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 مقدمه

اند تا نموده ان در حق بزرگان دینشان غلواز پیروان ادیبرخی  در طول تاریخ

اند. و او را پسر خدا پنداشتهبرخی  را خدا دانسته و إپسر مریمعیسی  جائیکه

اند. خدا را بوده پسر خدا پنداشتهاسرائیل  علمای بنی عزیر را که ازبرخی  همچنین

 دراند.  سه پنداشته و سه را یك پنداشتهقدس پنداشته و لپسر و روح ا پدر واز مرکب 

شده و این دو را واسطه بین  إ و مریمعیسی  خود متوسل به به تصورها  سختی

 .اند خود و خدا دانسته

نموده ووعده آتش جهنم ناخشنودی  خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار

بزرگ که در باره او غلو شده حضرت های  به آنان داده است. از جمله شخصیت

را ها  از این غلوبرخی  نوشتهباشد در این  می ص دختر رسول اکرم لفاطمه

از مردم از برخی  شاءالله باعث نجات تا انایم  پرداختهها  آن مطرح نموده و به نقد

 ها شود.شرك و خرافات و بدعت





 
 
 

 صفرزندان رسول اکرم

 شیخ عباس قمي که از محدثین شیعه صدر بیان فرزندان حضرت محمد 

االمال در فصل هشتم (در بیان احوال اوالد امجاد منتهی  کتابدر  باشد می

 :آورده است) آنحضرت

از  ص رسول خدابرای  در قرب االسناد از حضرت صادق روایت شده که از

طاهر و قاسم و فاطمه و ام کلثوم و رقیه و زینب و تزویج نمود ، خدیجه متولد شدند

امیه  یالعاص بن ربیع که از بن یاببه منین و زینب را ؤفاطمه را به حضرت امیر الم

الهی  بود و ام کلثوم را به عثمان بن عفان پیش از آن که به خانه عثمان برود به رحمت

 رقیه را به او تزویج نمود...، واصل شد و بعد از او حضرت

از که اوالد امجاد آن مفخر عباد اند  و شیخ طبرسي و ابن شهر آشوب روایت کرده

 غیر خدیجه بهم نرسید مگر ابراهیم که از ماریه بوجود آمد و مشهور آن است که

اول قاسم و به این سبب آن حضرت را  :آن حضرت سه پسر بوجود آمدبرای 

دوم عبدالله که بعد از ، اند و قبل از بعثت آنجناب متولد شدابوالقاسم کنیت کرده

ردانیدند و هر دو در طفولیت در مکه بعثت متولد شد او را ملقب به طیب و طاهر گ

دانند غیر  می به بهشت ارتحال نمودند و بعضي طیب و طاهر را نام دو پسر دیگر

 .....م ابراهیم علیه السالمسواند  نگذاشته یعبدالله و بر این قول وقع

بیشتر وصفش در  لاسالم حضرت فاطمهگرامی  از میان فرزندان رسول

دروغینی  ند و روایاتادرباره ایشان بسیار غلو نمودهکه یی آمده تا جاتاریخ 

اظهار نمایم آنگونه  و اینجانب بر خود الزم دیدم که حقایق را در این باره اند ساخته

 .مشهور استکه 

 در سال سوم ،بعد از بعثت بدنیا آمده است اولدر سال  لحضرت فاطمه
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زینب  ،حسن و حسین های ازدواج نمود چهار فرزند به نام یبا حضرت علهجری 

 ۲۳ درهجری  ملقب به ام کلثوم به دنیا آورد. در سال یازدهم یو زینب صغر یکبر

راستگو و درستکار بود  ،پرهیزگار ،پرستخدا بانویی  .را وداع گفتفانی  دارسالگی 

 .درود خداوند بر او باد



 
 
 

 لدر حق حضرت فاطمههایی غلو

  :پردازیمیمها  آن ازبرخی  اند که به ذکررا در باره ایشان نمودههایی اما غلو

 یحمد تقاالمال و میرزا میدر منته یدر بحاراالنوار و شیخ عباس قم یمجلس

زندگانی  در بارهدیگر از نویسندگان برخی  التواریخ و لسان الملك سپهر در ناسخ

تمام آن روایات این غلوها به چشم اند که در را ذکر نمودهروایاتی  حضرت فاطمه

 : خوردیم

  .خلقت حضرت فاطمه از نور بوده است -۱

 .گفته استیدر شکم مادر سخن م -۲

 .از حضرت مریم برتر است -۳

  .آمدهیفاطمه مبهشتی برای  طعام -۴

گاه به علم ما کان و ما یکون بوده است -۵  .آ

 .بردفاطمه در قیامت شیعیانش را به بهشت مي -۶

 .نازل شدهبه او  یاصحیفه -۷

 .توسل به فاطمه -۸

که  یهشت غلّو در این مختصر به پاسخ به این تعالی  خداوندتبارك ویاری  به

پس چرا ، اگر چنین بوده است :گوئیم می ۴تا  ۱در پاسخ به غلو  پردازیم.یذکر شد م

 ننموده است؟یادی  در قرآن از فاطمهتعالی  خداوند تبارك و

زیادی  در آیات .به نام مریم داریم که سوره نوزدهم قرآن است یادر قرآن سوره

سوره آل عمران از  ۳۷ تا ۳۵در قرآن از حضرت مریم تعریف شده است. در آیات 

آمده یمریم مبرای  که از جانب خداوندبهشتی  های کفالت زکریا و طعام، تولد مریم

از ، از فاطمهدر آن یك آیه در قرآن وجود ندارد که ی حتی است یاد شده است. ول
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 یاد شده باشد.بهشتی  های رشدش و از طعامچگونگی  تولدش از

 :فرمایدیسوره آل عمران م ۴۲در آیه 

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱقَالَِت  �ذۡ ﴿ َرِك وَ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱ �َّ ٰ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱَوَطهَّ َ�َ
 .﴾٤٢ لَِم�َ ۡلَ�ٰ ٱ�َِسآءِ 

را برگزیده و تو را و همانا خدا ت ،مریم یا :آنگاه که مالئکه گفتند« یعنی:

 .»تداده اسبرتری  را بر زنان جهانیانو ات داشته و ت پاکیزه

 :عمران آمده است سوره آل ۴۶و  ۴۵در آیه 

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱقَالَِت  إِذۡ ﴿ ِك بَِ�لَِمةٖ ّمِۡنُه  �َّ ُ  لَۡمِسيحُ ٱ ۡسُمهُ ٱيُبَّ�ِ
ۡ�َياٱَمۡرَ�َم وَِجيٗها ِ�  ۡ�نُ ٱِعيَ�  �ِ�َ ٱَوِمَن  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ  �َّاَس ٱ َوُ�َ�ّلِمُ  ٤٥ لُۡمَقرَّ

ٰلِِح�َ ٱَوَ�ۡهٗ� َوِمَن  لَۡمۡهدِ ٱِ�   .﴾٤٦ ل�َّ
از جانب خود فیضی  تو را بهخداوند  ،مریم یا :آنگاه که فرشتگان گفتند« یعنی:

رت آبرومند و از بن مریم است که در دنیا و آخعیسی  دهد که نامش مسیحینوید م

گوید و از ی) سخن می(به وحمیانسالی  در گهواره و در و با مردم .مقربان است

 .»شایستگان است

 ‘ حامله شدن و زایمان مریمچگونگی  از ۲۹تا  ۱۶مریم از آیات  یدر سوره
و خواهران او در قرآن نیست. فقط در آیه  ل از فاطمهاثری  هیچولی  گویدیم

 :سوره احزاب آمده است ۵۹

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱقُل ّ�ِ

ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن 
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ ُ ٱَجَ�ٰبِيبِِهنَّ   .﴾٥٩َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ

ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهای خود را « یعنی:

. این را بپوشانند) شانیها نهی(و با آن سر و صورت و سبر خویشتن فرو افکنند، 

تر است و بدین ترتیب مورد  دامنی) شناخته شوند، نزدیک (پوشش) به اینکه (به پاک
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 .»ی مهربان است گیرند. و الله، آمرزنده آزار قرار نمی

به آنان فرموده خداوند داشته است و  یآید که پیامبر دخترانیاز این آیه بدست م

 آنان بوجودبرای فضیلتی  این فرمایِش خداوندحجاب خود را حفظ نمایند و 

 آورد. نمی

 ،رقیه ،کلثوم ام ،فاطمه یدختر داشته به نامها ۴شد پیامبر همانگونه که گفته 

 رقیه در سال دوم ،االمال آوردهمنتهی  در یزینب و همانگونه که شیخ عباس قم

زمان نزول نماید در نتیجه در یدر هنگامیکه جنگ بدر بوده است وفات مهجری 

مشاهده نمودید که امر حفظ  ۵۹و در آیه بوده هجری  سوره احزاب که سال پنجم

 ،فاطمهیکی  مانده بودهباقی  سه دختر از پیامبر ،حجاب به دختران پیامبر نیز بوده

(دخترانت) آمده است. اگر » بناتك«کلثوم و بدین جهت  ام یمزینب و سودومی 

(دو » بنتیك«منظور دو دختر بود آمد. اگر ی(دخترت) م» بنتك«منظور یك دختر بود 

(دخترانت) گفته » بناتك«و حال چون منظور سه دختر است  شدیگفته مدخترت) 

 شده است.

 ،خداوند در این آیه به همسران پیامبر و دختران او (فاطمه این محاسبهپس طبق 

 نند و این فرمایشکلثوم) و زنان مؤمنه فرموده که حجابشان را حفظ کام ،زینب

 شود.یآنان محسوب نمبرای فضیلتی 

و تمام  همسران پیامبربرای  سوره تحریم دو زن را الگو ۱۲و  ۱۱خداوند در آیه 

قبل از  ها قرن زنان هم عصر پیامبر و تمام زنان تا قیامت قرار داده است و این دو زن

قبل  ها قرن را ندیده چونها  آن هیچکس در زمان پیامبر ،اند زیسته می زمان پیامبر

همسر  ، از این دو زنیکی  ،قرار داده شدند ند با این وصف الگودفوت نموده بو

 حضرت مریم.دیگری  باشد ویفرعون (آسیه) م

 فاطمه الگو قرار داده نشده است. یول

 :فرمایدیسوره تحریم م ۱۲و  ۱۱خداوند در آیه 
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ُ ٱ َوَ�ََب ﴿ َّ�  ْ ِيَن َءاَمُنوا َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
ِ�  بۡنِ ٱفِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت َرّبِ  ۡمَرأ

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَوَ�ِِّ� ِمَن  ۦَوَ�ِِّ� ِمن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ۡ�َنَّةِ ٱِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�   ل�َّ
ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�نَ  لَِّ�ٓ ٱِعۡمَ�َٰن  ۡ�َنَت ٱ َوَمۡرَ�مَ  ١١

َ
وِحَنا أ َفۡخَنا �ِيهِ ِمن رُّ

قَۡت بَِ�لَِ�ِٰت َرّ�َِها َوُ�ُتبِهِ    .﴾١٢ ۡلَ�ٰنِتِ�َ ٱَوَ�نَۡت ِمَن  ۦَوَصدَّ
ل زدکسانی  برای خداوندو « یعنی:

َ
آنگاه که  ،که ایمان آوردند همسر فرعون را َمث

برایم بنا کن و مرا از فرعون و عمل او  یادر بهشت نزد خودت خانه ،مگفت پروردگار

پاکدامنی  و مریم دختر عمران را که .نجات بده و مرا از گروه ستمکاران نجات بده

را باور نمود و ورزید پس از روح خود در آن دمیدیم و کلمات پروردگارش و کتب او 

 .»بود از فرمانبرداران

بیش از دو هزار سال  در ا کهنمائیم که خداوند همسر فرعون (آسیه) رمشاهده مي

سال قبل از  ۵۰۰را که در بیش از  ‘زیسته و مریمیم صقبل از زمان محمد 

ل مبرای  زیسته می صزمان محمد
َ
آندو را الگو قرار  در واقع. زندیمؤمنان َمث

ل نمیرا که در زمان پیامبر م لفاطمهولی  دهد یم
َ
همانگونه که  ،زندیزیسته َمث

ل نزده است.دختراِن دیگِر 
َ
 پیامبر و همچنین زنان مؤمنه دیگر را در قرآن َمث

تعریف نموده است و  ‘ در قرآن است که خداوند از مریمدیگری  آیات زیاد

در قرآن یاد نشده هایی به تن ل از فاطمهولی  به او لقب صدیقه داده شده است

 است.

