را از پیامبر خدا«
معامله دینار به دینار یا درھم به درھم نکنید مگر درست مانند ھم : فرمودند

سپس تو به میل خودت فتوی  ،و با آنھا معامله نقد و نسیه نکنید ،باشند
من و تو ن یمالقاتی ب کنی. قسم به خدا تا زمانی که زنده ھستی صادر می

 ».مسجد جای دیگری نیستدر جز 
دھد و  دانستم چگونه عقل اھل قبور به آنھا اجازه می ای کاش می

مخالفت  صشود که صراحتًا و آشکارا با امر پیامبر خدا نفسشان راضی می
از جمله منھیات ایشان  ،منھیات او را بر عکس عملی سازندکرده و علنًا 

و فرش کردن آنھا با انواع  اری،کگچساختمان درست کردن روی قبور 
و قرار دادن قبور به  ،و روشن کردن شمع روی آنھا ،ھا ھا و پارچه فرش

ھا ریخته شود. و  عنوان مساجد و عیدگاه است. و ھمچنین در آنجا اشک
زرای و  و در اطراف آن انواع گناھان از جمله تضرع و ،رددنیازھا مطالبه گ

 ،و انواع نیازھا و حاجات ابراز گردد ،ا صورت گیردرقص و طواف و انواع لھوھ
نعره کشیدن و تملق کردن و اظھار ادب در برابر  ،و فسق و فجور بر پا شود

در و حکم به نافع و ضار بودن آنھا صادر شود. تا  ،ھای پوسیده استخوان
 :آنان صدق کند ۀخداوند دربار ۀو این فرمود ،گودال تاریک شرک بیافتند

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
 ِ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ



 ٨٣    »اند آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده«

ند، و از راھی جز کامبر مخالفت یار شدن حق، با پکه بعد از آشکسی ک«
م; و به دوزخ یبر رود می ه میکد، ما او را به ھمان راه یروی نمایراه مؤمنان پ

 ». گاه بدی داردیم; و جاینک داخل می
و انسان عاقل نسبت به کسی که دچار تاریکی قلب و صورت و مرگ عقل 

َها ﴿ :خواند کند زیرا این آیات خداوند را می تعجب نمی ،شود میو روح  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ٱۡسَتِجيُبوا  .]٢٤[األنفال:  ﴾ِ�َّ
د ھنگامی ینک امبر را اجابتید! دعوت خدا و پیا مان آوردهیه اکسانی کای «
و  ».بخشد ات مییه شما را حکخواند  زی مییبه سوی چه شما را ک

ْ ﴿ د:یفرما می ِطيُعوا
َ
َ َوأ و « .]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢َلَعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

قُۡل ﴿ د:یفرما و می». دید، تا مشمول رحمت شوینکامبر را اطاعت یخدا و پ
 ْ ِطيُعوا

َ
َ أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ۖ َوأ ا  ٱلرَُّسوَل ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ فَإِن تََولَّۡوا

ْۚ َوَما َ�َ  ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا  .]٥٤[النور:  ﴾٥٤ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ إِ�َّ  ٱلرَُّسولِ ُ�ّ
د، ییچی نماید! و اگر سرپیامبرش فرمان برید، و از پینکبگو: خدا را اطاعت «
ش است و شما مسؤول اعمال خود! اما اگر از او یمسؤول اعمال خو امبریپ

ار کزی جز رساندن آشیامبر چید شد; و بر پیت خواھید، ھداینکاطاعت 

ْ ﴿ د:یفرما و می». ستین ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم  ٱۡحَذُروا فَإِن تََو�َّ

ْ فَ  ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ
َ
اطاعت خدا و « .]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ �

د، ید! و اگر روی برگردانید! و (از مخالفت فرمان او) بترسینکامبر یاطاعت پ
ز یار، چکامبر ما، جز ابالغ آشید بر پید بود; و) بدانی(مستحق مجازات خواھ

 د:یفرما و می» برابر شما، انجام داده است)فه را در ین وظیست (و ایگری نید

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ قُۡل أ ۖ وَ  ٱ�َّ ْ فَإِنَّ  ٱلرَُّسوَل َ فَإِن تََولَّۡوا [آل  ﴾٣٢ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
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د، ینکچی ید! و اگر سرپینکبگو: از خدا و فرستاده (او)، اطاعت « .]٣٢عمران: 
 . »دارد افران را دوست نمیکخداوند 

ھر گاه یکی از شما حدیثی را شنید : گوید می /امام ابن بطه العکبری
شنیده شده است و علماء از پیامبر روایت نمودند و  صکه از پیامبر خدا

با رای و ھوای نفسانی خود با آن  ،امامان عالم و عاقل به آن احتجاج نمودند
 :فرماید میآن نشود. زیرا خداوند  ۀخدا دربار ۀمخالفت نکند تا دچار وعد

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
د ینند، باک مخالفت می (پیامبر) فرمان اوبا ه کپس آنان « .]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

 ».به آنھا برسد کا عذابی دردنایرد، یای دامنشان را بگ ه فتنهکنیبترسند از ا
دانید منظور از فتنه در اینجا چیست؟ قسم به خدا منظور از آن  آیا می

