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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

پایان بر  ده را است، و سالم و درود بیمرزنثنا و ستایش فراوان پروردگار بزرگ و آ
و برخاندان پاك و یاران بزرگوارشان تا روز  اکرم سرور و سردار خلق حضرت پیامبر

 قیامت باد، اما بعد!
را براي نشر و پخش توحید خالص درمیان  اش حضرت پیامبر ه برگزیدهبند اهللا

به انجام رسانیدند و توحید را به نیز این وظیفه را به بهترین شیوه  مردم فرستاد، ایشان
و امت را بر راهی روشن گذاشته مردم ابالغ و با همه انواع و اشکال شرك مبارزه کردند، 

من شما را بر راهی روشن باقی « اند: ردگارشان برگشتند. طوریکه فرمودهسوي پرو به
 فام که شب آن همانند روز روشن است تنها هالك شوندگان از آن منحر گذاشته

رود بر همه  ترین علوم اسالمی بشمار می آموختن عقیده اسالمی که از مهم .»شوند می
ي ها پیروان آیین اسالم الزم و ضروري است بویژه در عصري که ما قرار داریم گرایش

دامنگیر این امت شده  اکرم ها و امور مخالف با سنت پیامبر منحرف گوناگون و بدعت
مسلمان با سالح عقیده درست مبتنی بر قرآن و سنت و است. که اگر در چنین وضع 

قرار خواهد  ها عقیده پیشگامان صدر اسالم آماده نباشد، در سر راه امواج این گمراهی
 گرفت.

تان باندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله کسانی حال خود خواننده گرامی!
رك امر فرموده است انجام مبنی بر پرستش خود و پرهیز از ش هستید که آنچه را اهللا

 اید و در مقابل اهللا به مخلوقات تعلق خاطر پیدا کرده دهید؟ یا از کسانی هستید که می
به  اید؟ یا شما از جمله کسانی هستید که اهللا خوانید و به آنها امیدوار شده می آنها را

افرادي هستید فضل و کرمش یگانه پرستی خالص را به آنها ارزانی داشته است، و یا جزو 
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و  ها کنند، و به غیر اوتعالی اعم از مرده می که در برابر غیراهللا گردن خم نموده و فروتنی
اساس جوابی که به این  کنند؟ شما بر می و دیگر مخلوقات توکل و اعتماد ها زنده

کنید. زیرا هر کدام از این دو دسته  می دهید، جایگاه خودتان را به خوبی درك می سواالت
ساب و جزاي خاصی به خود دارند. با تأسف شدید بعضی از فرزندان این امت فریب ح

است.  و رسولش گردند که مخالف با اوامراهللا می شیطان را خورده مرتکب اعمالی
درست است آویزان کردن تومار و تعاویذ در دست  هاز این جمله اعمال که مخالف عقید

سنگها و آثار مردمان صالح، ذبح و نذر نمودن  و یا شانه، و تبرك جستن به درختان و
که از توان بنده  اهللا ، طلب حاجات و کمک و یاري خواستن از غیراهللا براي غیر

انواع توسل  خارج است، و دعاي طلب حاجات از مردگان صالح و نیکوکار، و دیگر
ا ر جستن از مخلوقات. که ان شاءاهللا حکم این امور خطرناك و بدیل شرعی آن

 آخرت. تان در دنیا و عرض خواهیم کرد. به امید موفقیت تان خدمت



 
 

 گردن بندها حکم دم خواندن و

گردن بندها و پوشیدن  صحیح، آویزان کردن نخ و هیکی از اموري مخالف با عقید
حلقه یا دستبند، و بستن تعویذ بر بازو و یا شانه و یا گردن است به این گمان که آنها 

ها و یا سبب ایجاد محبت میان زن  و یا دفع ضرر و مصیبت و بیماري سبب خیر و برکت
شود. این همه از امور جاهلیت بوده و اسالم  می و شوهر، و بمنظور دفع آفات از کودکان

است و این چنین  است زیرا کلیه امور، خیر و شر از جانب اهللا داده را حرام قرار آن
 شود. بالها و مصایب می هع کننداشیاء نه سبب جلب خیر و برکت و نه دف

حکم آویزان کردن چنین اشیاء بخاطر دفع بال و مصایب از یک حالت تا دیگري فرق  
 نماییم: می را شرح دارند که ذیال آن

این عقیده باشد که پوشیدن و یا آویزان کردن چیزي بر جسم به ذات  اگر انسان بر -*
ین چنین عقیده شرك اکبر بشمار رفته و است، پس ا خودش در رفع مصایب و بالها مؤثر

 صاحب آن اگر توبه نکند در آتش دوزخ جاودان خواهد ماند.
این باشد که آویزان کردن و یا پوشیدن اشیاء بر جسم  شخصی معتقد بر اما اگر -*

 شود. می گردد پس این چنین عقیده شرك اصغر محسوب سبب رفع بالها می
باال نباشد لیکن باز هم چیزي از همچو اشیا را و اگر شخصی معتقد بر دو قسم  -*

بندد، پس حکم چنین کاري حرام بوده، زیرا وسیله بسوي شرك  می جسم آویزان و یا بر
 گردد. بسوي اعتقادات باطل می ها و باز شدن راه

 دلیل بر این مسأله: 
ایشان انگشتري در دست مردي دیدند و « روایت است که خدا از پیامبر -1

ی بیماري ناتوانی جسم) ند: این چیست؟ مرد گفت: این براي واهنه است (یعنپرسید
جز اینکه ناتوانی ترا افزایش دهد، اي  را دربیار زیرا فایده فرمودند: آن رسول اهللا
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اي، هرگز رستگار  گر در حالی بمیري که آن را پوشیدهنخواهد داشت. و افزودند که ا
  ].روایت احمد[ »نخواهی شد

آورند دعاي بد نموده  می ي شرکیها بر کسانیکه روي به تعویذ ل اهللارسو -2
کسیکه تمیمه شفا به گردن بیاویزد، خداوند طلبش را برآورده نسازد وکسیکه « :اند فرموده

کنند و براي دفع چشم یا دفع شر  ي سفید یا صدف که از دریا استخراج میها ودعه (مهره
» دیگري بیاویزد خداوند آرامش را از او بگیرد آویزند) و یا چیزي می دیگري بخود

 ].روایت احمد[
ازند. و طبق روایتی گردن اند تعویذ و مهره که براي دفع چشم بد در تمیمه:
. و در »براي شفا بیاویزد، شرك ورزیده استاي  کسیکه مهره« فرمودند: آنحضرت

(تب بر) بدستش بسته متوجه مردي شد که نخی به عنوان  روایتی دیگر آمده که حذیفه

�ۡ  مِنُ يُؤۡ  َوَما﴿آن نخ را قطع کرد و این آیت را تالوت نمود:  است، حذیفه
َ
ِ  َ�ُُهمأ ِ ٱب َّ� 

ۡ�ِ  َوُهم إِ�َّ   .]106[یوسف:  ﴾١٠٦ ُ�ونَ مُّ
 .»ورزند می آورند مگر اینکه شرك نمی که ایمان اند اکثر چنین«

 انواع گردن بندها

یشان دستور ها در یکی از سفر رسول اهللا« ت است کهروای از ابو بشیر انصاري 
از تار و یا نوعی دیگر نگذارید و اگر هست قطع اي  دادند که در گردن هیچ شتري قالده

کسی که چیزي بر جسمش آویزان « :اند فرموده در روایتی آنحضرت. ]متفق علیه[ ».کنید
حمد و ترمذي مسند ا[ ».سپارد می چیز(به نیت شفا یا دفع بال)، خداوند او را به همان  بکند

شود منحصر به آنچه که در  می گردن بندهایکه بخاطر شفا یا دفع بال آویزان. ]غیرهو
احادیث آماده نیست بلکه انواع و اقسام مختلفی دارد. گردن بند در حقیقت آنست که 

د، و یا کنن می شان آویزان هاي ها زیورات و جواهر را بخاطر زیب و زینت برگردن زن
آن اشکالی نیست. اما  باشد که در بندند می می ریسمان و یا زمامی که برگردن حیوانات

ي حیوانات و سایر جانداران را بر وسایل نقلیه و غیره ها کسانیکه تصاویر و مجسمه
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ي ها گندم را بر سر دروازه هکنند یا برخی از مردم نعل اسپ یا االغ و یا خوش می آویزان
غیره اموریست هاي یادگاري و کنند و یا نصب نمودن مجسمه می ها آویزان انیا دک منازل

امور جاهلیت و  از که شریعت اسالمی از آن شدیدا منع نموده است. زیرا همچو اعمال
شود، و اگر فرد معتقد باشد  به شرك و فساد در عقیده می ي است که منجرها یکی از راه

داراي قوت و تأثیر در عالم هستند، در واقع مرتکب  رساند و می که این اشیا نفع یا ضرر
 شرك اکبر شده است.

مجسمه و  شویم اولین شرکی که در زمین روي داد به علت ساختن و نصب می آوریاد
 تصاویر بود.

 کریم باشد حکم تعویذهایی که از آیات قرآن

را  ا آنعلم باشد، بیشتر کریم یا اسما و صفات اهللا تعویذهاي که از آیات قرآن
 دلیل آنها در این مورد چنین است:و این نظریه قوي و مستدل است.  اند ممنوع قرار داده

ثابت است که  اکرم دالیلی عام در مورد منع تعویذ وارد است قسمیکه از پیامبر -1
آمیز شرك  براي حفاظت از چشم) و تعویذ محبتآمیز) و تمیمه ( (شرك دم«: اند فرموده

را تخصیص کند بلکه بطور  و هیچ دلیلی ثابت نشده که آن. ]مد و ابوداودروایت اح[ »است
دم « :اند فرموده گونه تعویذ را شامل است، قسمیکه در مورد دم خوانی آنحضرتعام هر

توان گفت: هر  بناء می. ]صحیح مسلم[ »آمیز نباشد، اشکالی ندارد خواندن تا وقتی که شرك
بود  می ضرر باشد شرك است. و اگر اینکار جایزنوع آویختن که بقصد شفا و دفع 

 .ه در مورد دم خواندن اجازه دادنددادند طوریک می را اجازه حتما آن آنحضرت
ترین مردمان به عهد رسول  اقوال فراوانی از صحابه کرام و تابعین که نزدیک -2
ه به صراحت اند وجود دارد ک ین مردمان به هدایات و ارشادات پیامبرتر و دانا اکرم

. چنانکه ابراهیم نخعی: که از شاگردان حضرت اند هرگونه تعویذي را ممنوع قرار داده
نوع تعویذ را چه از  هر است، فرموده که اصحاب ابن مسعود عبداهللا ابن مسعود

 پنداشتند. می قرآن و چه از غیر آن را مکروه
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گردد، زیرا  می ي مسنونهها جواز آویختن تعویذها مانع دم خوانی و خواندن ورد -3
کند به این معنا که دیگر به هیچ نوع دعا و  شخصیکه قرآن کریم را بر جسمش آویزان می

 .ضرورتی ندارد چونکه قرآن را بر جسم بسته است! ها ورد
در منع آن عمل به اصل شرعی سد ذریعه است، به این معنی که جواز آن راه  –4

کند پس بنابر مصلحت شرعی این باب را کامال  می ي غیر قرآنی بازها بسوي تعویذ
 اند. مسدود کرده

ي قرآنی، توهین به آیات قرآن کریم است زیرا شخص همراه با ها آویختن تعویذ -5
 گردد. آن بخاطر قضاي حاجت وارد بیت الخال و جاهایی ناپاك می

 دم و دعا خوانی شرعی

 اشکالی ندارد، پیامبر آمیز نباشد ندن بخاطر دفع ضرر تا وقتیکه شركدم خوا
را بمن نشان دهید، دم خواندن باکی ندارد تا وقتیکه شرك در آن  تان هاي دم« فرمایند: می

ي است که بر بیمار ها و دعا ها دم خواندن شرعی عبارت از ورد. ]صحیح مسلم[ »نباشد
اي آن شود که باید خالی از الفاظ شرکی، و با زبان فصیح عربی باشد تا معن می خوانده

باشد. و  فهمیده شود و از قرآن کریم و یا احادیث نبوي و یا از اسما و صفات اهللا
 اهللا همتقعد باشد که دم و دعا به تنهایی خود مؤثر نبوده بلکه تأثیر آن به خواست و ادار

گیرد. همچنان استعمال دواها و وسایل معالجوي مشروع دیگر که سودمند  می صورت
ی ندارد مشروط بر اینکه خود این وسایل به ذات خودش مؤثر پنداشته گردد باک می واقع

تعالی  نشده تکیه بر آن نشود، بلکه بر سبب ساز آن که اهللا تعالی است اتکا شود و از او
جز به اي  قوي و پیشرفته هشفا طلب گردد. بنده باید بر این باور باشد که هر وسیل

واقع شود. زیرا همه چیز مرتبط به قضا و قدر  تواند مؤثر نمی خداوند هخواست و اراد
 پذیر نیست. است که بدون آن هیچ کاري انجام خداوند



 
 

 تبرك جستن به قبر، درخت، سنگ و غیره

یعنی طلب خیر فراوان و دایمی که طبق تصریح نصوص قرآن و سنت، فقط  تبرك:
ودش خ تواند خیر و برکت عطا کند نه کسی دیگر. پس خداوند می خداوند

مثل قرآن کریم، آید مبارك گویند،  می دهنده است و کسیکه بر وي برکت فرود برکت
 پیامبران و غیره.