مادر سخن گفته در شکم  ،فاطمه با دیگران فرق داشت و از نور بود تاگر خلق

آمد در قرآن که میزان و فرقان و کتاب مبین و کتاب او ميبهشتی برای  طعام ،بود

 شد.یبیان مروشنی  هدایت است به

 به آنان لقب ،سوره احزاب ۶در قرآن از همسران پیامبر یاد شده است و در آیه 

 آنان آمده است.همین سوره درباره  ۳۱و  ۳۰مادران مؤمنین داده شده است. و در آیه 
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َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ ﴿ ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشٖة مُّ
ۡ
 ۡلَعَذاُب ٱَمن يَأ
� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ ِ َورَُسوِ�ِ  ٣٠�َِسٗ��  �َّ  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ

ۡجَرَها َمرَّ 
َ
ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

َ
 .﴾٣١َ�ۡ�ِ َوأ

عذاب  ،آشکار انجام دهد یهر کس از شما که ناشایست ،زنان پیامبر یا« یعنی:

و هر کس از  .و این کار بر خداوند آسان است شودیدر حق او دو چندان افزوده م

 ،شما که در برابر خداوند و پیامبرش فرمانبردار باشد و عمل شایسته انجام دهد

 .»ارزشمند فراهم سازیم یو برایش رزق یمدهیپاداشش را دو بار به او م

دختران پیامبر قائل شده برای ویژگی خاصی  در قرآن نیست که یاهیچ آیه یول

 باشد.

به نام فردی  کهشود یمطالعه قرآن معلوم م با ،آیات قرآن روشن و واضح است

به نام مریم وجود دارد در قرآن داستان  یادر قرآن سوره است.مریم وجود داشته 

 بنامفرزندی  به نام عمران داشتهپدری  تا بزرگیش بیان شده است.کودکی  مریم از

 ......در قرآن آمده است وعیسی  داشته و داستانعیسی 

 فاطمه و اوصافش در قرآن نیست.از نام اثری  یول

ٓ ﴿ فاطمه نسبت به مریم ندارند به آیهبرای برتری  در قرآندلیلی  ها چون این ا  إِ�َّ
ۡ�َطۡيَ�َٰك 

َ
گویند د و ميننماییاستناد م »به تو کوثر اعطا نمودیمما « ﴾١ ۡلَكۡوثَرَ ٱأ

 این آیه درباره فاطمه نازل شده است. 
خواست به پیامبر بفرماید که ما به تو یمتعالی  در حالیکه اگر خداوند تبارك و

 نام فاطمه را بیان
ً
سخن خداوند را روشنی  همگان بهفرمود تا  می فاطمه دادیم اوال

و نهر کوثر در بهشت است معنی  منجمله به ،داردی متعددی یابند زیرا کوثر معاندر

 خیر زیاد آمده است و... معنی  بههمچنین 

 دهاستفا» وهب« منظور بخشیدن فرزند به پیامبر بود از فعلدیگر اینکه اگر 
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 ۳۹بکار رفته است در آیه (بخشید) » وهب«د در قرآن با فعل فرزن نمود زیرا دادن می

 :آمده است سوره ابراهیم از زبان ابراهیم

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ ۚ إِنَّ  ۡلِكَ�ِ ٱَوَهَب ِ� َ�َ  �َّ َرّ�ِ لََسِميُع  إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق
َ�ٓءِ ٱ ُّ� ٣٩﴾.  

به من اسماعیل و اسحاق را پیری  است که دریی خدابرای  سپاس« یعنی:

 .»دعاستشنوای  همانا پروردگارم ،بخشید

(بخشید) بکار رفته و بعد نام فرزند ابراهیم که » وهب«نماییم فعل یمشاهده م 

 باشند آمده است.یاسماعیل و اسحاق م

 
ً
 :نماییم که درباره داوود آمده استیسوره ص مشاهده م ۳۰در آیه و یا مثال

اوُ  َووََهۡبَنا﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱُسلَۡيَ�َٰنۚ نِۡعَم  دَ ۥِ�َ وَّ
َ
  .﴾٣٠أ

 .»بود او بازگشت کننده بود یادهخوب بن ،به داوود سلیمان را بخشیدیم« یعنی:

 از واژه ،اندخداوند نموده که انبیاء در درخواست فرزند ازهایی در دعا یحت

 اند.است استفاده نموده» وهب«که امر از فعل » هب«

 :آمده است  زکریا یسوره آل عمران درباره دعا ۳۸در آیه 

ۖ إِنََّك  ۥۖ َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َّهُ  ُهَنالَِك ﴿ نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًة ُ قَاَل َرّبِ َهۡب ِ� ِمن �َّ
َ�ٓءِ ٱَسِميُع  ُّ� ٣٨﴾.  

فرزند من ا نمود گفت پروردگارم به دزکریا پروردگارش را ن ،آن هنگام« یعنی:

 .»یدعایشنوای  همانا تو ،از جانب خویش ببخش یاشایسته

 سوره شوری آمده است: ۴۹ در آیه(و 

﴿ ِ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ّ�ِ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب  ۡ� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ ٱلَِمن �ََشآُء  ُّ� ٤٩﴾.  
, ندیآفر یاز آن خداست, هر چه را بخواهد م نیآسمانها وزم ییفرمانروا« یعنی:
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 .)»بخشد یبخشد, وبه هرکس بخواهد پسر م یبه هر کس بخواهد دختر م

ها  آن رعایت اختصار از ذکربرای  وجود دارد کهدر این زمینه دیگری  آیات

 نماییم. می یخوددار

ها بکار بردن واژهبرای  که خداوند در قرآن یاقرآن و سلیقهطبق روش خداوند در 

 ،دادیمفرزندی  خواست که به پیامبر بگوید ما به تواگر خداوند مي ،بکار برده است

 فعل 
ً
 نام فرزند را بعد از آن ذکر مو برد را در آیه بکار مي» وهب«اوال

ً
نمود و آیه یثانیا

                      شد.یگفته م »ةَ مَ اطِ فَ  كَ ا لَ نَ بْ هَ ا وَ نَّ إ« بصورت

از روایات برخی  است.متعددی دارای معانی  »کوثر« همانگونه که در قبل گفتیم

اعطا  صدر بهشت است که خداوند به حضرت محمدنهری  گوید که کوثریم

روایات برخی  خیرکثیر آمده است. درمعنای  روایات کوثر بهبرخی  خواهد نمود. در

معنای خیری  از روایات بهبرخی  در بهشت گفته شده است. در یحوضمعنی  به

 داده است. ص است که خداوند از نّبوت و اسالم به محمد

ه بقره سور ۲۶۹آید که قرآن حکمت است و در آیه یاز آیات قرآن بدست م

 : فرماید یم

� َكثِٗ��ۗ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱَمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡؤَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱ يُۡؤِ� ﴿ وِ�َ َخۡ�ٗ
ُ
 .﴾...َ�َقۡد أ

که  است که به پیامبر داده شده این قرآن است ین حکمتآقر ،طبق آیات قرآن

إِنَّ ﴿ معنای وو خیر کثیر است انسان تا روز قیامت است  لیاردهایباعث هدایت م
ۡ�َ�ُ ٱَشانَِئَك ُهَو 

َ
که دشمن باشد  می اینکه در آخر سوره الکوثر آمده است  ﴾٣ ۡ�

مقطوع البرکت است یعنی  ماندیاز او نمبرکتی  خیر ویعنی  پیامبر ابتر است یتو ا

خیری  اثر وها  آن ازاز هیچکدام ولی  کما اینکه دشمنان پیامبر با اینکه اوالد داشتند

 است.نمانده باقی 
آمده سوره آل عمران  ‘که در آن داستان مریمهایی از سورهیکی  دیگر اینکه
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معنی  بهدیگری  و» پیرو«معنی  بهیکی  آمدهمعنی  در قرآن به دو» آل«است. 

 .»خاندان«

باشد که عبارت بودند از عمران و یم »خاندان عمران« ،»آل عمران«منظور از 

سوره آل عمران آمده  درها  آن که داستانعیسی  اشهمسرش و دخترش مریم و نوه

بنام آل محمد نداریم. اگر  یاسورهولی  بنام محمد داریم یااست. در قرآن سوره

 یاسورهبدانیم که همان مؤمنین هستند  ص منظور از آل محمد را پیروان محمد

بدانیم و اگر منظور از آل را خاندان پیامبر ولی  ن در قرآن داریم.وبنام سوره مؤمن

مطابق عبارتی  و فاطمه و اوالدشان و یا به یمطابق گمان شیعه خاندان پیامبر را عل

 یاتنها سورهه بنام ائمه وجود ندارد. ن یاگمان شیعه ائمه شیعه بدانیم در قرآن سوره

بنام آل محمد و یا  یان وجود ندارد بلکه همانگونه که گفته شد سورهآبنام ائمه در قر

به نام آل محمد و یا آل رسول در قرآن  یا کلمهحتی  ور قرآن وجود ندارد آل رسول د

آل  -آل فرعون -یآل موس- از قبیل آل ابراهیم و آل داوودکلماتی  ولی وجود ندارد

 آل هارون در قرآن آمده است. -آل عمران -آل لوط -یعقوب

 :مؤمنین واجب نموده استبرای  خداوند در قرآن ایمان به پنج چیز را

 .ایمان به خدا -۱

 .ایمان به روز قیامت -۲

 ی.ایمان به کتب آسمان -۳

 .ایمان به مالئکه -۴

 ایمان به پیامبران. -۵

 
ً
سوره  ۱۷۷ه است و همچنین در آیه مه شیعه در قرآن نشداز ائیادی  ولي اصال

 داند که به همین پنج چیز ایمان داشته باشد.یمکسی  خداوند نیك را آن ،بقره

 :فرمایدیم

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
 ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ
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 ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب   .﴾...نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ولیکن مغرب گردانید مشرق و سوی  در آن نیست که روهایتان را به ینیک« یعنی:

روز قیامت و مالئکه و کتاب و پیامبران ایمان داشته و است که به خدا کسی  نیك آن

 »....باشد

 :سوره نساء فرموده است ۱۳۶همچنین در آیه 

﴿ ... ِ ِ ٱَوَمن يَۡ�ُفۡر ب َ�َقۡد  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
  .﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  لَّ ضَ 

و پیامبرانش و روز قیامت  هایش اش و کتابهرکس که به خدا و مالئکه« یعنی:

 .»دور از راه حقگمراهی  ،کافر شود پس گمراه شده

هدایت مردم برای  اسالمگرامی  را بعد از رسول یاگر خداوند متعال دوازده امام

واجب ها  آن آمد و ایمان بهینشانشان در قرآن منام و روشنی  فرستاده بود آیا نباید به

 شد؟یشمرده م

 گفته اثباتبرای دلیلی  ها هیچ این
ً
 بَِقيَُّت ﴿ :اند امامانشان در قرآن ندارند مثال

ِ ٱ ۡؤِمنَِ�ۚ  �َّ  آیه ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ
ً
 اشاره به امام زمان است در حالیکه اصال

 به این موضوع ندارد.ربطی 

 :سود هود آمده است ۸۷تا  ۸۴در آیات 

ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
ْ ٱ۞�َ�ٰ َمۡدَ�َن أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه  �َّ