 :فرماید و کفر بعد از ایمان است. زیرا خداوند می ،شرک به خداوند بزرگ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ ﴿ د! تا فتنه ینکار کیو با آنھا پ« .]١٩٣[البقرة:  ﴾َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
 یعنی تا شرکی نماند. » سلب آزادی از مردم،) باقی نماند(و بت پرستی، و 

ۡخرُِجوُهم  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ ﴿ :فرماید و ھمچنین خداوند می
َ
َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ 
َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
و آنھا را (بت « .]١٩١[البقرة:  ﴾ٱۡلَقۡتِل� أ

د! و ید، به قتل برسانیافتیھرکجا  تی ابا ندارند)یاچ گونه جنیه از ھکپرستانی 
د! و فتنه (و بت ینکرون یه)، آنھا را بکرون ساختند (میه شما را بکاز آن جا 

 ».شتار ھم بدتر استکپرستی) از 
 .١یعنی شرک به خداوند از جنگ شما با آنان بدتر است
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 سقوط خانه عنکبوت 

ْ قُِل ﴿ :فرماید خداوند می ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ َ� َ�ۡملُِكوَن  ٱ�َّ
 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ِمۡثَقاَل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ� ِمۡنُهم  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ�َٰعةُ َوَ� تَنَفُع  ٢٢ّمِن َظِه�ٖ  ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
بگو: « .]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ

د! (آنھا ھرگز گرھی ید بخوانیپندار ر از خدا (معبود خود) مییه غکسانی را ک«
ن یو زم ھا آسمان ای در ه) آنھا به اندازه ذرهکند، چرا یگشا ار شما نمیکاز 
اور او (در یند، و نه کیت) آنھا شریکستند، و نه در (خلقت و مالین کلما

ه اذن داده، سودی کسانی کچ شفاعتی نزد او، جز برای ینش) بودند. ھیآفر
 ». ندارد

ھایی را که با دعا کردن از مردگان  این آیه بر یاران بیت عنکبوت تمام راه
و در  ،کند شدند. مسدود می میھا به شرک وارد  و وابستگی به آنان از آن راه

زیرا  ،بخشد و از چھار طریق استحکام می ،بندد روی آنھا تمام درھا را می روبه
و یا کشف  ،مگر به امید رسیدن به سود ،دعاکننده با مدعو خود تعلق ندارد
و اال اگر امید منفعت را در ھر حال از او  ،ضرری که از مدعو خود انتظار دارد

این  .و رغبت و رھبت از او ندارد ،گردد بش به او وابسته نمینداشته باشد قل
 : چھار طریق عبارتند از

در  ،باید مدعو اسباب جلب نفع و دفع ضرر به دعاکننده را دارا باشد -۱
دھد که  حالی که خداوند این راه را قطع کرده است و به ما خبر می

�ٖ ﴿ این مدعوین غیر خدا َ�َٰ�ٰتِ ِ�  َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
 کن مالیو زم ھا آسمان ای در آنھا به اندازه ذره« .]٢٢[سبأ:  ﴾ٱۡ�
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ملکیت ھمه از آن خداست. ھر طور که بخواھد در آن  .»ستندین
 کند.  تصرف می

اینکه مدعو شریک مالک اصلی (خداوند) باشد در این صورت  -۲
سھمش از شراکت کمک کند.  ۀخود به انداز ۀتواند به دعاکنند می

َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ﴿ :فرماید کند و می اما خداوند این امر را نیز نفی می
 ». ندکیت) آنھا شریکو نه در (خلقت و مال« ﴾ِمن ِ�ۡكٖ 

 ،اینکه مدعو وزیر و معاون مالک باشد و در کارھایش به او کمک کند -۳
لذا از جایگاھش برای کمک به دعاکننده استفاده کند. در اینجا 

ِمۡنُهم ّمِن  ۥَوَما َ�ُ ﴿ کند. خداوند وجود معاون در ملکش را نفی می
 ». نش) بودندیدر آفرخداوند ( او اوریو نه « .﴾٢٢َظِه�ٖ 

آنچه باقی مانده این است که مدعو مقام و منزلت و یا محبوبیتی نزد  -۴
اش  شد که بتواند با آن نزد مالک برای دعاکنندهمالک داشته با

َ�َٰعةُ �َّ تَنَفُع ﴿ :فرماید شفاعتی کند. که خداوند در این باره می  ٱلشَّ
ذَِن َ�ُ 

َ
بخشد، جز  سودی نمیھیچکس  شفاعت« .]١٠٩[طه:  ﴾إِ�َّ َمۡن أ

پس ھیچ شفاعتی وجود  .»ه خداوند رحمان به او اجازه دادهکسی ک
 ندارد جز در مواردی که قبًال مفصًال بیان شد. 

اند؟  اند؟ و به چه دلیلی تمسک جسته اینان به چه طنابی دست آویخته
کنند؟! خداوند متعال  در مقابل نصوص قرآن و سنت به چه جھتی افتخار می

ًا کند و او ذات اش تصرف می مالک الملک است و در ملک خودش طبق اراده
 و ،نیاز از ھر چیز غیر خود است. او شریک ندارد، وزیر و یاور ندارد غنی و بی
و  ،کند جز به شروطی که مطرح نموده است نزد او شفاعت نمیھیچکس 

پس آیا این اموات مدفون شده این  .ای که بیان شده است جز در محدوده
 شرائط و ضوابط را دارند. 



