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 مقدمه

 وصحبه آله وعىل بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده هللا احلمد

 :بعد ماأ وعده صدقوا نيالذ
 یاست دانستن امور یمسلمان الزم یکه دانستن آن برا یزیچ اولین

سنت رسول تاب الله و کاو را درست و موافق با  ینید یاست که باورھا
در امان مانده فضل و رحمت الله  یسازد؛ تا از خشم و عذاب الھ می جالله

 ند.کن مشرف یمتعال شامل حال او شده وی را به بھشت بر
 ینکوتاه و آسان در اصول د ییھا شما شامل درس ۀدست داشت کتاب

 یزیاسالم را بفھمد و بداند چه چ یناسالم است تا خواننده اساس و اصول د
 اسالم خارج یرۀاو را از دا یزیو چه چ کند می را در اسالم داخلاو 
 اند.گرد می

و محاسن اسالم و  ھا یھا به خوب درس ینا یخواننده از البال ھمچنان
 ید پگرد می کفر و نفاق و آنچه سبب نقض اسالم بنده یو خطرھا ھا یزشت
 .یداز آن برحذر نما یزرا ن یگرانو د یدجو یبرد، تا خود از آن دور می

 ینو اول یدمربوط به توح یلمسا ینھا سعی شده تا مھمتر درس ینا در
 ۀگردد تا توش یانکه دانستن و عمل کردن آن بر بنده الزم است ب یواجبات
 معلمان باشد. یبرا یدانستگان و ابزار یبرا یو تذکر یانمبتد یراه برا
و آن را  یرددربار خود بپذ ھا را به درس ینآرزومندم که الله متعال ا و

 پربرکت و سودمند گرداند.

 نيمجعأ وصحبه آله عىلو حممد ناينب عىل اهللا وصىل





 
 
 

 درس اول:
 محمد رسول الله) ال إله إال الله( معنای کلمۀ شهادت

اسالم است، که با خواندن آن بنده در  ینو رکن د یهشھادت پا ۀکلم
و شھادت ندھد،  یکلمه گواھ ینبه ا یکهد، و کسگرد می اسالم داخل

 جیامبراست که پ یتروا ب. از عبد الله بن عمرشود یمسلمان شمرده نم
نْ  َشَهاَدةِ  مَخٍْس  ىلَعَ  اإلِْسَالمُ  بُِ�َ « فرمود:

َ
نَّ  ال � إال اهللا أ

َ
ًدا َوأ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

 ُ
ُ

َالةِ  َو�ِقَامِ  َورَُسوهل اَكةِ  َو�ِيتَاءِ  الصَّ َيِْت  وََحجِّ  الزَّ
ْ

  ١.» َرَمَضانَ  وََصْومِ  ابل
 دادن یگواھ: است دهیگرد استوار زیچ پنج بر اسالم یھا هیپا و اساس«

 ج محمد هکنیا گرید و سزاوار عبادت نیست، الله جز یمعبود چیھ هکنیا به
 خانه ردنک حج، اتکز پرداخت ،نماز داشتن پا بر ،است أالله فرستاده

 روزهو  )باشد داشته را آن جسمانی و یماد ییتوانا هک یسک یبرا( أالله
 .»رمضان ماهگرفتن 
 دانستناست،  واجب بنده بردانستن آن  امر دینی مھمی که نیاول پس

 .است آن به متعلق لیمسا و احکام و شھادت ۀکلمدرست  یمعنا
 دانستناست،  واجب بنده بردانستن آن  دینی مھمی که امر نیاول پس

 .است آن به متعلق لیمسا و احکام و شھادت ۀکلمدرست  یمعنا
به او  فرستاد منی به معلم و دعوتگر ثیح به را سمعاذ یوقت ج امبریپ

 « :ندفرمود
َ

إَِذا ِجئْتَُهْم فَاْدُ�ُهْم إِىل
ْهَل ِكتَاٍب فَ

َ
يِت قَْوًما أ

ْ
ْن �َْشَهُدواإِنََّك َستَأ

َ
 أ

 .علیه متفق -١
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 ُ  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
َطاُعوا لََك بَِذلَِك فَأ

َ
إِْن ُهْم أ

ًدا رَُسوُل اِهللا فَ نَّ ُ�َمَّ
َ
، َوأ

ْلٍَة....
َ

َ قَْد فََرَض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويل نَّ ا�َّ
َ
 ١».أ

 تا کن دعوت راھا  آن پس ،ی رفتخواھ کتاب اھل از یقوم نزد تو ھمانا«
 و رسول محمد نکهیا و ستین أالله جز یبرحق معبود که دھند یگواھ

 راھا  آن کردند، یرویپ تو از امر نیا درھا  آن اگر. باشد می أالله ۀفرستاد
گاه  نموده فرض شانیا بر نماز وقت پنج روز و شب ھر در أالله که کن آ

يَُ�نْ « :فرمود نیچن یبخار لفظ در و ٢.»...است
ْ
َل  فَل وَّ

َ
ْهِ  تَْدُعوُهمْ  َما أ

َ
 إيِل

ِ  ِعبَاَدةُ   .»وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
 به أالله پرستش یدھ می دعوت آن به راھا  آن که یزیچ نیاول پس« 

 »...است یگانگی

نیز وارد شده آن ھنگام که  ÷کلمه شھادت در حدیث جبریل
ایمان و احسان است از  ،در مورد مراتب دین که عبارت از اسالم ÷جبریل
این جبریل «شان فرمودند:  به یاران جحضرت  آن پرسید، سپس ج پیامبر

 ».بود آمد تا امور دین تان را به شما بیاموزد

بداند، در آن را  از اینرو اولین امری مھم از امور دین که باید مسلمان
 بیان شده است که اولین مرتبۀ آن اسالم و اولین رکن ÷حدیث جبریل

 .باشد می اسالم کلمۀ شھادت

 )ال إله إال الله( درس اول: معنای
ال إله إال الله یعنی: ھیچ معبودی سزاوار عبادت و پرستش نیست، مگر 

 متفق علیه. -١
 .بعباس ابن تیروا به مسلم حیصح -٢
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 . و کلمۀ (إله) یعنی معبود.أالله
عبادت شود، عبادت آن باطل و مردود  أپس ھر چیزی که به جز الله
پرستد، مشرک و کافر  می چیز دیگر را أاست. و ھر کسیکه غیر از الله

 :فرماید می أاللهکه  چنان است.

ِ يَۡدُع َمَع  َوَمن﴿  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  ٱ�َّ
  .]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ 

ت یبر حقان یلیچ دلیه ھکرا فرا بخواند  یگریس جز الله معبود دکو ھر «
 . »شوند یافران رستگار نمک گمان یآن ندارد. حساب او با الله است. ب

است،  یزحرام مطلق و ناجا یراللهعبادت نمودن و معبود قرار دادن غ پس
باشد  یااز اول یا یول یامقرب و  ۀفرشت یارسول باشد و  یا یمعبود، نب ینچه ا

 یھمه مخلوقات را خاص برا أالله یراباشد. ز یرهو غ یسنگ یادرخت و یاو 
 مستحق آن اناست که تنھا الله سبح یحق یناست و ا یدهعبادت خود آفر

 :فرماید می یکه. طورباشد می

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
  .»ام یافریدهکنند ن یآنکه مرا بندگ یو من جن و انس را جز برا«

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ :فرماید می و َحٌد  ٱ�َّ
َ
 .]١[اإلخالص:  ﴾١أ

 ».است یکتا ۀیگانبگو: الله «

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿ :فرماید می و در موضع دیگر  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 .]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣ ٱلرَِّحيمُ 

جز او وجود ندارد،  یگانه است، معبود به حقی یشما معبود و معبود«
 ».بخشنده و مھربان است

 ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿ :فرماید می و
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ِ َرّبِ   ]٦٥[المؤمن:  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 یادپس او را به فر یست،جز او ن یمعبود به حّق  یچاوست زنده، ھ«
الله را سزاست که  یشسپاس و ستا ید،و عبادت را خاص او بدان یدبخوان

 ».است یانپروردگار جھان
مستحق  یکه تنھا الله تعال یپرست یکتاو  یداست معنا و مفھوم توح ینا

دانستن الله سبحان در پرستش و عبادت است.  یکتاآن است که عبارت از 
 یستۀشا یگرید یزیچ یچکس و ھ یچھمتا، ھ یالله واحد و ب از یرپس غ

 .یستعبادت ن
(ال إله إال الله)  ۀکه در عبارت کلم یپرستیکتا یافتنبخاطر تحقق  و

 فرستاد؛ یتبشر یرا بسو †یامبرانھمه پ أ، اللهشود می خالصه

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ﴿ :فرماید می که چنان
َ
نَّهُ  َوَمآ أ

َ
َ�ٓ  ۥنُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

نَا۠ فَ 
َ
� ٓ  ]٢٥[األنبیاء: ﴾٢٥ ٱۡ�ُبُدونِ إَِ�َٰه إِ�َّ

م که یکرد ینکه به او وحیم مگر ایش از تو نفرستادیرا پ یامبریچ پیو ھ«
 ».دیست. پس مرا بپرستیجز من ن یچ معبود بر حقیھ

ِن ﴿ :فرماید می ینچن یگرو در موضع د
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
 ْ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنُِبوا  ]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

م (تا به مردم یرا فرستاد یامبریپ یان ھر امتین ما به میقیو به «
 ».دیزید و از طاغوت بپرھیند): اللھأ را بپرستیبگو

نموده  یانرا بھا  آن و اقوام یامبرانپ یھا داستان یمن کرآدر قر أالله
بوده است،  یگانگیعبادت الله به  یبسو یامبراندعوت پ یناست، که اول

گفتند، و  یکرا لبشان  یامبرانرا که دعوت پ یعاقبت مؤمنان ینھمچن
 ینمودند و با اوتعال یبعاقبت مردمان سرکش که فرستادگان الله را تکذ

داشته  یانب یزبر آن نداشتند را ن یو برھان لیدل یچقرار دادند که ھ یکانیشر
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 است.