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم  لِۡمَ�اَنۖ ٱوَ  لِۡمۡكَياَل ٱَوَ� تَنُقُصواْ  ۥۖ َ�ۡ�ُهُ 
َ
ٓ أ ِ�ّ� ٖ�ۡ

َرٮُٰ�م ِ�َ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

ِيٖط َعَذاَب يَ  ْ  َوَ�َٰقۡومِ  ٨٤ۡوٖ� �ُّ ۡوفُوا
َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  لِۡمۡكَياَل ٱأ َوَ� َ�ۡبَخُسواْ  ۡلِقۡسِط� ٱب

ۡشَيآَءُهۡم َوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ�  �َّاَس ٱ
َ
�ِض ٱأ

َ
ِ ٱ بَقِيَُّت  ٨٥ُمۡفِسِديَن  ۡ� َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن  �َّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
َ
ۡؤِمنَِ�ۚ َوَمآ � ْ  ٨٦ُكنُتم مُّ ن  قَالُوا

َ
ُمُرَك أ

ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
َ�ُٰشَعۡيُب أ
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نَت 
َ
ْۖ إِنََّك َ� ُؤا ۡمَ�ِٰ�َا َما �ََ�ٰٓ

َ
ۡفَعَل ِ�ٓ أ ن �َّ

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ  ۡ�َلِيمُ ٱ�َّۡ�َُك َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا

  .﴾٨٧ لرَِّشيدُ ٱ
عبادت  ،قوم من یا :مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفتسوی  به« یعنی:

شما جز او نیست و از پیمانه و ترازو کم نگذارید من خیر برای معبودی  کنید خدا را

پیمانه و ترازو را  ،قوم من یاو  .بیمناکم خواهم از عذاب فراگیر بر شمایشما را م

باقیمانده  .تمام بدهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر بر مدارید

 یا :گفتند .شما بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستمبرای  خدا

اند رها کنیم پرستیدهدهد که آنچه را پدرانمان ميآیا نماز تو به تو دستور مي ،شعیب

 .»یاراستي که تو بردبار فرزانه اموال خود به میل خود تصرف نکنیمیا در 

است که از  یسود حالل »بقيت اهللا«نماییم منظور از در این آیه مشاهده مي

است در شیعی  که از تفاسیر »جممع البيان«آید و در تفسیر یکسب و کار بدست م

بقی اهللا تعالی من احلالل بعد أي ما أبمعنی الباقي  ةالبقي« :گویدیذیل این آیه م

رشط اإليامن يف كونه خريا هلم والتطفيف و سالوزن خري من البخمتام الكيل وإ

 .»ن كانوا مؤمنني باهللا عرفوا صحه القولإهنم أل
تعالی خدای  است کهچیزی  باقیمانده است آنمعنای  بقیه در این آیه به« یعنی:

تمام نمایید و بهتر  و ملترازو را کا کیل ونکه شما پس از آ شما گذاردبرای  از حالل

شرط ایمان که در این آیه ذکر  و منظور ازفروشی  و کم کم دادن شما ازبرای  است از

ایشان بهتر است اگر به خدا ایمان داشته و برای  تمام دادن پیمانه و ترازویعنی  شده

 ».صحت این قول را بفهمند

 ها قرن است که  در باره قوم شعیب این آیات ،همانگونه که مشاهده نمودید

 ،نکنیدفروشی  گوید کماند پیامبرشان به آنان ميزیستهمي ص قبل از زمان پیامبر

اند امام زمانشان را شما بهتر است. شیعیان از این آیه خواستهبرای  در آمد حالل



 ١٥  لغلوهایی در حق حضرت فاطمه

 تمام آیاتي را که
ً
طرح اثبات امامت و امام زمانشان مبرای  اثبات کنند و اصوال

بیند که یکند میانسان به آن آیات و آیه ما قبل و ما بعد آن آیات توجه موقتی  اند کرده

 
ً
عاربطی  اصال

ّ
 آنان ندارد. یبه مد

را آخر زمان مبعوث گرداند و زمین را بوسیله او کسی  اگر قرار بود خداوند متعال

 در قرآن نام و نشانش را بیان م
ً
از  یافرمود و شّمهیپر از عدل و داد نماید یقینا

 ولی  .را که باید انجام دهدهایی کار
ً
 وجود ندارد.مهدی  ازاثری  در قرآن اصال

همه را مسلمان مهدی  کهگویند یآید بر خالف آنچه میاز آیات قرآن بدست م

 کینه وها  آن وجود خواهند داشت و بیننصاری  تا روز قیامت یهود و ،کندیم

 :سوره مائده آمده است ۱۴این باره در آیه  وجود خواهد داشت. دردشمنی 

ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ ا ُذّكُِرواْ بِهِ  �َّ ا ّمِمَّ َخۡذنَا ِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسواْ َحّظٗ
َ
 ۦقَالُٓواْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ

ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم 
َ
ُ ٱوََسۡوَف يُنَّبُِئُهُم  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَداَوةَ ٱفَأ بَِما َ�نُواْ  �َّ

  .﴾١٤يَۡصَنُعوَن 
) هستیم پیمان گرفتیم پس ی(پیروان عیسنصاری  و از آنانکه گفتند ما« یعنی:

 پس برانگیختیم میان آنان ،شدندیادآوری  از آنچه را کهبخشی  فراموش کردند

گاه یانجام م را به آنچه و کینه را تا روز قیامت و در آینده خداوند آناندشمنی  دادند آ

 .»خواهد نمود

وجود داشته و میان آنان نصاری  آید تا روز قیامتیاز این آیه شریفه بدست م

 وجود خواهد داشت.دشمنی  کینه و

 :درباره یهودیان آمده استسوره مائده  ۶۴همچنین در آیه 

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ َّ�  
َ
ۚ ُغلَّۡت � ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡغلُولٌَة ْ بَِما قَالُوا يِۡديِهۡم َولُِعُنوا

ّ�َِك  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ا ۚ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء

ۡلَقۡيَنا بَ 
َ
 .﴾...ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۚ� َو�
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دستشان بسته باد و لعنت  ،خدا بسته است و یهودیان گفتند که دست« یعنی:

کند هر گونه یاو (خدا) باز است انفاق مهای  بلکه دست ،شدند به سبب آنچه گفتند

نافرمانی  وسرکشی  پروردگارت بر تو نازل شده بهنچه از جانب آکه بخواهد و 

 .»و کینه افکندیم...دشمنی  و بینشان تا روز قیامت از آنان خواهد افزودبسیاری 

آید که تا روز قیامت یهود وجود خواهد داشت و یاز این آیه شریفه نیز بدست م

را که  یآلایده یجامعه و دنیاعبارتی  وجود خواهد داشت و بهدشمنی  بینشان کینه و

 گویند بوجود خواهد آمد در دنیا هرگز بوجود نخواهد آمد.مي

به رشته تحریر در آمده است منجمله کتاب بسیاری  نقد عقاید شیعه کتب در

با استناد  ،در فصل آخر کتابدر این مورد که  یعبدالله یتالیف آقا ،»اسالم ناب«

 به آیات قرآن و روایات شیعه ثابت نموده که امام غایب شیعیان وجود نداشته و ندارد.

عالم به  ،را در روایات شیعه ل فاطمه ،ل بازگردیم به سخن درباره فاطمه

 اند.ما کان و ما یکون دانسته

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحه «محمد تقي لسان الملك سپهر در کتاب میرزا 

عمار یاسر سلمان را گفت تو را از « :از کتاب عیون المعجزات آورده است که »۲۶۶

 ؟یبگو تا چه دار ،یا عمار :گفت ،دهم می عجیب خبر یحدیث

ت به برصأفلام  ،ةفاطم يب طالب وقد ولج علیأنعم شهدت عيل بن  :قال

حني  ةيوم القيام لیإوبام مل يكن  ،بام هو كائنحدثك بام كان وذن ألإ :نادت

 .»ةتقوم الساع
که بر فاطمه در آمد چون گاهی  ،حاضر بودم یدر خدمت عل« :گویدیم

تو بدانچه از برای  تا بازگویم ازر داد که نزدیك شو د ندا ،المؤمنین را دیدار کردامیر

که روز قیامت زمانی  که نبوده است تا یباشد و بچیز می بدو آفرینش بود و بدانچه

 ».آشکار شود.....
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از آنچه  لاین است که فاطمهراوی  آید که منظوریمبه دست از این روایت 

 داز بدو آفرینش وجود داشته و آنچه وجود نداشته و آنچه تا قیامت وجود دارد و ندار

گاه بوده است.  آ

که پیامبر بوده و خداوند به او قرآن  ص حضرت محمد :باید بگوئیمدر جواب 

از قرآن را بنام او نامگذاري نموده و او را خاتم النبیین نام نهاده  یانازل نموده و سوره

آید که یسوره توبه بدست م ۱۰۱و از آیه  بودهیکون ن کان و ما به ما ملاع ...است و

 ۱۰۱پیامبر از منافقان اطرافش و از منافقان مدینه خبر نداشته است. خداوند در آیه 

 : فرماید می سوره توبه در این باره

نۡ ﴿ ۡعَرابِ ٱَحۡوَلُ�م ّمَِن  َوِممَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
ْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ َمَرُدوا

وَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظيٖ�  �َِّفاقِ ٱ َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّ رَّ ُ�ُهم مَّ َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ
١٠١﴾. 

ند اهستند و از اهل مدینه بر نفاق مانده یدر اطراف شما از اعراب منافقان« یعنی:

بزودي دوبار آنان را عذاب خواهیم  ،شناسیمیرا مها  آن ما یشناسیرا نمها  آن تو

 .»شوند روانهبزرگی  عذابسوی  سپس آنان به ،نمود

از منافقان اطرافش و از منافقان  ص آید که رسول اکرم می از این آیه به دست

رعایت اختصار از برای  کهباشد می و آیات در این باره زیادمدینه باخبر نبوده است 

 نماییم.یمخودداری  ها آن ذکر

 از علم ما کان و ما یکون با خبر بوده؟ ل حال چه شده که فاطمه

 از محمد یاز صدوق در کتاب امال ،۲۱نوار صفحه در ترجمه جلد دهم بحاراأل

 کرد اولین می مراجعتسفری  هرگاه پیامبر خدا از :بن قیس روایت شده که گفت

طوالنی  رفت و مدت می نزد فاطمهوی  نمود فاطمه زهرا بود. می که دیداررا کسی 

رفته بود فاطمه سفری  یك وقت که پیغمبر اعظم اسالم به ،نمود می نزد او مکث

که پدر موقعی  برای خرید یا اطهر دو خلخال نقره و یك گردنبند و دو گوشواره و پرده
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از مسافرت بازگشت  ص مبر اکرمکه پیاهنگامی  گردند. یو شوهرش از سفر بازم

 ،فاطمه ایستاده بودندخانی  اصحاب همچنان بر در ،فاطمه زهرا رفت نزد

 ،دانستند توقف کنند یا بازگردند زیرا از مدت مکث آن حضرت با اطالع نبودند نمی

از پیش فاطمه خارج شد که آثار حالی  رسول اکرم چندان توقفي ننموده و درولی 

شد و آمد تا نزدیك منبر نشست. فاطمه زهرا  می مبارکش مشاهدهغضب از صورت 

پیامبر اعظم بخاطر خلخال و گوشواره و گردنبند و پرده ناراحتی  دریافت که خشم و

بوده است. فاطمه اطهر گلوبند و گوشواره و خلخال و پرده را به حضور رسول اکرم 

را ها  این به پدرم برسان و بگو سالم مرا :را برد فرمودها  آن فرستاد و به آن شخص که

 . ..در راه خدا به مصرف برسان

  یاین روایت حاک
ّ
از این است که فاطمه عالم به ما کان و ما یکون نبوده واال

 داده که باعث خشم پیامبر شود. نمی انجام یعمل

 بن جعفری حضرت موس :همان کتاب آمده است ۱۰۴و همچنین در صفحه 

چون یك گردنبند در گردن  ،بر اسالم نزد فاطمه اطهر رفتیکوقت پیغم :فرماید می

 ،فاطمه زهرا آن گردنبند را باز کرد و کنار نهادوقتی  ،آن بانو دید لذا از او اعراض نمود

 یسپس شخص سائل ،اکنون نزد من بیا ،یتو از من هست :فرمودوی  رسول خدا به

 آمد و حضرت زهرا آن گردنبند را به او عطا کرد.