 ٨٧    سقوط خانه عنکبوت

خواھد که دلیل  ز قرآن از آنھا میبلکه خداوند متعال در چندین جا ا
سمعی یا عقلی برای اثبات مدعای خود و حقانیت عملکرد خود بیاورند اگر 

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ :فرماید خداوند می ،گویند راست می رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ قُۡل أ  ٱ�َّ

ُروِ� َماَذا َخَلُقواْ ِمَن 
َ
�ِض أ

َ
ٞك ِ�  ٱۡ� ۡم لَُهۡم ِ�ۡ

َ
ٰ أ �َٰ�َ بِِ�َ�ٰٖب ّمِن  ٱۡ�ُتوِ�  ِت� ٱلسَّ

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
ۡو أ

َ
به آنان بگو: « .]٤[األحقاف:  ﴾٤َ�ۡبِل َ�َٰذآ أ

د چه یبه من نشان دھ ،دینک ر از خدا پرستش مییه غکی را ین معبودھایا
 ھا آسمان نشیتی در آفرکشر(با خداوند) ا یاند،  دهین را آفریزی از زمیچ

ا اثر علمی از گذشتگان برای من ی، قرآنش از یتابی آسمانی پکدارند؟ 
 .»د!ییگو ل صدق گفتار شما باشد) اگر راست مییه دلکد (یاوریب

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 پرستانشبیه کامل بین خانه عنکبوت و قبرتطابق وجه ت

شبه کامل با نقاط سه گانه آن بین دو رکن تشبیه یعنی خانه وجه 
و اصحاب قبور آنانی که والیتشان را به دور از خداوند  ،عنکبوت از یک طرف
 اند از طرف دیگر قابل تطبیق است.  به اموات وابسته کرده

اینان والیت خودشان را به مخلوقاتی ضعیف : ضعف و سستی :نقطه اول
و زنده شدن پس از  ،زیانی و مرگ و حیاتی را در دست ندارندکه ھیچ سود و 

اند که  و در مقابل والیت ذات حق تعالی را رھا کرده ،مرگ را مالک نیستند
و خیر و شر  ،و تمام مخلوقات و ھمه مملوکات ،حمد و ستایش خاص اوست

او اراده کند ھرچه  گردد. کًال در اختیار اوست. تمام امور نزد او باز می
افتد. اگر چیزی را ببخشد ھیچ  نخواھد قطعًا اتفاق نمیھرچه  و ،خواھد شد

ای برای آن  و اگر چیزی را از کسی منع کند عطا کننده ،مانعی وجود ندارد
 وجود نخواھد داشت. 

ای است  خانه عنکبوت است به منزله دام و تلهعنی یمشبه به  :نقطه دوم
اصحاب قبور نیز این چنین دام و ای که روی آن عبور کند.  برای ھر حشره

یی که عقل و ھا انسان برای ،ای ھستند که شیطان آن را نصب کرده است تله
غیر خدا باشد مگر اینکه عبادتش  ۀفھم ندارند. ھیچ انسانی نیست که بند

شود. عابد از معبود (دروغی) در نیل به اغراضش سود  نصیب شیطان می
و شریک قرار دادنش با خداوند  ،م برای اوو معبود از عابد در تعظی ،برد می

َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم ﴿ :فرماید ) در این باره میأخداوند ( ،برد متعال بھره می
نِّ َ�ِيٗعا َ�َٰمۡعَ�َ  تُمقَِد  ٱۡ�ِ �ِس� ّمَِن  ٱۡسَتۡكَ�ۡ ۡوِ�َآؤُُهم ّمَِن  ٱۡ�ِ

َ
�ِس َوقَاَل أ َر�ََّنا  ٱۡ�ِ

َجلََنا  ٱۡسَتۡمَتعَ 
َ
ٓ أ ِيٓ َ�ۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوَ�لَۡغَنا ۚ قَاَل  ٱ�َّ ۡلَت َ�َا جَّ

َ
َمۡثَوٮُٰ�ۡم  ٱ�َّارُ أ
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ٓ َ�ِٰ�ِيَن  ۗ إِ�َّ َما َشآَء  �ِيَها ُ در آن « .]١٢٨[األنعام:  ﴾١٢٨إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيمٞ  ٱ�َّ
ت یای جمع د:)یگو ، (میسازد می ه (خدا) ھمه آنھا را جمع و محشورکروز 

د! دوستان و یرا گمراه ساخت ھا انسان ادی ازین و جن! شما افراد زیاطیش
از ما دو گروه ھریک  ند: پروردگارا!یگو می ھا انسان انیروان آنھا از میپ

م; (ما به لذات ھوس آلود یردکگری استفاده یگمراه) از د روانیان و پیشوای(پ
ه برای ما مقرر کردند;) و به اجلی کومت کم; و آنھا بر ما حیدیو زودگذر رس

