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 ها سیزده شبهه اهل قبور و جواب آن

 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، أما بعد:
ه رحمتش را شامل حال من و شما کز از خداوند خواھانم یخواننده عز 

را از اھل علم و  یشه دشمنانین ھمین راستیه راه دکبگرداند. بدان 
ن خدا آن یز از دیه ما نکن الزم است ین دارد، بنابرایمکان در یفصاحت و ب

ن یاطین شیمقابله با ا یار ما برایدر اخت یم تا سالحیریاد بگیه باشد کمقدار 
رد کشان رو به پروردگار صاحب جالل و اقتدار یشوایباشد. چون امام و پ

اَطَك الُْمْسَتقِيمَ ﴿ وگفت: ْ�ُعَدنَّ لَُهْم ِ�َ
َ
يِْديِهْم َوِمْن  ١٦َ�

َ
ُ�مَّ َ�تِيَنَُّهْم ِمْن َ�ْ�ِ �

ْ�َمانِِهْم وََ�ْن َشَما�ِلِِهمْ 
َ
ْ�َ�َُهْم َشاكِ  َخلْفِِهْم وََ�ْن �

َ
[األعراف:  ﴾١٧رِ�نَ َوَ� َ�ُِد أ

ھا شان خواھم نشست پس از ھر جھت بر آننیمکبر راه راست تو در « ]١٧-١٦
ه ک یو الزم است بدان .»افتی یرگزار نخواھکھا را شثر آنکوارد خواھم شد و ا

نبرد  یھادانیه در مکگونه ان خداوند با حجت و برھان غالبند ھمانیرکلش
ه کد ید ترسیبا یاز موحد ین وادیروزند و در ایر و اسلحه پیو جھاد با شمش

ی ه خداوند به واسطهک یدارد، در حالیگام بر م ین وادیبدون سالح به ا
ن است بر ما منت یمسلم یی رحمت و بشارت براهیگر و ماه روشنکتابش ک

ى لِلُْمْسلِِم�َ ﴿ نھاده است: ٍء وَُهًدى َورَْ�ًَة َو�ُْ�َ ْ�َ ِ
[النحل:  ﴾٨٩تِبَْيانًا لُِ�ّ

باطل  .»ت، رحمت و بشارت استین ھدایمسلم یست و برایزیانگر ھر چیب« ]٨٩
باشد؛ یی آن در قرآن موجود منندهک د، ناقض و باطلیارائه نما یلیھر دل

ْحَسَن ﴿ د:یفرمایه مکچنان
َ
تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجئَْناَك بِاْ�َّقِ َوأ

ْ
َوَ� يَ�

ن یه ما حق و بھترکنیآورند مگر ایت نمیبرا یمثل« ]٣٣[الفرقان:  ﴾٣٣َ�ْفِسً�ا
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 ،یو گمراھ روان بدعتیی اھل باطل، پازجمله .»میآوریت میر را برایتفس
و  کرا تر یالله تعال ین برایه اخالص در دکھا باشند، آنیقبرپرستان م

 یافراد شبھات نیاند. اردهک یکاء خداوند را با او در عبادت شریاء و اولیانب
 جواب آن، دو راه مجمل و مفصل وجود دارد. یه براکدارند 

 جواب مجمل:
نَْزَل َعَليَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ﴿ د:یفرما یم یالله تعال

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم  ا ا�َّ مَّ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما ُهنَّ أ

وِ�لِهِ 
ْ
ُ  �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء تَأ وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ

ْ
[آل عمران:  ﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ

ات آن یاز آ یه بعضکرده است کتاب را بر تو نازل کن یه اکاست  یسکاو « ]٧
ه در ک یات متشابھند پس آنانیآ گرید یتابند و بعضکھا اصل ه آنکم ھستند کمح

ار، کن یافتند و قصدشان از ایات متشابه میل به انحراف دارند، به دنبال آیدل م
ھا ل آنیقادر به تأو یسکه جز الله کباشد یر میل و تفسیو تأو یگرفتنه

يَن «د: یفرمایم جرسول الله  یحیث صحیو در حد .»باشد ینم ِ
َّ

ْ�تُْم اذل
َ
إَِذا َرأ

ُ فَاْحَذُروُهمْ  يَن َس�َّ ا�َّ ِ
َّ

َِك اذل
َ

وئل
ُ
را  یسانکھرگاه « »:يَتَِّبُعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه فَأ

ه کھستند  یسانکھا ھمان روند، آنیات متشابه میه به دنبال آکد یدید
ما را  جرسول الله » د.یزیرده است پس از آنان بپرھکر کشان را ذخداوند نام

ات متشابه از قرآن وسنت است و با آن بر باطل خود یه تابع آک یسکاز 
ه کھستند  یسانکھا ھمان نیاندازد برحذر داشته است و ایروپوش م

ا ﴿ ف نموده است:یمه توصیرکی هین آیھا را نام برده و در اخداوند آن مَّ
َ
َفأ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهمْ  ه ک یو به درست .»ل به انحراف دارندیه در دل مکھا آن«: ﴾ا�َّ
از  یرویی پما به واسطه یھمان ترس از گمراھ جر رسول الله یسبب تحذ

شان ما را برحذر داشته و ما مودن راهیل از پین دلیات متشابه است. به ھمیآ
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 م.یزیپرھیاز او از آن م یرویھم به پ

 :جواب مفصل

 بھه اول:ش
م یورزینم کاو شرم و به یدھیقرار نم یکخداوند شر یند ما برایگویم

رساندن خاص اوست و جز  یردن و روزکم خلق یدھیه شھادت مکبل
م ینکیست و اقرار میقادر به نفع و ضرر ن یسکندارد  یکه شرک یخداوند

ن یباشد اما در ھمیز نمیخودش ن یبرا ینفع و ضرر حت کمال جه محمد ک
ھا ی آنه واسطهجاه و منزلت ھستند و ب یم و صالحان دارایارکحال ما گناه

 م.ینکیاز خداوند درخواست م

 جواب شبھه اول:
-د و جان و مالیھا جنگبا آن ج ه رسول اللهک یسانک یاست بدان الزم

-ه بتکن مسائل اقرار داشتند و معتقد بودند یز به ایشان را مباح دانست ن
و  ردندکینند و به آن اقرار ھم مکیر نمیا تدبیرا اداره و  یزیشان چیھا

ھا ا شفاعت آنیھا و جز جاه و منزلت آن یزیھا چقصدشان از عبادت بت
شان در اسالم بود. خداوند یبرا ید فاقد ھرگونه نفعین نوع توحیا ینبود ول

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ِمْن رَُسوٍل إِ�َّ نُوِ� إَِ�ْهِ ﴿ د:یفرمایمش مکات محیدر آ
َ
َوَما أ

نَُّه َ� إَِ�َ 
َ
نَا فَاْ�ُبُدونِ �

َ
را  یامبریچ پیما قبل از تو ھ« ]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥إِ�َّ �

ر از من وجود یبغ یچ معبود بحقیم ھیردک یوح یه به وکنیم مگر اینفرستاد

نَّ ﴿ د:یفرمایو باز م »د.ینکن تنھا مرا عبادت یندارد بنابرا َوَما َخلَْقُت اْ�ِ
�َْس إِ�َّ ِ�َْعُبُدونِ  ه کنیم جز ایردکجن و انس را خلق ن« ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦َواْ�ِ

ولُو ﴿ د:یفرما یو م »نند.کمرا عبادت 
ُ
نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو َوالَْمَ��َِكُة َوأ

َ
� ُ َشِهَد ا�َّ
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الله « ]١٨[آل عمران:  ﴾١٨الْعِلِْم قَا�ًِما بِالْقِْسِط َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ 
ه اھل که و اھل علم کست و مالئین یچ معبودیه جز او ھکدھد یدت مشھا

 و »ست.ین یچ معبودیم است ھکیه توانا و حکدھند جز او یم یعدالتند گواھ

 ]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣�لَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحٌد َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الرَّْ�َُن الرَِّحيمُ ﴿ :دیفرمایم
ست، بخشنده و مھربان ین یه جز او معبودکاست  یاگانهیو معبود شما معبود «

و تنھا من را « ]٥٦[العنکبوت:  ﴾٥٦فَإِيَّاَي فَاْ�ُبُدونِ ﴿ د:یفرمایو م »است.
ه بر واجب بودن کات یاز آ یاریاز مجموعه بس یگریات دیو آ »د.یبپرست

که ست یق نیجز الله ال یچ فردیه ھکنینند و اکید در عبادت داللت میتوح
 عبادت شود.

 ه دوم:شبھ
 یدند در حالیپرستیه بت مکبود  یسانکد، در مورد یان داشتیه بک یاتیآ

 ستند.یباشند و بت نیاء خداوند میھا اولنیه اک

 جواب شبھه دوم:
ر از خدا را عبادت یه غک یسانکه: تمام کته توجه نمود کن نید به ایبا

ه بت ک یسکن یب یاند، چه فرق ردهکل ی تبد ینند، معبود خود را به بتکیم
 د وجود دارد؟ینمایاء را پرستش میاء و اولیه انبک یسکپرستد و یم

 یردند و بعضکیشان عبادت مھا را به قصد شفاعتافران بتکاز  یبعض
ردن کل بر عبادت ینمودند و دلیاء و بندگان صالح را عبادت میھا اولاز آن

ِيَن ﴿ باشد:یی خداوند متعال من فرمودهیبندگان از جانب مردم، ا ولَ�َِك ا�َّ
ُ
أ

شوند یه عبادت مک ییھاآن« ]٥٧[اإلسراء:  ﴾يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إَِ� َرّ�ِِهُم الْوَِسيلَةَ 
 .»باشند می تقرب به خداوند یله برایسب وسکخود در صدد 
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اء عبادت یانب یه براکم ینیبیرا م یسانکھا ن آنین در بیھمچن
ل، ینمودند، دلیم را پرستش میپسر مر یسیان، عیحیردند؛ چنانچه مسک یم

نَْت قُلَْت ﴿ ی قرآن است:ن فرمودهیا
َ
�
َ
ُ يَا ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم أ �ذْ قَاَل ا�َّ

ْن 
َ
ِ قَاَل ُسبَْحانََك َما يَُ�وُن ِ� أ َ إِلََهْ�ِ ِمْن ُدوِن ا�َّ ِ�ّ

ُ
ُِذوِ� َوأ لِلنَّاِس ا�َّ

ْعلَُم 
َ
قُوَل َما لَيَْس ِ� ِ�َّقٍ إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َ�َقْد َعلِْمَتُه َ�ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِ� َوَ� أ

َ
أ

ُم الُْغُيوِب  نَْت َع�َّ
َ
 یه الله تعالک یھنگام« ]١١٦[المائدة:  ﴾١١٦َما ِ� َ�ْفِسَك إِنََّك �

ز الله، من و مادرم را به ر ایه غک یاا تو به مردم گفتهیم گفت: آیپسر مر یسیبه ع
ست یسته نیمن شا ی. برایو منزھ کد؟ جواب داد: تو پایریعنوان دو اله برگ

. چون تو یدانست می گفتم تو آن رایم. اگر آن را میست بگویه حق نکرا  یزیچ
اطالعم. یر تو است بیو من از آنچه در ضم یدانیآنچه را در دل من است م

-یز میه را نکھا مالئقرآن آن یبه گواھ .»یھست ھاینھان یتو دانا یبراست

َوَ�وَْم َ�ُْ�ُُهْم َ�ِيًعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِلَْمَ��َِكةِ ﴿ د:یفرمایه مکجا دند، آنیپرست
َهُؤَ�ءِ إِيَّاُ�ْم َ�نُوا َ�ْعُبُدونَ 

َ
ند کیه ھمه را جمع مک یو روز« ]٤٠[سبأ:  ﴾٤٠أ

ن یبا ا »دند؟یپرستیه تنھا شما را مکھا بودند نیا اید: آیگویه مکسپس به مالئ
ن یزند، با ایآمیھا چگونه حق و باطل را به ھم مه آنکشود یوصف معلوم م

ن ینند؛ فھم اکیء طلب م ایھا از اولدند و آنیپرستین بت مکیه مشرکتفاوت 
 گردد:یق مشخص میمسئله از دو طر

ن، مردان کیچون مشرشان نادرست است؛ ھاتین توجیا هکنیاول ا -١
 دند.یپرستیاء را ھم میصالح و اول

د یردند، باکیبتھا عبادت م ین تنھا براکیه آن مشرکم یریاگر ھم بپذ -٢
وجود ندارد؛ چون وجه  ین فرقکین آنان و مشریدانست باز ھم ب

چ یه قادر به دفع ھکاند دهیرا پرست یسکنست، یھر دو در ا کاشترا
باشد و با یز نمیخود ن ینفع و ضرر برا کمال یست و حتین یازین
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ه قصد عبادت بت و کرا  یسک یم، الله تعالیح دانستین توضیا
بخاطر  ج افر محسوب نموده و رسول اللهکبندگان صالح را داشته، 

ا یامبران یھا په معبود آنکنیده است و ایھا جنگبا آن کآن شر
 است. شان نداشتهبه حال یاند، نفعبندگان صالح بوده

 بھه سوم:ش
شان یبرا یه نفع و ضررکن بود یھا اافران از عبادت بتکند قصد یگویم

م صالحان یم و معتقدیخواھیه ما آن را جز از خدا نمک یداشته باشد در حال
م فقط یرا در موردشان ندار یادهیستند و چنان عقین یچ امریصاحب ھ
م و یشو یکھا به خداوند نزدی آنلهیم به وسیخواھیه مکن است یقصد ما ا
 نند.کمان شفاعت یآنان برا