بوده و از  یو متق همؤمنبانویی  ل ما معتقدیم که حضرت فاطمه البته

و از مهاجرین نخستین  ،سوره توبه ۱۰۰خداوند در آیه مهاجرین نخستین است که

  تعریف نموده و وعده بهشت به آنان داده است.انصار 

  عثمانحضرت عمر و  حضرت ابوبکر وحضرت است که یادآوری  بهو الزم 

که وعده باشند یمسوره توبه  ۱۰۰خستین هستند و مشمول آیه نیز از مهاجران ن

 بهشت به آنان است.

به ما کان و ما یکون  ل بر عالم نبودن فاطمه یمبندیگری  و همچنین روایات
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 نماییم.یمخودداری  رعایت اختصاربرای  ها آن وجود دارد که از ذکر

 صبعد از فوت پیامبرکه اند این است که درباره ایشان نمودهدیگری  از غلوهاي
  شده عليیکه به او مهایی یوح شده و مجموعهیم یوح ل به فاطمه

که علم ما کان و ما  (بنام مصحف فاطمیه) شده یحفصنوشته و در نهایت م یم

 یکون در آن است.

و  ۴۱۴صفحه  ۲التواریخ جلد  در ناسخلسان الملك سپهر  یزا محمد تقمیر

که گاهی  :.. فرمود.کند کهیاز حماد بن عثمان نقل م ،از بصائر الدرجات ،۴۱۵

آن  که هندسه ،تحویل داد اندوه و حزن فاطمه را فرا گرفت یبه دیگر سرارسول خدا 

 نداند الجرم خداوند عزوجل فرشته بدو فرستاد تا آن حضرت را درخدای  جزرا 

خبر فرشته و فراوان حدیث کرد فاطمه پدر تعزیت و تسلیت گفت و با او سوگواری 

 این پس چون احساس به امیرالمؤمنین آورد علي فرمود از اینی سوگواری شکوا

گاهی  مرانمودی  (استماع) صوت یفرمودي و اصفامعنی  ال جرم فاطمه هنگام  ،دهآ

گاه ساخت و آن حضرت آنچه فاطمه اصفا م یصوت عل یاصفا نمود مکتوب یرا آ

این  ،حدیث صادق آل محمد فرموداز پس این  ،شد یچند که مصحف ،نمودیم

و  یمصحف نمودار حالل و حرام نیست بلکه نمودار علم ما یکونست و در کاف

  نیز این حدیث بدینگونه روایت شده.العده 

خداوند متعال در قرآن اشاره به صحف ابراهیم و  :در جواب باید گفت

  ل نیز قرار بود به فاطمه ینماید و اگر صحفیم إیموس
ً
بدان  بدهد حتما

 ،فرماید به او انجیل دادیم می عیسی  دربارهخداوند در قرآن  نمود.اشاره مي

فرماید به او یم درباره داوود  ،فرماید به او تورات دادیمیم  یدرباره موس

 :فرموده یی زبور دادیم در سوره مریم آمده که به یح

�ٖ�  ۡلِكَ�َٰب ٱُخِذ  َ�َٰيۡحَيٰ ﴿   .﴾...بُِقوَّ
 ..».بگیریی کتاب را با توانایی یح یا« یعنی:
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 نیست. یفاطمه در قرآن خبرولي از مصحف 

به او ختم شده است. در  یآخرین پیامبر است و وح صحضرت محمد 

  :نهج البالغه آمده است ۱۳۲خطبه 

 .»ختم به الوحيلسن وة من الرسل وتنازع من األرسله علی حني فرتأ«... 
پیامبری  ها بود فرستاد که مدتزمانی  محمد را در ،متعال خداوند«...  یعنی:

زمین نیامده بود و مردم به جان یکدیگر افتاده بودند. خداوند با فرستادن  یرو

 ».را به او ختم نمود یتعقیب کرد و وحبرنامه پیامبران دیگر را  صمحمد

 یوحکسی  به ص آید که بعد از حضرت رسولیاز این خطبه بدست م

داشته  یشده و مصحفیم یوح ل گوید به فاطمهیکه مروایاتی  شود و ینم

 دروغ است.



 
 
 

 قیامت و شفاعت

اسالمیه در صفحه  یاز انتشارات کتابفروش ۲در کتاب ستارگان درخشان جلد

حضرت فاطمه زهرا در روز « :فرمایدیم ص باقر آل محمد :آمده است ۱۱۳

نوشته خواهد کسی  هردر آن روز میان دو چشم  ،قیامت در کنار جهنم خواهد ایستاد

زیادی  از دوستداران اهل بیت را که گناهیکی  شد که مؤمن است یا کافر؟ در آن روز

 که او را نزدیك حضرت زهرا میرسانند آنوقتی  د بردنکرده باشد به طرف جهنم خواه

و فرزندان اوست در خواند که این شخص دوست زهرا  می آن شخصپیشانی  بانو در

که  یو وعده فرمود یتو مرا فاطمه نامید ،منخدای  یآ :گویدیماین موقع زهرا 

 ینخواهوعده وعده تو حق است تو خلف  یدوستان مرا از آتش جهنم نجات ده

حقا که من تو را  یراست گفت ،فاطمه یا :فرمایدیرئوف در جواب مخدای  کرد.

که از فرزندانت بوجود آمده  یرا که دوستدار تو و امامان یافرادفاطمه نامیدم تو و آن 

ام وعده من بر حق است و خلف وعده نخواهم کرد. باشند از آتش جهنم نجات داده

و من  یکه تو او را شفاعت کناین شخص را از این نظر دستور دادم در جهنم ببرند 

بر  یکه تو نزد من دار یتا آن قدر و منزلت شفاعت تو را در حق او قبول نمایم هم

 ...ه و پیغمبران معلوم شود.مالئک

شود که مردم بر گناه یاین روایت و روایات نظیر این روایت باعث م -جواب

را انجام دهند و گمان  یهر ظلم ،بدنبال فسق و فجور بروند ،نمودن جسور شوند

و اوالد او به جهنم برده نشده و فاطمه آنان را به  ل ست داشتن فاطمهبا دونمایند 

دروغ و گناه رواج  ،ما جامعه ایراندر که  یاز دالیلیکی  برد و به نظر مایبهشت م

اند. خداوند در آیات در روایات آورده است کهدروغینی  یدارد همین وعده و وعیدها

 :فرمایدیسوره طه م ۷۶و  ۷۵و  ۷۴
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ِت َر�َّهُ  ۥإِنَّهُ ﴿
ۡ
 ٧٤َجَهنََّم َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ  ۥُ�ۡرِٗما فَإِنَّ َ�ُ  ۥَمن يَأ

تِهِ  َوَمن
ۡ
ٰلَِ�ٰتِ ٱُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل  ۦيَأ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ل�َّ

ُ
َرَ�ُٰت ٱفَأ  ٧٥ ۡلُعَ�ٰ ٱ �َّ

ُٰت  نَۡ�ٰرُ ٱَعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َج�َّ
َ
�ۡ  ِ�ِٰ�َ ٰ ۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن تََز�َّ يَن �ِيَها

٧٦﴾.  
خواهد  یاو جهنمبرای  پروردگارش رود یهر آنکه گنهکار بسو یبه راست« یعنی:

به پیشگاه پروردگارش با هر کس که و  .ماندمیرد و نه زنده ميیبود که در آن نه م

های  بهشت .خواهد بود یدرجات اعلها  آنبرای  پس ،ایمان و اعمال صالح بیاید

این است پاداش جاوید خواهند بود و ها  آن که نهرها زیر آن جاریست و در یجاوید

  .»هر کس که پاك شد

شود و ایمان و عمل یشدن م یکه گناه باعث جهنمآید یاز این آیات بدست م

 داشتن.در دل را کسی  شدن است نه محبت بهشتی باعث یصالح و تقو

همین سوره (طه) صحنه  ۱۱۲و  ۱۱۱ و ۱۱۰ و ۱۰۹ و ۱۰۸خداوند در آیات 

 :قیامت را مجسم نموده است و فرموده است

اِ�َ ٱيَتَّبُِعوَن  يَۡوَم�ِذٖ ﴿ ۡصَواُت ٱوََخَشَعِت  ۥۖ َ� ِعَوَج َ�ُ  �َّ
َ
لِلرَّ� َفَ�  ۡ�

َ�َٰعةُ ٱ�َّ تَنَفُع  يَۡوَم�ِذٖ  ١٠٨�َۡسَمُع إِ�َّ َهۡمٗسا  ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
 ۥَوَرِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ  َ�ۡعلَمُ  ١٠٩قَۡوٗ� 
َ
۞وََ�َنِت  ١١٠ِعۡلٗما  ۦَما َ�ۡ�َ �

ٰلَِ�ِٰت ٱَ�ۡعَمۡل ِمَن  َوَمن ١١١َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظۡلٗما  ۡلَقيُّوِم� ٱلِۡلَ�ِّ  لۡوُُجوهُ ٱ  ل�َّ
  .﴾١١٢وَُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� َ�َاُف ُظۡلٗما َوَ� َهۡضٗما 

در او  یزن محشر) که انحراف (بانگ یاعوت کنندهدر آن روز همگان از د« یعنی:

 گراید ی) رحمان به خاموشیها در برابر (عظمت خدااکنند و همه صد ینیست پیرو

که کسی  برای نفع نبخشد مگر ی. آن روز هیچ شفاعتیآهسته نشنو یو جز صدا

و  یخدا هر آنچه را پیش رو .او گفته شدبرای  یشد که سخن یو راض خدا اجازه داد
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ها در برابر آن و تمام چهرهبه او احاطه ندارد.  یو هیچ علم داندیپشت سر دارند م

بدوش دارد مایوس گردد. و هر کس که  یزنده پاینده خاضع شوند و هرکس بار ظلم

بترسد و نه از هیچ  یصالح و مؤمن بوده باشد پس نه از هیچ ظلم اعمالش

 ».ینقصان

 نمایید به ایمان و عمل صالح اشاره نموده است.یدر این آیات نیز مشاهده م

�َّ تَنَفُع  يَۡوَم�ِذٖ ﴿ آیهمعنی  در قیامت نیست و یبرخي معتقدند که شفاعت
َ�َٰعةُ ٱ ذَِن َ�ُ  لشَّ

َ
شفاعت در درباره . ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

شده باشد کسی  برای در دنیا یگویند منظور این است که اگر شفاعتیدنیاست و م

اینکه  دهد که او در دنیا آنگونه بوده که خداوند از می در آخرت به او نفع یدر صورت

از خداوند طلب آمرزش ما برای  در دنیاکسی  باشد. اگر یبرایش شفاعت شود راض

ما برای  در آخرت آن دعاوقتی  شفاعت است ینماید که طلب آمرزش هم نوع

 مابرای کسی  باشد یدر دنیا آنگونه باشیم که خداوند راض سودمند خواهد شد که ما

نماییم خداوند به یسوره توبه مشاهده م ۸۰کند. لذا در آیه طلب آمرزش 

 :فرماید یم صپیامبر

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ۡسَتۡغِفرۡ ٱ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ
َ
لَُهۡم أ

ُ ٱ َّ�  ِ  ب
ْ �َُّهۡم َ�َفُروا

َ
ِ ٱلَُهۡمۚ َ�ٰلَِك بِ� ُ ٱوَ  ۦۗ َورَُسوِ�ِ  �َّ  ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ

٨٠﴾.  
اگر  ،ییا نکنیی کافران طلب آمرزش نمابرای  است اینکه) ی(مساو« یعنی:

بخشد این بدین یهرگز خدا آنان را نم یآنان طلب آمرزش کنبرای  هفتاد مرتبه نیز

سبب است که آنان به خدا و رسولش کافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدایت 

 .»کندینم

اعت سوره طه شف ۱۰۹که منظور از شفاعت در آیه را عقیده بر این است  یبرخ
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اکم مطلق د بلکه در قیامت حپندارن می نه آنگونه که شیعیانولی  در قیامت است

بدکاران برای  شفاعت بشود وکسی  چهبرای  کند که می خداوند است و او معین

(و این عقیده در مورد شفاعت مطابق آیات و احادیث صحیح  نخواهد شد. یشفاعت

 و صریح است).