گاه شماست; جاودانه یآتش جا«د: یگو (خداوند) می .»میدیداشته بودی رس
 ». م و داناستیکپروردگار تو ح» د ماند، مگر آنچه خدا بخواھدیدر آن خواھ

ُؤَ�ٓءِ ﴿ فرماید: و می ٰٓ�َ
َ
إِيَّاُ�ۡم  َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ

نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن  ٤٠َ�نُواْ َ�ۡعُبُدونَ 
َ
ۖ قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك أ نَّ  ٱۡ�ِ

ۡؤِمُنونَ  ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
ه کاور) روزی را ی(به خاطر ب« .]٤١-٤٠[سبأ:  ﴾٤١أ

شما ھا  این ایآ د:یگو زد، سپس به فرشتگان مییانگ خداوند ھمه آنان را بر می
ی داشته یه ھمتاکنیمنزھی (از ا«ند: یگو آنھا می .»ردند؟!ک را پرستش می

ه جن را کردند) بلک باشی)! تنھا تو ولی مائی، نه آنھا; (آنھا ما را پرستش نمی
 ». مان داشتند!یثرشان به آنھا اکنمودند; و ا پرستش می

ِ ُدوَن ِمن ُدوِن َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعبُ ﴿ فرماید: و می نُتۡم  ٱ�َّ
َ
َ�َيُقوُل َءأ

ۡم ُهۡم َضلُّواْ 
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ۡضلَۡلُتۡم ِعَباِدي َ�ٰٓ

َ
بِيَل أ قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك َما َ�َن يَ�َبِ�  ١٧ٱلسَّ

ٰ �َُسواْ  تَّۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�ن مَّ
َ
تَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ ن �َّ

َ
ٓ أ َ�َا

ْ قَۡوَمۢ� بُوٗر� ٱّ�ِۡكرَ  ه کاور) روزی را ی(به خاطر ب« .]١٨-١٧[الفرقان:  ﴾١٨َوَ�نُوا
ند، آنگاه به ک پرستند جمع می ر از خدا مییه غکی را یھمه آنان و معبودھا

ا خود آنان راه را گم ید یردکن بندگان مرا گمراه یا شما ایآ«د: یگو آنھا می
ر از یه غکسته نبود یمنزھی تو! برای ما شا«ند: یگو (در پاسخ) می. »ردند؟!ک
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برخوردار نمودی تا  ھا نعمت م، ولی آنان و پدرانشان را ازینیی برگزیایتو اول
 ». شدند کردند و تباه و ھالکاد تو را فراموش یر نعمت) که (به جای شکنیا

ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ﴿ فرماید: و می
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ ۞�  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ

بِ�ٞ  ه کردم ای فرزندان آدم کا با شما عھد نیآ« ]٦٠[یس:  ﴾٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
 ». اری است؟که او برای شما دشمن آشکد، یطان را نپرستیش

افعال قبرپرستان چنین  ۀخدا رحمت کند شیخ حافظ حکمی را که دربار
 : گوید می

 تـــاهموالتمســـوا احلاجـــات مـــن مو
 

 هلهـــــــــم هـــــــــواهمإواختـــــــــذوا  
 

 .طلبند ھا و نیازھایشان را از امواتشان می آنان حاجت
 دھند.  و ھواھای نفسانی خودشان را معبود خود قرار می

 فخاخــــه س يفيبلــــإصــــادهم  قــــد
 

ــل بعضــهم قــد  ــهأصــار مــن  ب  فراخ
 

 .ابلیس آنان را در دام خود صید کرده است
 اند.  ھای او شده بلکه بعضی از آنان جزو جوجه

مشبه به یعنی خانه عنکبوت دارای امنیت کاذبی است که در  نقطه سوم:
لذا مشبه یعنی قبرپرستان  ،واقع ھیچ کدام از امنیت حسی و معنوی را ندارد

اند  اما از نظر امان معنوی به خاطر شرکی که مرتکب شده ،نیز چنین ھستند
 :دفرمای ھرگز ھیچ نوع امنیت و اطمینانی را نصیب نخواھند شد. خداوند می

ِينَ َسُنۡلِ� ِ� قُلُوِب ﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  ٱلرُّۡعَب َ�َفُروا  ب
ْ ُ�وا َ�ۡ

َ
ٓ أ ِ بَِما ِۡل بِهِ  ٱ�َّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

َوٮُٰهُم 
ۡ
ۖ َوَمأ ۖ ُسۡلَ�ٰٗنا ٰلِِم�َ َو�ِۡئَس َمۡثَوى  ٱ�َّاُر بزودی « .]١٥١[آل عمران:  ﴾١٥١ٱل�َّ
برای خدا ھمتا قرار  ی رایزھایل، چیه بدون دلکنیافران، بخاطر اکدر دلھای 

گاھی یگاه آنھا، آتش است; و چه بد جایم; و جاینکاف دادند، رعب و ترس می
 ». اران!کگاه ستمیاست جا
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ھایی را برای خودشان  و از نظر امنیت حسی، پیشینیان آنھا قبًال وسیله
و گمان بردند که این ھمان  ،طلبیدند قرار دادند که آنھا را به فریاد می