 شبھه سوم: جواب
ن مسئله بود یز ھمیردند نکیافران به آن استناد مکه ک یلیاز جمله دال

َُذوا ِمْن ﴿ د:یفرمایه قرآن مکباشد. چنانینم یاز تازهین چیبنابرا ِيَن ا�َّ َوا�َّ
ْوِ�َاَء َما َ�ْعُبُدُهْم 

َ
ِ ُزلَْ� ُدونِهِ أ ر از یه غکھا آن« ]٣[الزمر:  ﴾إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا إَِ� ا�َّ
ه کنیم جز اینکیھا را عبادت نمگفتند: آنیگرفتند، میخود م یبرا یائیالله، اول

ِ ﴿ د:یفرمایو م .»نندک یکما را به الله نزد [یونس:  ﴾َهُؤَ�ءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد ا�َّ

 .»عان ما نزد خداوند ھستندیھا شفنیا« ]١٨

 بھه چھارم:ش
ردن از آنان کن پناه گرفتن و دعا یم، اینکیما تنھا الله را عبادت م

 ست.یعبادت ن

 شبھه چھارم:جواب 
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بر انسان عبادت خالصانه را  یه الله تعالکته الزم است کن نیدانستن ا
باشد. چنانچه ین امر از جمله حق الله بر بندگانش میه اکفرض نموده است 

[األعراف:  ﴾٥٥إِنَُّه َ� ُ�ِبُّ الُْمْعَتِدينَ  اْدُعوا َر�َُّ�ْم تََ�ًُّ� وَُخْفَيةً ﴿ د:یفرمایم

او  ید براستیش را بخوانیو در دل پروردگار خو یو پنھان یبا حالت زار« ]٥٥
ردن کل دعا ین دلیردن عبادت است به ھمکدعا  »تجاوزگران را دوست ندارد.

ی دعا نمودن و ستهیه شاک یسکبه اوست. چون تنھا  کالله شر ریاز غ
چ یه ھکباشد  یم یید داشت، تنھا خدایبه او ام توانیردن است و مکعبادت 

ردن، عبادت است و شب و روز، با کم دعا یه دانستکندارد. حال  یکیشر
م پس اگر در ھمان حال ینکیم و عبادت میخوانید او را میحالت خوف و ام

قت در عبادت یم در حقینک یزیگر از مخلوقات طلب چید یکیا ی یامبریپ از
 د:یفرمایم. پروردگار عالم میانموده یکگر را شریس دکخداوند متعال 

 .»نما یپروردگارت نماز بخوان و قربان یبرا« ]٢[الکوثر:  ﴾٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َواْ�َرْ ﴿
، یمخلوق یالله عبادت است و اگر آن را برا یردن براک یپس اطاعت و قربان

ر الله را در عبادت یق غیم، به تحقینک یر آن دو قربانیا غی یا جنی یامبریپ
 م.یااو قرار داده یکشر

ه، صالحان و الت را کھا نازل شد، مالئه قرآن در زمان آنک یانکمشر
ھا نیثال ال و امکل دعا، ذبح، توکشان به شردنکردند و عبادت کیعبادت م

ردند و به کیالله اعتراف م یرد و در ھمان حال به بندگکیان میخود را نما
ه اوست کنیردند به اکیخداوند ھستند و اقرار م ه تحت سلطه و قدرتکنیا

ه و...) کامبران، مالئیھا (پند اما به خاطر جاه و منزلت آنکیر میامور را تدب
ر قابل یو غ یار جدین امر بسیداشتند و اد شفاعت یشان دعا و امبه طرف

 اغماض است.

 شبھه پنجم:
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 ھستند. ج ر شفاعت رسول اللهکه منکند یگوید میبه اھل توح

 جواب شبھه پنجم:
م و خود را ینکیار نمکرا ان ج ه ما شفاعت رسول اللهکراست کالزم به ذ

شفاعتش ه ک یسکی نندهکه او را شفاعت کم بلیینماینم یز از آن برین
ه شفاعت کد دانست یم؛ اما بایدواریم و به شفاعتش امیدانیرفته شده میپذ

َفاَعُة َ�ِيًعا﴿. د:یفرما می هکجا ھمه از آن خداست. آن ِ الشَّ [الزمر:  ﴾قُْل ِ�َّ

خداوند  ین شفاعت بدون اجازهیوا »ه شفاعت ھمه از آن خداست.کبگو « ]۴۴

ِي �َْشَفُع ِعنَْدُه إِ�َّ �ِإِذْنِهِ َمْن َذا ﴿ باشد:ین نمکمم ست کی« ]۲۵۵[البقرة:  ﴾ا�َّ
ه ک یسک یگاه جز براو آن »د؟یشفاعت نما یبدون اذن و یه بتواند نزد وک

 د:یفرمایشود. خداوند صاحب عزت میخداوند اجازه داده است شفاعت نم

 ینند جز براکیشفاعت نم« ]۲۸[األنبیاء:  ﴾َوَ� �َْشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن اْرتََ� ﴿
 است: ید راضیو خداوند تنھا از توح »اند.ده شدهیه انتخاب و برگزک یسانک

ر از یس غکھر« ]۸۵[آل عمران:  ﴾َوَمْن يَبَْتِغ َ�ْ�َ اْ�ِْسَ�ِم دِيًنا فَلَْن ُ�ْقَبَل ِمنْهُ ﴿
از  ه شفاعت ھمهکحال  »شود.یرفته نمیپذ یند ھرگز از وکرا طلب  ینیاسالم د

امبر اسالم یگردد و پیه الله اجازه ندھد محقق نمک یآن خداست و در صورت
ه کنیاند مگر اردهکشفاعت ن یسکاء در مورد یی انبهیر از او از بقیو غ

د و ین شفاعت را از خدا بخواھیبر شفاعتش اجازه داده باشد، بنابراخداوند 

پروردگارا از شفاعت او « »:يفاللهم ال حترمني شفاعته، اللهم شفعه «د: ییبگو
ن یو امثال ا» ر.یگردان، بار الھا شفاعت او را در مورد من بپذمرا محروم م

 دعاھا.

 شبھه ششم:
 یزیامبرش عطا فرموده ما ھم ھمان چیند: خداوند شفاعت را به پیگویم
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 م.یخواھیامبر میت فرموده را از پیه خداوند عناکرا 

 جواب شبھه ششم:
گاه  امبرش مقام شفاعت را یبه پ یه الله تعالکباش. درست است بدان و آ

نموده است.  ینھ ین درخواستیدر ھمان حال ما را از چن یرده ولکعطا 

َحًدا﴿ د:یفرمایه مکجا آن
َ
ِ أ ِ فََ� تَْدُعوا َمَع ا�َّ نَّ الَْمَساِجَد ِ�َّ

َ
[الجن:  ﴾١٨َوأ

ف یی ظرتهکن نیالزم است به ا» د.یرا به دعا نخوان یھمراه الله احد« ]۱۸
ده است اما رسول بدون اذن یبخش توجه شود. خداوند به رسولش شفاعت را

ھا را ه خداوند آنک یسانک ین جز برایست و ھمچنیقادر به شفاعت ن یو
است،  که مشرکرا  یسکگمان ید و خداوند بینمایده است شفاعت نمیبرگز