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ  لََقدۡ ﴿ :فرماید می أالله
َ
ْ َ�َقاَل َ�َٰقۡوِم  ۦأ َ  ٱۡ�ُبُدوا  ٱ�َّ

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ�  ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
َ
ٓ أ [األعراف:  ﴾٥٩إِّ�ِ

٥٩[  
قوم من! الله را  یو او گفت: ا یمقومش فرستاد یسو ھمانا نوح را بهو «

که  ترسم ی. ھمانا من بر شما میدجز او ندار یشما معبود بر حق ید،بپرست
 .»یددچار عذاب آن روز بزرگ شو

َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿ :فرماید می و
َ
ْ ۞�َ�ٰ َ�ٍد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا َما لَُ�م  ٱ�َّ

فََ� َ�تَُّقوَن  ۥٓۚ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
َ
 ]٦٥[األعراف:  ﴾٦٥أ

قوم من! الله را  یگفت: ا یم،قوم عاد برادرشان ھود را فرستاد یسو و به«
 .»ورزید ینم یزگاریپرھ یا. آیدندار یجز او معبود بر حق ید،بپرست

َخاُهۡم َ�ٰلِٗحاۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم  �َ�ٰ ﴿ :فرماید می و
َ
ْ َ�ُموَد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا َما َلُ�م  ٱ�َّ

 ]٧٣[األعراف:  ﴾ۥۖ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
قوم من! الله را  یگفت: ا یم،ثمود برادرشان صالح را فرستاد یسو و به«

  .»یدبه حق جز او ندار یشما معبود ید،بپرست

 ﴿ :فرماید می و
َ
ْ َخاُهۡم ُشَعۡيٗباۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم �َ�ٰ َمۡدَ�َن أ َ  ٱۡ�ُبُدوا َما لَُ�م  ٱ�َّ

  ]٨٥[األعراف:  ﴾ۥۖ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 
قوم من! الله  یو گفت: ا یم،را فرستاد یببرادرشان شع ینمد یسو و به
 .»یدجز او ندار یشما معبود به حق ید،را بپرست

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ﴿ :فرماید می و
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ ِ�  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ

ِيإِ�َّ   ]٢٧-٢٦[الزخرف:  ﴾٢٧َسَيۡهِديِن  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  ٱ�َّ
 پرستید یبه پدر و قومش گفت: من از آنچه م یمآر آنگاه که ابراھ یادو به 
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  ».است و او مرا رھنمود خواھد کرد یدهکه مرا آفر یجز آن معبود . بهیزارمب

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب ﴿ و فرمود:
َ
إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما  ٱلَۡمۡوُت أ

ْ َ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه َءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ�  َم �ۡسَ�ٰعِيَل  َۧ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعِدي� قَالُوا
 ]١٣٣[البقرة:  ﴾١٣٣ُمۡسلُِموَن  ۥٗدا َوَ�ُۡن َ�ُ �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ٰحِ 

د آنگاه که به یعقوب فرا رسیکه مرگ  ید وقتیا شما حاضر بودیآ«
د؟، گفتند: معبودت را، و یپرست یرا م یزیفرزندانش گفت: پس از من چه چ

گانه ی یم که معبودیپرست یل و اسحاق را میم و اسماعیمعبود پدرانت ابراھ
 ». میفرمانبردار او ھستاست و ما 

 :فرماید می ÷یوسفو از زبان 

ِم ﴿
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  .]٣٩[یوسف:  ﴾٣٩ ٱۡلَقهَّ

 ».گانه (و) غالب؟یا الله یان گوناگون بھترند یا خدایآ
 یپرست یکتاو  یدتوح یبه سو یانبه جھان ج اکرم یامبردعوت پ ینھمچن

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ :فرماید می أاللهکه  چنان بود،
َ
ٓ أ قُۡل  ١٠٧َوَما

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ َّ�

َ
-١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٨إِ�ََّما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

١٠٨[. 
ست که به ین نیبگو: جز ام. یان نفرستادیجھان یبرا یو تو را جز رحمت«

ا شما مسلمان یگانه است، پس آیکه پروردگار شما الله  شود می یمن وح
 ». د؟یھست

نخست  یزن ج یامبراست پ یدتوح یبه سو یامبرانچون دعوت ھمه پ
خواستند که ھا  آن دعوت دادند و از أالله یپرست یکتامردم مکه را به 

دست  یھمتا، و از بت پرست یو ب ایکتمگر الله  یستبرحق ن ی: معبودیندبگو
و به  یدندابا ورز جحضرت  آن تکبرانه از دعوتشان  یشتربردارند. لکن ب
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 در مورد آنان یمن کرآقرکه  چنان الله سبحان گردن خم نکردند یتعبود

ْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿ :فرماید می ُهۡم َ�نُٓوا ُ إِ�َّ وَن  ٱ�َّ َوَ�ُقولُوَن  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ
ُۡنونِۢ  �ِنَّا َ�َارُِ�ٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعٖر �َّ

َ
  .]٣٦-٣٥[الصافات:  ﴾٣٦أ

جز الله  ینی: معبود راستشد یآنان چنان بودند که چون به آنان گفته م«
را  یشخو یمعبودھا یا: آگفتند ی. و مورزیدند یاستکبار م یست،) نیکتا(

 !».ییم؟ترک گو یوانهد یخاطر (سخن) شاعر به

ِ ﴿را رد نموده فرمود: ھا  آن الله سبحان سخنان لکن  ٱۡ�َقِّ بَۡل َجآَء ب
َق   .]٣٧[الصافات:  ﴾٣٧ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َوَصدَّ

 ».کرده است یقرا تصد یامبرانبلکه حق را آورده و پ«
و  ج ما یامبره پک ۀحق است کلم ۀکلم یبهط ۀکلم یا یدتوح ۀکلم بناءً 

 اند. هآن دعوت نمود یمردم را بسو یشینپ یامبرانھمه پ
 ینکه دعوت به (ال إله إال الله) به ا یدانستندم یزمکه ن ینو مشرک کفار

 یکتاو  یدتوح یراالله را ترک کنند، ز یرعبادت غ یدبا یشانمعناست که ا
 ینمگر با ترک شرک و اجتناب نمودن از آن، و ا یابد نمی تحقق یپرست
 (ال إله إال الله) است. یمعنا
 ج حضرت آن نموده است یتروا سکه عمر بن خطاب یثیدر حد و
ُ « :فرماید می  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا َال إِهل

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َ  ،أ

َ
َ�َمْن قَاَل َال إِهل

 
َّ
ُ إِال ْ  ا�َّ ِ  َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ ِه وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ  حِبَقِّ

َّ
ُ َوَ�ْفَسُه إِال

َ
  ١».َماهل

آن را  امر شدم با مردم بجنگم تا اینکه بگویند: (ال إله إال الله) و آنگاه«
بگوید بدون شک جان و مالش را از من حفظ کرده است جز به حق اسالم و 

 ».است أحساب او با الله

 متفق علیه. -١
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به فرمانروایان جھان نامه فرستادند آنان را به  ج ه پیامبر اکرمو ھنگامیک
در حدیثی که عبدالله که  چنان توحید و یکتا پرستی الله متعال دعوت دادند.

به ھرقل امپراطور روم چنین  جحضرت  آن روایت نموده، ببن عباس
بنده و رسول الله به ھرقل بزرگ روم. سالم بر کسی  ج از محمد نوشتند:

که از ھدایت پیروی نماید؛ اسالم بیاور تا در امان بمانی؛ مسلمان شو تا 
، پاداشت را دو چندان بدھد و اگر نپذیری، گناه عموم مردم روم، بر أالله

ۡهَل ﴿ .گردنت خواھد بود
َ
أ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ٱۡلِكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ِۢ بَۡيَنَنا  َ�َعالَۡوا َسَوآء

�َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ 
َ
َ َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 
َ
ِۚ أ ْ  ٱ�َّ ْ َ�ُقولُوا ْ فَإِن تََولَّۡوا ِ  ٱۡشَهُدوا نَّاب

َ
عمران:  [آل ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �

١]٦٤  
سوی سخنی که میان ما و شما مشترک  کتاب! بیایید بهبگو: ای اھل «

را نپرستیم و چیزی را  أاست! (و آن عبارت است از این) که جز الله
 خداییبه  أشریک او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای الله

  .»نپذیرد، پس اگر روی برگرداندند بگویید: گواه باشید که ما مسلمان ھستیم
یی به پادشاھان و ھا هبا این مضمون نام جت حضر آن ھمچنان

فرمانروایان زمان خود مثل خسرو پادشاه فارس، و مقوقس پادشاه مصر، و 
پادشاه حبشه، و به جیفر و عیاذ دو پسر جلندی درعمان، و به ھوده بن علی 

به حارث بن ابی شمر در ھجر، و  بن ساوی به منذریمامه، و  یفرمانروا
 فرستاد. شقغسانی فرمانروای دم

بر ھر  ج آمده که پیامبر سو در صحیح مسلم به روایت انس بن مالک
 جباری (یعنی پادشاه) نامه فرستاد و ایشان را به سوی دین الله دعوت نمود.

 حدیث متفق علیه. -١
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را به یمن  سمعاذ جحضرت  آن وقتی بو در روایت ابن عباس
ت، پس تو ھمانا نزد قومی از اھل کتاب خواھی رف«فرستادند به او فرمودند: 

 ».را به آن دعوت میدھی پرستش الله به یگانگی استھا  آن اولین چیزی که
پس باید دانست که کلمه توحید کلید داخل شدن به اسالم است و بدون 

شود و اگر کاری  نمی باور داشتن و نطق کردن آن انسان مسلمان شمرده
ملت انجام دھد که کلمۀ توحید را نقض کند پس چنین شخص مشرک و از 

 اسالم خارج خواھدشد.

 !ُمَعاذُ  يَا« به او فرمودند: ج روایت است که پیامبر سو از معاذ بن جبل
ِ  َحقُّ  َما تَْدرِي ِعبَادِ  ىلَعَ  ا�َّ

ْ
ِعبَادِ  َحقُّ  َوَما ال

ْ
ِ  ىلَعَ  ال ُت  :قَاَل . »؟ا�َّ

ْ
ُ  :قُل  ا�َّ

 ُ
ُ

ْعلَمُ  َورَُسوهل
َ
إِنَّ « :قَاَل . أ

ِ  َحقَّ  فَ ِعبَادِ  ىلَعَ  ا�َّ
ْ
نْ  ال

َ
َ  َ�ْعبُُدوا أ ُ�وا َوالَ  ا�َّ  بِهِ  �رُْشِ

ِعَبادِ  وََحقُّ  َشيْئًا
ْ
ِ  ىلَعَ  ال نْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
َب  الَ  أ   ١.»...َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ  الَ  َمنْ  ُ�َعذِّ

 أدانی حق الله متعال بر بندگان و حق بندگان بر الله می ای معاذ! آیا«
چیست؟ گفتم: الله و رسول او داناتر اند، فرمود: ھمانا حق الله بر بندگان 
اینست که تنھا او را بپرستند و به اوتعالی چیزی را شریک نیاورند و حق 
بندگان بر الله اینست که کسی را که به اوتعالی چیزی را شریک نیاورده 

 ».است عذاب نکند...
عبود برحق غیر از الله وجود ندارد پس وقتی بنده گواھی دھد بر اینکه م

ھمانا بر باطل بودن سایر معبودھای ناحقی که غیر از الله سبحان مورد 
بر خود شاھدی که  چنان گیرند اقرار و گواھی داده است. می عبادت قرار

را عبادت نکرده و اوتعالی را مخلصانه و  أداده است که ھیچگاه غیر از الله
 پرستد. می حق گرایانه

 متفق علیه. -١
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اسالم نامیده و به گرائیدن آن آن را  أاین ھمان دینی است که اللهو 

ۡ�ُبَد ﴿ :فرماید می که چنان دستور داده است.
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ۞قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ  ٱ�َّ

ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ا َجآَءِ�َ  ٱ�َّ ۡسلَِم لَِرّبِ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت لَمَّ
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ّ�ِ َوأ ِمن رَّ

 .]٦٦[المؤمن:  ﴾٦٦ ِم�َ ٱۡلَ�ٰلَ 
را به فریاد ھا  آن ام از اینکه کسانی را بپرستم که شما بگو: من منع شده

که آیات روشن و دالیل آشکاری از جانب پروردگار برایم  خوانید، از زمانی می
آمده است، و به من فرمان داده شده است که تسلیم پروردگار جھانیان 

  ».گردم

ْ ﴿ :فرماید می و ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ َوَما ُحَنَفآَء  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