 : مسلمان در مورد برکت سه امور را باید بداند: اساس برکت
 پروردگار عالم است. پس کسیکه برکت را از غیر هبخشیدن خیر و برکت کار ویژ -1

 شریکی آورده است. طلب کند بدون شک با خداوند اهللا
آنچه از جاها، اقوال و افعالی که در آنها برکت قرار داده شده که نصوص قرآن و  -2

 .اند برکت نبوده بلکه سبب برکت هبخشند سنت برآن داللت دارد، آنها در ذات خودشان
 که برکت در روشنی آنها دریافته اند قرآن کریم و سنت مطهر یگانه مصدري -3

و براي احدي از مخلوقات روا نیست که بگوید: من به فالنی برکت دادم، شود. از اینر می
کثیر و  برکت بمنعی خیر هیا برکت خواهم داد، یا قدوم شما با برکت بود، چرا که کلم

 اختصاص دارد.  دایم است که فقط به ذات یکتاي اهللا

 حکم تبرك جستن

 ، وغیره طلبمه، قبردرخت، سنگ، جایی مشخص، غار، چشافرادي که برکت را از 
پرستان و دیگر مردمان همسان آنان که معتقد برآنند که اشیاي فوق داراي کنند مانند قبر می

از آن به شدت  و پیامبرش که اهللا اند بدون شک مرتکب گناه بزرگ شده اند برکت
 کثیر و ثابت و دایم از . زیرا تبرك جستن مشرکین عبارت بود از طلب خیراند منع نموده

ي معین و ها ها و گنبدها و غار خردان عصر ما از درختان و سنگ شان. طوریکه بی معبودان
که  ي مخصوص و دیگر چیزها جویاي آنند. حال اگر کسی معتقد باشدها قبرها و چشمه
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گیرند و مشکلش حل خواهد شد، چنین  می وسیله قرار این چیزها بین او و بین اهللا
مشرکین  است، و ا اینکار بمعناي شریک گرفتن با اهللاعتقادي شرك اکبر است. زیر

جستند و آنها را  می هاي که به آنان توسل زمان جاهلیت نسبت به بتها و درختان و سنگ
کردند که ایشان  می کردند، همین اعتقاد را داشتند. آنها گمان می در وقت مشکالت صدا

اگر نزد این قبر  کسانیکه اعتقاد دارند کهکنند، و یا  می منتقل ي آنها را به اهللاها خواسته
شان نزد  برخود بریزند، صاحب این قبر برايبنشینند و آن را مسح کنند یا خاك آن را 

 شفاعت خواهد کرد که چنین اعتقادي شرك اکبر است. اهللا

 حکم بوسه نمودن حجراالسود و لمس کردن رکن یمانی:

شریفه  هلمس کردن رکن یمانی کعب لمس کردن و یا بوسه نمودن حجراالسود و یا
 اهللا گی به بنده است. بلکه روح گی و تعظیم خداوند و اظهار بندهبخاطر عبودیت 

 اند را بوسه زده آن اکرم رود. زیرا شریعت به آن امر کرده است و چون رسول می بشمار
 مند بهره زنیم و از فضیلت پیروي پیامبر می را بوسه ما نیز به پیروي از ایشان آن

 من« حجراالسود را بوسه زد فرمود: فاروق شویم. از اینرو وقتی حضرت عمر می
 را رسانی، و اگر من رسول اهللا اي نمی دانم که سنگی بیش نیستی و ضرر و فایده می

 .]صحیح بخاري[ »کردم نمی دیدم که ترا بوسه زدند، هرگز ترا بوسه نمی

 حکم تبرك جستن به آثار مردمان صالح

، یا مسح پسمانده آب آنان تبرك جستن به آثار مردمان صالح و نیکوکار مثل نوشیدن
یره نظر کردن جسم و یا لباس آنان و یا تبرك جستن به عرق و مو و آب وضوي آنان و غ

 به دالیل زیر جایز نیست:
قابل مقایسه نیست. و مساوي بودن  اول اینکه هیچکسی با پیامبر بزرگ اسالم -1

 بود.  پذیر نیست و نخواهد در برکت و خیر اصال امکان آنحضرتکسی با 
دوم اینکه ما هرگز در مورد خیر و صالح بودن شخص مطمئن و متاکد شده  -2
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، مانند اصحاب کرام ی شرعی در موردش وجود داشته باشدتوانیم جز اینکه دلیل نمی
از آنها ثنا و  اش یدر کتابش، و پیامبرگرام رضوان اهللا علیهم اجمعین که خداوند

انتهاي امر این خواهد بود که در مورد  . اما در مورد غیر صحابه کراماند ستایش نموده
(ان شاء اند  صالحین و نیکان هآنها گمان نیک نموده و امید داشته باشیم که آنها از جمل

 ار نیست.که جز با دلیل شرعی مدار اعتب رود می بشمار اهللا) زیرا این امر از امور غیبی

، ولی در گمان نیک هم داشته باشیمسوم: و اگر در مورد تقوي و صالح شخص  -3
بد چشم از جهان  هتوان ایمن بود زیرا امکان دارد که وي با خاتم وي نمی همورد خاتم

، پس وقتی چنین ه وي ارتباط داردآدم به خاتم د. و بدیهی است که همه اعمال بنیبپوش
نا معلوم است تبرك جستن به آثار کسی نیز قابل اعتبار نبوده و باشد که سرنوشت انسان 

 است. کار نادرستی
آنها را بسوي کبر و  چهارم: همچنان تبرك جستن به آثار مردمان دیگر غیر پیامبر -4

کشاند مانند مدح و ستایش نمودن کسی در مقابلش،  غرور و خود پسندي و ریاکاري می
 بلکه بیشتر از آن.

چه در زمان حیات  هرگز به آثار کسی دیگر جز پیامبر اصحاب کرامپنجم:  -5
 جایز خدا ، و اگر اینکار با غیر پیامبراند ایشان و یا بعد از رحلت ایشان تبرك نجسته

، چنانکه از اصحاب کرام ثابت نیست جستند می بود، حتما پیش از همه به آن سبقت می
و  و عثمان فاروق و عمر صدیق که ابوبکرین افراد این امت تر که به آثار برجسته

 باشند، تبرك بجویند. می علی
ششم: همچنان تابعین اینکار را نه با سعید بن مسیب: و نه با علی بن الحسین: و نه  -6

با اویس قرنی: و نه با حسن بصري: و غیره که نیکی و صالح بودن آنها به همه هویدا 
تنها مخصوص  گردد که تبرك جستن تنها و می آشکار . پس ثابت واند بود، انجام نداده

 تواند. نمی است و کسی دیگر با ایشان شریک شده گرامی ما حضرت پیامبر پیامبر



 
 

 حکم ذبح کردن براي غیراهللا

که حالل است با قطع نمودن اي  مراد از ذبح: یعنی ریختن خون حیوان و یا پرنده
  حلقوم و مري وي تا آنکه خون جاري گردد.

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿ فرماید: می اهللا   َ�  ١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ٰ  ۥۖ َ�ُ  َ�ِ�َك  مِرۡ  لَِك َو�َِ�

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  .]163-12[األنعام:  ﴾١٦٣ لِِم�َ ُمسۡ ل

است که پروردگار عالمیان  اهللابگو نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من براي «
 .»ام و خود اولین مسلمانم تائی ندارد و من به همین امر شدهو هم باشد. می

 .]2[الکوثر:  ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ ﴿ فرماید: می همچنین
 .»براي پروردگارت نماز بخوان و نیز براي او ذبح کن«

، لََعَن  « :اند فرموده روایت است که رسول اهللا و از علی ِ ُ َمْن َذبََح ِلَغْ�ِ ا�َّ لََعَن ا�َّ
رِْض 

َ
َ َمنَاَر األ ُ َمْن َ��َّ ُ َمْن آَوا ُ�ِْدثًا لََعَن ا�َّ ُ َمْن لََعَن َوادِليه، لََعَن ا�َّ  ].صحیح مسلم[ .»ا�َّ

در خود را اهللا ذبح کند و نفرین اهللا بر کسی که پدر و ما کسی باد که براي غیر نفرین اهللا بر«
کاري را پناه بدهد و نفرین اهللا بر کسیکه حدود زمین  بدعتکسیکه  کند و نفرین اهللا بر می نفرین

 .»بدهد را تغییر

 َدَخل اجلنة رُجٌل يف«فرمودند:  روایت است که رسول اهللا از طارق بن شهاب
ال مرَّ رُجالن ىلع قوٍم هلم َدَخل انلَّار رَُجٌل يف ذباب قالوا: و�يف ذلك يا رسول اهللا؟ قُذباٍب و

ي يش اُقرُِّب َصنٌَم ال َ�ُوزُه أحد حىت يُقرَِّب هل شيئا، فقالوا ألحدهما: قَرِّب قال: ليس عند
قالوا اآلخر: قرِّب. فقال: ما َدخل انّلار ولو ُذباباً، فقرَّب ُذبابا، فخلُّوا سبيله، فَ قالوا هل: قرِّب و

 ].احمد مسند[. »هللا فرََض�وا ُ�نُقه، فََدَخل اجلّنهكنُت ال قرِّب ألحٍد شيئاً دون ا
 مردي بخاطر مگسی به بهشت و مردي بخاطر مگسی به دوزخ رفت. پرسیدند چگونه یا«

معمول بود که هیچکس از  رسول اهللا؟ فرمودند: دو مرد از کنار قومی گذشتند که بتی داشتند. و
فتند: نذرانۀ پیش کن. گفت: چیزي ندارم. کرد. به یکی از آنان گ گذشت مگر نذر می آنجا نمی
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(سرانجام)  گفتند: مگسی نذر کن. وي قبول کرد و مگسی نذر کرد. رهایش کردند و با این عمل
براي غیراهللا نذر کنون اي پیش کن. گفت: من تا رفت. به نفر دومی گفتند: نذرانه به دوزخ

 .»ه بهشت رفتام. آنها گردن او را زدند و بدینصورت شهید شد و ب نکرده

ذبح نمودن براي غیر اهللا است. و اینکه این عمل شرك به  این بحث، در مورد خطر
 است. خداوند

 چرخد. می در ذبح کردن دو چیز مهم و اساسی است که محور این بحث نیز بر آنها
 گرفتن نام کسی هنگام ذبح کردن. -1
 هدف از ذبح کردن. -2

نی کمک گرفتن از آن شخص است. مثالً وقتی گرفتن نام کسی هنگام ذبح کردن بمع
. و اما کنم از نام اهللا می گیرم و تبرك حاصل می گوئید: بسم اهللا. یعنی کمک می شما

عبادي و نیت تقرّب است. پس به طور کلی چهار  ههدف از ذبح کردن، همان جنب
 صورت وجود دارد.