شود. یی شفاعت داده نماجازه ین افرادیچن یند و براکیانتخاب نم

[األنبیاء:  ﴾َوَ� �َْشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن اْرتََ� ﴿ د:یفرمایه خداوند متعال مکچنان

 یسانک »اند.ده شدهیه انتخاب و برگزک یسانک ینند جز براکیشفاعت نم« ]۲۸
اند. ه انتخاب شدهکنند کیشفاعت م یسانک یی شفاعت دارند براه اجازهک
ه به حد که، فرزندان مسلمانان کاء به مالئیر از انبیخداوند متعال به غ یآر

ی شفاعت اء اجازهیاند و بندگان صالح خود از اولده و مردهیبلوغ نرس
ھا م از آنیتوانیابند، مییی شفاعت مه اجازهکنیا به خاطر ایدھد. آ یم

ند کت شفاعت یبرا ج رسول الله یم؟ اگر خواستییدرخواست شفاعت نما
 ع من بگردان.یرا شف ج امبرت، محمدیپروردگارا پ ن:کگونه دعا نیا

مًا یه مستقیکد در حالیھست جمحمد  چگونه خواھان شفاعت رسول الله
بر کا کر الله شرید. درخواست دعا از غینک می طلب و درخواست یاز و

 شود. می نیاست و باعث خروج از د

 شبھه ھفتم:
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ن پناه یم و فقط به صالحیاالله قرار نداده یکرا شر یزیند: ما چیگویم
 ست.ین کھم شر ین عملیم و چنیبریم

 جواب شبھه ھفتم:
م یرا تحر کردن، شرکتر از زنا یجد یلیخ یه الله تعالکد دانست یبا

د ین وصف بایرد. با ایگیقرار نم یمورد بخشش الله تعال کنموده است و شر
 ج ھا درخواست شفاعت از رسول اللهآن هکست؟ حال یچ کسؤال نمود شر

ل یدل ن خودیست و ایچ کدانند شریگردد، نمیدانند، معلوم مینم کرا شر
ند، ھنوز کیاد می یقدر از آن به بزرگه الله آنکرا  کیه شرکبر آن است 

َْك لَُظلٌْم ﴿ د:یفرمایدر مورد آن م یاند؛ چون الله تعالدهینفھم إِنَّ الّ�ِ
پس چگونه با  »است. یگناه بزرگ که شرک یبه درست« ]۱۳[لقمان:  ﴾١٣َعِظيمٌ 

تبرئه  کوجود پناه بردن به بندگان صالح در حال ممات، خود را از شر
ن) ید آن (منظور از پناه بردن به صالحیدانیه نمک ید و در حالیینما یم
م صادر کحق دارد در موردش ح یزیردن چکست؟ انسان بعد از تصور یچ

در  کردن شما در مورد برائت خود از شرکم صادر کن حال حیو با اد ینما
مردود  یمکن حیم بدون علم است و چنکد، حیدانیه آن را نمک یحال

تر از قتل حرام نمودن آن را بزرگ یه الله تعالک کیباشد. و چرا از شر یم
نفس و زنا قرار داده و آتش جھنم را بر او واجب نموده و بھشت را بر او 

بر  آن را یالله تعال دینکیا گمان مید؟ آیینمایرده است، سؤال نمکحرام 
 .کمن ذل ان ننموده است؟ حاشاهیبندگانش حرام نموده و ب

 شبھه ھشتم:
 م.یستیعبادت بت و صنم است و ما بت پرست ن کشر

 ب شبھه ھشتم:جوا
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-یننده امور بندگان نمکر یھا را خالق، رازق و تدبز بتیبت پرستان ن
ند. بت پرستان چوب، سنگ کیده را ثابت مین عقیدانستند و قرآن خالف ا

دادند و به درخواست طلب از یش قرار میرا مورد قصد خو یاا مقبرهیو 
ن یھا با انیگفتند: ایردند و مکیم یشان قربانیخواستند و برایھا برم آن
ھا، خداوند ضرر ت آنکی برگردانند و به واسطهیم یکارھا ما را به الله نزدک

 د.ینمایبه ما عطا م یزیا چیرا از ما دفع و 
ساخته شده بر قبرھا  یھا و بناھاار شما نزد سنگکد یحال به خود بنگر

است. و حال  ین وصف عمل شما ھمان بت پرستیھاست با ان عمل آنیع
ھاست و مخصوص آن فقط کن شریا ای، آیبت پرست یعنی کند شریگویه مک

ھا داخل در مفھوم ن و درخواست دعا نمودن از آنیردن به صالحکاعتماد 
ه به ک یسانکفر که خداوند در مورد کن سخن آنچه را یست؟ این کشر
 د.ینمایردند، رد مکین اعتماد میو صالح یسیه، عکمالئ

 نھم: شبھه
شان نازل شد، شھادت به ال اله اّال الله انیه قرآن در مک یسانک

امت بودند، قرآن را یر قکنمودند، منیب میذکت را رسول اللهدادند،  ینم
ه ما به ال اله اال الله و یکدانستند؛ در حالیب کرده و آن را سحر میذکت

به روز آخرت م، یینمایق میقرآن را تصد م،یدھیشھادت م ج رسالت محمد
ھا به حساب م پس چگونه ما را مثل آنیداریم و نماز و روزه برپا میمان داریا
 د؟یآوریم

 جواب شبھه نھم:
 ج از آنچه رسول الله یس به بعضکن امر اتفاق دارند ھریتمام علما بر ا

ه کاست  یسکد، مانند یب نمایذکافر باشد و آن را تکبه ما رسانده است، 
 یامبریه به پک یسکده است. و یفر ورزکرده و به آن کب یذکن را تیتمام د
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 یه الله تعالکاء باشد. چنانیر تمام انبکه منکن است یفر ورزد، مانند اک

ِ ﴿ د:یفرما یم ْن ُ�َفّرِقُوا َ�ْ�َ ا�َّ
َ
ِ َورُُسلِهِ َوُ�رِ�ُدوَن أ ِيَن يَْ�ُفُروَن بِا�َّ إِنَّ ا�َّ

ْن َ�تَِّخُذوا َ�ْ�َ َورُُسلِهِ َوَ�ُقولُوَن 
َ
نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْ�ُفُر بَِبْعٍض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ا ١٥٠َذلَِك َسبِيً�  ولَ�َِك ُهُم الَْ�فُِروَن َحقًّ
ُ
ه به خدا و کآنان « ]۱۵۱-۱۵۰[النساء:  ﴾أ

ند به یگو یاندازند و م ین خدا و رسوالنش جدائیخواھند بیافر شده و مکرسولش 
 یبرا ین راھین بیم و قصد دارند در ایآوریمان نمیا یو به بعض مان آوردهیا یبرخ

 د:یفرما یل میاسرائ یو در مورد بن »افرند.کقت ینند، آنان به حقیبرگز خود

َ�ُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْ�ُفُروَن بَِبْعٍض ﴿
َ
َ�َما َجَزاُء َمْن َ�ْفَعُل َذلَِك  أ