نابودی و ھالکت آنان  ؟پس سرانجام آنان به کجا رسید ،توصیه خالص است
 اند. پس به درست از ھمان جایی بود که گمان امنیت و آرامش را داشته

 ی زیر در این راستا توجه کنیم. ھا مثال
آنان در نھایت اطمینان و امنیت به پیامبر خودشان  :الف) قوم نوح

وانه است! و (با انواع آزارھا یاو د« .]٩[القمر:  ﴾٩ٱۡزُدِجرَ َ�ُۡنوٞن وَ ﴿ گفتند می

ّ�ِ  ۥٓ فََدَ� َر�َّهُ ﴿ پس جزای آنان چه بود. .»از ادامه رسالتش) بازداشته شد
َ
�

بَۡ�َٰب  ١٠ٱنَتِ�ۡ َمۡغلُوٞب فَ 
َ
� ٓ َمآءِ َ�َفَتۡحَنا ۡنَهِمرٖ  ٱلسَّ ۡرنَا  ١١بَِمآءٖ مُّ �َض َوفَجَّ

َ
 ٱۡ�

ۡمٖر قَۡد قُِدرَ  ٱلَۡمآءُ  ٱۡ�ََ� ُ�ُيوٗنا فَ 
َ
ٰٓ أ ۡلَ�ٰٖح َوُدُ�ٖ  ١٢َ�َ

َ
ٰ َذاِت �  ١٣وََ�َۡلَ�ُٰه َ�َ

ۡ�ُينَِنا َجَزاٗٓء لَِّمن َ�َن ُ�فِرَ 
َ
به درگاه  ÷نوح« .]١٤-١٠[القمر:  ﴾١٤َ�ۡرِي بِأ

، انتقام مرا از ام انگر) شدهین قوم طغیمن مغلوب (ا« پروردگار عرضه داشت:
درپی  ن ھنگام درھای آسمان را با آبی فراوان و پییدر ا .»ر!یآنھا بگ
ن دو یم; و ایرون فرستادیادی بیھای ز م و چشمهیافتکن را شیو زم .میگشود

ی شد)! و او را بر کای وحشتنایختند (و دریآب به اندازه مقدر با ھم درآم
در منظر و   یشتک  آن .میردکی ساخته شده سوار یھا میخ بی از الواح وکمر
فری بود برای یکن یرد! اک ت میکما حر  داشت نگه ما و با حفظ و  دگاهید
ه ین آیم). (در ایردک(و ما آنان را غرق  افر شده بودند!ک) نوحه (به کسانی ک

ق یه به جالل و عظمت او الکاثبات صفت دو چشم برای خداوند است 
 ». دارد)

آنقدر به خود مطمئن بودند. وقتی که ابر عذاب را دیدند که  :قوم عادب) 

ۚ ﴿ :آمد گفتند به سمت آنان می ۡمِطُرنَا ن یا« .]٢٤[األحقاف:  ﴾َ�َٰذا َ�رِٞض مُّ
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 ۦۖ بِهِ  ٱۡسَتۡعَجۡلُتمبَۡل ُهَو َما ﴿ :فرماید خداوند می .»بارد ه بر ما میکابری است 
ِ�مٞ 

َ
ْ َ� يَُرىٰٓ إِ�َّ  ٢٤رِ�ٞح �ِيَها َعَذاٌب أ ۡصَبُحوا

َ
ۡمرِ َرّ�َِها فَأ

َ
ِۢ بِأ ء تَُدّمُِر ُ�َّ َ�ۡ

(ولی به « .]٢٥-٢٤[األحقاف:  ﴾٢٥ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ َمَ�ِٰكُنُهۡمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ِۡزي 
 د،یردک ه برای آمدنش شتاب میکزی است ین ھمان چیآنھا گفته شد:) ا

ز را یھمه چ. ی در آن استکه عذاب دردناک) کتندبادی است (وحشتنا
ردند کند (آری) آنھا صبح ک وبد و نابود میک بفرمان پروردگارش در ھم می

گونه گروه  نیخورد; ما ا شان به چشم نمییھا زی جز خانهیه چکدر حالی 
 ». میدھ فر مییکمجرمان را 

بدانجا رساند که به پیامبرشان  وقاحت در اطمینان آنان را :) قوم ثمودج

[األعراف:  ﴾٧٧ٱلُۡمۡرَسلِ�َ بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن  ٱئۡتَِناَ�َٰ�ٰلُِح ﴿ :چنین گفتند

د یای صالح! اگر تو از فرستادگان (خدا) ھستی، آنچه ما را با آن تھد« .]٧٧
 پس چه چیز اتفاق افتاد؟  .»اورینی، بک می

َخَذۡ�ُهُم ﴿
َ
ْ ِ� َدارِهِۡم َ�ٰثِِم�َ  ٱلرَّۡجَفةُ فَأ ۡصَبُحوا

َ
 .]٧٨[األعراف:  ﴾٧٨فَأ

ن لرزه آنھا را فرا گرفت; و صبحگاھان، (تنھا) جسم یسرانجام زم«
 ». ھاشان باقی مانده بود جانشان در خانه بی