این  تعالی باشد. و ي اوگرفته شود و هدف هم خشنود هنگام ذبح کردن نام اهللا -1
این در جائی که هدف از ذبح کردن حیوان، تقرب به عین توحید و عبادت است. بنابر

را بگیرد و هم نیت تقرب را داشته باشد. مانند قربانی عید  باشد باید هم نام اهللا اهللا
 را نگرفت، حیوان ذبح شده حرام . و اگر قصداً نام اهللادقهاضحی و عقیقه و ص

 گردد. می
راي مهمانی کسی و یا به اما اگر هدف از ذبح نمودن حیوان، تقرب الی اهللا نبود بلکه ب

را باید  کرد، این هم اشکالی ندارد، فقط نام اهللا می را ذبح خوري، آن نیت گوشت
 بگیرد.
اهللا باشد. مثالً با  را بگیرد ولی هدف خشنودي غیر هنگام ذبح کردن، نام اهللا -2

صاحب قبر را نیت بکند و خونش را  : بسم اهللا و در دل، فالن ولی و پیغمبر وزبان بگوید
ریخته  اهللا بخاطر او بریزد. این کار شرك است زیرا خون آن حیوان بخاطر تعظیم غیر
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 شده است.
هاي مذهبی و سیاسی و یا عروس،  و آنچه امروز در پیش قدم بعضی از شخصیت

شود.  می بر آنها گرفته چه نام اهللاین قبیل است. گرشود از هم می حیوان و یا مرغ ذبح
دانند بخاطر اینکه خون آنها براي تعظیم آن  می ولی علما گوشت اینگونه حیوانات را حرام

شود و نه براي مهمانی او. و باید دانست که شایسته نیست از بندگان  می شخص ریخته
جایز است که  و تعظیم اهللا بدینصورت تجلیل شود زیرا ریختن خون فقط براي تجلیل

 ها جاري ساخته است. ها را در رگ خون
بشود. مثالً  اهللا بر آن گرفته شود و هم نیت تقرب غیر اهللا اینکه هم نام غیر -3

 و بنام زینببو بگوید: بنام مسیح و در دل نیز خشنودي او را نیت بکند. یا بنام حسین
 ..و بنام عبدالقادرجیالنی: و. بنام علی

شود  می و غذاهایی که در روز عاشورا و دیگر مناسبات بنام حسین و دیگران درست
بوده است. و کسی  اهللا است، زیرا آنها بخاطر غیر باشد و خوردن آن حرام جایز نمی

 که چنین بکند هم مرتکب شرك در عبادت و هم مرتکب شرك در استعانت شده است.
خشنودي اهللا باشد. گرچه این نوع خیلی کم باشد و هدف  اهللا ذبح بنام غیر -4
 . اند کنند، مرتکب شرك شده می افتد ولی باز هم کسانی که چنین می اتفاق

و نیت تقرب به غیر  شرك در استعانت،  اهللا هنگام ذبح،  خالصه اینکه گرفتن نام غیر

  َوَ� ﴿ فرماید: می اهللا، شرك در عبودیت است. بنابراین، اهللا
ۡ
ْ تَأ ا ُ�لُوا  مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  مِمَّ

ِ ٱ ۗ لَفِسۡ  ۥ�نَّهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ َ�ٰ ٱ �نَّ  ٞق وۡ  إَِ�ٰٓ  َ�ُوُحونَ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ أ َطعۡ  �نۡ  ِدلُوُ�ۡمۖ ِ�َُ�ٰ  �ِِهمۡ ِ�َا

َ
 ُتُموُهمۡ أ

 .]121[األنعام:  ﴾١٢١ ُ�ونَ لَُمۡ�ِ  إِنَُّ�مۡ 
فسق است. همانا  این کار ت نخورید. وبر آن گرفته نشده اس اي که نام اهللا از ذبح شده«

دهند که با شما مجادله کنند. و اگر شما از آنان پیروي کنید،  می شیاطین به اولیاي خویش دستور
 .»شوید می شما نیز مشرك

 :فرماید می همچنان
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ِ  َوَمَماِ�  يَايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ].162نعام: [األ ﴾١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
(اي پیامبر) در حقیقت نماز من و نسک من (قربانی) و زندگانی و مرگ من براي اهللا،  بگو«

 . »پروردگار جهانیان است

شایسته  و فقط خداوند اند قربانی و نماز دو عبادت فوق داللت به این دارد که هآی

ِ ﴿ در این آیت ها براي او انجام گیرد. است که این عبادت الم بمعنی  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّبِ رَ  ِ�َّ

یک از این عبادات (نماز و قربانی) شریکی  یعنی در هیچ ﴾ۥَ�ُ  َ�ِ�َك  َ� ﴿ استحقاق است
این  سوي کسی دیگر متوجه شد. فقط اهللا باید در نماز یا در ذبح حیوان بهندارد. و ن

 تگی را دارد. و اوست صاحب ملکوت.شایس

و  اند نماز و قربانی دو عبادت ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  َصّلِ فَ ﴿ :اهللا ههمچنان در فرمود
پسندد و با آن  می اي که خداوند ل و گفتار و کردار ظاهري و باطنیعبادت یعنی هر عم

است. پس نزد وي محبوب و پسندیده است.  اهللا گردد. نماز یکی از اوامر می خشنود
 پسندد. می را شود و آن می ضیاست پس بدان را همچنین قربانی از دستورات اهللا

 .»کند می اهللا ذبح نفرین اهللا بر کسیکه براي غیر«آمده است که:  در حدیث از علی
 کند. می یعنی بنام غیر اهللا و براي تقرب به وي و تعظیم او، چنین ]صحیح مسلم[

. و هرگاه فاعل این فعل هاي اهللا یعنی طرد نمودن و دور ساختن از رحمت» لعن«
هاي خاص خود، او را دور ساخته   باشد. پس معنی چنین است: که از رحمت اهللاخود 

 گیرد. می بران و کافر و تمامی مخلوقات را درخدا، مسلم ههاي عام است. زیرا رحمت
گناهی که براي آن لعن و نفرین بیان شده است، از گناهان  ضمناً باید دانست که هر

 غیراهللا، کامالً آشکار است که از گناهان کبیرهشود. البته ذبح به  می کبیره محسوب
لعن و نفرین و دور شدن از  هباشد، زیرا شرك به اوتعالی است که صاحبش شایست می

بیانگر این مطلب است که ذبح  باشد. و حدیث طارق بن شهاب می هاي اهللا رحمت
 یث اینطور برگردد. از حد می باشد و صاحبش مستحق دوزخ می اهللا، شرك اکبر براي غیر

وقتی با تقدیم  اهللا قربانی کرد، از روي اجبار نبوده است. آید شخصی که براي غیر می
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گردد، پس با تقدیم چیزهاي  می ارزشی براي غیر اهللا، انسان مستحق آتش دوزخ مگس بی
 گردد. می مهم و گرانقیمت بطریق اولی و بیشتر مستحق عذاب

مرتکب  نست که اگر مجبوراً و از روي اکراهای البته یکی از خصوصیات امت محمد
 گردد. کفر و شرکی شود، کافر نمی

 ذبح جایز

 باشد که دو امر در آن مراعات گردد:  ذبح زمانی خالی از شرك می
شود مانند قربانی یوم  بجا آورده می و رسول یکی ذبحی است که فرمان خدا -*

عت بر آن امر نموده است که نه تنها جایز نحر (عید قربان) و یا فدیه دادن و غیره که شری

ْ ﴿ فرماید: می است بلکه مطلوب است. خداوند طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا
َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا  ﴾َفقِ�َ لۡ ٱ �َِس ا

 .»فقیر بخورانید هپس، از آنها بخورید و به درماند« .]28[الحج: 
پذیرد، چنانکه  می دوم ذبحی است که بخاطر اطعام خانواده و یا مهمانان انجام -*

هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿ کند: می حکایت از ابراهیم خداوند
َ
ٓ  ۦلِهِ أ  ﴾٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا

 .]2[الذاریات: 
 .»فربه (بریانی) آورد هسوي اهل خود رفت آن گاه گوسال سپس آهسته به«

انان امر و این امریست که قانونگذار حکیم به اطعام خانواده و اکرام و عزت داري مهم
(بسم  فرموده است، پس در این دو صورت ذبح جایز بوده مشروط بر اینکه نام اهللا

  َوَ� ﴿ تعالی فرموده: اهللا) برآن گفته شود طوریکه او
ۡ
ْ تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ  هِ َعلَيۡ  �َّ

ده نشده نخورید و آن قطعا فسق و از آنچه نام اهللا بر آن بر« . ]121[األنعام:  ﴾قٞ لَفِسۡ  ۥ�نَّهُ 
 .»است
 
 
 



 
 

 اهللا نذر کردن به نام غیر

مراد از نذر، واجب و الزم گردانیدن چیزي را بر خویش گویند. مثال شخص بگوید: 
اگر چنین اتفاقی بیفتد یا چنین عملی انجام شود من فالن کار را انجام خواهم داد. و 

لف در صورت رسیدن به آنچه در معناي نذر در اصطالح شرعی آنست که فرد مک
خواهد بر خود امر غیر واجبی را واجب و  می و آن را از اهللا برد می انتظارش به سر

 الزم گرداند. 
نذر کردن در اموري است که انجام آن بر بنده واجب نباشد پس اگر شخص بگوید: 

ن کاري انجام خوانم و یا بگوید اگر چنی می اگر چنین اتفاقی بیفتد من نماز خفتن را
، شود نذر نامیده نمی ها بپذیرد من ماه رمضان را روزه خواهم گرفت. که همچو صورت

زیرا اداي نماز خفتن و روزه گرفتن ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است. پس نذر کردن 
انجام آنرا بر بنده واجب نگردانیده باشد بلکه در اموري  در اموري است که خداوند

 و نفلی باشد. است که اضافگی

 شود؟ شرك محسوب می اهللا چرا نذر کردن بنام غیر

اهللا بخاطري شرك است که نذر خود عبادتی است که مخصوص  نذر کردن بنام غیر
شرك است. نذر از جمله عباداتی است که  اهللا باشد و انتقال آن به غیر می اهللا
کسانی را که  اکرم  امبروفا کنندگان به آن را ستایش کرده است. همچنین پی اهللا

 يُوفُونَ ﴿ فرماید: می خداوند .اند کنند به انجام آن سفارش کرده نذري بر خود مقرر می
 ِ هُ  َ�نَ  امٗ يَوۡ  َوَ�َخافُونَ  رِ �َّذۡ ٱب   .]7[اإلنسان:  ﴾٧ �َتِط�ٗ ُمسۡ  ۥَ�ُّ

 .»کندکنند، و از روزي که شر و عذابش گسترده است بیمنا آنها به نذر خود وفا می« 
کنند، از اینرو  ي شان عبادت میها را بوسیله وفا کردن به نذر یعنی خداوند 

را  آن ش نموده است و هر امري که خداوندگان به نذر را ستای وفا کنند خداوند
کردن نیز همانند  ستاید در حقیقت عبادت است، و نذر می را دهنده آن و انجام مدح نموده
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 جایز نیست. و ...عبادت است که اختصاص آن به غیر اهللانماز و روزه و توسل و...
 شرك و کفر اختصاص دهد، در حقیقت به خداوند اهللا کسی که آن را براي غیر

 لِلرَّ� ُت نََذرۡ  إِّ�ِ  َ�ُقوِ�ٓ ﴿ فرمود: بورزیده است. لذا حضرت مریم بنت عمران
 ].26[مریم:  ﴾امٗ َصوۡ 

خاص بخاطر خداي رحمن نه . یعنی »ام روزه نذر کردهن براي خداي رحمان هر آینه م«
شرك است.  است و اختصاص آن براي غیر خداوندکسی دیگر، زیرا روزه عبادت 

ي پیشین مشروع بود ولی در اسالم ها سکوت در دیانت هشویم که روز آور می یاد
 ن از زشتگویی است. چنانکه پیامبرمشروعیت ندارد و در سنت اسالم، سکوت کرد

آنکه به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد باید سخن خیر بگوید و یا « :اند فرموده
 ].متفق علیه[» خاموش باشد

 اقسام نذر

 نذر سه قسم است: 
 .نذر طاعت -3 نذر گناه -2 نذر شرکی -1
 .نذر شرکی بر دو قسم است: معلق و مطلق -1
بگیرد مثل شخصی  : طوریکه در عوض حصول نعمتی نذر بر گردننذر معلق -ا

مرا شفا بخشید و یا مصیبت را از من دفع نمود، براي فالن زیارت  بگوید: اگر خداوند
 و یا فالن جاي قربانی خواهم کرد.