ْ�َياِمنُْ�ْم إِ�َّ ِخْزٌي ِ�  َشّدِ الَْعَذابِ  اْ�ََياةِ ا�ُّ
َ
 ﴾َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ يَُردُّوَن إَِ� أ

 یبراد یشویافر مکگر ید یمان آورده و به بعضیتاب اکاز  یا به بخشیآ« ]۸۵[البقرة: 
ست و در روز ین جھان نیدر ا یایو رسو یند، جز خوارکن یه از شما چنک یسک

 .»شوندیھا برگشت داده منجهکن شیتر) به سختیسانکن یز (چنیرستاخ
افر است و اگر کر نماز باشد، کد اقرار کند اما منیبه توح یسکن اگر یبنابرا

ند او ھم کار کات را انکواجب بودن ز ید ولید و نماز اقرار نمایبه توح یسک
ار کافر است و در صورت اقرار به آنچه گذشت اگر واجب بودن روزه را انک

ار واجب بودن حج، کھا در صورت انی آنشود و با اقرار به ھمهیافر مکد ینما

ِ َ�َ ﴿ د:یفرمایه مکاست  یی الله تعالل بر آن فرمودهیافر است. و دلک َوِ�َّ
َ َغِ�ٌّ َعِن  ا�َّاِس ِحجُّ اْ�َيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِ�ْهِ َسبِيً�  َوَمْن َ�َفَر فَإِنَّ ا�َّ

ت الله را یرفتن به ب ییه تواناکس از مردم کھر« ]۹۷آل عمران: [ ﴾٩٧الَْعالَِم�َ 
د به یار نماکواجب بودن آن را ان یسکداشته باشد حج بر او واجب است و اگر 

ه کواگر به تمام آنچه  »از است.ین یان بیاز تمام عالم یه الله تعالک یدرست
افر ک یشخصن یز باشد به اجماع چنیر رستاخکد اما منیگذشت اعتراف نما

ْن َلْن ُ�بَْعُثوا﴿ د:یفرمایم یاست. الله تعال
َ
ِيَن َ�َفُروا أ قُْل بََ� َوَرّ�ِ  زََ�َم ا�َّ
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ِ �َِس�ٌ  َ�ُبَْعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتمْ  افران ک« ]۷[التغابن:  ﴾٧َوَذلَِك َ�َ ا�َّ
ست، سوگند به یونه نگنیه ھرگز مبعوث نخواھند شد بگو اکگمان نموند 

گاه مد به آنچه انجام دادهکیشوند و به تأیپروردگارم حتمًا مبعوث م گردند یاند آ
د یمان دارین مسائل ایه به اکحال  »آسان است. یالله تعال یار براکن یو ا
آورده  ج ه رسول اللهکاست  ین فرضید بزرگتریه توحکر است کسته ذیشا

 یسکز برتر است. حال چگونه است اگر یحج ن ات وکاست و از نماز، روزه، ز
ن یشود ھر چند به تمام آنچه در دیافر مکند کار کن امور را انیاز ا یزیچ

امبران بوده است، ین تمام پیه دکد یار توحکند اما در صورت انکاست عمل 
د یر توحکن جھالت چقدر تعجب آور است. منیشود؟ سبحان الله! ایافر نمک
اج به یه احتکفر ظاھرتر است کی انواع نوع آن و از ھمهن یدتریفرش شدک

ه ک یفه در حالیحن ید با بنینکنگاه  ج ح ندارد. به اصحاب رسول اللهیتوض
ه به ال اله اّال الله و رسالت ک یدند در حالیمان آوردند، جنگیا ج امبریبه پ

ه ک یارکخواندند فقط یگفتند و نماز میدادند، اذان میشھادت م ج محمد
ی نبوت باال بردند. حال را تا مرتبه ین بود، مردیرد اکفر کھا را مستحق آن

برد، ین باال میھا و زمی خالق آسمانرا تا مرتبه یه مخلوقک یسکدر مورد 
ه ک یسکست به نسبت یفر نکتر به ستهین شخص شایا اید گفت؟ آیچه با
 یه علکد یبنگر یسانک برد؟ بهیگر باال مید یی مخلوقرا تا مرتبه یمخلوق
اسالم و از  یھا مدعی آنھا را در آتش سوزاند؛ ھمهآن سطالب یبن اب

 یز از اصحاب آموخته بودند اما در مورد علیبودند و علم را ن یاران علیجمله 
دارند.  ھاوسف و شمسان و امثال آنیه در مورد کرا داشتند  یھمان اعتقاد

ا یردند؟آکشان اتفاق شتنکر و یفکبر ت یه اصحاب ھمگکپس چگونه است 
د اعتقاد یبریا گمان مینند؟ کیر میفکن را تید اصحاب، مسلمینکیگمان م
ندارد اما در مورد  یالکھا اشو امثال آن یخ بدویو ش سنیت حسیبه الوھ
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د یفر فرزندان عبکفر است؟ علماء در مورد کموجب  سطالب یبن اب یعل
ردند، اجماع نمودند کومت کش حکھا بر مصر و مراه مدتک ییھاقداح ھمان

دادند، یشھادت م ج ھا به ال اله اّال الله و رسالت محمده آنک یدر حال
د و یدر ھمان حال آن عقا یاسالم بودند ول یجمعه و جماعت داشتند و مدع

ن ید با مسلمیتر از توحنییپا یزھایه در چک یاعمال مانع نشد ھنگام
دند تا وفتی یھا را صادر نمودند و با آنان جنگم ارتداد آنکردند حکمخالفت 

ردند. و اگر گذشتگان ما تنھا در کھا آزاد ی آنر سلطهیکه مسلمانان را از ز
اند ردهکر یفکبار، تکب و استیذک، تکفر اعم از شرکصورت جمع شدن انواع 

ست؟ یم مرتد) چک(فصل ح یفقھ یھاتابکر انواع آن در کپس مقصود از ذ
ه کرده کر کرا ذ ییزھایه چک ییفر است تا جاکموجب  ییتنھابه ھر نوع آن 

با زبان بدون  یالمهکان یاست؛ مانند: ب کوچکار ینزد انجام دھندگان بس
بر  یرا با حالت مزاح و شوخ یا سخنیه در دل قصد آن را داشته باشد کنیا

شد ھر چند یمحقق نمن موارد یاز ا یکیی فر به واسطهکزبان راند. اگر 
ردن و کر کنداشته باشد ذ یلکن مشیقیگر از نظر ید یعامل آن در جاھا

فر کم کح یبود. الله تعال یاان نمودن انواع آن فاقد ھر گونه فائدهیب
-نیرغم ایردند، صادر نمود علک یرا بر زبان جار یفرکه سخن ک یمنافقان

ردند، کیداشتند، حج میرپا مبودند و نماز و روزه ب ج امبریھا با په آنک
 د:یفرماید بودند. چنانچه در موردشان مینمودند و اھل توحیجھاد م

ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َ�َِمَة الُْ�ْفرِ َوَ�َفُروا َ�ْعَد إِْسَ�ِمِهمْ ﴿  ﴾َ�ْلُِفوَن بِا�َّ
ز بر یفرآمکلمات که ک یاند در حاله نگفتهکخورند یبه خدا سوگند م« ]۷۴[التوبة: 

ه کن یبه منافق و خداوند نسبت »افر شدند.کمشان اند و بعد از اسالزبان رانده
ه گفتند: کرد. ھرچند کم صادر کز بر زبان رانده بودند، حیفرآمک یالمهک

ِ َوآيَاتِهِ ﴿ د:یفرمایدر موردشان م یم. الله تعالیداشت یقصد شوخ بِا�َّ
َ
قُْل أ
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[التوبة:  ﴾َ� َ�ْعَتِذُروا قَْد َ�َفْرُ�ْم َ�ْعَد إِيَمانُِ�مْ  ٦٥�َْسَتْهزِئُونَ  َورَُسوِ�ِ ُكنُْتمْ 

د به یاورین یچ عذری، ھ دیینمایات و رسولش استھزاء میا به خدا، آیبگو: آ« ]۶۵-۶۶
دھد یرا انجام م یزیانسان گاھًا چ »د.یافر شدکتان مان آوردنیق بعد از ایتحق
ده است. یب گردکرا مرت یفرکه که متوجه شود کنید بدون ایگویا میو 
-یه ھر چند مسلمان عالم و صالح بودند، مکل، یاسرائ یل بر آن قول بنیدل

[األعراف:  ﴾اْجَعْل َ�َا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهةٌ ﴿ گفتند: یه به موسکگاه  باشد؛ آن

و  .»ھستند انیمعبود یه آنان داراکگونه ھمان قرار بده یما معبود یبرا« ]۱۳۸

اجعل لنا ذات « امبر گفتند:یه به پک ج اران رسول اللهین سخن یھمچن

ه کقرار بده ھمچنان یانواط ما ذات یراب« »:أنواط كام هلم ذات أنواط

اهللا « در جواب فرمودند: ج رسول الله» خود ذات انواط دارند. ین براکیمشر
 بنو إرسائيل ملوىس: أ�رب إنها السن قلتم واذلي نفيس بيده كما قالت

لرت�نب سن من  ﴾١٣٨قَاَل إِنَُّ�ْم قَوٌْم َ�َْهلُونَ  اْجَعْل َ�َا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهةٌ ﴿
ان است، سوگند به ینیشیپ یھاد سنتیآنچه گفت بر!کالله ا« ١»:اكن قبل�م

باشد یل میاسرائ یه جانم در دست اوست به مانند سخنان بنکس کآن 
خود  یه آن قوم براکقرار بده چنان یما الھ یگفتند: برا یبه موسه کگاه  آن

جاھل  یه شما قومک یدر جواب فرمودند: به درست ÷یاله دارد. موس
ش از یه پکرا  یسانک یھافرمودند:) سنت ج گاه رسول اللهد. (آنیھست

مد و مح یه موسکنیل است بر این دلیو ا» د.ینکیشما بودند، دنبال م
 ردند.ک ارکالصالة والسالم با شدت تمام آن را انھما یعل

ی حنین روی داد؛ در این غزوه بسیاری از تازه مسلمانان ھمراه غزوه دراین حادثه  -١
رسول خدا بودند و این خواست از سوی آنان مطرح شد؛ زیرا ھنوز آثار جاھلیت کامال 

 ھا محو نشده بود. (مصحح)از آن

                                           



 ها سیزده شبهه اهل قبور و جواب آن    ١٦

 

 شبھه دھم:

اْجَعْل َ�َا إِلًَها َكَما ﴿ گفتند: یه خطاب به موسکل یاسرائ یدرسخنان بن
خود اله  یه آن قوم براکقرار بده چنان یما الھ یبرا« ]١٣٨[األعراف:  ﴾لَُهْم آلَِهةٌ 

اجعل لنا « گفتند: ج امبریه به پکاز اصحاب  یی تعدادو در گفته »دارد.

ه کقرار بده ھمچنان یما ذات انواط یبرا« »ذات أنواط كام هلم ذات أنواط
ل و ھم اصحاب یاسرائ یھم بن» خود ذات انواط دارند ین براکیمشر

 افر نشدند.کدام ک چیھ

 جواب شبھه دھم:
ار را کامبر مواجه شدند، آن یار آن دو پکبا ان یل وقتیاسرائ یاصحاب و بن

ل آن را انجام یاسرائ یه اگر بنکست یانجام ندادند و مورد اختالف ن
نمود، اگر  یھا را نھآن ج ه رسول اللهکشدند و اصحاب یافر مکدادند،  یم

افر کز یدادند، نیخود قرار م یبرا یانواط ردند و ذاتکیاطاعت نم
 شدند. یم

 ازدھم:یشبھه 
ه اقرار به ال اله اّال ک یفرد شتنکد را به خاطر یاسامه بن ز ج رسول الله

أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا ال « رده بود مؤاخذه نمود و فرمود:کالله 
به اعتراف یی طلمهکن یم تا به ایبا مردم جھاد نما هکمأمورم « »� إال اهللا

ی ال اله اّال الله ندهیه از گوکدھد یز دستور مین یگریث دیو در احاد» نند.ک
 م.یدست بردار
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 ازدھم:یجواب شبھه 
لمات خصمانه ھم به کھا رده و در مورد آنکھود جنگ یبا  ج رسول الله

 یگفتند. اصحاب با بنیه آنان ال اله اّال الله مک یار برده است، در حالک
شھادت  ج ه به ال اله اّال الله و رسالت محمدک یردند در حالکفه جنگ یحن

 یه علکرا  یسانکن یم بودند؛ و ھمچناسال یخواندند و مدعیداده، نماز م
 دادند.یسوزاند به ال اله اّال الله شھادت م سطالب  یبن اب

د یند ھرچند به ال اله اّال الله اقرار نماکار کامت را انیروز ق یسکو اگر 
ر کان اسالم را منکاز ار یکیس کن صورت ھرید؛ و به ھمیجنگ ید با ویبا

 نیشود. در ایشته مکر و یفکد، تید نمایتوحی لمهکشود ھرچند اعتراف به 
مان یر شود، اکن را منیاز فروع د یفرع یه چگونه فردکد سؤال شود یجا با

ه اصل و اساس کد را یرساند اما اگر توحیو مسلمان بودنش به حالش نفع نم
 مان است؟یا ید باز ھم دارایار نماکن است، انید

ت کن شرکیاسامه در جنگ با مشره کد گفت یبا سان اسامه یدرمورد جر
ر را یرد، وقتی شمشکاز اصحاب بود قصد  یه قاتل تعدادکرا  یسکداشت و 

ساخت، در آن  یسر او قرار داد، آن فرد ال اله اّال الله را بر زبان جار یباال
ه آن را مخلصانه نگفته است کن بود یشت،چون گمانش اکھنگام اسامه او را 