تََذُر ُموَ�ٰ ﴿ :گفتند آنان به دشمن خدا فرعون می :د) قوم فرعون
َ
�

ْ ِ� ِ�ُۡفسِ  ۥَوقَۡوَمهُ  �ِض ُدوا
َ
ا موسی و یآ« .]١٢٧[األعراف:  ﴾َوَ�َذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ  ٱۡ�

انت را رھا ینند، و تو و خداکن فساد یه در زمکنی ک قومش را رھا می

َخۡذَ�ُٰه ﴿ کند. و عاقبت ھمه آنان چنین شد که خداوند بیان می». سازد؟
َ
فَأ

ۖ َ�َنَبۡذَ�ُٰهۡم ِ�  ۥوَُجُنوَدهُ  ٰلِِم�َ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱنُظرۡ فَ  ٱۡ�َّمِ [القصص:  ﴾٤٠ٱل�َّ

ان ینون بنگر پاکم; ایندکا افیم و به دریانش را گرفتیرکز او و لشیما ن« .]٤٠
 ». ار ظالمان چگونه بودک
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اتفاق افتاده است.  ماده عنکبوت ۀاین نھایت دردناکی است که دربار
 ھالکت، نابودی، قطع نسل به خاطر گمان اطمینان و امنیت گرچه عنکبوت

 ھا نیاو بخاطر مکلف نبودنش کارش خاتمه یافت. اما کار  ماده رفت،
یابد لذا  خاتمه نمی ھاست آن بخاطر سرنوشتی که در انتظار (قبرپرستان)

ِينَ �َذا َرَءا ﴿ :فرماید خداوند می   ٱ�َّ
َ
ُؤَ�ِٓء أ ْ َر�ََّنا َ�ٰٓ َ�َٓءُهۡم قَالُوا َ�ُ ْ ُ�وا َ�ۡ

َ�ُٓؤنَا  ِينَ ُ�َ ْ إَِ�ِۡهُم  ٱ�َّ ۡلَقۡوا
َ
ۖ فَ� ْ ِمن ُدونَِك  ٨٦إِنَُّ�ۡم لََ�ِٰذبُونَ  ٱۡلَقۡوَل ُكنَّا نَۡدُعوا

ْ إَِ�  ۡلَقۡوا
َ
ِ َو� لََمۖ يَۡوَم�ٍِذ  ٱ�َّ ْ َ�ۡفَ�ُ  ٱلسَّ ا َ�نُوا -٨٦[النحل:  ﴾٨٧ونَ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ

ه ھمتای خدا قرار دادند کی را یان معبودھاکه مشرکو ھنگامی « .]٨٧
ه ما به جای تو، کانی ھستند یھمتاھا  این پروردگارا!«ند: یگو نند، مییب می

شما دروغگو «ند: یگو ن ھنگام، معبودان به آنھا مییدر ا«م! یخواند آنھا را می
و در آن روز، ھمگی . د!)یردک پرستش مید! (شما ھوای نفس خود را یھست
شوند; و تمام آنچه را (نسبت به خدا)  م مییشگاه خدا تسلیر) در پی(ناگز

 ».شود بستند، گم و نابود می دروغ می
 
 



 
 
 
 

زنیم، و جز  است که ما برای مردم مییی ها مثالها  این
 کنند نمیک دانایان آن را در

کند جز  فھمد و در آن تدبر نمی آنھا را نمی: گوید می /ابن کثیر
 .١راسخان و متبحر در علم

یی است که خداوند ھا مثال این تعریف و مدح: گوید می /شیخ سعدی
و تعریف کسی که در آنھا تعقل  ،و تحریک برای تدبر در آنھا ،آورده است

عالمان است. پس استنباط  ۀچنین انسانی از زمر ،کند کند و عنوان می می
تعقل نکند جزو عالمان نیست. بدلیل اینکه  ھا مثال شود کسی که در این می

و مسائل  ،ی مذکور در قرآن را برای امور مھم، مفاھیم عالیهھا مثال خداوند
 .٢بزرگ مطرح کرده است

یی را که خداوند در کتابش ذکر کرده است بسیار ھا مثال ن و منزلتشأ
کنند که حقیقتًا  امور عقلی به امور حسی نزدیک می ھا مثال این ،بزرگ است

و  ،در قرآن فراوانند. حتی در اولین سوره بعد از سوره فاتحه ھا مثال این نوع
در اولین صفحه قرآن بعد از ذکر مقدمه سوره آنھا را شروع کرده است. زیرا 

کند در آنھا اصل دین و تثبیت توحید و  یی که خداوند ذکر میھا مثال بیشتر
 عقیده آورده شده است. 