: طوریکه شخص بدون عوض و یا شرطی نذر را بر خود الزم نذر مطلق -ب
ر هفته در فالن ام که هر روزه و یا ه شخصی که بگوید: بر خود نذر گرفتهبگرداند، مانند 

به  ها زیارت (قبر) نماز بگذارم و یا در فالن قبر چراغ روشن خواهم کرد. حکم چنین نذر
شود،  محسوب می اجماع و اتفاق علماي امت باطل بوده یکی از انواع شرك بخداوند

سازد که در قلب وي فالن قبر و یا فالن مکان با عظمت است، سپس  می زیرا اینکار ثابت
کسیکه نذر به «: پیامبر هجواز ندارد بدلیل عموم فرمود ها دن به چنین نذروفا نمو

و بزرگترین معصیت و گناه  ]صحیح بخاري و ابوداود[ »معصیت کرد، بر آن عمل نکند
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 شریک قرار دادن با خداوند متعال است. 

 ها این چنین نذر هکفار

اید نذر کننده باید توبه نمگردد، بلکه  نمی همچو نذرهاي شرکی کفاره نداشته و منعقد
 اهللا باره به آن برنگردد، زیرا نذر کردن به نام غیرو از عمل خویش پشیمان شده دو

و غیره است که حکم آن مانند سوگند  ها ، آفتاب، و مهتاب و قبرها مانند نذر کردن به بت
 هکفار، به مخلوقی سوگند خورد، اهللا خوردن بنام مخلوقات بوده و کسیکه بنام غیر

بروي نیست و نباید به آن وفا کند. همچنان نذر کردن بنام هر مخلوقی شرك محسوب 
شده و شرك حرمتی ندارد تا کفاره به آن الزم گردد بلکه صاحب همچو نذر باید به 

را عملی نماید چنانکه  خدا رجوع نموده و توبه نماید و ارشاد پیامبر خداوند
کند، و در سوگندش الت و عزي را یاد نمود پس بگوید، کسیکه سوگند یاد «: اند فرموده

ي مشرکین زمان جاهلیت ها الت و عزي دو بتی از بت. ]صحیح بخاري[ »ال اهللاإله إ ال
بود، و سوگند به هرمخلوقی مانند سوگند خوردن به بتها است. پس مسلمان بکوشد که از 

 سوگند یاد کند. خداوندکرد پس به  می ي بیجا بپرهیزد و اگر ضرورت ایجابها قسم
: این نذر طوریست که انسان فعل گناهی را بر خود الزم نذر معصیت یا گناه -2

گرداند، چه نذر معلق باشد و یا نذر مطلق، مانند اینکه بگوید: چنانچه این کار انجام شود 
نی خورم. و یا ز کنم و یا سود می می نوشم و یا زنا می دزدم و یا شراب می فالن چیز را

 و غیره .....  گذارم ام نماز می ي مرض ماهانهها نذر گیرد که اگر این کار انجام شود در روز

 حکم این چنین نذرها

شود و وفا به آن جایز نیست،  به اتفاق علما حرام بوده و منعقد نمی ها همچو نذر
 باشد همانا وفا کردن به نذري که در آن معصیت خداوند« بدلیل فرموده آنحضرت

 .]ابوداود[ »جایز نیست
کسیکه نذر به معصیت و گناه کرد، پس بر آن عمل « فرمایند: می همچنان آنحضرت

 .]صحیح بخاري[ ».نکند
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 : بر کسیکه به معصیت نذر کرده باشد کفاره یمین(قسم) الزمکفاره چنین نذر
نسایی و [ »قسم است هنذر همانند کفار هکفار« :اند فرموده گردد، طوریکه آنحضرت  می

. »نذر در معصیت نیست و کفاره آن کفاره یمین (قسم) است« فرمایند: می همچنان ]بیهقی
 ]نسایی[

: این نوع نذر طوریست که انسان عمل طاعت را بر خود الزم گرداند، نذر طاعت – 3
ام که بر فقرا و مساکین  لق. مانند اینکه بگوید: نذر کردهچه این نذر معلق باشد یا مط

 روز را روزه بگیرم. و امثال آن. ام که فالن مایم. و یا بگوید: نذر کردهدقه نص
: حکم آن جایز است، زیرا نذر کردن از جمله عباداتی است که ها حکم این گونه نذر

ِ  يُوفُونَ ﴿ را ستایش کرده است گان به آن وفا کننده خداوند  ﴾رِ �َّذۡ ٱب
 .»کنند می آنها به نذر خود وفا« 

باید کفاره یمین (قسم) کند  نمی فا به نذر واجب است و کسیکه به آن وفاو آن: هکفار
آور باید شد که نذر کردن در اصل مکروه است، زیرا الزام نفس بر امري است  بدهد. یاد

آن را بر انسان واجب نکرده، و ما را در انجام آن مختار گذشته است. و  که خداوند
کند  می شود، همچنین غالبا کسی که نذري تن میاین امر موجب افزایش تکلیف بر خویش

شود و به علت سنگینی و سختی عمل به آن  می در هنگام نذر کردن یا عمل به آن پشیمان
آید. به ویژه زمانی که فردي مریض  می در جستجوي راه خالصی و رهایی از آن بر

 افتد، می ي به تاخیرکند، یا زمانی که خواسته و نیاز و می شود و چیزي را بر خود نذر می
گوید: اگر براي  می کند. گویی زبان حال و باطنش می بینیم در این حالت نذر می

با لطف خود آن نعمت و خیر را به من  این کار را انجام ندهم خداوند خداوند
نخواهد داد، یا شر و بال و بیماري را از من دور نخواهد کرد، و این اعتقاد سوء ظن 

 است.  گارنسبت به پرورد



 
 

 دعا

کند. این امر به هر  می ي است که انسان را به خدایش نزدیکها دعا از بهترین عبادت
شود.  می باعث قرب الهی لب و کمک یا پناه بردن به خداوندنوعی که باشد اعم از ط

زیرا این امر بیانگر آنست که بنده، خواهش، امید به ثواب، بیم از عذاب، نیازمندي و 
مظلومان و راهی براي  هدعا وسیل پناه بردن به پروردگار را در خود نهفته دارد. عاجزي، و

 اظهار عجز و ضعف بنده و باعث سعادت در هردو دنیاست. 
اختصاص دهد، یعنی غیر از اوتعالی  کسی که مقداري از دعا را به غیر خداوند

 چیزي بخواهد که در مقدور بنده نیست، درحقیقت شرك ورزیده است.

 انواع دعا

 دعا بر دو نوع است:  
 دعاي طلب یا خواستن. -1
 دعاي عبادت .  -2
ها را بلند  دعاي طلب یا سوال کردن و خواستن بدین صورت است که بنده دست -1

مسئلت نماید. و این  کند و چیزي بخاطر جلب منفعت و یا دفع ضرر از خداوند
رود. این چنین دعا اکثرا  می سوي آنچیزي است که عموما با شنیدن کلمۀ دعا ذهن ما ب
چیزي نخواهد،  کسیکه از اهللا«: در دالیل شرعی وارد است، مانند فرموده آنحضرت

 .]ترمذي[ »گیرد می بروي خشم

نَّ ﴿ فرماید: می دعاي عبادت: چنانکه خداوند -2
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َّ� 

َحدٗ 
َ
 .]18[الجن:  ﴾١٨ اأ

 . »مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید«

 .]ترمذي[ »دعا عبادت است« :اند فرموده و رسول اهللا
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 شود. می ها مانند نماز و زکات و غیره را شامل این نوع دعا سایر عبادت

 عالقه بین دعاي طلت و دعاي عبادت

، زیرا الزم اند ملزوم یکدیگر عالقه بین هر دو نوع دعا، اظهار عاجزي و بندگی بوده و
) مالک نفع و ضرر باشد، و یگانه مشکل کشا ذاتیست که براي است که معبود (اهللا

شود، چنانکه در وقت ترس و یا امید نیز بنده  می خوانده ها جلب نفع و دفع ضرر در دعا
دیگر ملزوم یک نماید. پس هر دو نوع دعا الزم و می آورد و دعا می بسوي اوتعالی روي

باشد و هر دعاي طلت و خواستن متضمن  می بوده، هر دعاي عبادت مستلزم دعاي طلب
دعاي عبادت است، به این معنا که دعا کننده باید در برابر پروردگار احساس ذلت و 

 خواري نماید و این خود نوعی از عبادت است. 

 عالقه میان دعا و عبادت

یعنی جز این نیست که دعا همان  »دعا یعنی عبادت«در حدیث شریف آمده که 
دعا  عبادت است. و یا به عبارت دیگر که دعا در ذات خود عبادت است. زیرا خداوند

 قُۡل ﴿ فرماید: چنانکه می. را عبادت خوانده و هر دو را باهم برابر و یکجا ذکر نموده است
نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ 

َ
�ۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ  .]56[األنعام: ﴾�َّ

 .»عبادت نکنم، پرستید می بگو (اي پیامبر) من نهی شدم آن کسانی را که شما بجز اهللا«

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿ فرماید: می همچنان اهللا 
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ تَكۡ �َسۡ  �َّ ُ�ِ 

 .]60[غافر:  ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ 
گمان کسانی که از  نید تا (دعاي) شما را بپذیرم. بیپروردگار شما فرموده است که مرا بخوا«

 . »شوند می ورزند به زودي با ذلت خواري وارد دوزخ می عبادت من تکبر

 ها کند، و براي قضاي نیاز می نزدیک پس دعا عبادتی است که انسان را به خداوند
اط میان بنده و موالیش چه عمل آسان، و راه نزدیک و کوتاهی و رفع مصایب و ارتب

نیازي ندارد. به  هاست. راهیکه نه به صرف اموال، نه به طی کردن مسافت و انتخاب واسط
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نمودند که فقط  می در صدر اسالم به امت توصیه همین علت دوستان خداوند
 ویند.تقرب ج دعا به پروردگار هرا بخوانند و به وسیل خداوند

را بخوانی، ابتدا  پس اي برادر و خواهر مسلمان! هرگاه خواستی خداوند
خواهی از  می تعالی را حمد گفته و ستایش کن، سپس آنچه را یت را بلند کرده اوها دست

 پروردگارت بخواه.

 (استغاثه) کمک خواستن

واقع استغاثه کمک خواستن در وقت شدت را گویند. طوري که انسان در بالي سختی 
خواهد. کمک  می شده و یا در معرض نابودي قرار گیرد سپس بخاطر نجات کمک

باشد، زیرا یک نوع طلب است و طلب هم دعا است و  ها می خواستن یکی از انواع دعا
 دعا عبادت است. 

است شرك اکبر است. اما  گان در چیزي که فقط در توان اهللاکمک خواستن از بند
جایز است.  هاي زنده در چیزي که براي آنان میسر و مقدور باشد کمک خواستن از انسان

کمک خواستن به قوت و تاثیر و در امور معنوي مانند مرض، بیم و ترس، غرق شدن، 
تنگی در زندگی و فقر، طلب رزق و روزي و غیره اموري که مخصوص ذات الهی است 

یا کمک خواستن شود. استغاثه  نمی از کسی دیگري در دفع و حل آن چیزي طلب
 بخاطري عبادت شمرده شده که از توان و قدرت بنده بیرون بوده و تنها خداوند

 را برطرف نماید، و اگر کسی در وقت شدت و مصایب غیر از خداوند تواند آن می
 استغاثه جوید بدون شک شرك ورزیده است. مانند کسانیکه در وقت شدت و بال

و یا سخی جان!  یا حسین و یا فاطمه و یا رسول اهللا گویند: یا عبدالقادرجیالنی و می
 اسالم خارج همشکلم بگشا و به دادم برس، وغیره سخنان شرکی که بنده را از دایر

 باشد. می گرداند، زیرا نجات دهنده و مشکل گشا تنها خداوند می

 فرق میان دعا و استغاثه
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باشد. و هر استغاثه  عبادت میدعا لفظ عام است که مشتمل بر استغاثه و غیره انواع 
به  تواند، زیرا بنده در همه احوال، آسایش و مصیب، دعاست و هر دعا استغاثه شده نمی

گیرد. پس هرکسی در  شود اما استغاثه تنها در مصیب و بالها صورت می می دعا متوسل
که  وقت سختی و شدت جن، فرشتگان، قبور و امثال آنها را واسطه قرار دهد بدیهی است

است. همچنان اگر آنها را در وقت آسایش نیز واسطه و  شریکی قرار داده با خداوند
 شود. وسیله قرار دهد باز هم مشرك پنداشته می

 استغاثه یا کمک خواستن جایز

استغاثه یا طلب کمک یا طلب نجات یا پناه جستن ظاهري و محسوس به بعضی از 
ت، در روشنی دالیل واضح جایز است. مثال در یی که در تصرف آنهاسها ها در چیز انسان