 یانندهکل قانع ین دلیبر زبان آورده است. و انجاتش آن را  یه براکبل
د جانش حفظ شود یه باکاست  یی ال اله اّال الله مسلمانندهیه گوکست ین

لمه دست برداشت تا کن یی اندهید از گویه باکنیاست بر ا یلیه دلکبل
 ید. الله تعالیلمه بعد از آن حالت ثابت نماکن یان ایش را در بیصداقت خو

ِ َ�َتبَيَُّنوا﴿. د:یفرما یم �ُْتْم ِ� َسبِيِل ا�َّ ِيَن آَمُنوا إَِذا َ�َ َها ا�َّ ُّ�
َ
[النساء:  ﴾يَا �

ل الله یسب یه قدم در راه جھاد فک ید ھنگامیامان آوردهیه اک یسانک یا« ]۹۴
 »تان ثابت شود.ید تا امر براینکق و جستجو ید، تحقیگذاریم

ان خالف ید جریمعلوم گرد یق و بررسیرساند که اگر بعد ازتحقین میو ا
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ه در ک یتیبر اساس ھمان واقع یستیداده است با یه روکبوده  یزیآن چ
خالف اسالم از  یزین اگر چیرد، بنابراکده با او معامله یار گردکموردش آش

شته کی آن به طور مطلق ندهیو اگر گو ١شودیشته مکد، یار گردکاو آش
 وجود نداشت. یق و بررسیدر دادن دستور به تحق یاشد فائدهینم

أمرت أن أقاتل انلاس « ه فرمودند:ک ج امبریی پن فرمودهیاما در مورد ا
ی لمهکن یم تا به ایه با مردم جھاد نماکمأمورم « »حىت يقولوا ال � إال اهللا

س اظھار اسالم نمود تا که ھرکن است یث ایحد یمعن» نند.کبه اعتراف یط
 د:یفرمایم یه الله تعالکنید از او دست برداشت. بخاطر ایشدن امر باثابت 

تَبَيَّنُواْ « ن ییباعث صادر شدن امر به تب یزیدر مورد چ کن شیبنابرا »فَ
د با گفتن آن، جانش یی توحلمهکی ندهیه اگر گوکگردد، حال آن یم

 ت نبود.یق و تثبیبه تحق یاجیماند، احتیمحفوظ م
تن ه اسامه را با گفک یسکه: کن است یباشد ایت میحائز اھمه ک یاتهکن

د بر یی توحلمهکه کنیا او را بعد از ایآ« »:أقتلته بعد أن قال ال � إال اهللا«

أمرت أن أقاتل انلاس «و فرمود: رد کمؤاخذه » ؟یشتکنمود،  یزبان جار
ه با مردم جھاد کمأمورم « »حىت يقولوا ال � إال اهللا وأن �مداً رسول اهللا...

ه کقًا ھمان فرد است یدق» نند....کبه اعتراف یلمه طکن یم تا به اینما

جا کھر« »:أينما لقيتموهم فاقتلوهم« شتن خوارج را صادر فرمود:کدستور 
ر کخواندند، اھل ذیه خوارج نماز مک یدر حال» دشان.یشکد بیافتیھا را آن

ن یو از اصحاب علم آموخته بودند، با ا نمودندیاد تالوت میبودند، قرآن ز
ده بود. یشان نرسیھامان به دلیشان نداشت چون ایبرا یھا نفعنیحال ا

موردی با توجه به ھمان مورد و با عنایت به قواعد تکفیر، حکم به تکفیر  البته در ھر -١
 شود. (مصحح) عدم تکفیر شخص صادر می یا
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شان از قرائت« »:إنه ال �اوز حناجرهم« د:یفرمایم ج امبریه پکگونه ھمان
 »د.ینمایشان تجاوز نمیگلو

 شبھه دوازدھم:
آدم، نوح،  یچارگیو ب یدرماندگت یامت در نھایند: مردم در روز قیگویم
 یخوانند ولیھم الصالة و السالم را میعل یسیو سپس ع یم، موسیابراھ
رسند و از او یم ج ه به رسول اللهکنیانجام آن عاجزند تا ا یبرا یھمگ

 کرالله شریه استغاثه به غکنیل است بر این دلیشود و ایخواسته م یاری
 ست.ین

 جواب شبھه دوازدھم:
ه قادر به انجام آن ھستند، کر درخواست از مخلوقات در آنچه کمنما 

ِي ﴿ در قرآن آمده است: ÷یه در داستان موسکم؛ چرا یستین فَاْسَتَغاثَُه ا�َّ
 ِ ِي ِمْن َعُدّوِه ه یعل یاز دوستان موس یکی« ]۱۵[القصص:  ﴾ِمْن ِشيَعتِهِ َ�َ ا�َّ

ز یامت نیدر روز ق »نمود. کمکه از جمله دشمنان او بود درخواست ک یسک
ه آنان را که شدت و عذاب را بردارند بلکطلبند ینم کمکاء را به یمردم، انب

ن یھا، خداوند اآن یی دعادھند تا به واسطهیع نزد خداوند قرار میشف
 کمکرا به  یه مخلوقک یسکن یند و در بکو عذاب را بر طرف  یسخت

را  یه مخلوقک یسکند و کرا از او دور  یو ضرر یه ھرگونه بدکطلبد  یم
ند، کان را از او دفع یو ز یه خداوند بدکگرداند یع میش خداوند شفیپ

ات یه اصحاب در زمان حکز است، چنانیجا یکی نیار است و ایاختالف بس
ه از کنی، اما بعد از ا١دیشان دعا نمایاند براخواسته یاز و ج رسول الله

برای حج قصد عزیمت به مکه را کرد، پیامبر از وی  سآمده که وقتی عمر در روایتی -١
  پس دعای زنده برای زنده و توسل به دعای زنده، جایز است.(مصحح) .طلب دعا کرد
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 ینخواستند و ھرگز نزد قبرش برا یاز و یزیھرگز آنان چا رحلت فرمود یدن
ه به قصد دعا کرا  یسکس سلف صالح که برعکقدم نگذاشتند بل یرفع حاجت

ردند چه رسد به کیرفت برحذر میم ج امبریردن از خداوند نزد قبر پک
 نند.کب یدرخواست ج ه از خود رسول اللهکنیا

نان دارد، برود یتش اطمیصالحه به ک یش فرد صالحیپ یه فردکنیدر ا
ست و یموجود ن یالکند، اشکش دعا یش خداوند برایه پکبخواھد  یو از و

د، ھرگاه مرد ین نمایل به دیار را تبدکن یس اکچید ھین حق است. اما نبایا
ار از جمله عادات سلف کن ین و اکم دعا ید از خدا براید بگویرا د یصالح
ه کو آنچه است  ر موجودیغ یاعتماد بر دعاه و کیاست؛ چون در آن ت نبوده

از یه انسان ھرگاه خودش از پروردگارش طلب نکن است یواضح است ا
ه کرا انجام داده  یش بھتر است چون او عبادتیخواھد، برایند و از او مک یم