آید که ظالمان و یمشاهده نمودید بدست م و در هر صورت از این آیاتي که

 باشد.یم یبدکاران در آخرت در جهنم خواهند بود و راه نجات اعمال صالح و تقو

آید که در قیامت از دست حضرت یسوره زمر بدست م ۲۰و ۱۹از آیه 

بر  ینجات گناهکاران کاربرای  خداست ینیز که آخرین برگزیده صمحمد

 :فرمایدیسوره زمر م ۲۰و ۱۹آید. خداوند در آیه ینم

َ�َمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِ�  ۡلَعَذابِ ٱَحقَّ َعلَۡيهِ َ�َِمُة  أ

َ
فَأ

َ
ِينَ ٱ َ�ِٰ�نِ  ١٩ �َّارِ ٱأ َّ� 

ْ ٱ َقۡوا ۡبنِيَّةٞ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  �َّ ۖ ٱَر�َُّهۡم لَُهۡم ُغَرٞف ّمِن َفۡوقَِها ُغَرٞف مَّ نَۡ�ُٰر
َ
وَۡعَد  ۡ�

ِ ٱ ُ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ   .﴾٢٠ لِۡميَعادَ ٱ �َّ
را که در کسی  )یتوانی(م که فرمان عذاب او ثابت شده آیا توکسی  آیا« یعنی:

اند ترسیدهپروردگارشان نافرمانی  آنانکه ازولی  .یآتش خواهد بود نجات ده

دیگر ساخته شده است از زیر آن نهرها هایی بر فرازش غرفهدارند که هایی  غرفه

 .»کند نمی اش را خالفخداوند وعده ،است خداوند وعده نموده است یجار

حتی  آید که در قیامتیبیان شده بدست م یکه بصورت استفهام انکار ۱۹از آیه 

آید و از یاند بر نمکسانیکه الیق آتش شدهبرای  یاز دست آخرین پیامبر خدا نیز کار

 بودن است. یدر متقید که نجات از آتش آ می بدست ۲۰آیه

 :سوره نساء آمده است ۱۲۴و ۱۲۳در آیه 

ۡهِل  لَّۡيَس ﴿
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
َوَ�  ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ  ۡلِكَ�ِٰب� ٱبِأ

ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَ�ِۡد َ�ُ  ا َوَ� نَِصٗ��  �َّ ٰلَِ�ٰتِ ٱَ�ۡعَمۡل ِمَن  َوَمن ١٢٣َوِ�ّٗ ِمن َذَكٍر  ل�َّ
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ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن 
ُ
نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ُ
ۡو أ

َ
  .﴾١٢٤َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ��  ۡ�َنَّةَ ٱأ

اهل کتاب نیست هر کس کار  یشما و آرزو ی(وعده خدا) بر وفق آرزو« یعنی:

خود برای  یشود و جز خداوند یار و مددکاریانجام دهد به آن جزا داده م یبد

زن اعمال شایسته انجام دهد در حالیکه مؤمن باشد و هر کس از مرد یا  .یابد ینم

 .»ستم نبینند یاینان به بهشت در آیند و به کمترین میزان

دهد باید از شرك و گناه و ظلم یو در این باره آیات در قرآن زیاد است که نشان م

تا الیق بهشت  و صالح باشیم ینشویم و باید مؤمن و متق یبپرهیزیم تا جهنم یو بد

 شویم.

 یسوره شور ۲۳از آیه بخشی  بهبرخی  ص خویشاوندان پیامبر یدرباره دوست

  :کنند که فرموده استیاستناد م

﴿... �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .﴾...ۡلُقۡرَ�ٰ

مگر عالقه  کنمیدر خواست نم یتبلیغم از شما مزدبرای  ... بگو« یعنی:

 ...».(به خدا) را ینزدیک

 د.نباشیمها  آن و اوالد یفاطمه و عل ،منظور از خویشاوندان پیامبر :گویندیو م

 فرض را بر این م :در جواب باید بگوییم
ً
گذاریم که این برداشت شیعیان از یاوال

است و شما را از عذاب  یکاف یآیه گفته است این دوست یآیه صحیح است کجا

 رهاند؟یآتش م

با فاطمه ازدواج  یدر مکه نازل شده و در آن وقت عل یدیگر اینکه سوره شور

 یجز علدانند یرا خویشاوندان پیامبر مها  آن نکرده بوده است و از کسانیکه شیعیان

همسر پیامبر وجود داشته  ل نبوده است در حالیکه خدیجهکسی  بو فاطمه

صحیح نیست  .اندو سایر مؤمنین از خویشاوندان پیامبر وجود داشته و حمزه

 بگوییم آیه درباره خدیجه و حمزه و سایر خویشاوندان مومن پیامبر نیست و درباره

 اند.از آنان هنوز بدنیا نیامدهبرخی  است کهکسانی 
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 یذو«لفظ پیامبر بود باید به  انخویشاوند» یفي القرب«دیگر اینکه اگر منظور از 

دهد و در آیات دیگر به همین لفظ آمده یممعنی  آمد که خویشاوند رایم» یالقرب

 بیاید.» یالقرب یف«است نه اینکه بصورت 

از من وجود ندارد که  یصحبت» ی«عام است و در حرف » یقرب«دیگر اینکه 

متکلم وحده در » ییا«عبارتی  به ،اختصاص به اقوام و خویشان پیامبر داشته باشد

 وجود ندارد.» یقرب«

 یاآخرین سوره :گویند می از مفسرینبرخی  سوره توبه که ۲۴دیگر اینکه در آیه

تکلیف مسلمانان را  ،یاست که به پیامبر نازل شده است خداوند در مورد دوست

 : روشن نموده است و فرموده

زۡ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
َ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

ۡمَ�ٌٰل 
َ
َحبَّ  ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱَوأ

َ
ٓ أ ٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َها َوتَِ�َٰرة

ِ ٱإَِ�ُۡ�م ّمَِن  ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
 ۦۗ بِأ

ُ ٱوَ   .﴾٢٤ ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
و تان  عشیرهو  اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان :بگو« یعنی:

و د آن بیم داری یکه از کساد یاید و تجارترا پس انداز کردهها  آن کههایی  مال

خداو رسولش تر است نزد شما از  یداشتن دوست ،را دوست داریدها  آن که هایي خانه

صادر کند و خداوند گروه  پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را (خدا) و جهاد در راه او

 ».کندینم فاسقان را هدایت

 هر و پیامبر و جهاد در راه خدا باید از خدا یآید که دوستیاز این آیه بدست م

در راه خداست و تنها  یدر قلب مومن بیشتر باشد و البته جهاد هر نوع کوششچیزی 

دیگر  یهاینماییم که دوستینیست. و در نتیجه مشاهده م (جنگ کردن) قتال

مومنان با یکدیگر و یا دوست داشتن خویشان پیامبر در مقابل این  یمنجمله دوست

 و جهاد در راه خدا چقدر کم ارزش است. و پیامبرشخدا یدوستیعنی  هایدوست
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نمود تو یاز قبیله قریش سؤال م یاز مؤمنی کس ص مان رسول خدازاگر در 

طبق این  ،یا خدا و رسول و جهاد در راه خدا را یو فاطمه را بیشتر دوست دار یعل

از ما کسی  . و در زمان ما اگررا گفت خدا و رسول و جهاد در راه خدایآیه باید م

رسولش  ویا خدا  و فاطمه و اوالدشان را بیشتر دوست دارید و یبپرسد که آیا شما عل

و جهاد در راه خدا را باید طبق این آیه بگوییم خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. تازه 

 باید با مال و جان در  یخدا و رسول و جهاد در راه خدا کاف یاینکه دوست
ً
نیست واقعا

گاه نمودن مردم و نجاتشان از شرك و خرافات  جهاد در راه راه خدا جهاد نماییم و آ

نویسم و در نوشتن آن از هیچکس یرا که بنده م یآید. همین کتابیم حسابخدا ب

جهاد  یرضایت خداوند است نوعبرای  جز خداوند قادر متعال واهمه ندارم و

 آید و امیدوارم مورد قبول خداوند مهربان قرار گیرد. یبحساب م

نجمله ابوبکر سوره توبه از صحابه پیامبر م ۲۴اگر در زمان رسول الله بعد از آیه

و  یشد که شما علیدختر پیامبر سؤال مدو و عمر و عثمان و از زنان پیامبر و از 

فاطمه و اوالد او را بیشتر دوست دارید و یا خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا را باید 

 .را گفتند خدا و رسول و جهاد در راه خدایم طبق این آیه

زیرا مؤمنان باید مؤمنان دیگر را وست داریم و فاطمه و اوالدشان را د یما هم عل

و فاطمه و  یاز علجهاد در راه خدا را خدا و رسول و ولی  دوست داشته باشند

 اوالدشان بیشتر دوست داریم.

سوره بقره  ۱۶۵خدا را از رسولش و جهاد در راهش بیشتر دوست داریم. در آیه و

 : آمده است

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

ِۗ َولَۡو يََرى  َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا ْ إِۡذ يََرۡوَن  �َّ نَّ  ۡلَعَذاَب ٱَظلَُمٓوا

َ
ِ  ۡلُقوَّةَ ٱأ َّ�ِ

نَّ 
َ
َ ٱَ�ِيٗعا َوأ  .﴾١٦٥ ۡلَعَذابِ ٱ َشِديدُ  �َّ

 :از این آیه فرمودهبخشی  نمائیم در می مشاهده
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ِينَ ٱوَ ... ﴿ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
  .﴾...َءاَمُنٓواْ أ

 ..»قویترند..خدا  یمؤمنان در دوست« یعنی:

 آیه خدا را از هر چیز و هر کس بیشتر دوست دارند واست که معنی  و بدین

﴿... �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ   .﴾...ۡلُقۡرَ�ٰ

 بگو از شما :آیه این است کهمعنی  رایبیشتر تناسب دارد زسوره توبه  ۲۴با آیه 

 (به خدا) را. یکنم مگر عالقه نزدیکیتقاضا نم یتبلیغم مزدبرای 

سوره  ۱۱و ۱۰و ۹و ۸و ۷و ۶ در آیاتخداوند  ،باز گردیم به شفاعت در قیامت

 : القارعه فرموده است

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ مَّ
َ
اِضَيةٖ  َ�ُهوَ  ٦ ۥفَأ ۡت  ٧ِ� ِعيَشةٖ رَّ ا َمۡن َخفَّ مَّ

َ
َوأ

هُ  ٨ ۥَمَ�ٰزِ�ُنهُ  مُّ
ُ
ۡدَرٮَٰك َما هَِيۡه  ٩َهاوَِ�ةٞ  ۥفَأ

َ
 .﴾١١نَاٌر َحاِمَي�  ١٠َوَمآ أ

) او سنگین باشد. برخوردار از یها ی(نیک یهاهر کس کفه (در قیامت)« یعنی:

 .) او سبك باشدیها ی(نیکهای  و اما هر کس که کفه .پسندیده خواهد شد یزندگ

آتش زبانه  .) چیستآن (هاویه یدانیو تو چه م .پس بازگشت او هاویه خواهد بود

 .»کشیده است

و ایمان و اعمال صالح باعث  یاین است که در قیامت تقومؤید این آیات نیز 

 را در دل داشتن.کسی  نجات است نه محبت

و  ینیز وجود دارد که نشانگر این است که در قیامت ایمان و تقودیگری  آیات

خودداری  رعایت اختصار از ذکر آن آیاتبرای  شود کهیعمل صالح باعث نجات م

 نماییم.یم



 
 