لَٰوةَ َوُ�قِيُمواْ  ۚ َوُ�ۡؤتُواْ  ٱلصَّ َكٰوَة  .]٥[البینة:  ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ َوَ�ٰلَِك دِيُن  ٱلزَّ
بپرستند و نماز  یانهگرا جز آن که الله را مخلصانه و حق یافتندو فرمان ن«

 .»ینراست یناست آئ یندارند و زکات را بپردازند و ا را برپا

ْ فَ ﴿ :فرماید می و َ  ٱۡدُعوا  ﴾١٤ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرَِه  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ
 .]١٤[المؤمن: 

ھرچند  یدو عبادت و طاعت را خاص او بدان یدبخوان یادپس الله را به فر«
 ».که کافران دوست نداشته باشند

َها ﴿ :فرماید می و ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ

َ
إِن ُكنُتۡم ِ� َشّكٖ ّمِن دِيِ� فََ�ٓ أ

ِينَ  ِ َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡ�ُبُد  ٱ�َّ
َ
َ َوَ�ِٰ�ۡن أ ِي ٱ�َّ ۡن  ٱ�َّ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۖ َوأ

ُ�وَن ِمَن 
َ
قِۡم وَۡجَهَك لِ�ِّ  ١٠٤ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
ۡن أ

َ
يِن َحنِيٗفا َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن َوأ

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن  ١٠٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن   .]١٠٦-١٠٤[یونس:  ﴾١٠٦ ٱل�َّ

از ھرگونه  یه خالکن کرو  ینییه به آکبه من فرمان داده شده است) «(



 ١٣  ...)الله إال إله ال( شهادت ۀکلم یمعنا: اول درس

) یزی(و چ یسکر از الله یان مباش. و به غکاست و از مشر یو انحراف کشر
ن یرساند، اگر چن یبه تو نم یانیبخشد و ز یبه تو نم یه سودکرا مخوان 

 ».شد یان خواھکاران و مشرکاز ستم ینک

 خالصۀ این درس:
 * ال إله إال الله یعنی: معبود برحق جز الله متعال نیست.

یابد مگر با دوری جستن و اجتناب  نمی پرستی یا توحید تحقق* یکتا 
 نمودن از شرک.

ایم ھمانا عبادت کردن الله یکتا  ف و غایۀ که بخاطر آن آفریده شده* ھد
 ھمتا است. بی و

پرستد، کافر و مشرک  می * کسیکه به جز الله تعالی چیزی دیگری را
 است.

ستی و دوری جستن از را به یکتا پرشان  اقوام †* ھمه پیامبران
 اند. هشرک دعوت داد

به سوی توحید بوده در قدم اول قوم  ج * اساس دعوت پیامبر گرامی ما
و خویشاوندان خویش را به آن دعوت دادند. ھمچنان به پادشاھان و 
فرمانروایان نامه فرستادند و ایشان را به عبادت الله سبحان به 

ستور دادند تا اولین چیزی که یگانگی دعوت نمودند و یاران خود را د
 دھند توحید و یکتا پرستی باشد. می مردم را به آن دعوت

 * توحید و یکتا پرستی حق الله تعالی بر بندگان است.
پرستد، چنین شخص، مسلمان  نمی * کسیکه الله متعال را به یگانگی

 شود، ھرچند ادعای مسلمانی ھم کند. نمی شمرده



 
 
 

 درس دوم:
 محمد رسول الله) ( بیان معنای

است، نیاز به نکات زیر  أفرستادۀ الله ج گواھی دادن به اینکه محمد
 دارد: 

بن عبد الله  ج پیامبرش محمد أبنده باید ایمان داشته باشد که الله
 ھا و جنیات برگزید، تا بن عبدالمطلب را به مقام پیامبری بسوی ھمه انسان

را به عبادت الله یکتا دستور دھد و از چیزھایی که به جز الله تعالی ھا  آن
گیرند منع نماید، و احکام و مسایل دین را به آنان  می مورد پرستش قرار

بنده  ج ایمان داشته باشد که پیامبربیان نماید. ھمچنان بنده مسلمان باید 
است و مستحق این نیست که کسی ایشان را پرستش  أو فرستادۀ الله

نباید غلو و زیاده روی صورت  جحضرت  آن کند. ھمچنان در مدح و ثنای
است، به ایشان  أگیرد، به گونۀ که صفات و خصوصیاتی که خاص به الله

 داده شود.
شنید  سروایت است که او از عمر بن خطاب باز عبدالله بن عباس

َال «فرمود:  می شنیدم که ج فرمود: از پیامبر می که از باالی منبر چنین
 ، ِ نَا َ�بُْدُه، َ�ُقولُوا َ�بُْد ا�َّ

َ
ْطَرْت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم، فَإِ�ََّما أ

َ
ُ�ْطُروِ�، َكَما أ

 ُ
ُ

  ١».َورَُسوهل
 ۀجاوز نکنید، ھمان گونه که نصاری درباردر مدح و ستایش من از حد ت«

 به روایت بخاری. -١
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روی کردند (و بعضی از صفات الوھیت را به او دادند)،   غلو و زیاده ÷عیسی
 ». بگویید: بنده الله و رسول او

است، سه  أفرستادۀ الله ج ھمچنان گواھی دادن به اینکه محمد
 اند از : اند که عبارتگرد می بر بنده الزمیامری بزرگ را 

 ، بلکه بر ھر مسلمان الزم است که محبتج احترام پیامبرمحبت و  -١
بداند. از شان  را مقدم بر محبت جان و مال و فرزندان جحضرت  آن

َال يُْؤِمُن «فرمود:  ج روایت است که پیامبر سانس بن مالک
مْجَعِ 

َ
هِ َوانلَّاِس أ ِ

َ
هِ َوَودل ِْه ِمْن َوادِلِ

َ
َحبَّ إِيل

َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم، َحىتَّ أ

َ
  ١».�َ أ

و تمام فرزند،  ،گردد تا اینکه مرا از پدر نمی ایمان کسی از شما کامل« 
 ». مردم بیشتر دوست نداشته باشد

در امور غیبی و دیگر اموریکه به ما بیان  جحضرت  آن تصدیق نمودن -٢
ثابت شده باشد؛  ج نموده است، زیرا ھر سخن و فرمودۀ که از پیامبر

 حق و راست است.
حضرت  آن ، به این معنا که مسلمان باید مطابق اوامرج پیامبراطاعت  -٣

 عمل نماید و از اموریکه منع نموده اجتناب ورزد. ج
است، اصل و  أفرستادۀ الله ج بدون شک گواھی دادن به اینکه محمد
رود، و تا اینکه بنده به رسالت  می اساسی بزرگی از اصول دین اسالم به شمار

تصدیق نکند، مسلمان شمرده نشده وارد آن را  و گواھی نداده ج پیامبر
گردد. و اگر بنده مرتکب عملی شود که با این گواھی دادن  نمی اسالم

شود، بلکه کافر و مرتد  نمی منافات داشته و خالف آن باشد، مسلمان شمرده
 و خارج از دین اسالم است.

 متفق علیه. -١
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  د:گرد می (محمد رسول الله) ۀکه باعث باطل شدن کلم یامور
 یتو تمسخر به شخص یشان،و دشنام دادن ا ،ج یامبربا پ یشمند -١

بما  جحضرت  آن را که ینید یلو مسخره نمودن امور و مسا یشان،ا
 را مرتکب شود، به رسالت یاعمال ینچن یآورده است. و اگر کس

فََ� َوَرّ�َِك ﴿ :فرماید می است. الله متعال یدهکافر گرد جحضرت  آن
نُفِسِهۡم َ� يُۡؤِمُنوَن 

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما   .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ
تا تو را در  آورند ینم یماناما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان ا«

تو در  یاز داور یو اختالفات خود داور قرار ندھند، و سپس مالل ھا یریدرگ
  ».باشند یمدل خود نداشته و کامًال تسل

، زیرا جحضرت  آن و شک داشتن در صدق ج انکار و تکذیب پیامبر -٢
شخص منکر و مشکوک را نمیتوان تصدیق کننده دانست، و کسیکه 

یشان مؤمن را از صمیم قلب تصدیق نکند، به رسالت ا ج پیامبر
 شود. نمی محسوب

؛ به این معنا که شخص ج رویگردانی و سرکشی از اطاعت پیامبر -٣
بر من الزمی نیست و یا اینکه بطور مطلق از  ج بگوید: اطاعت پیامبر

سر باز زده رویگردان گردد و در مورد اوامر و  جحضرت  آن اطاعت
قایل  پروا و سھل انگار بوده اھمیتی به آن بی جحضرت  آن نواھی

 نشود. 
ایمان دارد، لیکن مرتکب بعضی از  ج اما آنکه به الله متعال و پیامبرش

گرداند؛ چنین شخص از  نمی که وی را از دایرۀ اسالم خارج شود می گناھانی
، بلکه از الله سبحان کنیم نمی گنھکاران است و او را بخاطر گناھانش تکفیر
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گناھانی که مرتکب آن شده بیم  برایش عفو و مغفرت را تمنا داریم و بخاطر
 داریم که شاید دچار عذاب الھی گردد.

ی اسالم گردد که ھا هو کسی که مرتکب یکی از نواقض یا باطل کنند
را باطل و نابود کند، چنین شخص مومن  ج گواھی دادن به رسالت پیامبر

با زبان نطق کند. حکم چنین آن را  شود، اگر چه نمی شمرده ج به پیامبر
 فرموده است:شان  شخص، حکم منافقینی است که الله متعال در مورد

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ إَِذا َجآَءَك ﴿ ِۗ قَالُوا ُ وَ  ٱ�َّ َ�ۡعلَُم إِنََّك  ٱ�َّ
ُ وَ  ۥلََرُسوُ�ُ   .]١[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ِٰفقِ�َ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ

دھیم که تو  گویند: گواھی می آیند می که منافقان نزد تو می یھنگام«
 باشی، و الله گواھی داند که تو فرستادۀ الله می پیغمبر الله ھستی. و الله می

 .»که منافقان دروغگویند دھد می
شود تا آنکه به  نمی درست ج لذا گواھی دادن بنده به رسالت پیامبر

و  ج مانند دوستی و محبت با پیامبری این کلمه عمل نکند. ھا هخواست
اند و فرمانبرداری تام از اوامر و  تصدیق نمودن اموری که به ما خبر داده

 .جحضرت  آن نواھی
گواھی دادن به کلمه (محمد رسول الله) تنھا این نیست که با زبان گفته 

راه و روش زندگی مسلمان را  ج شود، بلکه گواھی دادن به رسالت پیامبر
، و با باشد می و در عین وقت محور و مدار کردار و گفتار وی کند می تعیین

 د.گرد می تحقق یافتن آن، بنده مسلمان رستگار و سعادتمند
کند تا آنکه خاص وخالص بخاطر  نمی الله تعالی عمل بنده را قبول

 نباشد. ج رضایت اوتعالی، و مطابق سنت و روش پیامبر
إله إال  ی کلمۀ (الھا هو خواست ھا ندیپس وقتی که اخالص نیت، از نیازم

نیز از  ج رود، متابعت و پیروی از روش پیامبر می الله) به شمار
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(محمد رسول الله)  جحضرت  آن ی گواھی دادن به رسالتھا نیازمندی
 رود. بشمار می

تواند تا آنکه با  نمی بنابراین، بندۀ مسلمان پیرو واقعی اسالم شده
 نباشد. ج پیرو سنت و طریقت پیامبرپروردگار خود مخلص و 

نباشد، باطل و مردود  ج و ھر عملی که موافق با سنت و طریقت پیامبر

ْمُرنَا َ�ُهَو رَدٌّ «: ج است، بدلیل فرمودۀ پیامبر
َ
  ١».َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

 ».ھر کس عملی انجام دھد که از دستورات ما نباشد مردود است«
روایت نموده  سحیح مسلم، حدیثی که جابر بن عبد اللهھمچنان در ص

اما بعد! ھمانا بھترین سخن کتاب «فرمودند:  می هدر خطب ج است که پیامبر
الله است، و بھترین روش، روش محمدی است، و بدترین امور آن است که 

 ».بدعت باشد و ھر امری نوپیدا (بدعت) گمراھی است
سرباز زده و نافرمانی  ج امر پیامبر لذا شخص بدعت کار، در حقیقت از

را در پیش گرفته و  جحضرت  آن ایشان را کرده است و راھی غیر ھدایت
  پیرو آن شده است، از این رو وی به خاطر آن بدعت، گمراه است.