غیره حاالتی که انسان حیوان درنده و هوقت جنگ با دشمن و یا گیر افتادن در پنج
بی باید بسوي تواند به داد رسد، ولی باید تنها به گفتار باشد و از نظر درونی و قل می
سیکه از مخلوق زنده متوجه بوده و بنده را فقط سببی از اسباب تصور کنند. پس ک اهللا

و قادر و حاضر کمک و یاري بخواهد به اتفاق علما در شرك داخل نیست، چنانکه 

ِيٱ ثَهُ َتَ�ٰ سۡ ٱفَ ﴿ کند: می را حکایت قصه موسی خداوند ِيٱ َ�َ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن �َّ  ِمنۡ  �َّ
 ِ  .]15[القصص:  ﴾ۦَعُدّوِه
(موسی)  ز دشمنانش، آن که از پیروان اویکی از پیروان او بود (از بنی اسرائیل) و دیگري ا«

 .»بود در برابر دشمنش از وي تقاضاي کمک نمود

خواهم، و یا بگوید: مرا  می و مانند کسیکه به انسانی بگوید: من از شر فالنی بتو پناه 
از شر فالن شخص نجات بده، و یا از شر فالن بفریادم برس و امثال آن که در قدرت و 

باشد که چنین الفاظ در همچو احوال شرك محسوب  می قادر و حاضر توان انسان زنده و
رود که از مرده یا انسان ناتوان و عاجز و غایب، و  می شود، بلکه زمانی شرك بشمار نمی

 یا بتی و یا قبري و یا جن یا فرشته کمک و پناه بخواهد.
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 استعاذه یا پناه جستن

 ان را از خطر محفوظ بدارد. استعاذه بمعناي پناه بردن و طلب چیزي که انس
 پذیرد:  می پناه جستن به دو امر انجام

ٓ ﴿ است: آیات ذیل ذکر یکتا: طوریکه در : پناه خواستن به خداونداول ِ�يُذَها �ّ�ِ
ُ
 أ

يۡ ٱ ِمنَ  َوُذّرِ�ََّتَها بَِك  و هرآینه من، او و نسل وي را از شر «. ]36عمران:  [آل ﴾لرَِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ لشَّ
 .»کنم می ملعون در پناه توشیطان 

ِۖ ٱ َمَعاذَ  قَاَل ﴿ :از زبان یوسف خداوند ههمچنان در فرمود ٓ  ۥإِنَّهُ  �َّ حۡ  َرّ�ِ
َ
 َسنَ أ

ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ  َواَيۖ َمثۡ   .]23[یوسف:  ﴾لُِمونَ ل�َّ
او آقاي من است، جاي مرا نیکو ساخت، قطعا  برم به اهللا می پناه )گفت (یوسف« 

 . »شوند نمی ران رستگارستمکا

  فَإَِذا﴿ :اهللا هو فرمود
ۡ
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ ٱب يۡ ٱ ِمنَ  �َّ [النحل:  ﴾٩٨ لرَِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ لشَّ

 . »خواهی قرآن بخوانی، از شیطان رانده شده به اهللا پناه ببر می گاه که پس آن« .]98

ُعوذُ « :و در دعاي آنحضرت
َ
ِ  أ عَ  بِا�َّ

ْ
َكِر�مِ  َو�ِوَْجِههِ  ِظيمِ ال

ْ
برم به اهللا بزرگ  می پناه« .»ال

 .»و به روي گرامیش
ُعوذُ « :آنحضرت  هو فرمود

َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ اِت  ا�َّ   .»َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ

 . »برم می ، از گزند مخلوقاتش پناه من به کلمات و سخنان کامل اهللا«
: مانند پناه جستن به عزت و ي متالزم خداوندها تپناه جستن به یکی از صفدوم: 

ُعوذُ «آمده:  چنانکه در دعاي آنحضرت  جالل خداوند
َ
َكِر�مِ  بِوَْجِهَك  أ

ْ
 پناه«. »ال

ُعوذُ « : و در دعاي دیگر آنحضرت .»برم به روي گرامیت می
َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ اِت  ا�َّ . »اتلَّامَّ

 . »برم به کالم پاك و کامل اهللا می پناه«
باشد، و  می از دعا است و دعا عبادت پس کمک و پناه جستن به ذات خداوند

به آن امر نموده است. و اگر کسی به غیراهللا پناه برده و کمک بخواهد بجاي  خداوند
یابد، و این ترس و اضطراب و  می عایدش شود، ترس و اضطرابش افزایشاي  اینکه فایده
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باشد. و  می ل وي در برابر کمک گرفتن از غیراهللاناتوانی جسمی و روحی سزاي عم
بود به مخلوقی از مخلوقاتش منتقل کرده که اینکار به اتفاق  عبادتی را که شایسته اهللا

 شرك محسوب شده است. هعلما ناجایز بوده بلکه از جمل
تواند رفع کند. و  بدیهی است که نیاز و حاجت بنده را جز اهللا سبحان، کسی دیگر نمی

را ثابت نموده، پناه جوینده در صورت عدم نفع در پناه جستنش به  نانکه واقعیت آنچ
هیچ چیزي دیگري قادر به دفع ضرر از وي شده  گردد که جز اهللا می متیقن غیر اهللا

 آورد و عظمت و جالل خداوند می تواند، پس در همچو حالت رو به خداوند نمی
ا﴿ اید:فرم می گردد. خداوند می بوي ثابت ۢ  ُهوَ  إِ�َّ  بَّةٍ َدآ ِمن مَّ ٓ  َءاِخُذ  .]56[هود:  ﴾بَِناِصَيتَِها

 .»را در دست دارداش  تعالی مهار هستی نیست مگر این که اواي  هیچ جنبنده«
شود،  می پناه جستن عبادت است و منتقل نمودن آن به غیر اهللا شرك اکبر محسوب

نماید  و جن پناه برده از آنها طلب کمک می و ستارگان ها ها و مرده پس کسانیکه به بت

ا﴿ فرماید: می . زیرا خداونداند شریک گرفته در حقیقت به خداوند  ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ
يۡ ٱ ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  .]36[فصلت:  ﴾٣٦ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ا به وسواس افکند پس به اهللا پناه ببر، چرا که او از سوي شیطان تراي  و اگر وسوسه« 
 . »شنواي داناست

بندگان را به پناه جستن و کمک خواستن از ذات یکتاي خویش امر  خداوند
 فرموده است زیرا استعاذه یا پناه جستن عبادت بوده منتقل ساختن آن به غیر خداوند

 شرك است.
 پناه بردن به مخلوق با سه شرط جایز است:

 شود در قید حیات باشد. کسیکه بوي پناه برده می -1

 شود در آنجا حضور داشته باشد. کسیکه بوي پناه برده می -2

 و قادر به انجام آن عمل باشد و آن کار نیز در حد توان بشر باشد. -3



 
 

 مانند انبیاء و اولیاء ها حکم طلب از مرده

ا و اولیا قادر به جلب به بندگانش آگاهی میدهد که مخلوقات وي مانند انبی خداوند
منفعت و دفع ضرر براي خود نیستند، چه رسد به اینکه قادر بر رساندن نفع و ضرر به 

�ُۡ�ِ ﴿ فرماید: می دیگران باشند. خداوند
َ
 َوَ�  ١٩١ لَُقونَ ُ�ۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُقُ َ�ۡ  َ�  َما ُ�ونَ �

نُفَسُهمۡ  َوَ�ٓ  �نَۡ�ٗ  لَُهمۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ 
َ
 .]192-191[األعراف:  ﴾١٩٢ ونَ يَنُ�ُ  أ

آفرینند، و خودشان مخلوقند  نمی گردانند که چیزي را می آیا موجوداتی را با اوتعالی شریک«
 .»دهند می توانند آنان را یاري کنند، و نه خود شان را یاري نمی و

و احد زخم برداشت،  هدر غزو و چنانکه ثابت است روي مبارك آنحضرت 
بر بعضی از مردمان مشرك در دعاي قنوت نماز فجر دعا نموده  همچنان ایشان

این آیت  لیکن خداوند .»خداوندا ! فالن و فالن را مورد نفرینت قرار بده« فرمودند: می

 ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ را نازل کرد
َ
 .]128عمران:  [آل ﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

یقینا پاسخ این  تام دارد؟ پس چه کسی مالکیت و اختیار »اختیار این کار با تو نیست« 
 تواند باشد. نمی کسی دیگر سوال جز اهللا

نِذرۡ ﴿: روایت است که وقتی آیت از ابو هریره
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

اي جمع « به پا خواسته و مردم را جمع نموده فرمودند: نازل گردید رسول اهللا .]214
توانم شما را از عذاب  نمی نجات دهید، زیرا من ذاب خداقریشیان، خویشتن را از ع

 چه از مال من میطلبی بخواه، ولیهر برهانم.......و اي فاطمه دختر محمد  خدا
 .]سیرت ابن هشام[. »نجات دهم توانم ترا از عذاب خدا نمی

یا ي که بر انبها گونه مصیبت و بالآشکار و واضح بیانگر آنست که هر این همه دالیل
و نایل  آید بخاطر بلند شدن مراتب آنان در نزد خداوند می فرود و اولیاي خداوند

باشد. چنانکه امتیان و پیروان آنان را آگاهی  می آمدن به پاداش و ثواب بزرگ خداوندي
دهدکه انبیا و اولیا مانند سایر بشر مخلوق بوده بر آنان نیز مصایب و مشکالت پیش  می
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کاري نیستند. و آنچه از  ردد که چیزي بدست آنها نبوده و قادر به هیچشود تا واضح گ می
است و  زند همه به اذن و ادارة خداوند می که از آنان سر همعجزات و امور خارق العاد
هیچ دخالتی ندارند. این همه بخاطري است تا مبادا شیطان  خود آنان در همچو امور

ه بر نصاري پوشیده ساخت تا که رفته رفته ادعا حقیقت را بر مردم پنهان نگهدارد چنانک
خداوند یا پسر خداست. پس وقتیکه بهترین مخلوقات  نمودند که حضرت عیسی

نند کاري را که توا می قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از خود نباشند، غیر ایشان چگونه
 شان بیرون است انجام دهند؟ کامال از حد توان

از یارانشان شهید شده و برخی هم زخمی  گامیکه برخیحنین هن ههمچنان در غزو
سردار  ز آنها دفع نماید با اینکه ایشاننتوانست ضرري را ا شدند ولی آنحضرت

. همچنان اصحاب اند برخوردار ین مراتب در نزد خداوندتر فرزندان آدم و از بلند
قتا آنها اولیاي اند و حقی ایشان که همه بهترین مردمان روي زمین بعد از پیامبر

اند، نتوانستند در روز غزوة احد ضرر را از خود دفع نمایند بلکه با شکست  خداوند
دچار این شکست  بزرگی روبرو شدند، زیرا بسبب نافرمانی اوامر و دستورهاي پیامبر

نتوانست این همه مصایب و شکست را از یاران خویش  شدند، ولی بازهم آنحضرت
و یاران  مه وقایع و امثال آن بیانگر این مطلب است که رسول خدادفع نمایند. این ه

گونه تصرف و اختیاري در دفع ضرر حتی از خویش نبوده، چگونه مردمان  ایشان هیچ
یا  از ایشان قادر به دفع ضرر و جلب منفعت خواهند بود مانند حضرت علی تر پایین

تبریزي و داتاگنج بخش و  یا سخی و شیخ عبدالقادر جیالنی و شمس حضرت حسین
 فالن پیر و فالن ولی و..... غیره.