 شود.یم یکنزد یی آن به الله تعالبه واسطه

 زدھم:یشبھه س
ق گذاشته و به داخل یاو را در منجن م آمده است: وقتییدر داستان ابراھ

 کمکا یل در آسمان بر او ظاھر شد و گفت: آیردند جبرئکآتش پرتاب 
ل است ین دلیخواھم اما نه از تو. و ایم کمک؟ در جواب گفت: یخواھ ینم

 رد.کیم عرضه نمیبود آن را به ابراھ کل شریه اگر استغاثه به جبرئکنیبر ا

 زدھم:یجواب شبھه س
اش ییتواناه در کم عرضه داشت ین را به ابراھکو مم یار شدنکل یجبرئ

َشِديُد ﴿ د:ینما یف میگونه توصنیل را ایجبرئ ی. چون الله تعالبود
به او اجازه  یحال اگر الله تعال »ار توانا و قدرتمند.یبس« ]۵[النجم:  ﴾٥الُْقَوى

ل شد یاز جبرئ هکفات ین توصیم را نجات دھد با توجه به ایه ابراھکداد یم
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 یه براکرا  یدستور دھد آتش یبه و یبود. مثًال اگر الله تعال یشدن یارک
انداز، انجام یا مغرب بیاند با اطرافش بردار و به مشرق م برافروختهیابراھ

ا او یمنتقل کند و  یدور یم را به جایداد که ابراھیا اگر دستور میداد و یم
 یه مرد ثروتمندکن است یه این شبی. و ادادیرا به آسمان ببرد، انجام م

به مال به صورت قرض،  یاجیا احتید: آیبرود و به او بگو یریش مرد فقیپ
تواند انجام دھد و یه او مکاست  ییارھاکن از جمله ی؟ ایبخشش و...دار

اج یاحت یر جواب دھد: بلیشود و اگر مرد فقیمحسوب نم کار شرکن یا
 ست.ین کار شرکن یببخش، اا یدارم به من قرض بده 
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ار یته بسکن نیم، دانستن این شبھات را شناختیه ما جواب اکنیبعد از ا
در دل، گفتار و اعمالش موحد باشد. اگر  دیر بایناگز یه ھر انسانکمھم است 

در  ین فردید نباشد چنیردارش بر توحکگفتار و  یدر دل موحد باشد ول
است.  ید قلبید اعمال و اقوال تابع توحیست؛ چون توحیاعمالش صادق ن

أال و�ن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد « د:یفرمایم ج امبریپ
گاه باش« »:لكه، و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلب د در جسم یآ

شود و یقرار دارد اگر اصالح گردد تمام جسم اصالح م یان پارچه گوشتانس
گاه باشیند بدانکیاگر فاسد گردد تمام جسم را فاسد م ه آن قلب کد ید و آ

برد در دل موحد باشد و در گفتار و یه گمان مکچنان یسکاگر » است.
ه ک یسکاز جنس فرعون است.  ین شخصیگانه باشد چنید بیاعمال از توح

بار کفر و استکدر ھمان حال بر  ین داشت ولیقیعالم به حق بود و به آن 
ماند، خداوند متعال  یش باقیت خویربوب ید و بر ادعایورزیخود اصرار م

ا﴿ د:یفرما یم �ُْفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ
َ
و با « ]١٤[النمل:  ﴾وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها �

ار کبار آن را انکبه خاطر ظلم و است ین داشت ولیقیشان به آن یھاه دلکآن
ه به کگاه ند آنکیمان بازگو میرا برا یت موسیاکو خداوند ح »ردند.ک

رِْض ﴿ فرعون گفت:
َ
َماَواِت َواْ� نَْزَل َهُؤَ�ءِ إِ�َّ َربُّ السَّ

َ
لََقْد َعلِْمَت َما �

ن نازل یھا و زمپروردگار آسمانھا را جز ه آنک یدانست« ]١٠٢[اإلسراء:  ﴾بََصا�ِرَ 
گاھکن ه حق را بشناسد اما از ترس ک یسک .»یافتی یرده است و به آن آ

در حضور  ین عذریست و چنیمخالفت مردم آن را انجام ندھد، معذور ن
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ن یه بر انسان واجب است اکرساند، چون آنچه یبه او نم یپروردگار نفع
پروردگار را بخواھد ھر چند مردم از او نارحت و  یه رضا و خوشنودکاست 

 ن باشند.یخشمگ
رش آن یدر ھمان حال از پذ یشناسند ولیفر حق را مکثر رھبران کا

 یه الله تعالکپردازند. چنانینند و به مخالفت آن مکیم یخوددار

ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َ�ْعرِفُونَُه َكَما َ�ْعرِفُ ﴿ د:یفرما یم ْ�َناَءُهمْ ا�َّ
َ
[البقرة:  ﴾وَن �

و  »شناسند.یشناسند، او را میه فرزندان خود را مکگونه تاب ھمانکاھل « ]۱۴۶

ِ َ�َمًنا قَلِيً� ﴿ د:یفرمایم ْوا بِآيَاِت ا�َّ  یات خداوند را به بھایآ« ]۹[التوبة:  ﴾اْشَ�َ
 ش توسلیجھت معذور بودن خو ییزھایھا به چآن یآر »فروختند. کاند

ا صدارت یاست یاست چون از دست دادن ر یه فاقد ھرگونه نفعکند یجویم
 مقبول باشد. یتواند عذریمجلس و... نم

ه به آن ک یسکند از کیشناسد و به آن عمل نمیه حق را مک یسک
او  یشناسد جھلش برایه حق را نمکرا آنیبدتر است ز یلیجاھل است خ

گاه شده و  م آن بر یرد و در صدد تعلیگیم ادیعذر است چون چه بسا آ
م آن یند و در صدد فھم و تعلکیه با حق مخالفت مک یسکد بر خالف یآ یم

اند چون در واقع شده یھود مشمول غضب الھین خاطر ید. به ھمیآیبر نم
گمراھند، چون  یاند. و نصاره حق را شناخته، به آن پشت نمودهک یحال
ز چون ین ینصار ج از بعثت رسول الله ھا حق را نشناختند، ھرچند بعدآن

ھود مورد غضب یبرتافتند و لذا به سان  یھود به حق واقف شدند و از آن روی
د بدون فھم و اعتقاد دل ھمان نفاق است، یالله قرار گرفتند. اما عمل به توح

 د:یفرمایه خداوند متعال مکفر خالص است. چنانکن حالت بدتر از یا

ْسَفِل ِمَن ا�َّارِ الُْمَنافِقَِ� ِ� ﴿
َ
ْرِك اْ� ن یترنییمنافقان در پا« ]۱۴۵[النساء:  ﴾ ا�َّ

 م.و الله اعل »ی آتش قرار دارند.مرتبه
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 صحبه أمجعني عىل آله و وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد و
 د.ییمان مراجعه نمایت ایبرای ارتباط با مترجم به سا
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