 

 توسل جستن به فاطمه (علیها السالم)

اند توسل جستن به فاطمه را که در کتب شیعه آوردههایی از شرك و بدعت ییک

از برخی  از شیعیان دربرخی  شود کهیمشاهده م ،علیها السالم است. در جامعه ما

 شوند.ییشان متوسل به ائمه خود مهادعا

این  یاز این توسالت است. و در محك قرآنهایی نمونه ،فرج ،ندبه ،توسل یدعا

 که اگر یشود و شرك از بزرگترین گناهان است تا حدیتوسالت شرك محسوب م

در دنیا از شرك دست بر ندارد و توبه نکند خداوند گناه شرکش را در آخرت کسی 

 آمرزد. و وعده آتش به او داده است.ینم

در قرآن کیفیت دعا نمودن را به ما تعلیم داده است و تمام تعالی  و خداوند تبارك

 پروردگار است.با قرآن ارتباط مستقیم بنده  یدعاها

وجود داشتند که در زمان ایشان  یپیامبران ص در قبل از زمان حضرت محمد

حتی  شماقبل از زمان ایشان از دنیا رفته بودند.  ها قرن هیچکدام وجود نداشتند و در

 ص یابید که در آن گفته شده باشد به پیامبران قبل از محمدییك آیه در قرآن نم
 ،یموس ،کنید که در آن گفته باشد به ابراهیمی. یك آیه در قرآن پیدا نمدمتوسل شوی

متوسل شوید و آنان را واسطه بین خود و خدا بدانید. بلکه  ‡و سایر انبیاء ،یعیس

تماس مستقیم با خدا  یتعلیم داده شده است همگ که در قرآن به ماهایی دعا

 باشد. یم

 دیدیم و از آنانیرا مها  آن زنده بودند وها  آن اگر ما در زمان انبیاء بودیم و

متوسل به آنان عبارتی  ما از خداوند طلب آمرزش کنند و یا بهبرای  خواستیم یم

اگر ما متوسل به مجسمه  ،اکنون که آنان وجود ندارندولی  شدیم اشکال نداشت یم

 ساخته شده به شکل آنان و یا متوسل به قبرشان شویم شرك خواهد بود.
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 یپرستان اعمال و آداببود و بت ینمودم در کنار بتخانه قبردر سفر هند مشاهده 

 دادند یها انجام مرا که با بت
ً
صاحب قبر انجام برای  همان آداب و اعمال راعینا

 دادند.یم

از امام صادق  »احکام المساکن«ابواب  ،»کتاب الصالة« لشیعهدر وسائل ا

ثَنِي رَ  :مننيؤامل مريُ أقال « :روایت نموده که گفت عَ بُورِ  صولُ اهللاِ سُ بَ مِ القُ دْ يف هَ

رِ  وَ ِ الصُّ رسْ كَ  .»وَ
رسول خدا مرا مامور نمود در خراب کردن قبرها و شکستن  :گفت یعل« یعنی:

 ».ها بت

ُ : اهللا قال يب عبدأعن  «... :روایت آمده استهمچنین بدنبال این  ريْ الَ أَمِ قَ

 َ نِنيْ مِ عْ املُْؤْ دَ : الَ تَ الَ قَ نَةِ فَ يْ َ املَْدِ ) إِىلَ لِهِ آَ يْهِ وَ لَ َ اهللاَُّْ عَ ىلَّ لُ اهللاَِّْ (صَ وْ سُ ثَنِيَ رَ عَ : بَ

تَهُ  يْ وَّ ا إِالَّ سَ َ ربْ الَ قَ ا وَ َ هتَ َوْ ةً إِالَّ حمَ رَ وْ  .»....صُ
مرا رسول خدا مامور : المومنین گفتامیر: از امام صادق که گفت«... یعنی:

و یی محو نماآن را  مگذار مگر اینکهباقی  را یمدینه پس گفت صورت ینمود بسو

 ...».یکن یبا خاك مساوآن را  مگذار مگر اینکهباقی  را یقبر

ه است و نمائیم در این روایات قبر در کنار بت ذکر شدیاگر دقت کنیم مشاهده م

 صبدستور حضرت محمد  یدر آن زمانها قبرها بت شده بودند و حضرت عل
همچنین در وسائل  یکسان نماید. را ویران نماید و با خاكها  آن شودیم مامور

  :اندآورده »یابواب مكان املصل«الشیعه 

اهللاَِّْ «... بْدِ ْ عَ نْ أَيبِ َ  : عَ لَ اهللاَِّْ هنَ وْ سُ لَ  یلَّ صَ أَنْ يُ  يَ أَنَّ رَ دَ  یعَ عَ قْ هِ أَوْ يُ ِ ربْ قَ

يْهِ  لَ بْنَىْ عَ يْهِ أَوْ يُ لَ  .»عَ
رسول خدا نهي نمود از اینکه (بعد از مرگش) بر قبرش نماز بخوانند «...  یعنی:
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 ».یا بر آن بنشینند یا بر آن بنا کنند

عبدالله نقل  یاز اب» احکام المساکن«و همچنین در وسائل الشیعه ابواب 

فَ  :قال اهللا يب عبدأعن «...  :فرموده وْ قُ وا سُ رُ وِّ الَ تُصَ رِ وَ بُوْ قُ َ الْ ىلَ ا عَ بْنُوْ الَ تَ

لِكَ  هَ ذَ رِ لَ اهللاَِّْ كَ وْ سُ إِنَّ رَ تِ فَ بُيُوْ  .»الْ
ها بر قبرها بنا نکنید و سقف خانه« :عبدالله (امام صادق) فرمود یاب«...  یعنی:

 ».خدا خوش نداشتن چیزها را رسول زیرا ای ،را تصویر نکشید

 :اندآورده» کتاب الصالة« یدر صحیح البخار

ا   ...  نَهَ يْ أَ ةً رَ نِيسَ ا كَ تَ رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ ، وَ بِيبَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَ نِنيَ مِ ةَ أُمِّ املُؤْ ائِشَ نْ عَ عَ

لَّ  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ا لِلنَّبِيِّ صَ تَ رَ كَ ذَ ، فَ يرُ اوِ ا تَصَ ةِ فِيهَ : بِاحلَبَشَ الَ قَ َِك إَِذا «مَ فَ
َ

وئل
ُ
إِنَّ أ

َك 
ْ
ُروا ِ�يِه تِل اِلُح َ�َماَت، َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل الصَّ

ِ يَْوَم الِقيَاَمةِ  ِق ِعنَْد ا�َّ
ْ
اُر اخلَل َِك رِشَ

َ
وئل

ُ
َوَر، فَأ  .»الصُّ
حبیبه و ام سلمه یاد نمودند از ام از عایشه نقل شده است که «...  یعنی:

 صپیامبر برای  آن را که در حبشه دیده بودند که در آن تصاویري بود. پس یا کنیسه
در میانشان فوت  یآنان قومي هستند که هرگاه بنده صالح :پیامبر فرمود ،یاد نمودند

 ند. آنان بدتریننماییتصویر م را ها کنند و آن صورتیبنا م یبر قبرش مسجدکند 

 .»مخلوقات نزد خدا در قیامت هستند

آمده  ص غسل دادن پیامبرچگونگی  بن الحسین در یدر مسند زید بن عل

 : است

 ِّ يلِ نْ عَ هِ عَ دِّ نْ جَ بِيْهِ عَ نْ أَ بِيْهِ عَ نْ أَ ِّ عَ يلِ دُ بْنُ عَ يْ نِيْ زَ ثَ دَّ : ملََّ  حَ الَ بِضَ  اقَ قُ

لُ اهللاَِّْ وْ سُ هُ  صرَ ابُ حَ تَلَفَ أَصْ ٌّ اخْ يلَ الَ عَ قَ ، فَ فَنُ دْ نَ يُ ،  نْ إ : أَيْ مْ تُكُ ثْ دَّ ئْتُمْ حَ شِ

وْ  الُ قَ عْ فَ مِ : سُ الَ نَا، قَ ثْ دِّ لَ  تُ ا حَ وْ سُ يْهِ وَ  رَ لَ َ اهللاَُّْ عَ ىلَّ لَّمَ اهللاَِّْ صَ : سَ لُ وْ قُ لََعَن اْ�َُّ « يَ
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َُذوا ََّصارََى َكَما اختَّ َُهوَْد َوانلْ
ْ

نِْبيَائِِهْم مَ  ايل
َ
 إَساِجَد ُ�بُْوَر أ

َ
نَُّه لَْم ُ�ْقَبْض نيَِبٌّ اال

ْي قُِبَض ِ�يْهِ  ِ
َّ

 ....»ُدفَِن َماَكنَُه اذل
رحلت  ص هنگامیکه رسول خدا :نقل شده که) گفت یاز عل«( یعنی:

 اگر بخواهید :گفت یکردند که در کجا دفن شود؟ آنگاه عل ختالفاصحاب ا ،نمود

خدا  :گفتیرسول خدا شنیدم که م از :گفت ،بگو :گفتند ،کنمیشما نقل مبرای 

 یشان را مساجد قرار دادند هییچ پیغمبر ءرا لعنت نمود که قبور انبیانصاری  یهود و

 ».از دنیا نرفت مگر اینکه در همان مکان که از دنیا رفته بود دفن شد

در حجره یعنی  که رحلت نمود دفن شد یمکان در همان ص رسول خدا

مد اچکس نیپنجاه سال هییعنی  او را دفن نمودند و تا عایشه زنده بود لعایشه

خواهیم قبر رسول خدا را زیارت کنیم. این بدعتها یم کن درب حجره او که در را باز

 مختلف از یهود و یهابعد بتدریج پیدا گردید چون مسلمین با فرقههای  قرن در

تند و در ممالك آنان مقابر فراعنه و و گبران و مجوسان و بودائیان تماس گرفنصاری 

این کارها میانشان رواج  ،شاهان از قبیل کورش و داریوش و اهرام مصر را دیدند

شاهزاده  ،گرفت و بنام بزرگان و شاهزادگان قبور زیاد شد منجمله قبر شاهزاده حمزه

 مشاهزاده عبدالعظیم و غیره و متولیان و خدامان ه ،شاهزاده جالل الدین ،جعفر

ت را بهتر از رنفع خود هر چه توانستند به این کارها تشویق نمودند و یك زیابرای 

یك حتی  نآصد حج و یا هزار حج جلوه دادند و زیارتنامه نوشتند. در حالیکه در قر

 مؤمنین را تشویق به زیارت نمودن قبور نموده باشد. ،آیه وجود ندارد که در آن

هر کس قبر فاطمه معصومه را در قم زیارت کند اینکه  بر یمبن اندروایت ساخته

که مردم بدنبال اعمال صالح شود  می و این روایت باعثشود یبهشت بر او واجب م

به قم  ینمودن از گناه نباشند هزاران فسق و فجور انجام دهند بعد مسافرت یو دور

شت برده خرت به بهآاند و در شدهبهشتی  ت روند و گمان نمایندرنمایند و به زیا

 خواهند شد.
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قبل از او زنده نبودند  یهیچ یك از انبیا صدانیم در زمان حضرت محمدیم

داشتند مانند قبر پدر امت اسالم  یبلکه صدها سال قبل از دنیا رفته بودند و قبور

یك آیه در قرآن پیدا حتی  شما بابت نمونه ،الخلیل است شهر که در ،ابراهیم

شده باشد بروید و قبر انبیاء را زیارت نمائید. بلکه در آیات ته فن گآکنید که در ینم

مانده از ستمگران باقی  اند که در زمین گردش نمایند و آثارقرآن مؤمنین تشویق شده

ن سیر کنند و درباره آغاز خلقت یرا مشاهده نمایند و عبرت گیرند و همچنین در زم

دند به حج خانه خدا بروند و اند که اگر مستطیع شتفکر کنند. همچنین امر شده

نیست که در آن به مؤمنین گفته شده  یاهیچ آیهولی  بنام حج در قرآن است یاسوره

 باشد که به زیارت قبور بروید.