 بدعت دو قسم است:
 .سازد می* بدعتی که مسلمان را کافر و از دایرۀ اسالم خارج 

 .سازد می * بدعتی که مسلمان را فاسق
سازد آنست که  می یی که مسلمان را کافر و از دایرۀ اسالم خارجھا بدعت

وی مرتکب یکی از نواقض اسالم شود؛ مانند انجام دادن عبادتی برای غیر 
و غیره نواقض اسالم.  ج ، یا انکار و تکذیب پروردگار یا پیامبرشأالله

 دین اسالم خارج د، مرتد شده و ازگرد می شخصی که مرتکب چنین اعمالی

 .لالمؤمنین عایشه به روایت ام صحیح مسلم -١
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 ی منسوب به اسالم کهھا هد. بطور مثال: ادعای برخی از فرقگرد می
 ھا هگویند قرآن کریم ناقص یا تحریف شده است و یا مانند برخی از فرق می
 دانند. می علم غیب راشان  گویند بزرگان می که

کند  نمی اما بدعتی که مسلمان را فاسق گردانیده ولی از اسالم خارج
مشتمل بر اموری غیر از نواقض اسالم است، مانند مشخص ساختن زمان یا 
مکانی برای عبادتی از عبادات، که در شریعت محمدی وارد نشده است. 

 بطور مثال تجلیل نمودن مولود.
بھترین راه ھدایت بنده بوده  ج ی پیامبرھا بدون شک ھدایات و رھنمود

 جحضرت  آن ی از ھدایاتکمال بنده و رستگاری وی نظر به پیروی و
در امور زندگی خود  ج . و به ھر پیمانه بندۀ مسلمان پیرو راه پیامبرباشد می

باشد، به ھمان اندازه ثواب بزرگ را حاصل نموده حال و احوال او بھتر 
ی که بسبب ھا و از شر گناھان و عقوبت شود می نزدیک أگردیده و به الله

 ماند. می د، در امانگرد می وی مرتببر ج مخالفت با راه و روش پیامبر
به خیر و مصلحت  ج ی پیامبرھا هوجز این نیست که دستورات و فرمود

 ، ھمچنین عمل و باورکردن اموریکهشود می دنیوی و اخروی بنده تمام
 اند، باعث تباھی و زیان بنده امت را از آن منع و برحذر نموده جحضرت  آن
 ھا زخ به شھوات و آرزوھا و بھشت به سختید. بنده باید بداند که دوگرد می

باور و  ج ی پیامبرھا هپوشانیده شده است. پس کسی که به سخنان و فرمود
یقین کامل داشته باشد، از ھدایات ایشان پیروی نموده و از منھیات و 

 ، اجتنابکند می خواھشات نفسانی نامشروعی که گاھی دل به آن میل
و مشکالتی که شاید عاید وی گردد صبر و شکیبایی  ھا ورزد، و بر سختی می

گاه است. با چنین کار  بی نماید، زیرا وی از عواقب ناگوار می اختیار صبری آ
یابد، و اجر و پاداش بزرگ را  می بندۀ مؤمن از عداب و شکنجۀ آخرت نجات
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 د.گرد می حایز
 پیچد و مرتکب می سر ج اما کسی که از دستورات و ھدایات پیامبر

؛ بعید نیست که گناھان، دھد می که نفس به آن دستور شود می محرماتی
 .ی سخت دینی و دنیوی خواھد نمودھا وی را دچار عقوبت

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ :فرماید می الله متعال ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
أ

ِ�ٌم 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 .]٦٣[النور:  ﴾٦٣فِۡتَنٌة أ
ه کد نن بترسید از ایبا کنند می مخالفت (پیامبر)ه با فرمانشکپس آنان«

  .»دچارشان شود کیه عذاب دردناکنیا ایبه آنان برسد  یبال
مسلمان را دچار  ج و رسول او أپس گناه و مخالفت با اوامر الله

که در نتیجه، ایمان او متزلزل شده باعث  کند می ای در دین وی فتنه
ھالکت وی گردد. و شاید ھم به عذاب دنیوی یا اخروی یا عذاب در قبر 

 دچار شود.
فرمان  پیروی نموده و به مقتضای ج اما کسیکه از راه و برنامۀ پیامبر

، چنین شخص در امن و امان و سکون و آرامش زندگی کند می ایشان عمل
کشد؛ زیرا او راھی را در  می و نه رنج شود می نه گمراهنموده نه غمگین و 

و نه بدبختی  پیش گرفته که نه ترسی در آن است و نه غمی و نه گمراھیی
 :فرماید می الله متعال -چه در دنیا و چه در آخرت -

ۡهَل ﴿
َ
أ ا ُكنُتمۡ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ  قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُ�ُۡفوَن ِمَن  ِ َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِٞ�  ٱ�َّ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ َ�ۡهِدي بِهِ  ١٥ َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�ََّبعَ َمِن  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  ٱلسَّ إَِ�  ٱلظُّ

ۡسَتقِيٖ�  ۦ�ِإِۡذنِهِ  ٱ�ُّورِ    .]١٦-١٥[المائدة:  ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
ای اھل کتاب! براستی که پیامبر ما پیش شما آمده است، (و) بسیاری «



 ٢١   )الله رسول محمد( یمعنا انیب: دوم درس

و از بسیاری صرف  کند می کردید برای شما بیان از آنچه از کتاب پنھان می
ی آمده برای شما نور و کتاب روشنگر أنماید، ھمانا از طرف الله نظر می

آن (کتاب)کسانی را که جویای خوشنودی او ھستند به  ۀاست. الله به وسیل
ھا  را به فرمان خود از تاریکینماید و آنان  ھای امن و امان ھدایت می راه
  .»کند می  آورد و آنان را به راه راست ھدایت سوی نور بیرون می به

 را مامور ساخت تا آنچه از سوی او نازل ج الله سبحان پیامبر گرامی
ترین  این ماموریت را با شایسته ج د، به مردم برساند، و رسول اللهگرد می

 :فرماید می خواست. الله سبحان می وجه انجام دادند ھمانگونه که اوتعالی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِك  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 .]٦٧[المائدة:  ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

 ». ! آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ابالغ کنیامبرپ یا«
 را بر ما واجب نموده است ج یامبرالله متعال اطاعت و متابعت پ و

 فرمود:که  چنان

ِطيُعواْ  قُۡل ﴿
َ
َ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ۖ َوأ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م  ٱلرَُّسوَل

ْۚ َوَما َ�َ  ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا ا ُ�ّ [النور:  ﴾٥٤ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ إِ�َّ  ٱلرَُّسولِ مَّ

٥٤[.  
گردانند  ید، اگر رویز) فرمان بریامبر (نید، و از پیبگو: از الله فرمان بر«

نھاده شده است و بر شما ھم انجام  یه بر دوش وکواجب است  یزیبر او چ
اما اگر از او فرمان  تان نھاده شده است. ه بر دوشکواجب است  یزیچ
  .»ستیار نکآش یرسان امیامبر جز پیافت. و بر پید ید، راه خواھیبر

ته شد، و گذاش ج ھمانا امانِت رساندن پیام الھی بر عھدۀ پیامبر اکرم
و در جمع بزرگ  خواست ادا نمود می الله متعالکه  آن را چنان ایشان ھم

الوداع فرمود: آیا پیام الھی را رساندم؟ حاضرین گفتند:  صحابۀ کرام در حجة
 بلی. فرمود: پروردگارا! شاھد باش.
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را به  أرسالت و پیام الله جحضرت  آن دھیم که می و ما ھم گواھی
ترین وجه ادا کرد و امت را  دم رساند و امانت را به شایستهتمام و کمال به مر

شان  جھاد برحق نمود تا آنکه مرگ به سراغ أنصیحت نمود و در راه الله
 رسید.

ما ھم به نوبۀ خود امانت و مسؤلیت بزرگی را بر عھده داریم که عبارت 
در ظاھر و باطن؛ پس ھرکه  ج است از پیروی و اطاعت تام از پیامبر اکرم

این امانت را ادا و به عھد خود وفا نمود بدون شک که از رستگاران و نجات 
یافتگان خواھد بود و به پاداش بزرگی دست خواھد یافت. و کسیکه در این 
امانت بزرگ خیانت کرد و به عھد خود وفا ننمود بدون شک دستخوش زیان 

 :فرماید می ن در این بارهو خسارت بزرگی شده است. الله سبحا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�ُونُوا َ َءاَمُنوا نُتۡم  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ أ َوَ�ُونُٓوا

  .]٢٧[األنفال:  ﴾٢٧َ�ۡعلَُموَن 
خودتان  یھا ) در امانتیزو (ن یدنکن یانتخ یامبرمؤمنان! به الله و پ ی(ا

  .»)یدورز یانتخ ید(که نبا دانید یو خود م یدنکن یانتخ



 
 
 

 درس سوم:
 ج و پیامبرش أبیان وجوب اطاعت از الله

اصلی از اصول دین اسالم است که بنده  ج و پیامبرش أاللهاطاعت 
تابع و منقاد اوامر الله متعال و اوامر شود تا آنکه  نمی مسلمان شمرده

بر وی واجب  ج و پیامبر أنباشد و معتقد باشد که طاعت الله ج پیامبرش
بود، یقینا  ج و رسول او أاست. پس کسیکه فرمانبردار و مطیع اوامر الله

رستگار شده، خشنودی، رحمت، فضل و کرم الله متعال را به خود جلب 
ات یافته است، اما کسیکه از طاعت الله و نموده و از عذاب دردناک نج

سر پیچی نموده و روگرداند، یقینا زیان و خسران بزرگ و آشکار را  ج پیامبر
به خود جلب نموده و خویشتن را در معرض قھر و غضب و عقوبت الھی قرار 

 داده است.
و اجازه دارد که از اطاعت و حدود  تواند می و اگر کسی ادعا کند که او

خارج شود، چنین شخص کافر است. زیرا الله جل  ج و پیامبر أالله

ُ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ﴿ :فرماید می عظمته ۡمًرا  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
أ

ن يَُ�وَن لَُهُم 
َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
َ ِمۡن أ  َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