                                                           
 .۳/۵۴۸تفسیر ابن کثیر -١
 تفسیر الکریم المنان  -٢
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ا ﴿ :فرماید خداوند می نُفِسُ�ۡمۖ َهل لَُّ�م ّمِن مَّ
َ
َثٗ� ّمِۡن أ َ�ََب َلُ�م مَّ

يۡ 
َ
نُتۡم �ِيهِ َسَوآءٞ َ�َافُوَ�ُهۡم َملََكۡت �

َ
َ�َٓء ِ� َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم فَأ َ�ُٰنُ�م ّمِن ُ�َ

ُل  نُفَسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
َ
  .]٢٨[الروم:  ﴾٢٨لَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱ�َ�ٰتِ َكِخيَفتُِ�ۡم أ

ای  و برده کا (اگر مملویخداوند مثالی از خودتان، برای شما زده است: آ«
م یا ه به شما دادهک ھایی روزی ھای شما ھرگز در ن بردهید)، ایه باشداشت

مساوی بوده و از تصرف مستقل و ھردو  هکباشند; آنچنان  شما می کیشر
م یای آزاد خود بکه در مورد شرکگونه  د، آنیم داشته باشیبدون اجازه آنان ب

 ». میدھ مینند شرح ک ه تعقل میکسانی کات خودرا برای ین آینچنید؟! ایدار
روزی شریک  و  تان در رزق دارید که بنده وقتی که شما ناپسند می: یعنی

دھید در چیزی  شما گردد. پس چگونه از بندگانم برای من شریک قرار می
 لوھیت که شایسته کسی جز من نیست.آن ھم ا ،که تنھا مال من است

و مرا  چنین رنجی ببرد احترام و ارزش شایسته من را نگرفتهھرکس  پس
 نه حق مخلوقات من.  ،مستحق چیزی ندانسته است که تنھا حق من است

َها ﴿ :فرماید خداوند می ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا  ٱ�َّ

ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  ٱ�َّ ْ لَن َ�ۡلُُقوا بَاُب ُهُم �ن �َۡسلُبۡ  ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا  ٱ�ُّ
الُِب ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  ْ  ٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ٱلطَّ َ َما قََدُروا َحقَّ  ٱ�َّ
 ِ َ إِنَّ  ۦٓۚ قَۡدرِه ای مردم! مثلی زده شده « .]٧٤-٧٣[الحج:  ﴾٧٤لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ

د، ھرگز یخوان ر از خدا مییه غکسانی را کد: یاست، به آن گوش فرا دھ
ار دست به دست ھم دھند! کن یبرای اھرچند  نند،یافریتوانند مگسی ب نمی

ن یرند! ھم ایتوانند آن را باز پس گ د، نمییزی از آنھا بربایو ھرگاه مگس چ
ن عابدان، و ھم آن ینندگان ناتوانند، و ھم آن مطلوبان (ھم اک طلب

د; خداوند قوی و د بشناسند نشناختنیه باکخدا را آن گونه . معبودان)
 ». ر استیناپذ ستکش



 ٩٧    هایی است که ما برای مردم  می زنیم، و جز... ها مثال این

و تعظیم به حق او را  ه،پس قدر و منزلت حقیقی خداوند را رعایت نکرد
کسی که چیزی از انواع عبادات خاص خداوند متعال را برای  هانجام نداد

که توان خلق ضعیفترین و کوچکترین حشره  ،مخلوقی غیر خدا انجام دھد
توان باز  دیبربالکه اگر مگس چیزی را از او ب ،روی زمین یعنی مگس را ندارد

الُِب َضُعَف ﴿ گرفتن را از او ندارد. ن یھم ا« .]٧٣[الحج:  ﴾٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ٱلطَّ
ن عابدان، و ھم آن ینندگان ناتوانند، و ھم آن مطلوبان (ھم اک طلب

 ».معبودان)

َولََقۡد ﴿ شود. خوانی تاسف شدیدتر می ھنگامی که این قول خداوند را می
ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا  ُرونَ  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َ ِ َمَثٖل لََّعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ

 .]٢٧[الزمر:  ﴾٢٧ِمن ُ�ّ
 ». ر شوندکد متذیم، شاین قرآن از ھر نوع مثلی زدیما برای مردم در ا«

ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا ﴿ ۡ�َ�ُ  ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد َ�َّ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
ِ َمَثٖل فَ�

إِ�َّ  ٱ�َّاِس ِمن ُ�ّ
ای  ز نمونهین قرآن، برای مردم از ھر چیما در ا« .]٨٩[اإلسراء:  ﴾٨٩ُكُفوٗر�

شتر مردم (در برابر آن، از ھر یم (و ھمه معارف در آن جمع است); اما بیآورد
 ». ار، ابا داشتندکاری) جز انک

ۡ�َنا ِ� َ�ٰذَ ﴿ ِ َمَثٖل� َوَ�َن  ٱۡلُقۡرَءانِ ا َولََقۡد َ�َّ
�َ�ٰنُ لِلنَّاِس ِمن ُ�ّ ۡ�َ�َ  ٱۡ�ِ

َ
أ

ءٖ َجَدٗ�  ن قرآن، از ھر گونه مثلی برای مردم یو در ا« .]٥٤[الکهف:  ﴾٥٤َ�ۡ
 ». پردازد ز، به مجادله مییش از ھر چیم; ولی انسان بیا ردهکان یب

ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا ﴿ ِ َمَثٖل� َوَل�ِن ِجۡئَتُهم � ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد َ�َ
يَةٖ ِمن ُ�ّ

َُقولَنَّ  ِينَ �َّ نُتۡم إِ�َّ ُمۡبِطلُونَ  ٱ�َّ
َ
ْ إِۡن أ ما برای مردم «. ]٥٨[الروم:  ﴾٥٨َ�َفُرٓوا