احد زخمی شدند و  هایشان در غزو اند بهترین فرزندان آدم دانیم که پیامبر همه می 
خود را زخمی کند  چگونه ملتی که پیامبر« هاي ایشان شهید گردید سپس فرمودند: داندان

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ فرمود: نازل ااین آیت ر آنگاه خداوند »؟!رستگار خواهد شد
َ
 رِ مۡ ۡ�

 .]128عمران:  آل[ ﴾ءٌ َ�ۡ 
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تعالی یگانه  تعلق دارد و او بلکه همه امور به خداوند .»اختیار این کار با تو نیست«
 دبیر همه چیز بدست او قرار دارد.ذاتی است که ت

 ر سر بلندبعد از اینکه از رکوع دوم در نماز فج همچنان روایت است که آنحضرت
فرمودند:  می گرفتند و می ي افرادي راها گفتند، نام می نمودند سمع اهللا لمن حمده .... می

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ آنگاه این آیت نازل شد: »! فالن را و فالن را نفرین نماخداوندا«
َ
 رِ مۡ ۡ�

بن  مرونام صفوان بن امیه و سهیل بن ع و در روایتی دیگر آمده که آنحضرت  ﴾ءٌ َ�ۡ 
گرفتند و  می حارث بن هشام که از بزرگان قریش و سرومداران کفر و شرك بودند، را

بودند لیکن  ین دشمنان اسالم و پیامبرتر کردند. این اشخاص از سرسخت می نفرین
بر آنها قبول نشد، و همچنان نفرین ایشان نیز  بعدها اسالم آوردند، ودعاي آنحضرت

شان را درست  لکه آنان بعد از اسالم آوردن دیننگرفت بقرار  مورد قبول خداوند
 نموده و ثابت قدم بر آن باقی ماندند. پس وقتیکه بهترین فرزندان آدم که مصطفی

اختیار «در مقابل فرمودند:  میباشد دعاي ایشان در مورد آنان مستجاب نشد، و خداوند
پس دیگر مردمان به طریق اولی  »و تو مالک هیچ یک از امور نیستی این کار با تو نیست

 اختیاري در دست ندارند.
 با آواز بلند مردمان قریش را هنگامیکه آنحضرت همچنان در حدیث ابوهریره

برهانید،  اي جمع قریشیان، خویشتن را از عذاب خدا«مخاطب قرار داده فرمودند: 
و اقارب من! این  یعنی اي خویشان »توانم شما را از عذاب خدا نجات دهم نمی زیرا من

رابطه و پیوندي که میان من و شما است، در آخرت سودي برایتان نخواهد کرد اگر ایمان 
تعالی و پیروي  پرستی او با توحید و یگانه نیاوردید، پس خویشتن را از عذاب خداوند

 برهانبد، زیرا یگانه راه نجات همین است و بس.  پیامبرش
و  اوندان ایشان جز اینکه اوامر خداوندبیان نمودند که خویش آنحضرت

آنان  را از عذاب خدا ند سودي نخواهند برد زیرا آنحضرترا بپذیر رسولش
. بلکه  را دارند و نه کسی دیگر از بندگان خدا توانند و نه توانایی آن نمی ساخته برطرف
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تعالی  اوبه قدرت ملکوتی و جبروتی خود اختیار همه چیز را بدست دارد و  خداوند
 در کمال و جاللش یگانه است.

 من« فرمایند: می امبران به سرور زنان عالم، فاطمهپس وقتیکه سرور و ساالر پی
سخن حق  دانیم که آنحضرت . و ما می»توانم ترا از عذاب خدا نجات دهم نمی

، پس هنگامیکه نظري به پیر و پیر پرستان و مشایخ و خواص عصر حاضر اند فرموده
پرستی و همچنین به انحرافاتی که دامنگیر امت شده  یم، به حقیقت توحید و یگانهبیفگن

 تا مردم آنان را تعظیم و پرستش کنند، و اند بریم. و آنعده مردمانی که راضی می پی
از  روند و انواعی دانش بنام پیر و شیخ دنبال آنان می تعدادي از مردمان ساده لوح و بی

آورند، روز قیامت از پیروان خویش اعالن بیزاري و  می به اجرا در عبادت را در مقابل آنها
 فرماید: می برائت خواهند کرد، طوریکه خداوند

 .]14[فاطر:  ﴾كُِ�مۡ �ِِ�ۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ ﴿
. یعنی از عبادت شما بیزاري جسته و »کنند می و روز قیامت شرك ورزیدن شما را انکار«

شوند که شما را به  شوند که پرستش آنها از سوي شما بوده و منکر این می منکر آن می
آنان حکایت  از زبان گویند چنانکه خداوند می پرستش خویش فرمان داده باشند، و

 ﴿ است: نموده
ۡ
�َّ�َ�َ ٓ ْ َ�نُوٓ  َما َكۖ إَِ�ۡ  نَا  .]63[القصص:  ﴾ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّانَا ا

 .»پر ستیدند نمی جویم آنان (در واقع) ما را می اري)(بیز آنان) تبري بسوي تو (از«
گوید: این  می جویند و می شان بیزاري ساي گمراهی، یا شیاطین از پیروانیعنی: رؤ

گمراهی پیروان ما به اختیار و انتخاب خودشان بوده است و تالش ما آنان را به گمراهی 
ي ها د. بلکه خواهشمجبور نساخت بلکه خودشان در این امر صاحب اختیار بودن

 فرماید: می در آیات دیگر پرستیدند. همچنان خداوند می شان را خود

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يَدۡ  مِمَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  َعن َوُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  تَِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

کس که به جاي خدا کسی را به  ز آنا تر و کیست گمراه« .[األحقاف: ] ﴾٥ فِلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ 
ده شوند، آن معبودان دهد. و چون مردم گرد آور نمی خواند که تا روز قیامت او را پاسخ می دعا
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 . »ورزند می شان باشند و به عبادتشان انکار باطل دشمنان

پرستیدند  می این حال مشرکان در روز قیامت است! کسانیکه بتان و غیره مخلوقات را
آورده شوند و یامت گردشریک ساخته بودند چون در روز ق را با خداوندو آنها 

جویند و بر آنان لعنت و  می ، از آنان بیزارياند محشور گردند، آن بتان برایشان دشمن
آورد و آنها  می روز قیامت بتان را به نطق گویند. نقل است که خداوند می نفرین

ین فرشتگان، مسیح، عزیر، شیاطین و یا کنند، همچن می گران خود را تکذیب پرستش
معبودان امروزي مانند سخی صاحب، میرکابلی، پادشاه صاحب، امام صاحب، امام رضا، 
مال بزرگ ، خوجه غلطان ولی، شاه دوشمشیره، پیر بلند و میر بلند، اوپیان شریف، 

روز قیامت اعالن گران خود در  غیره نیز از پرستشغزنی و شمالی................ و هاي زیارت
گویند: ما هرگز شما را به پرستش خویش فرا نخوانده بودیم، و این  کنند، و می می برائت

بود  می دهند اگر جایز است خسارت دنیا و آخرت !! فرضا اعمالی را که مشرکان انجام می
ز کردند. امروز نی نمی جنگیدند و یا اعمال ایشان را تقبح نمی با آنان هیچگاه پیامبر

و از آنها طلب حاجت و یا آنها را وسیله  اند برخی از مردم به آستانۀ قبرها و پیران افتیده

ِ ٱ ُدونِ  ِمن بُُدونَ َوَ�عۡ ﴿ فرماید: می اهللا دهند. قرار می و واسطه میان خود و خداوند َّ� 
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما ُ�نَّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ �  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ

َ�ٰ ٱ ِ�  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  .]18[یونس: ﴾ ١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

 رساند و نه به آنان سود می پرستند که نه به آنان زیان می چیزهایی را و به جاي خدا«
  .»گران ما هستند شفاعت گویند: اینها نزد خداوند  می رساند و می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می و ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا  .]3[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ

د: ما آنها را جز براي این و گفتن اند تعالی سرورانی براي خود گرفته و کسانی که به جاي او«
 . »کنیم نمی که ما را به اهللا در مرتبه قرب نزدیک سازند، عبادت

 ي که قادر به رفع حاجات نیستند ولی مردم راها پس هر کسیکه به مردگان و یا زنده
، پرستشگران آنها در اند فریبند و خویشتن را معبودي براي جاهالن معرفی نموده می
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، زیرا شفاعتگران دروغین را که حقیقتی ندارند میان خود و اند زیدهحقیقت شرك اکبر ور
گونه حال مشرکان زمان جاهلیت قبل از اسالم بود که  ن، و همیاند قرار داده خداوند

بود،  علیه آنان به مبارزه و جهاد پرداختند. و اگر چیزي از اعمال آنان درست می پیامبر
کردند. پس یگانه راه نجات راه  نمی اشتند و نهی و تقبیحگذ می آن بر آنها را حتما پیامبر

انبیا و صالحان و پیروان واقعی آنهاست که باید بنده خویش را بر راه و روش آنان برابر 
را به یگانگی و بدون شریک و شفیع و واسطه پرستش کرده از وي  ساخته و خداوند

گمراهانی که سنگ و چوب و ي ها ثبات و استقامت بر توحید را طلب نماید، و راه
ترك نماید. و  اند قرار داده ها را وسیله و واسطه میان خود و پروردگار درخت و بت

باشد. و هر راهی  می گان اهللا سعادت و راه پیامبران و برگزیده این راه نجات، راه
نیست، پس راه  دیگري که موافق با اوامر و هدایات و ارشادات قرآن و سنت پیامبر

 را براي بندگان جاهل و نادان مزین و زیبا جلوه مراهی و راه شیطان است که آنگ
 دهد. می

سخی  هبارگر در بینیم ابیاتی چند را، که یکی از شعراي دعوت می در این مقام مناسب
خرافات و اعمال  هبارنندگان تقدیم نماییم. این شعر درجان سروده است خدمت خوا

گیرد نگاشته شده است. لیکن در  می دروغین علی صورت آمیزي که در جوار مزار شرك
آنها همچو اعمال زشت و ننگین و  هي را که در آستانها و زیارت ها حقیقت همه بارگاه

 دهد. می گیرد در برگرفته و مخاطب قرار می شرکی صورت



 
 

 سخی جان 

 قسم بنام سخی جان!
 نذر بنام سخی جان!

 مطلب و مراد ز درگاه سخی جان!
 بح و شام زیارت سخی جان!ص

 هفت دور و طواف بکعبه چل و یک حق سخی جان!
 نابینا را بینا کند سخی جان!

 امید هر شل وشُت زسخی جان!
 زن را زن دهد سخی جان! بی

 عقیم را اوالد زا سخی جان!
رمشکل مشکل کشا سخی جان!بهر پ 

 پیر و مرشد ایشانان سخی جان!
 خی جانسنگچل سخیست گدایان س

 قسم بنام سخی جان!
 نذر بنام سخی جان!

 گویم اي سخی پرستان سخی جان بتو می
 واضح بگو خدایم هست سخی جان

 روزي رسانم  هست سخی جان
 زنده کرد ما را سخی جان

 میراند ما را همین سخی جان می
 استغفراهللا، استغفراهللا، استغفراهللا

 هللانعوذ باهللا، نعوذ باهللا، نعـوذ با
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 لعنت بر ابلیس خانه ویران
 برم به آن خالق توانا پناه می

 از شر شیطان خانمانسوز
 و ازین شرك بزرگ

 و ازین گمراهی آشکار
 و ازین جهل و خرافات
 و ازین جهالت هویدا

 اید آخر از سخی جان چه ساخته
 اید از خداي یکتا  غافل و به او دل باخته

 اید نبافته چه بهتانی نیست که به او
 علی ولی اهللا است او در آن شکی نیست

 است او در آن شکی نیستولی و ولی اهللا 
 حبیب خدا است او که در آن شکی نیست

 ملقب به شیر خدا
 پسر عموي رسول اهللا

 داماد پیامبر آخر زمان است
 گمان است خلیفه چهارم بی

 بشارت بهشت و جنتان است که در آن شکی نیست
 این همه اوصاف و خصایل با

 از بهترین و بهتران انسان است
 لیک نه ملک است نه صاحب عرش و کرسی و فلک

 روح پاکشان در قنادیل زیر عرش است
 نه در مرقد و زیر گنبد سخی جان
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 نه به دور و بر دیگ سخی جان
 بهتان مبند و از حد مگذر

 آنچه از حد بگذرد  رسوا  شود
 عزیزم!