بِيٗنا   .]٣٦[األحزاب:  ﴾٣٦مُّ
و ھیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که الله و پیغمبرش (در آن) داوری «

کرده باشند اختیاری از خود ندارند و کسی که از الله و پیامبرش نافرمانی 
 ».کند در گمراھی آشکاری گرفتار آمده است

َها ﴿: فرماید می و ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
َوَ�  ٱلرَُّسوَل َوأ
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ۡعَ�ٰلَُ�ۡم 
َ
 .]٣٣[محمد:  ﴾٣٣ُ�ۡبِطلُٓواْ أ

ای مؤمنان! از الله و پیامبر اطاعت کنید و کارھای خود را باطل «
 ».مگردانید

ِطيُعواْ ﴿فرماید:  ومی
َ
َ َوأ  .]١٣٢عمران:  [آل ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

 .»از الله و پیامبر اطاعت کنید باشد که مشمول رحمت گردید و«

َ َوَمن يُِطِع ﴿: فرماید می و ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ يُۡدِخۡلُه َج�َّ
نَۡ�ٰرُ 

َ
َ َوَمن َ�ۡعِص  ١٣ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  ٱۡ� َوَ�َتَعدَّ  ۥَ�ُ َورَُسو ٱ�َّ

ا �ِيَها َوَ�ُ  ۥُحُدوَدهُ  ِهٞ�  ۥيُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ   .]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
 کند می ھایی و ھرکس از الله و پیامبرش پیروی نماید الله او را وارد باغ«

مانند و این است  میکه رودھا در زیر آن روان است، آنان جاودانه در آن 
و ھرکس از الله و پیامبرش سرپیچی و از حدود الھی تجاوز  بزرگ.رستگاری 

ماند و برای او  ن باقی میکه ھمیشه در آ کند می نماید، الله او را وارد آتشی
  .»است عذابی خوارکننده

َ َوَمن يُِطِع ﴿: فرماید می و ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ  ٱ�َّ

يِق�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ِهم ّمَِن َعلَيۡ  ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
وََحُسَن أ

ِۚ ِمَن  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك  ٦٩ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .]٧٠-٦٩[النساء:  ﴾٧٠َعلِيٗما  ٱ�َّ
و ھرکس از الله و پیامبر اطاعت کند پس ایشان ھمنشین کسانی «

است از پیامبران و صدیقان و شھیدان  داده بود که الله به آنان نعمتخواھند 

ششی است از این بخ * و شایستگان و آنان چقدر دوستان خوبی ھستند!
گاه باشد  ». جانب الله و کافی است که الله آ

َ َوَمن يُِطِع ﴿: فرماید می و ب: [األحزا ﴾٧١َ�َقۡد َفاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

٧١[. 



 ٢٥ ج امبرشیپ و أالله از اطاعت وجوب انیب: سوم درس

برداری کند به راستی که به پیروزی و  و ھرکس از الله و پیامبرش فرمان«
 ».کامیابی بزرگی دست یافته است

َ َوَمن َ�ۡعِص ﴿: فرماید می و نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ  ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
بًَدا 

َ
  .]٢٣[الجن:  ﴾٢٣�

گمان آتش جھنم  ل او سرپیچی کند بیو ھرکس از (فرمان) الله و رسو«
 ». را خواھد داشت که در آن جاودانه خواھد ماند

ن يُِطِع ﴿: فرماید می و َطاَع  ٱلرَُّسوَل مَّ
َ
َ َ�َقۡد أ  .]٨٠[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 ». که از الله پیروی کرده است راستی به ھرکس از پیامبر پیروی نماید«

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿: فرماید می و ْ ٱنتَ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما  ﴾ُهوا
 .]٧[الحشر: 

بگیرید و از آنچه که شما را از آن آن را  و آنچه که پیغمبر به شما بدھد«
 ».باز آیید دارد می باز

بر بندۀ  ج و پیامبر أآیات فوق الذکر داللت برآن دارد که طاعت الله 
مسلمان واجب است، و الله متعال در برابر این اطاعت و فرمانبری، او را 

ھای سرکش  انسانکه  چنان .کند می داخل فضل بزرگ دنیوی و اخروی خود
را وعدۀ عذاب سخت و دردناک داده  ج و پیامبر أو خارج از طاعت الله

 است.
مودن از اطاعت و فرمانبری یعنی عملی نمودن اوامر و اجتناب ن

منھیات. و این معنای دین و حقیقت آن است یا به عبارت دیگر، پرستش الله 
 متعال، با عملی نمودن اوامر و دوری جستن از نواھی اوتعالی.

الله متعال دین را برای ما آسان گردانیده است و ھیچ دشواری و سختی 
ه است، و را در آن نگذاشته و ما را به تکالیف سنگین و دشوار مکلف نساخت

ْ فَ ﴿ :فرماید می ھیچ امری را بر ما سخت و تنگ نگرفته است. الله متعال  ٱ�َُّقوا
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 َ   .]١٦[التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ
 ». توایند از الله بترسید پس تا حدی که می«

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ :فرماید می و  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ
 ». کند یکس را جز به اندازه توانش مکلف نم ھیچالله «

 .]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿: فرماید می و
 ». ن را بر دوش شما نگذاشته استیدشوار و سنگ یارھاکن یو در د«

 إِنَّ « فرمایند: می ج روایت نموده پیامبر سو در حدیثی که ابو ھریره
ينَ  ينَ  �َُشادَّ  َولَنْ  �رُْسٌ  ادلِّ َحدٌ  ادلِّ

َ
  أ

َّ
 .١»َغلَبَهُ  إِال

ن یدر د یسکو ھیچگاه  ھمانا این دین، دین آسان و سھل است،«
 ». ه استاش شد یریسرانجام مغلوب ستخگ کرده مگر اینکه یریسختگ

 إَِذا« فرمایند: می ج روایت است که پیامبر سھمچنان از ابوھریره
ءٍ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ�مْ  َمْرتُُ�مْ  َو�َِذا ،فَاْجتَنِبُوهُ  يَشْ

َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
  ٢.»اْستََطْعُتمْ  َما ِمنْهُ  فَأ

ھرگاه شما را از چیزی نھی کردم، از آن دوری کنید، و اگر شما را به «
 ».به قدر توان بجای آوریدآن را  چیزی امر کنم،

 :ج مراتب اوامر و دستورات الله متعال و پیامبر
 سه مرتبه دارد: ج دستورات الله متعال و پیامبراوامر و 

مرتبۀ اول: این مرتبه ھمبستگی به ماندگاری بنده در دین اسالم دارد، 
را به یگانگی بپرستد، و از اوامر اوتعالی فرمانبرداری  أدر صورتی که الله

 نماید، و به طاغوت کافر گردد، و از نواقض اسالم دوری جوید.

 به روایت بخاری. -١
 متفق علیه. -٢
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به مخالفت ورزد، و با الله متعال چیزی را شریک و کسی که با این مرت
سازد، یا یکی از نواقض اسالم را مرتکب شود، مثل انکار و تکذیب پروردگار و 

، یا تمسخر به امری از امور دین، و غیره نواقض اسالم، چنین ج پیامبرش
 د.گرد می شخص کافر و از ملت اسالم خارج

یابد و آن در  می دوزخ نجات مرتبۀ دوم: در این مرتبه بنده از عذاب
صورتی که واجبات دینی را ادا نماید و از محرمات اجتناب ورزد. پس کسی 

از عذاب جان به سالمت خواھد برد  أکه این مرتبه را ادا کرد، به اذن الله
وعده داده شده  ج و پیامبر أو پاداش بزرگ و عالی که در برابر اطاعت الله

 مرتبه، مرتبۀ بندگان متقی و پرھیزگار است. را بدست خواھد آورد. و این
مرتبۀ سوم: در این مرتبه کسانی قرار دارند که واجبات و مستحبات را 

ورزند. و این مرتبۀ کمال بندگی  می ادا و از محرمات و مکروھات اجتناب
اند که به درجات و مراتب عالی وعده  است که اصحاب آن از احسان کنندگان

 ه سبحان ما را به فضل خود از اصحاب این مرتبه گرداند.الل اند. هداده شد
 الله متعال دین را برای ما کامل، و نعمت خود را بر ما تمام گردانید،

  :فرماید می که چنان

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ُم   .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم، و دین تان را امروز «

 .»اسالم را به عنوان آیین برایتان پسندیدم
بناًء دین اسالم، دین کاملی است که تمامی احکام مورد نیاز بندگان را 

د. در بر دارد و ھیچگونه نقص یا تضاد و تناقض و یا دوگانگی در آن راه ندار
بلکه یک آئین و برنامۀ کامل زندگی است که موافق با فطرت انسان، آسان و 
قابل تطبیق، دارای بخشش و گذشت، مناسب به ھر زمان و مکان، مسلط بر 



 های از توحید درس   ٢٨

 ھمه احوال بندگان است.
برد، به استوارترین آئین  می فرمان ج و پیامبرش أپس کسیکه از الله 

ارزشھای واالی حق و عدل است و که مبنای آن توحید حق تعالی و دارای 
  :فرماید می د. الله متعالگرد می باالخره به خیر دنیا و آخرت راھنمون

ۡقَومُ  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا ﴿
َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ».که آن استوارتر است کند می تیھدا ین قرآن به راھیھمانا ا«
 جو رسول او أپس امکان ندارد بنده با نافرمانی وسرپیچی از اوامر الله 

 جو مخالفت با کتاب بزرگوار او، به خیر و صالح دنیا و آخرت نایل آید. پیامبر
ْحَسنَ « فرمایند: می

َ
َهْدِي  أ

ْ
دٍ  َهْديُ  ال   ١.»ج ُ�َمَّ

 ». است ج بھترین راه روش، راه روش محمد«
. و ج بھتری وجود ندارد، جز راه ھدایت پیامبرپس ھیچ راھی درست و 

امکان ندارد بنده بخاطر خیر و صالح دنیوی و اخروی خود، جز راه ھدایت 
 ج پیامبرحضرت  آن ، راھی دیگری که با برنامۀ ھدایتج پیامبر پیامبر

مغایرت داشته باشد را در پیش گیرد. بلکه کمال، سعادت و رھنمونی بنده 
 .باشد می ج ی از راه و روش پیامبر پیامبربه اندازۀ پیروی و

  :فرماید می الله متعال

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ ِيإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  ٱ�َّ ُمۡلُك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ٱۡ�  ب

ْ ِ اِمُنوا  ٱ�َِّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
 ِّ ِ�ّ

ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يُۡؤِمُن ب [األعراف:  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

١٥٨[.  
که  یآن الھ ،ای مردم! من فرستادۀ الله به سوی ھمۀ شما ھستم«بگو: «

 به روایت نسایی. -١
                                           



 ٢٩ ج امبرشیپ و أالله از اطاعت وجوب انیب: سوم درس

 ،معبود (راستینی) جز او نیست ،ھا وزمین از آِن اوست فرمانروایی آسمان
(درس » أّمی«اش آن پیامبر  پس به الله وفرستاده ،میراند می و کند می زنده

ناخوانده) که به الله و کلماتش ایمان دارد، ایمان بیاورید واز او پیروی کنید؛ 
 ».باشد که ھدایت شوید

 پیروی کند، ھدایت شده و رھنمون است و ج پس آنکه از پیامبر الله 
 الله سبحان که چرا سر باز زند، گمراه است. جحضرت  آن کسیکه از اوامر