ای برای آنان  هیم; و اگر آیردکان ین قرآن از ھر گونه مثال و مطلبی بیدر ا
 ».سحر و جادو است)ھا  این د (ویا اھل باطلشم«ند: یگو افران میکاوری، یب
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خداوند برای تقریر عقیده و توحید و توضیح و تفھیم دین حق به عقول 
ھا و دالئل  و دین حق را با حجت ،مردم چقدر مثال در قرآن ذکر کرده است

 قاطع بیان نموده است. 
و دالئل قاطع و مستحکم بیشتر مردم جز  ھا مثال با وجود کثرت این

مجادله و عناد و افکار حق و کفر به آیات خداوند راه دیگری را نپیمودند. 

َُقولَنَّ َولَ�ِن ِجۡئَتُهم �﴿ :فرماید خداوند می ِينَ يَةٖ �َّ نُتۡم إِ�َّ  ٱ�َّ
َ
ْ إِۡن أ َ�َفُرٓوا

اگر یک آیه آشکار و : ییعن» ترجمه آن گذشت« .]٥٨[الروم:  ﴾٥٨ُمۡبِطلُونَ 
گویند این نشانه باطل و  انشقاق ماه را برای آنان بیاوری می: واضح مانند
 سحر است. 

 
 



 
 
 
 

حفظ را و بدان ای کسی که خداوند ت مطالببعد از بیان این 
 کند

عبرتی ھستند برای کسی که دچار درد قبرپرستی  آیات یاد شده پند و
دانند، پس برای عبد الزم است  از کسانی که خود را مسلمان می ،شده است

ھا  و از خودش این سوال ،و از کید دشمنانش خود را حفظ کند ،خود را بیابد
 را بپرسد. 

کند  تلقی می آن شرکی که خداوند آن را در قرآن گناه بزرگ -۱
دھد که صاحب آن ھرگز بخشوده نخواھد شد.  و خبر می ؟چیست

یا منظور ھر چیزی غیر خدا است که  ،ھستند ھا بت آیا تنھا منظور
 ؟شود پرستش می

از چه چیز خود را تبرئه کرد. و چه چیز را از قومش  ÷ابراھیم -۲
 نپسندید؟ 

و افعال  ،کند یھای پیشین را برای ما بازگو م چرا خداوند اخبار امت -۳
و این اخبار را به صورت آیات  ،دھد آنان را مورد سرزنش قرار می

کند و در کتاب حکیمش  منتشر می ھا انسان تالوت شده در میان
 ؟نماید آنھا را تکرار می

 :محترم هخوانند
 ،دھد باید بخاطر داشته باشد ھا جواب می در حالی که به این سوال
ھرگز  ،بار کرد و آنان را وارد شرک زیان ،ه نمودشیطانی که گذشتگان را گمرا

قرار  صو گناھانش بین او و امت محمد ،با او سازش نکرده و نخواھد کرد
ھای خداوند را تغییر  سنت صنخواھد گرفت. و امت پیامبر بزرگ محمد
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نداده و ھمچنین طبیعت بشری را که دائمًا در معرض عارضه غفلت، نسیان، 
 نادانی، کفر، فسق و نافرمانی است. تغییر نخواھد داد. 

گردد  شود و حقیقت آشکار می (باز دارنده) برداشته می ۀتا زمانی که پرد

ِينَ َمَثُل ﴿ کنیم: قول حق خداوند را تالوت میدائمًا این  ْ  ٱ�َّ َُذوا ِمن ُدوِن  ٱ�َّ
 ِ ۡوِ�َآَء َكَمَثِل  ٱ�َّ

َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ أ ۡوَهَن  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلَعنَكُبوِت� َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ بَۡيٗتاۖ �نَّ أ

َ إِنَّ  ٤١لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  � وَُهَو  ۦَ�ۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ءٖ  ٱۡلَعزِ�زُ ِمن َ�ۡ
ۡمَ�ُٰل  َوتِۡلَك  ٤٢ٱۡ�َِكيمُ 

َ
ٓ إِ�َّ  ٱۡ�  ﴾٤٣ٱۡلَ�ٰلُِمونَ نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقُِلَها

  .]٤٣-٤١[العنکبوت: 
بوت است کدند، مثل عنیای خود برگزیر از خدا را اولیه غکسانی کمثل «

ھای خانه  ن خانهیتر ه سستکرده; در حالی کای برای خود انتخاب  ه خانهک
داند،  خوانند می ر از او مییخداوند آنچه را غ .دانستند میبوت است اگر کعن

ه ما برای مردم کی است یھا مثال ھا این م است.یکر و حیناپذ ستکو او ش
 ». نندک نمی کان آن را دریم، و جز دانایزن می

 .و آل و اصحاب او صدرود و رحمت خدا بر پیامبر رحمت محمد
 ر به سوی خداینوشته فق

 نیم أمیل بن إبراھیخل

 املمكلة العربية السعودية

 11345 الرياض 380980ص. پ 
 ھـ.ش۹/۱۲/۱۳۸۴ ترجمه پایان
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