 ن مگو میله خانه بگوسخی جا
 گل سرخ مگو تنبه و تیله خانه بگو
 دعا خوانی مگو چشم چرانه بگو
 تعویض مگو خط عاشقانه بگو

م مگو دیدار زنان را بهانه بگود 
 مخلصان ایشانان را همه یکسر دیوانه بگو

 چف وکف مگو کیسه بري رندانه بگو
 دیگ روضه مگو به جیب دولت خزانه بگو

 سخی جان بگو یا تحفه فقیرانه بگو یا رشوت
 هیچی مگو انکم تَکس گدایانه بگو

 اند مردمان قدیم و مثلیست قدیمانه چه خوش گفته
 تا احمق در جهان است مفلس در نمیمانه

 چل شب و روز جشن است در سخی جان
 یک طرف سحر است و جادوگران

 طرف دیگر قصه از اسرائیلیان
 و مداریانچه گرم بازار مداحان 

 اي خادمان درگه و دربار سخی جان
 همین است زیب و زینت سخی جان

 قسم بذات پاك آن  سبحان
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 اینهمه مکر و فریب است از جانب شیطان
 چشم بصیرت باز کن فقط شیطان صفتانند بمیدان

 افسوس و صد افسوس بچشم کور و گوش کر مالیان
 رخگویند صدها کور بینا میشود در جشن گل س

 کو! چشم کور دل عالمان که باز نشد
 کو! دست و پاي منع کنندگان که باز نشد

 کو! گوش کر عارفان که باز نشد
 کو! زبان گنگ خطیبان که باز نشد

 بینند مزخرفات و از جمله خاموشانند می
 فهمند یا کتاب بر دوشانند دانند و نمی گویا نمی

 روشانندیا بزدل به او باید گفت یا ایمان ف
 نوشانند اهللا درمیان آتش به او زقوم میءانشا

 سیل گل سرخ زینتی سخی جان شد
 میله نوروز زیبی سخی جان شد

 از نامش هویداست سیل است و میله
 شرم است اگر بدانی شر است اگر ندانی

 اي عارفان!  اي عالمان!  اي زاهدان!
 !اي فاضالن! اي مؤمنان! اي امتان و اي بندگان
 چه فرقست میان زیارت خانه و بت خانه؟

 بینم من که فرق میان بت خانه و قبر خانه نمی
 مشرکان بت پرست نیز به خدا ایمان دارند

 ایمان بخدا و نذر و درخواست به بتان
زي و نذر به مناتقسم به ع 
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 بت پرستان مشرکانند نه کافران
 قبر پرستان نیز مشرکانند نه مسلمان

 ستان مکه همچون قبر پرستان امروز از خدا منکر نبودندپر بت
 خوردند ولی قسم بنام بتان می

 همچون مشرکان قبر پرست!
 کردند درخواست و طلب از بتان می

 همچون مشرکان قبر پرست!
 رفتند براي رفع مشکل پیش بتان می

 همچون مشرکان قبر پرست!
 بردند یخویشتن را گنهگار دانسته به بتان پناه م

 تا بتان شفاعت محتاجان کند، عذرخواهی بندگان کند
 همچون مشرکان قبرپرست!

 شان بخدا قریب بودند بتان  بگمان
 دانستند و خویشتن را از خدا دور می

 همچون مشرکان قبر پرست!
 هر چند خداوند بما نزدیک است از شهرگ گردن

 شنود آنچه بگوئی او شنواست و می
 لند چه زیر لب چه در دلچه بصداي ب

 ها آگاست او تعالی است که از راز سینه
 او هر عملت را بیننده ا ست

 ها چه در روشنی چه در تاریکی شب
  چه آشکار چه پنهان

 ذات پاك اوست فریاد رس بیکسان
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 فقط اوست دهنده و گیرنده
 اي آنچه او دهدت کیست منع کننده

 اي هندهو آنچه او ستاند از تو کیست د
 شادمانی و فرح زاست او
 درد و غم و الم زاست او

 یادش تسکین دل  ذکرش اطمینان قلب است
 فروتنی و سجده بدرگاه او ایمان قلب است
 با خبر! شیطان هر لمحه در کمین توست

 آور از جانب راست و ز جانب چپ حمله
 از مقابل و عقب وزجانب  فوق و تحت

 اخبر مروعزیزم! بیخبر مباش ن
 پرستی و قبر پرستی نیست فرقی میان بت

 خورد شنیدم ابوجهل لعین به بخدا قسم می
 در میدان معرکه و غزوه  بدر
 او بود مشرکان مکه را  صدر

 در حضور هر دو لشکر از خدا درخواست کرد
 خداوند نیز دعایش را راست کرد

 کند کند وز خدا استدعا می گوید و دعا می می
 وندا! امروز بکسی نصرت ده که برحق باشدخدا

 از بین ببر آنکه را پیرو دین ناحق باشد
 افسوس! تا لمحه مرگ ندانست حق چیست

 شناسیم دلیل و فخر بر آن بود که خدا را می
 دانیم!!! ها را فقط وسیله رسیدن بخدا می بت
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 سازیم!!! گونه وسیله می ما نیز سخی جان را همین
 ها چه بودند و تصویر که بودند؟؟؟ آخر این بت

 تا شیطان توانست آنان را قانع به عبادت کند
 نزد آنان دلیل و منطق باید بود

 تا سنگی مورد پرستش قرار گیرد
 همچون قبر پرستان که صدها دلیل دارند

 هاي بزرگان بودند ها در اصل عکس و مجسمه بت
 مردمان نیک حتی اولیاي وقت و زمان بودند

 ها در ابتدا براي یاد بود ساخته شد این مجسمه
 بفرمایش ابلیس بر سرش سقفی انداخته شد

 رفته رفته بت خانه شد و صنم خانه شد
 بآلخر تبدیل به معبد خانه شد

 بمفتی این بتان بیجان صاحب قصر و کاشانه شد
 آنقدر زرق و برق و جلوه افروزي بخشید به او شیطان

 ان و بهر دل دلخانه شدتا حرم سراي شاه
 کسی را ز قضا مطلبی بر آورده شد
 پس همین یک دلیل دوصد بهانه شد

 دسته ابلیس صاحب دستانه شد بیل بی
 عالم خدا غرق این عمل مشرکانه شد

 نه در عمق حقیقت کس در آمد نه هم چارو طرف دید
 تعقیب رسم نیاکان و سفر کور کورانه شد

 و!!!بشنو عزیزم هنوز بشن
جرا مدهخواهی تصدیق کن خواهی م 
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 من گواه این گمراهیم  خدا گواست
 بخدا زمین گواه آسمان گواست

 ابر گواه  برف گواه باران گواست
 حتی سفید سفید کبوتران گواست

 عوام دانا گواه مال و عالمان گواست
 هرکه رود درین راه پرخطر

 کند ظلمیست که بر خود می
 ندکَ خود می گوریست که بر

 کبوتران سفید روضه را بهتر ز مالئیک مدان
 »مندر«کبوتران زیبا اند چه در روضه چه در 
 تو در یافتی ازینجا گنج و خزانه

 او نیز دریافت بخود جاي آب و دانه
 گویم عزیزم! باز آي! عزیزم باز آي! بتو می

 خداي داري همچون رحمان و رحیم
 کریمرب غفور و غفار و هم  

 هم صمد و ستیر و هم حلیم
 قادر است و دانا و هم حکیم

 تر از همه مهربانان بخشاینده مهربان  مهربان
 ذات پاك اوست  سخی و حاجت روا

 گیر مشکل کشا و هر افتاده را دست
 عیب نیست! انسان بول افگن را
 بنده خاکی و مرده بنی آدم را

 بنده حاجت مند را حاجت روا نامی؟
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 غوث االعظم دستگیر و مشکل کشا نامی
 خواجه پارسا و گنج بخش داتا نامی
 یا حضرت علی را کان سخا نامی

 عیب نیست صفات آن کبریا را بر انسانی پر از خطاها مانی
 مقام انسان نادان کجا و صفاتی آن رحمن کجا

 کجا دربار گنج بخش داتا کجا عرش اهللا
 ارساخواجه آبجوش ولی یا خواجه پ

 خواجه غلطان ولی یا دربار امام رضا
 گذرگاه شریف زیارت پیر بابا

 کجا این خفتگان کجا آن خداي زنده و بیدار
 خفتگان را بگذار تا بخوابند همچون خواب عروس

 (ادامه دارد) 



 
 

 توسل 

باشد. پس اصل آن قصد  توسل به معناي انتخاب وسیله براي رسیدن به هدف می
 مورد نظر است.رسیدن به هدف 

که دعا کننده با دعاي خود چیزي را یکجا نموده  اینست توسل جستن به خداوند
آن وجود داشته باشد تا  تا سبب پذیرش آن گردد. و الزمی است که دلیلی از شریعت بر

توانیم. پس  نمی دعایش قبول گردد، و دلیلی جز از راه شریعت، از دیگر راهی در یافت
تعالی دعایش را بپذیرد، و  دهد تا او قرار می یله میان خود و اهللاهرکسی چیزي را وس

تعالی  است که او چیزي را نسبت داده آن هم بدون دلیل شرعی باشد، پس بر خداوند
به سبب آن وسیله دعایش  را نگفته است، زیرا وي چگونه دانسته است که خداوند آن
مه موقوف به اینست که شریعت باید در پذیرد؟ دعا خود عبادتی است و عبادات ه می را

بر کسانی رد نموده که پیروي از راه و  ارائه نموده باشد. خداوند مورد آن دلیلی را
 را شریعت قرار نداده و اینگونه عمل را شرك خوانده تعالی آن کنند که او می روشی

مۡ ﴿ فرماید: می
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ  .]21[الشوري:  ﴾�َّ

بدان اجازه نداده، از  ی است که برایشان آنچه را خداوند(کفار) شریکان یا مگر براي آنان«

َُذوٓ ٱ﴿ فرماید: می همچنان. »اند دین مقرر کرده َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ َّ� 

ۡ ٱوَ  ٓ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ حَ َمِسيل مُِروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ُبُدوٓ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا ٰ  ا ٓ  �ۖ ِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ� ا ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ  َ�مَّ

 .]31: التوبة[ ﴾٣١ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
اینان (عیسویان) دانشمندان و راهبان خود را بجز اهللا به خدایی گرفتند و مسیح پسر مریم «

نبودند جز این که خداي یگانه را بپرستند، معبودي جز او نیست، منزه است  را، با این که مامور
 .»گردانند می تعالی از آنچه با او شریک او

 

 انواع توسل
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 توسل دو گونه است : مشروع و ممنوع .
 مشروع بر پنج قسم است: : توسلاول

ِ ﴿ فرماید: می اهللا :ي مبارك وصفات واالي اهللاها توسل به نام -1  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  ءُ َما

ي نیکو است پس (به هنگام ها نام و براي اهللا« .]180[األعراف:  ﴾بَِها ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ
 .»ها بخوانید ستایش درخواست حاجات خویش) او تعالی را به آن نام

غیره. و باید نظر به رحم کن، و یا غفور مرا ببخشاي، ومثال بگوییم: یا رحیم بر من 
 و یا صفتی از صفاتش را در دعا ذکر نمود. ي خداوندها طلب خویش نامخواست و 

 : تعالی توسل به ایمان و طاعت او -2

ٓ ﴿ از زبان مؤمنان: خداوند هو این خود عبادت است مانند فرمود �ََّنا َنا رَّ  َناَسِمعۡ  إِ�َّ
نۡ  نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�َنادِي اُمَنادِيٗ 

َ
ْ  أ ۚ امَ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا  اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َر�ََّنا نَّا

َنا  ٱ َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
 .]193عمران:  [آل ﴾١٩٣ َرارِ بۡ ۡ�

کرد که به پروردگار خود  می ! ما صداي منادي را شنیدیم که به ایمان دعوتپروردگارا«
! و ما هاي ما را بپوشان ما را ببخش! و بدي ! گناهانید و ما ایمان آوردیم، پروردگاراایمان بیاور

 . »را با نیکان بمیران

را  دعا کننده باید خداوند توسل باپیشکش نمودن حالت و وضع دعا کننده: -3

 إِّ�ِ  َرّبِ ﴿: موسی هیکتا دانسته و در طلب حاجات اظهار عاجزي نماید، مانند فرمود
 ٓ نَزلۡ  لَِما

َ
 .]24[القصص:  ﴾فَقِ�ٞ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  إَِ�َّ  َت أ
 . »پروردگارا! من به هر خیري که بر من بفرستی فقیرم (نیازمندم)«

 ِ�  َ�َناَدىٰ ﴿ جست: می در شکم نهنگ بود این چنین توسل همچنان زمانیکه یونس
لَُ�ٰ ٱ ن ِت لظُّ

َ
ٓ  أ ٓ  هَ إَِ�ٰ  �َّ نَت  إِ�َّ

َ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ  ِمنَ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ  ۥَ�ُ  َناتََجبۡ سۡ ٱفَ  ٨٧ لِِم�َ ل�َّ