 :فرماید می

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿  َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

و کسی که پس از آنکه ھدایت (و راه حق) برایش روشن شد؛ با پیامبر «
مخالفت کند، و از راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی 

گذاریم، و او را به جھنم در افگنیم، و(جھنم) بد جایگاھی  می کرده؛ وا
 ».است

و رسول او را در ھر امری از امور مرتکب  أپس ھر کسی نافرمانی الله
، اگر چه شود می شود، چنین شخص به سبب آن عمل فاسق و گمراه گفته

ادعا کند که او این کار را بمنظور تحقق یافتن مصلحت، یا بازداشتن از 
 یابد، نمی تحقق أمفسدۀ انجام داده است؛ زیرا مصالح با نافرمانی الله

اند، گرد می را ناراض أمفاسد با قرار گرفتن بنده در امری که اللهکه  چنان
 گردد. نمی دفع

 دستور داده یا تشویق کند، و ج و پیامبرش أو ھرکسی به نافرمانی الله
در انظار مردم خوب و زیبا جلوه دھد، چنین شخص شیطان است و آن را 

 نیست.فرقی میان شیطان انسی و جنی در ھمچو موارد 

 َطاَعَة لَِمْخلُوٍق يِف « فرمودند: ج روایت است که پیامبر ساز علی
َ

ال
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  ١.»َمْعِصيَِة اِهللا َعزَّ وََجلَّ 
 »تینس جائز مردم اطاعت أالله ینافرمان در«

و رسول او دستور دھد چه در امور عقاید و  أپس ھر که به نافرمانی الله
 د.گرد می چه عبادات و یا معامالت و یا سایر امور بندگان، شامل این حکم

و ھر کس به بدعتی دستور دھد، و یا مردم را به راه و روش مخالف با راه 
دعوت نماید، آن شخص خود گمراه و دیگران را  ج و روش و برنامۀ پیامبر

  :فرماید می ج . اللهکند می نیز گمراه

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ ﴿
َ
ۖ َوأ ُبَل َوَ� تَتَّبُِعواْ  ٱتَّبُِعوهُ َق بُِ�ۡم َعن  ٱلسُّ َ�َتَفرَّ
ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َسبِيلِهِ   .]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
ھای  واز راهد یروی کنیپس از آن پ ،م من استین راه مستقیا و«

زی است ین چیا ،کند می که شما را از راه الله دور ،دیروی نکنی(پراکنده) پ
 ».دیزگار شوید پرھیشا ،را به آن سفارش نموده است شما هکه الل

 به روایت امام احمد. -١
                                           



 
 
 

 درس چهارم:
 توحید و یکتاپرستیبیان فضیلت 

توحید یا یکتا پرستی به این معناست که بنده ھمه امور دین خود را تنھا 
و این شرط  .خالص گرداند، و چیزی را با او شریک نسازد أبرای الله

 اساسی داخل شدن بنده در دین اسالم است.
 رب یچ معبودیھو معنای توحید، گواھی دادن به (ال إله إال الله) یعنی (

را به یگانگی نپرستد، مسلمان  أ). و کسیکه اللهستیتا نیکر از الله یحق غ
شود، اگرچه دعوای مسلمانی کند و با زبان کلمۀ توحید را  نمی شمرده

کند، و ھمچنان مورد  نمی بخواند. زیرا شھادت دادن او تنھا با زبان کفایت
ه ھمه امور گیرد تا که به موجب آن عمل نکند، به این معنا ک نمی قبول قرار

 عبادت أخالص گرداند، و از چیزھایی که به غیر از الله أدین را برای الله
 ، دوری نموده و از شرک و مشرکان اعالن بیزاری نماید. شوند می

  :فرماید می أالله

َ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿: فرماید می الله متعال ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ ِ َ�َمن  ٱۡلَ�ّ
 ِ ُٰغوتِ يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ٱۡسَتۡمَسَك َ�َقِد  ٱ�َّ لََهاۗ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوةِ ب

ُ وَ   .]٢٥٦[البقرة:  ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ
در (قبول) دین ھیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست (و ھدایت) «

شده است. پس ھر کس به طاغوت از راه انحراف (و گمراھی) روشن 
ھای گمراه و طغیانگر) کفر ورزد و به الله ایمان آورد،  (شیطان و بت و انسان

پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است، که آن را گسستن 
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 ».نیست، و الله شنوای داناست

ِينَ وَ ﴿: فرماید می و ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ن َ�ۡعُبُدوَها وَ  ٱل�َّ
َ
ْ إَِ� أ نَابُٓوا

َ
� ِ لَُهُم  ٱ�َّ

ىٰۚ  ۡ ِعَبادِ  ٱۡلبُۡ�َ  .]١٧[الزمر:  ﴾١٧فَبَّ�ِ
از آنکه آن را  ،ھا) اجتناب کردند (شیطان و بت و کسانی که از طاغوت«

عبادت کنند، و رو به سوی الله آوردند، برای آنان بشارت است، پس بندگان 
 ».ده مرا بشارت

ِن ﴿: فرماید می و
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ  ٱۡجَتنُِبوا
ُٰغوَت   .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

یقینًا ما در (میان) ھر امتی پیامبری را فرستادیم که الله یکتا را «
 ».بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید

 فضایل توحید:
یکتا پرستی آن است که، اصل و  یکی از بزرگترین فضیلت توحید و -١

 تواند.  نمی و بدون آن بنده در اسالم داخل شده باشد می اساس دین اسالم
پاداش یکتا پرستان بس بزرگ است، یکی اینکه الله متعال از ایشان 

 یابند و وارد بھشت برین می د و از عذاب دوزخ و آتش نجاتگرد می راضی
 بینند. می ک و تعالی راند و بھتر از ھمه، الله تبارگرد می

َحدٍ  ِمنْ  َما« فرمودند: ج روایت است که پیامبر ساز معاذ بن جبل
َ
 أ

نْ  �َْشَهدُ 
َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
ُ  إِال نَّ  ،ا�َّ

َ
ًدا َوأ ِبهِ  ِمنْ  ِصْدقًا اهللاِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ

ْ
  قَل

َّ
َمهُ  إِال ُ  َحرَّ  ا�َّ

 ١.»انلَّارِ  ىلَعَ 

نْ  ْشَهدُ أ« بگوید:ھیچ کسی نیست که از صدق دل «
َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال نَّ  ،ا�َّ

َ
 َوأ

 روایت بخاری. -١
                                           



 ٣٣  یکتاپرستی و دیتوح لتیفض انیب: چهارم درس

ًدا دھم که ھیچ معبود بر حقی جز الله  می گواھی«: یعنی .»اهللاِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ
بنده و فرستاده  ج شریک است، و محمد وجود ندارد، معبودی که یکتا و بی

 ».اندگرد می آتش را بر او حرام أالله است، مگر اینکه الله
 فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر سعباده بن صامتاز 

نْ  َشِهدَ  َمنْ «
َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
نَّ  ،هل

َ
ًدا َوأ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
 ،َورَُسوهل

نَّ 
َ
ُ  اهللاِ  َ�بْدُ  ِعيىَس  َوأ

ُ
َقاَها َوَ�َِمتُهُ  َورَُسوهل

ْ
ل
َ
  أ

َ
َنَّةُ  ِمنْهُ  َوُروحٌ  َمْرَ�مَ  إِىل

ْ
 َحقٌّ  َواجل

ْدَخلَهُ  َحقٌّ  َوانلَّارُ 
َ
ُ  أ َنَّةَ  ا�َّ

ْ
َعَملِ  ِمنَ  اَكنَ  َما ىلَعَ  اجل

ْ
  ١.»ال

ھرکس گواھی بدھد که ھیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد، «
معبودی که یکتا وبی شریک است، و گواھی بدھد که محمد بنده و فرستاده 

ای است که به مریم  فرستاده اوست، و کلمهالله است، و عیسی نیز بنده و 
القا کرد، و روحی از جانب الله است. و گواھی بدھد که بھشت و جھنم حق 

 ». کند می اند. ھر عملی که داشته باشد الله عزوجل او را داخل بھشت
الله متعال مؤمن یکتا پرست را وعدۀ بھشت داده، ھرچند مرتکب بعضی 

د الله سبحان از گناھانش درگذرد، و یا اینکه او را از گناھان شده باشد، و شای
در مقابل گناھانش در دنیا یا در قبر و یا در میدان محشر و یا دوزخ عذاب 

 به بھشت خواھد بود. أکند، سپس برگشتش به اذن الله
اما انسان مشرک به بدترین و شدیدترین عذاب دچار خواھد شد، از جمله 

ودانه ماندن او در آتش، و محروم شدن از ورود قھر و غضب الله متعال، و جا
 به بھشت، و باالتر از ھمه، محروم شدن از دیدار الله سبحان.

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿: فرماید می الله عزوجل ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب َم  �َّ ُ ٱَ�َقۡد َحرَّ  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
َوٮُٰه 

ۡ
ۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  �َّاُر

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

 متفق علیه. -١
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گمان ھرکس برای الله شریکی قرار دھد ھمانا الله بھشت را بر او  بی«
  .»حرام نموده، و جایگاھش جھنم است، و ستمکاران یاوری ندارند

ََّمۡحُجو�ُونَ ﴿ :فرماید می ھمچنان ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ُهۡم َعن رَّ ٓ إِ�َّ ُهۡم  ١٥ َ�َّ ُ�مَّ إِ�َّ
 .]١٦-١٥[المطففین:  ﴾١٦ ٱۡ�َِحيمِ لََصالُواْ 

گمان آنان، آن روز از (لقای)  گویند) بی چنین نیست (که می«
ند و در آن گرد می اند. سپس آنان داخل آتش دوزخ پروردگارشان در حجاب

 ». سوزند می
بخشد، و از مشرکان درنمی گذرد، بلکه عذاب درد  نمی الله تعالی شرک را

 ناک و دایمی را بر آنان مقرر نموده اگر توبه نکنند و بر شرک بمیرند. 

َ إِنَّ ﴿: فرماید می که چنان . َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ِ َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب  .]١١٦[النساء:  ﴾١١٦َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا َ�َقۡد  ٱ�َّ

 َماَت  َمنْ « فرمودند: ج روایت است که پیامبر سو از عبد الله ابن مسعود
ا اهللاِ  ُدونِ  ِمنْ  يَْدُعو وَْهوَ  ُت  انلَّارَ  َدَخَل  نِدًّ

ْ
نَا َوقُل

َ
ِ  يَْدُعو الَ  وَْهوَ  َماَت  َمنْ  أ َّ�ِ 

ا َنَّةَ  َدَخَل  نِدًّ
ْ
 ١.»اجل

 بمیرد در حالیکه غیر از الله شریکی را میخواند، وارد آتشآنکه «
 أ): و آنکه بمیرد در حالیکه با اللهس. و من گفتم (ابن مسعودشود می

 ».شود می خواند، وارد بھشت نمی شریکی را
کسی دیگر را بپرستی؛ و او را در  أمعنای شرک این است که با الله

چیزی را شرک گرداند، عمل  أعبادات شریک الله بگردانی و کسیکه با الله
 او نابود و برباد گردیده از جملۀ زیانکاران خواھد شد.