بعد از مرگشان جسدشان در قبر گذاشته شده است  ،پیامبران و شهداء و صالحین

 :سوره فاطر فرموده است ۲۲و خداوند در آیه 

َ ٱإِنَّ ... ﴿ ن ِ�  �َّ نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
  .﴾٢٢ ۡلُقُبورِ ٱ�ُۡسِمُع َمن �ََشآُءۖ َوَمآ أ

ر قبرها را که دکسانی  شنواند و توی... خداوند هر کس را که بخواهد م« یعنی:

 .»یبشنوان یتوانیهستند نم

خرین پیامبر است در زمان حیاتش طبق همین آیه آکه  ص حضرت محمد

قبل از  یبشنواند و انبیاهستند را که در قبرها کسانی  نبوده سوره فاطر) قادر ۲۲(

رحلت نموده بودند و جسدشان در قبرهایشان بوده و همچنین شهداء  یایشان همگ

در قبر گذاشته شده بودند و پیغمبر قادر نبوده آنان را  شانتدر زمان پیامبر بعد از شهاد

قادر به شنوانیدن آنان نبوده است. در شدند باز یگذاشته نماگر هم در قبر  ،بشنواند

مْ «...  :آمده است اهل قبوردرباره  ،نهج البالغه ۲۲۳خطبه  اكِنُهُ سَ تْ مَ بَحَ أَصْ

الَ  ، وَ مْ اهُ نْ بَكَ لُونَ مَ فِ ْ الَ حيَ ، وَ مْ اهُ نْ أَتَ فُونَ مَ رِ عْ اثاً. الَ يَ ريَ ُمْ مِ اهلُ وَ أَمْ اثاً، وَ دَ أَجْ

مْ  اهُ عَ نْ دَ ِيبُونَ مَ  ...».جيُ
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 ،هایشان قبرهایشان شد و اموال آنان تقسیم گردید.. (اهل قبور) خانه.« یعنی:

که بر ایشان گریه کند توجه کسی  شناسند و بهیرا که بر سر گورشان آید نمکسی 

 ..»..ندارند و هر کس ایشان را صدا بزند جواب ندهند

ةٌ الَ «...  :نهج البالغه درباره اهل قبور آمده است ۱۱۰و در خطبه  ريَ مْ جِ هُ فَ

إِنْ  وا، وَ حُ رَ فْ ْ يَ وا ملَ يدُ ، إِنْ جِ ةً بَ نْدَ بَالُونَ مَ الَ يُ ، وَ يْامً ونَ ضَ نَعُ مْ الَ يَ ياً، وَ اعِ ِيبُونَ دَ جيُ

ونَ  رُ اوَ تَزَ انُونَ الَ يَ تَدَ ، مُ ادٌ عَ بْ مْ أَ هُ ةٌ وَ ريَ جِ ، وَ ادٌ مْ آحَ هُ ِيعٌ وَ نَطُوا، مجَ قْ ْ يَ طُوا ملَ  .»قُحِ
هستند که هرگاه آنان را ندا کنند جواب  یاهل قبور) همسایگان«... ( یعنی:

در متوجه نشوند. اگر یی ننمایند و به نوحه سرا یرا جلوگیر یندهند و ظلم و ستم

 شود یاس ندارند اطراف یکدیگرند یقحطاگر  شود شاد نگردند و یحق ایشان نیک

ینکه نزدیکند به دیدار هم با ا ،اند در حالیکه از هم دورندتنها هستند و همسایهولی 

 ».نروند

 :سوره احقاف فرموده ۶و  ۵در آیات تعالی  خداوند تبارك و

ْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱأ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ  �َّاُس ٱُحِ�َ  �َذا ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ
َ
َ�نُواْ لَُهۡم أ

  .﴾٦بِعَِباَدتِِهۡم َ�ِٰفرِ�َن 
را به فریاد بخواند که اگر تا  یکه افرادکسی  تر است ازگمراهکسی  و چه« یعنی:

 .گویند و غافل از فریاِد فریاد زدگانند نمی را صدا بزند پاسخشها  آن روز قیامت هم

و به عبادتشان انکار و چون مردم محشور گردند دشمن آنان (مشرکین) باشند 

  ».ورزند

 توسل به غیر خدا است. ،وجود داردما از شرك که در جامعه ایران دیگری  نوعو 

 ،حضرت عباس ،فاطمه زهراناراحتی  از افراد در هنگامبرخی  شودیشنیده مگاهی 

دیگر برخی  سوره عنکبوت و ۶۵در حالیکه از آیه  ،طلبندی.. را به فریاد م.امام رضا و
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و  یآید که مشرکان مکه با اینکه مشرك بودند در هنگام سختیاز آیات قرآن بدست م

 :آمده استسوره عنکبوت  ۶۵نمودند. در این باره در آیه یخدا را ندا م ،یناراحت

َ ٱَدَعُواْ  ۡلُفۡلكِ ٱَر�ُِبواْ ِ�  فَإَِذا﴿ ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱَ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  �َّ ِ ٱفَلَمَّ إَِذا  ۡلَ�ّ
  .﴾٦٥ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن 

ولی  خوانندیسوار شوند خدا را خالصانه م یهنگامیکه در کشت« یعنی:

 .»آنان را رساند شرك ورزند یخشکسوی  هنگامیکه به

 از مؤمنانبرخی  از ص مشرکان در زمان رسول خدا ،گفتییکي از مؤمنین م

تر بودند آنان در هنگام ترس خدا را ها خداشناسیان ما در هنگام سختمدر ز

به گمان خود از مؤمنین در زمان ما به هنگام ترس برخی ولی  خواندندیخالصانه م

 شوند. می متوسل.. .و یعبدالقادر گیالن ،حضرت عباس ،فاطمه زهرابه 

 یاخدا وسیله یاست گفته شود مگر در قرآن نیامده که بسوحال ممکن 

» وسیله«بجوئید؟ جواب این است که باید ببینیم وسیله چیست؟ مفسرین و لغویین 

آنچه از طاعات و علم که « یعنی: »العلميتوسل به من الطاعات و ما«معنی  را به

 اند.کردهمعنی  »توسل جویندها  آن به

  :آمده است» وسیله«البالغه در تعریف نهج ۱۰۹و در خطبه 

نُ بِهِ نَّ إِ « َيامَ : األْ ايلَ عَ هُ وَ تَ انَ بْحَ لُونَ إِيلَ اهللاِ سُ سِّ لَ بِهِ املُْتَوَ سَّ ا تَوَ لَ مَ أَفْضَ

َا  إِهنَّ الَصِ فَ خْ ِ ةُ اإلْ لِمَ كَ ، وَ الَمِ سْ ِ ةُ اإلْ وَ هُ ذِرْ إِنَّ بِيلِهِ فَ هادُ يفِ سَ اجلِْ ، وَ ولِهِ سُ بِرَ وَ

َا ا إِهنَّ الَةِ فَ امُ الْصَّ إِقَ ، وَ ةُ طْرَ فِ إِيتَاالْ ، وَ ِلَّةُ رِ  ءُ ملْ هْ مُ شَ وْ صَ ، وَ بَةٌ اجِ ةٌ وَ يضَ رِ َا فَ إِهنَّ اةِ فَ كَ الزَّ

رَ  قْ فَ يَانِ الْ نْفِ ُامَ يَ إِهنَّ هُ فَ تِامرُ اعْ بَيْتِ وَ جُّ الْ حَ اب، وَ قَ عِ نَ الْ نَّةٌ مِ إِنَّهُ جُ انَ فَ ضَ مَ رَ

اةٌ  ثْرَ َا مَ إِهنَّ مِ فَ حِ ةُ الرَّ لَ صِ ، وَ نْبَ انِ الذَّ ضَ حَ رْ يَ ةُ  وَ قَ دَ صَ ، وَ لِ َجَ أَةٌ يف األْ نْسَ مَ يفِ املَْالِ وَ

وءِ  يتَةَ السُّ فَعُ مِ دْ َا تَ إِهنَّ الَنِيَةِ فَ عَ ةُ الْ قَ دَ صَ ، وَ َطِيئَةَ رُ اخلْ فِّ َا تُكَ إِهنَّ ِّ فَ  .»...الرسِّ
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که درخواست کنندگان از خداوند عزیز به آن توسل چیزی  همانا بهترین« یعنی:

به رسول او و جهاد در راه خداست که موجب عظمت اسالم ایمان به خدا و  ،جویند

. و بپا داشتن نماز که یاست فطر یال الله) که امرإله إاست و کلمه اخالص (ال 

است واجب و روزه ماه رمضان که  یاهضعالمت دین است و پرداختن زکات که فری

شه کن و حج و عمره که فقر را ریالهی  از عذاب یجلوگیربرای  است یاوسیله

کند و مرگ را به تأخیر یشوید و صله رحم که مال را زیاد میسازد و گناه را م یم

 پوشاند و صدقه آشکار که مرگ بد را دفعیاندازد و صدقه پنهان که خطایا را م یم

 ».کند می

 هانماید و تمام این وسیلهیها را ذکر منمائیم که وسیلهیدر این خطبه مشاهده م

 یو قبرپرست یپرستبتولی  خداوند در قرآن به آن امر فرموده است.است که چیزی 

 و آلهه گرفتن که وسیله نیست بلکه شرك است.

سوره  ۳دانستند. در این باره در آیه یها را وسیله منیز به گمان خود بتپرستان بت

 :زمر آمده است

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ... ﴿   .﴾...ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ
کنیم جز اینکه ما را به یرا عبادت نمها  این گفتند) مایپرستان م... (بت« یعنی:

 .»سازند...ییك مخدا نزد

 :فرمایدیو خداوند در آخر همین آیه م

َ ٱإِنَّ ... ﴿ ارٞ  َ�ِٰذبٞ  َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ  �َّ   .﴾٣َكفَّ
هدایت  ،پرداز ناسپاس هستند را که دروغکسانی  ... خداوند این« یعنی:

 .»کند ینم

 :فرمایدیسوره یونس م ۱۸و همچنین در آیه 

ِ ٱِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ِٓء  �َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 
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ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ    .﴾١٨ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
تواند داشته یآنان مبرای  یپرستند آنچه را که نه ضرربه غیر از خدا مي« یعنی:

گاه  ،شفیعان ما نزد خدا هستندها  این گویندیو م ،را یباشد و نه نفع بگو آیا خدا را آ

گاهی  که در آسمانها و زمین از آنچیزی  کنید بهیم خداوند منزه است و  ،نداردآ

 .»آورندیبرتر است از آنچه به او شرك م

و هر  ،آن کس که در همه جا هست و با همه افراد و اشیاء است ،نکته دیگر اینکه

بیند یشنود و همه چیز و همه کس را م می کس او را در هر جا صدا بزند صدایش را

گاه است فقط خداست و غیر از او یهاتو به نی این صفات را ندارد کسی  دلها آ

 معتقد باشد که انبیاء و شهدا نیز در همه جا حضور دارند و هر کسکسی  حال اگر

ت خدا شریك ااین صفبرای  ،بینندیشنوند و او را میرا صدا بزند صدایش را مها  آن

 باشد. می قایل شده و مشرك

 :فرمایدیسوره حدید درباره این صفتش م ۴خداوند در آیه 

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ ... ﴿
َ
ُ ٱوَُهَو َمَعُ�ۡم �   .﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

دهید یله به آنچه انجام م.. و او (الله) با شماست هر جا که باشید و ال.« یعنی:

 .»بیناست

اهل سوی  هنگام رفتن بهاند که به آورده یالبالغه از قول علنهج ۴۶در خطبه 

 : نمایدیشام به خداوند عرض م

ام ... « هُ عُ ْمَ الَ جيَ ، وَ لِ َهْ ةُ يفِ األْ لِيفَ أَنْتَ اخلْ ، وَ رِ فَ بُ يف السَّ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ اللَّهُ

 َ ، ألِ کَ ُ ريْ ونُ غَ كُ بُ الَ يَ حَ تَصْ املُسْ باً، وَ حَ تَصْ سْ ونُ مُ كُ لَفَ الَ يَ تَخْ لَفاً نَّ املُْسْ تَخْ سْ  .»مُ
و جانشین من در خانه و این  یتو همراه من در سفر هست ،پروردگارا« یعنی:

کسی  که جانشین باشد همراه نیست وکسی  شود زیرایصفت در غیر از تو جمع نم

 .»که همراه باشد جانشین نیست
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روحشان  یاند و در بهشت برزخانبیاء و شهداء اکنون مرده ،نکته دیگر اینکه و

 باشند.یما م ینده است و غافل از دنیاز

شود روحش در بهشت یکه شهید مکسی  آید کهیت مسیس بد سوره ۲۶از آیه 

 :سوره یس آمده است ۲۷و  ۲۶زیرا در آیه  ،گیردیقرار م یبرزخ

ۖ ٱ ۡدُخلِ ٱ �ِيَل ﴿ بَِما َ�َفَر ِ� َرّ�ِ وََجَعَلِ�  ٢٦قَاَل َ�ٰلَۡيَت قَۡوِ� َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َنََّة
  .﴾٢٧ لُۡمۡكَرِم�َ ٱِمَن 

 یا :گفت .داخل بهشت شو :(به حبیب نجار بعد از شهادتش) گفته شد« یعنی:

از اکرام مرا  پروردگارم مرا آمرزید وچیزی  در مقابل چه .دانستندیکاش قوم من م

 .»شوندگان قرار داد

ما در بعد  ی) از دنیایبه غفلت (عیسنیز سوره مائده  ۱۱۷و همچنین در آیه 

 :فرمایدینماید و میاز رحلتش اشاره م

نَت ... ﴿
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشِهيٌد  لرَّ�ِيَب ٱ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
  .﴾١١٧َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

که در  یمادام ،شاهدها  آن امت خواهد گفت) و بودم بریدر ق ی.. (عیس.« یعنی:

چیزی  و تو بر هر یمراقبها  آن تو بر یبودم پس از هنگامیکه مرا میراندها  آن میان

 .»یشاهد

 از رحلتش از امتش با خبر نیست.بعد  عیسی آید کهیاز این آیه نیز بدست م

 :سوره مائده آمده است ۱۰۹در آیه 

ُ ٱ۞يَۡوَم َ�َۡمُع ﴿ نَت  لرُُّسَل ٱ �َّ
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ ْ َ� ِعۡلَم َ�َا ِجۡبُتۡمۖ قَالُوا

ُ
ٓ أ َ�َيُقوُل َماَذا

ُٰم    .﴾١٠٩ ۡلُغُيوبِ ٱَع�َّ
پرسد چه مقدار  می نانآکند پس از یپیامبران را جمع م ،که الله یروز« یعنی:

 یدانا یخدایا تنها تو هست ،دانیم نمی :مورد اجابت قرار گرفتید خواهند گفت
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 .»ها غیب

برای  که ما وجود دارد یانبیاء از دنیا خبری بیدر قرآن درباره  یو آیات بیشتر

 نمائیم.یمخودداری  ها آن رعایت اختصار از ذکر

 به فطرت ها  سختی در صهمانگونه که گفته شد مشرکان در زمان رسول خدا 

 مابرای  حال اگر نمودند.یخالصانه ندا م نزدیك شده و خدا را شانیپرستخدا«

 در معرض غرق شدن قرار بگیریم هیچ نجات غریقناراحتی 
ً
نیز  یپیش آید مثال

خدا را که در همه  ،نمائیمنباشد آیا باید خدا را ندا نمائیم یا فاطمه را؟ باید خدا را ندا 

ها و زمین است و  جا حضور دارد و قادر است و ما را خلق کرده است و خالق آسمان

تر است و در قرآن از ما  مهرباناز همه کس به ما و است تر  به ما نزدیكن رگ گرداز 

صفت  ،که به گمان خود فاطمه را ندا نمایدکسی  خواسته که او را به فریاد بطلبیم.

و او را حاضر و ناظر در حضور خدا در هر مکان را در ذهن خودش به فاطمه داده 

خداوند در این برای  دعا دانسته است وشنوای  دانسته است و او را بینا وهمه جا 

که به تصور الهی  ،و در ذهن ،صفات که مخصوص خود اوست شریك قرار داده

در قرآن در مبارزه با بسیاری  خود ساخته است و آیاتبرای  خود فاطمه زهرا باشد

 :فرمایدیسوره نمل م ۶۲در آیه  مشرکان آمده است. یذهن یهاهمین الهه

مَّن﴿
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

�ِض� ٱ
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُروَن  �َّ ا تََذكَّ   .﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ
کند و یچون او را ندا نماید اجابت م ،شخص درمانده را یدعاکسی  چه« یعنی:

 یهست اندکالهی  ،آیا با الله ،سازد می جانشینان زمیندارد و شما را یرا برم یسخت

 .»دییرذپیپند م

با الهی  کهآید یبدست م بیان شده است. یبصورت استفهام انکاراز این آیه که 

 باشد.یممعنی  همین ،ال اله اال اللهمعانی  ازیکی  الله وجود ندارد و

و مادرش عیسی  به عیسی همانگونه که در مقدمه عرض شد پیروان
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سوره مائده  ۱۱۷و  ۱۱۶باره خداوند در آیات  در این ،شدندیمتوسل م إمریم

 :فرمایدیم

ُ ٱقَاَل  �ذۡ ﴿ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱَمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

ِۖ ٱِمن ُدوِن  � إِن ُكنُت  �َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
َقاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

ُٰم  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥقُۡلُتهُ  نَت َع�َّ
َ
ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
َوَ�ٓ أ

َمۡرتَِ� بِهِ  َما ١١٦ ۡلُغُيوبِ ٱ
َ
ٓ أ ِن  ۦٓ قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َما

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ  �َّ

نَت 
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َعلَۡيِهۡمۚ  لرَّ�ِيَب ٱَوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشِهيٌد  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
  .﴾١١٧َوأ

و  مراکه  یآیا تو به مردم گفت ،بن مریمعیسی  یا :و چون خداوند فرماید« یعنی:

 مرا سزاوار نیست ،کنمییاد م یپاکتو را به  :گیرید؟ گویدالله  یرا دو اله به جا ممادر

آنچه  یاگمان آن را دانستهیبگویم که سزاوار من نیست. اگر آن را گفته باشم بچیزی 

آن یی انا تودانم همیو آنچه را که در ذات توست نم یدانیرا که در ذات من است م

ام) که ام. (گفتهنگفته یبه آنان مگر آنچه را که مرا به آن فرمان داده بود .هاغیب یدانا

که در میانشان زمانی  و پروردگار شماست و تا من رپروردگارا که عبادت کنید الله 

تو بر و  یخودت بر آنان نگهبان بود یآنگاه چون مرا برگرفت مبود شاهدبودم بر آنان 

 .»یشاهدچیزی  هر

اند و را دو اله دانسته إو مریمعیسی  که مسیحیان آیدیبدست ماز این آیه 

ما در بعد از  از دنیاي عیسی خبری بیدید که از وهمچنین در آیه مشاهده نم

گاه نبودن   .هاو مادرش از غیبعیسی  مرگش سخن به میان آمده است و همچنین از آ

ها است دقت نماییم مشاهده اله ینمل که نفسوره  ۶۵تا  ۶۲اگر در آیات 

 :فرمایدیم ۶۵کند در آیه  می ها را رداله ،۶۴تا  ۶۲کنیم بعد از اینکه در آیات  یم

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �



 ٤١  جستن به فاطمه (علیها السالم) توسل

 .﴾٦٥ُ�ۡبَعُثوَن 
و  ،جز خدا ،داندیغیب نمن است یها و زم کس در آسمان بگو هر« یعنی:

 .»شوندیبرانگیخته مزمانی  د که چهدانن ینم

جز الهی  باشد ویدر همه جا حضور دارد و عالم به غیب است خدا مآنکه  ،پس

 او وجود ندارد.

 :فرمایدیسوره نحل م ۲۲و  ۲۱ ،۲۰ ،۱۹خداوند در آیات 

ُ ٱوَ ﴿ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  �َّ ِينَ ٱوَ  ١٩َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ َّ�  �َ
ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ�ۡلُُقوَن َشۡ� 

َ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  أ

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
َ�ۡ�ُ أ

ِينَ ٱإَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ فَ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  ٢١ ِ َ� يُۡؤِمنُ  �َّ ٞ وَُهم  �ِخَرةِ ٱوَن ب نِكَرة قُُلوُ�ُهم مُّ
وَن  ۡسَتۡكِ�ُ   .﴾٢٢مُّ

نان آو  .داندیکنید میدارید و آنچه را آشکار میو خداوند آنچه را پنهان م« یعنی:

 .اندآفرینند و خودشان آفریده شده نمیچیزی  کنندیخدا ندا م یرا که به جا

اله شما اله  .شوندیبرانگیخته مزمانی  که چه یابندینه زندگان و در نم ،مردگانند

آورند دلهایشان حق ناشناس و یکه به آخرت ایمان نمکسانی  یگانه است پس

 .»خودشان مستکبرند

ها را دارد و همچنین غفلت الهیپنهان و آشکار بیان مبه این آیات نیز علم خدا را 

 :فرمایدیسوره شعراء م ۲۱۳دهد. خداوند در آیه ینشان م

ِ ٱتَۡدُع َمَع  فََ� ﴿ �ِ�َ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتُكوَن ِمَن  �َّ   .﴾٢١٣ لُۡمَعذَّ
) از عذاب شدگان یین کنرا مخوان که (اگر چندیگری  اله ،با الله ،پس« یعنی:

 .»بود یخواه

 :فرمایدیسوره جن م ۲۰خداوند در آیه 

ۡ�ُِك بِهِ  قُۡل ﴿
ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ َحٗدا  ۦٓ إِ�َّ

َ
  .﴾٢٠أ



 فاطمه در پندارها  ٤٢

بگو این است و جز این نیست که فقط پروردگارم را (به نیایش) « یعنی:

 .»دهمیرا شریك او قرار نم یخوانم و احد یم

 :فرمایدیسوره انعام م ۴۱و  ۴۰در آیه خداوند 

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب  قُۡل ﴿
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ ٱأ َ�ۡتُ�ُم  �َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ ٱأ َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱأ َّ� 

إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن  بَۡل  ٤٠تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
  .﴾٤١َشآَء َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�وَن 

اگر عذاب خدا به شما برسد و یا قیامت شما را  ،بینیدیچه م :بگو« یعنی:

(نه) بلکه فقط او را (به فریاد)  .خوانیدیرا م آیا غیر خدا ،اگر راستگویید ،دریابد

کند و آنچه را شریك قرار  می طلبید دوریبخواهد آنچه را که آن را مخوانید و اگر یم

 ».کنیدیداده بودید فراموش م

 :فرمایدیم رغافسوره  ۶۵خداوند در آیه 

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ّ�ِيَنۗ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ۡدُعوهُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ۡلَ�ُّ ٱ ُهوَ ﴿ َّ�ِ
  .﴾٦٥ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

 ،خالصانه بخوانید یپس او را با پرستش ،جز او نیستالهی  ،اوست زنده« یعنی:

 .»لله است که پروردگار جهانیان استابرای  حمد

 ها آن رعایت اختصار از ذکربرای  در این زمینه وجود دارد کهبسیاری  و آیات

 نمائیم.یمخودداری 

بّ   یانر

۵/۵/۱۳۸۸ 
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