ۡ ٱ ِ�  ُۨ�  لَِك َوَ�َ�ٰ  َغمِّۚ لۡ ٱ  .]88-87[األنبیاء:  ﴾٨٨ مِنِ�َ ُمؤۡ ل
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! منزهی تو! من از (شکم نهنگ) صدا زد: خداوندا! جز تو معبودي نیست ها و در تاریکی«
مؤمنان را گونه  ز آن اندوه نجاتش بخشیدیم، و اینستمگاران بودم. ما دعاي او را پذیرفتیم، و ا

 .»دهیم می نجات

: مانند نماز، حج ، نیکی به والدین، حفظ حقوق و رعایت توسل به اعمال نیک -4
آن را بپسندد، چنانکه سه نفر  امانت، قرائت قرآن، روزه گرفتن و غیره اموریکه خداوند

غار را بست و هر کدامی  هبزرگ آستان هدر غاري پناه بردند تا شب را بگذرانند و صخر
به اعمال نیک شان متوسل شدند تا آنکه غار باز شد. و جایز است که بگوید: اي 

من بخاطر رضاي خودت مشکل فالن بنده را حل نمودم پس خودت مشکل  خداوند
ا جز تو میدانی که من نماز و روزه و حج و..........ر مرا بگشا، و یا بگوید: اي خداوند

 مرا ببخش، و امثال آن .ام، پس  بخاطر رضاي خودت انجام داده
 توسل به طلب دعا از نیکو کارانی که در حال حیات هستند: -5

مانند اینکه شخصی نزد مرد نیکوکاري رفته و خواهش کند که در حق من دعا کن تا 
 آنرا بپذیرد. خداوند

 دوم: توسل ممنوع : این هم انواعی دارد مانند: 
 ه اینگونه توسل نوعی از شرك است.و مردمان غایب ک توسل به دعاي مردگان -1
چه در حیات ایشان و یا بعد از وفات ایشان ناجایز  توسل به جاه و مقام پیامبر -2

تواند جز خود  به کسی دیگر نفع رسانیده نمی و بد عت است. زیرا جاه و مقام پیامبر
 پس درست نیست که گفته شود: ،ایشان

 و امثال آن. زیرا اصحاب پیامبر کن، فومرا ع و آل محمد خدایا به خاطرمحمد
 .اند و اهل بیتش اینکار را نکرده

حضرت  براي بارش باران به دعا عموي پیامبر روقمسلمانان در عهد عمر فا
که از دنیا  ، در حالی که زنده بود توسل جستند، اما به پیامبرعباس بن عبدالمطلب

 رفته بودند متوسل نشدند. 
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کار و صالحان، امري جدید و بدعت ن به جاه و منزلت افراد نیکوجست همچنین توسل
بر اصحاب پوشیده نبود و به خوبی  أن رسول اکرماست و علی الرغم اینکه جایگاه و ش

 جستند. نمی توسل آنحضرت شناختند، اما با وجود آن هم به جاه و منزلت می ایشان را
 شود: بال خوانده می ي شرعی که پیش از نزول مصایب وها برخی از دعا

و  ین راه، خواندن وردهاتر بخاطر جلوگیري از خطر و آثار جادو بهترین و پر منفعت
 دهد، از جمله: می ي شرعی است که بنده را در پناهگاهی مستحکم قرارها دعا

 خوندن آیت الکرسی بعد از اداي هر نماز فرضی، و هنگام خوابیدن. کسیکه -1
 قرار رسی مواظبت داشته باشد، در حفظ و پناه خداوندهمیشه بر تالوت آیت الک

 تواند. گیرد و شیطانی بوي نزدیک شده نمی می

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ يها تالوت سوره -2 َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ و ﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ و ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 بَِرّبِ  أ

سه بار بعد از نماز  عقب هر نماز فرضی یکبار، و سه بار بعد از نماز صبح و ﴾�َّاِس ٱ
 مغرب و سه بار هنگام خوابیدن. 

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿: بقره هتالوت نمودن دو آیت اخیر سور -3 نزَِل  بَِما
ُ
سوره،  تا آخر ﴾...أ

کند،  می را بخواند، وي را کفایت شب خوانده شود، زیرا کسیکه در شب آن در ابتداي هر
 ثابت است.  چنانکه از آنحضرت

ُعوذُ «جستن بسیار با این دعا: پناه  -4
َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ اِت  ا�َّ نزد  »َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ

. »برم می ، از گزند مخلوقاتش پناهمن به کلمات و سخنان کامل اهللا«احمد و نسایی یعنی 

این دعا در شب و روز و هنگام فرود آمدن به منزل یا بنا یا صحرا و همچنان در بحر و 
هر کسی در منزلی یا جایی فرود « اند فرموده شود، زیرا آنحضرت نیز باید خوانده فضا

ُعوذُ «آید و بگوید: 
َ
ِ  بَِ�ِلَماِت  أ اِت  ا�َّ من بکلمات و سخنان اهللا، از « »َخلََق  َما رَشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ

ضرر تا وقتی در آن مکان باشد هیچ چیز و هیچ کس به او  »برم می گزند مخلوقاتش پناه
  ».تواند نمی رسانیده
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ِ  �«خواندن این دعا در آغاز هر روز و شب سه بار:  -5 ِى ا�َّ
َّ

 اْسِمهِ  َمعَ  يرَُضُّ  الَ  اذل

ءٌ  رِْض  ىِف  ىَشْ
َ
َماءِ  ىِف  َوالَ  األ ِميعُ  َوُهوَ  السَّ َعِليمُ  السَّ

ْ
  .]نزد ابوداود و ترمذي[ »ال

رساند و او  نمی نه در زمین و نه در آسمان، زیانبه نام خدایی که با ذکر نام او هیچ چیزي، «
 .اند به خواندن و مداومت به این دعا ترغیب نموده آنحضرت .»شنوا و آگاه است

 شود: می ي شرعی که بعد از فرود آمدن بال و مصیبت خواندهها دعا
ثابت و وارد است و  غیره که از پیامبرها، جادو و ي که بخاطر عالج از مرضها دعا

 از: اند خواندند عبارت می را یشان بر یاران خویش آنا

ْذِهِب  انلَّاِس  رَبَّ  اللَُّهمَّ « :گفتن -1
َ
َاَس، أ

ْ
نَْت  اْشِفهِ  ابل

َ
اىِف  َوأ  ِشَفاُؤَك، إِالَّ  ِشَفاءَ  الَ  ، الشَّ

 صحیح بخاري و ابوداود » َسَقًما ُ�َغاِدرُ  الَ  ِشَفاءً 
و شفایی جز اي  ن و شفا ده که تو شفا دهنده! پروردگار مردم، سختی را بر طرف کخدایا«

 شود. می سه بار خوانده. »شفایت نیست، شفایی که بیماري را نگذارد
 آمده و فرمود: خدمت پیامبر روایت است که جبریل از ابوسعید الخدري -2

ِ  بِاْسمِ « ْرِ�يَك  ا�َّ
َ
ءٍ  لُكِّ  ِمنْ  أ وْ  َ�ْفٍس  لُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  يُؤِْذيَك  ىَشْ

َ
ُ  َحاِسدٍ  َ�ْ�ِ  أ  بِاْسمِ  �َْشِفيَك  ا�َّ

 ِ ْرِ�يَك  ا�َّ
َ
 .]سنن ابن ماجه و مسند احمد[ »أ

نمایم، از شر هر نفس یا چشم  می کند مداوایت می چه اذیتتاز هر بنام خداوند«یعنی: 
  .»کنم می مداوایت دهد، بنام اهللا می شفایت حسود، اهللا

ُل «شود:  مریض خوانده می دعاي که بر -3
َ
ْسأ

َ
َ  أ َعِظيمَ  ا�َّ

ْ
َعْرِش  رَبَّ  ال

ْ
َعِظيمِ  ال

ْ
نْ  ال

َ
 أ

 ].ترمذي و ابوداود[ »�َْشِفيَك 
هرگاه این دعا . »طلبم که شفایت دهد می از پروردگار بزرگ، خداوند عرش بزرگ،« یعنی: 

 دهد. می او را شفا هنگام عیادت مریض هفت بار خوانده شود خداوند



 
 

 :ادوگر و شعبده بازحکم رفتن نزد فالبین، ج

بر مریض و غیر مریض جایز نیست که نزد فال بینان، و کسانیکه ادعاي علم غیب را 
دارند برودند، به این منظور که اسرار بیماري خویش را بداند. همچنان جایز نیست که 
سخنان آنان را تصدیق نمایند زیرا آنها از اموري که آگاهی ندارند پیشگویی نموده مردمان 

 هاي کافریکه با آنها ارتباط دارند کمک و استعانت فریبند و یا از جن می دان رانا
جویند. این چنین مردمان اگر ادعاي علم غیب نمایند نظر به حکم شریعت کافر  می

آنکه نزد «فرمایند:  می است و بس. پیامبر هستند، زیرا دانستن علم غیب خاص به اهللا
دهد) و  می جاي گم شده و مال دزدي شده را نشان (عراف کسی است که عرافی بیاید

چیزي از وي پرسش نموده و او را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول  هباردر
(غیبگو و  هرکس نزد کاهنی« فرمایند: می همچنان آنحضرت ]صحیح مسلم[ ».شود نمی

نازل شده  محمدیش تصدیق بکند، با این کار، به آنچه بر ها منجم) برود و او را در گفته
از من نیست کسیکه فال « فرمایند: می همچنان ]ابو داود و ترمذي[». کفر ورزیده است

(غیبگویی و منجمی) و یا براي او  بگیرد و یا براي او فال گرفته شود، یا کهانت بکند
کهانت شود یا جادو بکند و یا بخاطر او جادو شود، و هر کس نزد کاهنی برود، و او را 

». نازل شده کفر ورزیده است یش تصدیق کند، با این کار، به آنچه بر محمدها تهگف در
 ].نزد احمد و بیهقی و حاکم[

ن و شعبده بازان و منجمان و در احادیث فوق از رفتن نزد غیبگویان و فال بینا
گران و دجاالن و امثال آنها منع صورت گرفته است و هرکه سخنان ایشان را  جادو

 ه و آنها را راستگو بپندارد، عقوبت شدیدي را در پیشرو دارد. پس برتصدیق نمود
دوري جسته دین و ایمان خویش را در  دین ن الزم است که از همچو مردمان بیمسلما

 امان محفوظ نگهدارد.
حرفوي عالیمی دارند که بخاطر احتیاط و حذر، برادران و  این مردمان دروغگوي 

 سازیم: می اهخواهران مسلمان را از آن آگ
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گیرند تا  می کنند و تسبیح در دست می کنند و انگشتر به دست می * ادعاي دینداري
 سوي خود جلب کنند. مردم را به

دهند تا تظاهر به نیکوکاري و صالح  می * خود را به نسب و خاندان شریفی نسبت
 کنند مانند آغاصاحب، سیدفالن، میر فالن و......

 آگاهی ندارند. * از قرآن و علوم شرعی
 پرسند. می * غالبا نام مادر مریض را

 * در هنگام خواندن دعا بر مریض فقط در ابتدا بعضی آیات قرآن را با صداي بلند
 گیرند. می ي خویش کارها خوانند، سپس از طلسم می

کسانی که علیه فرد بیمار  هبارند نوع بیماري ، مکان سحر، یا در* از امور غیبی مان
 .دهند می کنند اطالع می توطئه

کنند که خون  می خواهند یا به او توصیه می * گاهی مقداري از مو یا لباس بیمار را
 حیوانی را بریزد.

دهند و او را از باز کردن آنهایی که  می و........را ها * به فرد بیمار طلسم ، مهره یا نخ
 کنند. می منع اند بسته شده

فتن نزد همچو مردمان بپرهیز و توکلت را پس برادر و خواهر مسلمان! از ر
بخواه و دعاهاي شرعی را خودت بر خود بخوان و دم  کن. شفا را از اهللا بخداوند

ترا  نزدیک شوي به همان اندازه بلکه بیشتر از آن خداوند کن، و هر قدر بخداوند
سانی که دهد. هیچگاه جادوگر، فالبین، کف شناس، نجومی و ک مورد لطف خود قرار می
کنند را تصدیق منما، زیرا دنیا و آخرتت خدا نا خواسته بر باد  می چیزهاي گم شده را پیدا

ي انسی و ها خواهیم که همه مسلمانان را از شر شیطان می هوا خواهد رفت. از خداوند
کشانند،  می شان را به تباهی بیخبر را فریب داده دنیا و آخرت جنی و دجاالنی که مردمان

 دهد. نجات
 مصطفی وسلم تسليام كثريا.ـوصلی اهللا علی النبی ال
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