 :فرماید می الله متعال 

 روایت بخاری. -١
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وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿
ُ
ِينَ َولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحبَ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
َطنَّ َ�َملَُك ِمن َ�ۡبلَِك َل�ِۡن أ

َ بَِل  ٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ِٰكرِ�نَ َوُ�ن ّمَِن  ٱۡ�ُبدۡ فَ  ٱ�َّ [الزمر:  ﴾٦٦ ٱل�َّ

٦٦-٦٥[. 
راستی که به تو و به کسانیکه پیش از تو بودند وحی شد که اگر  و به«
 ». و از زیانکاران خواھی بود شود می ورزی کردارت نابود شرک

فضیلت توحید و یکتا پرستی، نجات یافتن از عذابی است پس بزرگترین 
 برای مشرکان آماده نموده است.آن را  که الله متعال

و از فضایل یکتا پرستی این است که شرط قبول شدن اعمال بنده  -٢
گیرد، و ھیچ  نمی قرار أاست. بنابر این اعمال مشرک مورد قبول الله

 متعال قابل قبول نیست. دینی، غیر از دین اسالم در نزد الله
 :فرماید می أالله

ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

شود و او در  او پذیرفته نمی و ھرکس دینی غیر از اسالم را بجوید، از«
  .»آخرت از زیانکاران است

 :فرماید می و 

ِ َ�ٰلَِك ُهَدى ﴿ ِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  ٱ�َّ ْ َ�َبَِط  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ُ�وا َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن   .]٨٨[األنعام:  ﴾٨٨َ�ۡنُهم مَّ
این ھدایت الله است که ھرکس از بندگانش را بخواھد به آن ھدایت «

ام داده بودند بودند حتما ھر آنچه را که انجنماید، و اگر شرک ورزیده  می
  .»شد رفت و نابود می ھدر می

ْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه ﴿ :فرماید می و دربارۀ کافران ٓ إَِ�ٰ َما َعِملُوا َوقَِدۡمَنا
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نُثوًرا   .]٢٣[الفرقان:  ﴾٢٣َهَباٗٓء مَّ
سپس آن را م یرو اند، می ه آنان انجام دادهک یو ما به سراغ تمام اعمال«

 ».میانگرد می چون غبار برباد رفته
د، بخاطریکه گرد می پس عمل مشرک، مردود و قابل قبول نبوده و نابود

مورد  أپذیرد. اما عمل بندۀ مومن، در نزد الله نمی عمل مشرک را أالله
، ھرچند کم ھم باشد. بلکه الله تعالی به فضل و کرم گیرد می قبول قرار

 اند.گرد می چندین برابرخود، عمل کم او را 
ھمچنان از فضایل توحید اینست که، روح و روان بندۀ مؤمن و یکتا  -٣

؛ زیرا او پروردگار یکتای باشد می پرست در ھرحالتی آرام، و قلب او مطمین
گاه، توانا، مھربان و رحیمی را دعا که بدست او ھمه چیز  کند می شنوا، بینا، آ

و ضرر قرار دارد، و ھیچ معبودی بر حق جز او قرار دارد. بدست اوتعالی نفع 
  نیست.

 بندۀ مؤمن و یکتا پرست تنھا الله متعال را عبادت نموده بر او توکل
. بدنبال باشد می ، امید رحمت او را داشته و از عذابش در ھراسکند می

خشنودی اوتعالی بوده با نعمت و بخششی از جانب اوتعالی بازمیگردد. با 
 أ. با ایمان قویی که به اللهشود می لی دل او مطمین و آرامذکر الله تعا

؛ زیرا او به الله واحد کند می دارد، ھمیشه غنی و باعزت و توانمند زندگی
و  شود می یابد، و نه غمگین نمی توکل نموده است و ھیچگاه ترسی به او راه

 .افتد یبه رنج منه گمراه، و  نه
خواند که مالک ضرر و  می ه و او رااما انسان مشرک، به کسی روی آورد

نفعی نیست. قلب مشرک ھمیشه حیران و سرگردان در میان خدایانی است 
خواند، در حالیکه آن معبودھا و از دعای او  می آنان را أکه به جز الله

 خبرند؟! بی
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ِم ﴿ :فرماید می أالله
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  ﴾٣٩ ٱۡلَقهَّ

  .]٣٩[یوسف: 
 »؟غالبگانه (و) ی اللها ی ،گوناگون بھترند خدایانا یآ«

ُ َ�ََب ﴿: فرماید می و َ�ُٓء ُمتََ�ِٰكُسوَن َورَُجٗ�  ٱ�َّ َمَثٗ� رَُّجٗ� �ِيهِ ُ�َ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َۡمدُ َسلَٗما ّلِرَُجٍل َهۡل �َۡسَتوَِ�اِن َمَثً�ۚ 

َ
ِۚ بَۡل أ َّ�ِ٢٩﴾ 

 .]٢٩[الزمر: 
 ۀشریکانی است که پیوسته دربار ۀالله مثالی زده است؛ مردی را که برد«

او به مشاجره و منازعه مشغولند، و مردی را که تنھا برای یک شخص است، 
ر آنان آیا این دو برابر و یکسانند؟ ستایش تنھا الله را سزاست، بلکه بیشت

 ».دانند نمی

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿: فرماید می و َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

ْ لَُهۡم  ٱ�َّاُس �َذا ُحِ�َ  ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  َ�نُوا
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ٰ 

َ
 .]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦فِرِ�َن أ

جای الله کسی را (به دعا) بخواند که تا  تر از کسیکه به و کیست گمراه«
خبرند؟!. و  روز قیامت (دعای) او را اجابت نکند و آنان از دعاھایشان بی

ھنگامیکه مردم گرد آورده شوند (آن معبودھا) دشمن آنان خواھند بود و 
 ». پذیرند یو نم شوند می عبادتشان را منکر

ِينَ ﴿: فرماید می و ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ٱ�َّ
ُ
ۡمنُ َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ

َ
 ٱۡ�

ۡهَتُدوَن   .]٨٢[األنعام:  ﴾٨٢وَُهم مُّ
امنیت، از آِن کسانی است که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک «

 .»اندیافتهنیامیختند؛ آنان، ھدایت
کلمۀ ظلم را شرک تفسیر نموده و به این فرمودۀ اوتعالی  ج پیامبر اسالم
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 استدالل نمودند:

ۡكَ إِنَّ ﴿  .]١٣[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  ٱلّ�ِ
 .»بزرگ است ظلمیکه شرک  یبه راست«
و از فضایل یکتا پرستی اینست که، الله متعال بندگان یکتا پرست را  -٤

 شود می نگرد، این دوستی باعث می به نظر لطف و ایشان را دارد می دوست
شمار الھی مستفید گردند، از جمله: آمرزش  بی که ایشان از فیض و برکات

، بلند رفتن مقام و ھا ھا، دوچند شدن نیکی گناھان، گشایش مشکالت و رنج
ی ھا همنزلت، ایمن شدن از شر و آفات و مصایب، و دفع شدن مکر و حیل

و برکات الھی،  ھا ، نایل شدن به نعمتھا هشدن غم و غصدشمنان، و زایل 
دور شدن خشم و غضب و عقوبت الھی، غالب شدن بر بندگی ھوا و ھوس و 
بندگی شیطان و مردم، چشیدن شیرینی ایمان و لذت بردن از اخالص 
بندگی به الله متعال، شوق و عالقه به دین و آیین و برنامه الھی، بیرون 

رک، به روشنی ایمان و یکتا پرستی، و از ذلت گناه و آمدن از تاریکی ش
نافرمانی، به عزت و کرامت اطاعت و بندگی الله، و از تاریکی جھل و نادانی، 

یی ھا هبه نور علم و دانش، و از حیرانی شک و شبھه، به دامان یقین، و از را
 ھمتا. بی گمراه کننده، به راه مستقیم الله

ختن توحید و یکتا پرستی، نسبت به فصل: مسلمانان در محقق سا
یکدیگر برتری و فضیلت دارند و ھر قدر بنده نسبت به پروردگار خود مخلص 
باشد، به ھمان پیمانه از فیض و فضایل یکتا پرستی برخوردار گردیده، نصیب 
و حصۀ بیشتری از خشنودی، فضل، کرم، رحمت، مھربانی و پاداش بزرگ 

 دست خواھد آورد.اوتعالی در دنیا و آخرت را ب
و ھر اندازه بنده به پروردگار خویش مخلص باشد، به ھمان اندازه از شر و 

ماند. زیرا شیطان دشمن قسم خوردۀ انسان  می اذیت و آزار شیطان در امان
 :فرماید می أاللهکه  چنان را گمراه نماید،ھا  آن است که باید
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َزّ�َِنَّ لَُهۡم ِ� ﴿ 
ُ
ۡغَوۡ�تَِ� َ�

َ
�ِض قَاَل َرّبِ بَِمآ أ

َ
ۡ�َِعَ�  ٱۡ�

َ
ۡغوَِ�نَُّهۡم أ

ُ
إِ�َّ  ٣٩َوَ�

َّ ُمۡسَتقِيٌم  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِص�َ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم  إِنَّ ِعَبادِي  ٤١قَاَل َ�َٰذا ِصَ�ٌٰط َ�َ
  .]٤٢-٣٩[الحجر:  ﴾٤٢ ٱۡلَغاوِ�نَ ِمَن  َبَعَك ٱ�َّ لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٌٰن إِ�َّ َمِن 

ن ی(گناھان) را در زم یگفت: پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه ساخت«
م. مگر بندگان ینما یآنان را گمراه م یدھم و ھمگ یبا جلوه میشان زیبرا

قًا راه یاست که دق ین راه درستیگفت: ا ان آنان.یات از م زهیده و پاکیبرگز
مگر  یندار یگمان تو بر بندگانم سلطه و قدرت یب ن دارد.سوی م به

  .»کنند می یرویکه از تو پ یگمراھان
 :فرماید می و

َت  فَإَِذا﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡسَتعِذۡ فَ  ٱۡلُقۡرَءانَ قََرأ ِ ب ۡيَ�ٰنِ ِمَن  ٱ�َّ  ۥلَۡيَس َ�ُ  إِنَُّهۥ ٩٨ ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ
ِينَ ُسۡلَ�ٌٰن َ�َ  ُوَن  ٱ�َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ ِينَ َ�َ  ۥُسۡلَ�ُٰنهُ  إِ�ََّما ٩٩َءاَمُنوا  ٱ�َّ

ِينَ وَ  ۥَ�َتَولَّۡونَهُ   .]١٠٠-٩٨[النحل:  ﴾١٠٠ُمۡ�ُِ�وَن  ۦُهم بِهِ  ٱ�َّ
طان رانده شده به یاز (شر) ش یقرآن بخوان یکه خواست یپس ھنگام«

مان دارند و بر پروردگارشان یکه ا یطان بر کسانیگمان ش یب پناه ببر. الله
است که او  یسلطۀ او بر کسانتنھا  ندارد. یچگونه تسلطیند ھینما یتوکل م

به او (الله) شرک ھا  آن است که یرند، و بر کسانیگ یم یرا به دوست
  .»ورزند یم

و کسیکه در توحید و یکتا پرستی به مرتبۀ احسان برسد و خود را از 
را چنان بپرستد که گویا او  أبر و اصغر نجات داده اللهی شرک اکھا آلودگی

بیند، بدون حساب و عذاب وارد بھشت خواھد شد، بلکه به مراتب و  می را
 مقام عالی بھشت نایل خواھد آمد.

 این مرتبه و مقام را از فضل و کرم الله سبحان آرزو داریم. 



 
 
 

 درس پنجم:
 معنای دین اسالم

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ إِنَّ ﴿فرماید می الله تبارک و تعالی   ]١٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ
 ».شگاه الله اسالم استین در پیھمانا د«
 :فرماید می و

ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

شود و او در  او پذیرفته نمی و ھرکس دینی غیر از اسالم را بجوید، از«
 .»آخرت از زیانکاران است

ِ  ۥٓ فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَهُ ﴿: فرماید می و ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
 ﴾٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِ�َ  أ

 .]٣٤[الحج: 
د ید، و فروتنان را نویم شویاو تسل یگانه است، پس برایمعبودتان معبود «

 .»ده

ْ ﴿: فرماید می و وتُوا
ُ
ِيَن أ ّمِّ�ِ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوقُل ّلِ�َّ

ُ
ۡسلَُمواْ  نَ  ۧ ٱۡ�

َ
ۡسلَۡمُتۡمۚ فَإِۡن أ

َ
َءأ

ْۖ َ�َقِد  ُ وَ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ �ن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك  ٱۡهَتَدوا ِ  ٱ�َّ [آل عمران:  ﴾٢٠ۡلِعَبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

٢٠[. 
پیامبران را به ناحق ورزند و  ھمانا کسانی که به آیات الله کفر می«

کشند،  دھند، می کشند، و کسانی از مردم را که به دادگری فرمان می می
  .»مژده بده آنان را به عذاب دردناکی

ۡسلََم وَۡجَههُ ﴿: فرماید می و
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسنٞ  ۥَوَمۡن أ َّ�ِ﴾ 
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 .]١٢٥[النساء: 
و آیین چه کسی بھتر از آیین کسی است که خالصانه خود را تسلیم « 

 ». الله کرده، و نیکوکار است
 أخالص به اللهپس معنای اسالم اینست که بنده دین و عبادت خود را 

 گرداند و به اوامر و نواھی و احکام اوتعالی گردن نھاده تسلیم آن گردد.
اسالم عبارت از عقیده و شریعت است؛ عقیده اسالمی و امور متعلق به 
آن، بر علم درست بنا نھاده شده است، اما شریعت اسالمی، عبارت از 

ده و در حیات خود احکامی و قوانینی است که بنده باید از آن پیروی نمو
 :فرماید می عملی نماید. الله متعال

﴿ ْ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ َوَما ْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ لَٰوةَ ُحَنَفآَء َوُ�قِيُموا  ٱلصَّ

ۚ َوُ�ۡؤتُواْ  َكٰوةَ   ]٥[البینة: ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ َوَ�ٰلَِك دِيُن  ٱلزَّ
گرایانه بپرستند، و نماز  الله را مخلصانه و حقو فرمان نیافتند جز آن که «

 ».را برپای دارند، و زکات را بپردازند، و این است آئین راستین
شود تا آن که دو امر را با ھم یکجا نکند و  نمی بناًء بنده مسلمان شمرده 

 پایبند آن نباشد:
 أ، به این معنا که اللهأاول: خالص گردانیدن دین و عبادت برای الله

 را به یگانگی بپرستد، و از شریک گرفتن با او اجتناب ورزد.
دوم: تسلیم شدن تام به الله متعال، با انجام دادن اوامر و دوری جستن 

 از نواھی اوتعالی.
را به یگانگی عبادت کرد، و تابع و منقاد اوامرش  أپس کسیکه الله

 .شود می گشت، مسلمان نامیده
انسان مشرک مسلمان نیست؛ زیرا دین و یابیم که  می از این معنا در

 عبادت خود را خالصانه برای پروردگار انجام نداده است.
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 ورزند، مسلمان نامیده می تکبر أھمچنان کسانیکه از عبادت الله
شوند، زیرا ایشان سر بندگی را به الله متعال خم نکردند و تابع و منقاد  نمی

 اند. هتعالی نشد اوامر او
 :یدفرما می أالله

ِ َوَ�  ٱلَۡمِسيحُ لَّن �َۡستَنِكَف ﴿  َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
ُ�ونَۚ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ أ  ٱلُۡمَقرَّ
ا  ١٧٢َو�َۡسَتۡكِ�ۡ فََسَيۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِيٗعا  ۦَوَمن �َۡستَنِكۡف َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  مَّ

َ
فَأ

ِينَ  ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ُجورَُهۡم َوَ�زِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٱل�َّ
ُ
ا  ۦۖ َ�ُيَوّفِيِهۡم أ مَّ

َ
َوأ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱۡستَنَكُفوا وا ِ�ٗما َوَ� َ�ُِدوَن لَُهم ّمِن ُدوِن  ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
ُ�ُهۡم َعَذابًا أ َ�ُيَعّذِ

 ِ ا َوَ� نَصِ  ٱ�َّ  .]١٧٣-١٧٢[النساء:  ﴾١٧٣ ٗ��َوِ�ّٗ
ب ورزد، و فرشتگان مقّر  باشد ھرگز ابا نمی و مسیح از اینکه بندۀ الله«

(نیز ابایی ندارند) و ھرکس از عبادت او ابا ورزد و خود را بزرگ بشمارد به 
پس اما کسانی که ایمان  آنان را بسوی خود گرد خواھد آورد. ۀزودی ھم

آوردند و عمل شایسته انجام دادند، پاداششان را به طور کامل خواھد داد، و 
و اما کسانی که سرباز زنند، و تکبر  بر پاداش آنان خواھد افزود. از فضل خود

و یاوری نخواھند یار ورزند، به آنان عذابی دردناک خواھد داد، و به جز الله 
 ».یافت
از الله شان  مسلمانان در حسن اخالص و فرمانبرداریکه  چنان فصل: 

ت اند. ایشان نیز با ھم متفاوشان  سبحان، متفاوت ھستند، در حسن اسالم
در حدیث آن را  ج اند که نبی کریم اخل در یکی از مراتب سه گانه دیند

 بیان نموده است که عبارتند از: ÷طوالنی، معروف به حدیث جبریل
 مرتبۀ احسان.  -٣مرتبۀ ایمان  -٢مرتبۀ اسالم  -١

باالترین این مراتب، مرتبۀ احسان است، سپس مرتبۀ ایمان، و پس از آن 
. پس ھر مؤمن مسلمان است لیکن ھر مسلمان مؤمن باشد می اسالممرتبۀ 
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 تواند. نمی شده
ی اسالم بر پنج چیز استوار است، طوریکه در صحیح ھا هارکان یا پای

 فرمودند: ج روایت شده که پیامبر ببخاری و مسلم از عبد الله ابن عمر
نْ  َشَهاَدةِ  مَخٍْس  ىلَعَ  اإلِْسَالمُ  بُِ�َ «

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال نَّ  ،ا�َّ

َ
ًدا َوأ  َو�ِقَامِ  ،اهللاِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ

َالةِ  اَكةِ  َو�ِيتَاءِ  ،الصَّ َجِّ  الزَّ
ْ
  ١.»َرَمَضانَ  وََصْومِ  ،َواحل

 ده است:یز استوار گردیی اسالم بر پنج چھا هیاساس و پا« 
 ھمتا یتا و بیکر از الله یچ معبود به حق غیه ھکنیدادن به ا یـ گواھ ١

 است.  أفرستاده الله ج ه محمدکنیگر ایوجود ندارد. و د
 ـ بر پا داشتن نماز. ٢
 ات.کـ پرداخت ز ٣
 ت الله.یـ حج گزاردن ب ٤
 ـ روزه ماه رمضان. ٥

ِْسَالمُ « فرمایند: می ج ھمچنان پیامبر
ْ

ْمِر اإل
َ ْ
ُس األ

ْ
َالُة،  ،َرأ َوَ�ُموُدُه الصَّ

َهادُ  ِ
ْ
  ٢.»اهللاِ  َسِبيِل  يِف  وَِذْرَوُة َسنَاِمِه اجل

اش جھاد در راه  ار است، و ستونش نماز، و بلندی قلهکاسالم اساس «
 ».باشد می أالله

شان نسبت به یکدیگر برتری دارند.  فصل: مسلمانان در ایمان داری
. ھمانا ایمان، باشد می نسبت به دیگران قویتر و بیشترشان  برخی ایمان

با زبان، و عمل نمودن با اعضای بدن تصدیق نمودن با قلب، و اقرار کردن 
، لذا ایمان مردمان با ھم متفاوت باشد می است، و قابل زیادت و نقصان

 متفق علیه. -١
 .سمسند امام احمد بن روایت معاذ بن جبل -٢
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 است.
تر، و قول و عمل او نیکوتر باشد، به یو به ھر اندازه، تصدیق قلبی بنده قو

 .باشد می ھمان اندازه ایمان او بیشتر و قویتر
، و اگر توبه کند و شود می و کمو ھرگاه بنده مرتکب گناھی گردد، ایمان ا

 پذیرد. می توبۀ او را أعمل خود را اصالح نماید، الله
که  چنان برخی از اعمال است که کامل کنندۀ ایمان بنده بشمار میروند 

َحبَّ  َمنْ « فرمودند: ج پیامبر
َ
ِ  أ ْ�َغَض  ِ�َّ

َ
ِ  َوأ ْ�َطى ِ�َّ

َ
ِ  َوأ ِ  َوَمنَعَ  ِ�َّ  َ�َقدِ  ِ�َّ

  ١.»اِإليَمانَ  اْستَْكَمَل 
با کسی  أبا کسی دوستی کند، و بخاطر الله أکسیکه بخاطر الله« 

منع نماید، ھمانا  أبدھد و بخاطر الله أدشمنی ورزد، و به خاطر الله
 ».ایمان خود را کامل نموده است

تر  عام أ. دوست داشتن چیزی بخاطر اللهباشد می دوستی ھم متفاوت
یدن با کسی در راه الله، زیرا در دوست داشتن بخاطر است از دوستی ورز

د، چه این دوست داشتن در مورد گرد می ، ھر گونه دوستی داخلأالله
اشخاص باشد یا کردار ایشان؛ و یا دوست داشتن قول و حال و احوال و 

 مقصد و اخالق و مکان و زمان و غیره باشد. 
ن تنھا دادن مال نیست، ھمچنین چیزی را دادن عام است، و مراد از داد

بلکه شامل دادن ھرچیزی است چه مال باشد و چه جاه و مقام باشد و چه 
علم و کوشش و کمک و وقت باشد. ھمچنان منع نمودن یا ندادن به ھمین 

 ترتیب است.
پس کسیکه دوستی و دشمنی، دادن و منع نمودن او بخاطر رضامندی 

 به روایت ابوامامه الباھلی نزد ابو داود و غیره. -١
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الله تعالی باشد، چنین شخص مؤمنی است که ایمان خود را کامل نموده 
 است. 

 از فضل و کرم الله چنین ایمان را تمنا داریم.
چنین آن را  ج ی ایمان شش چیز است که پیامبرھا هفصل: اصول و پای

نْ «بیان نموده است:
َ
ِ  تُْؤِمنَ  أ َ  َورُُسِلهِ  َوُ�تُِبهِ  َوَمَالئَِ�ِتهِ  بِا�َّ

ْ
 اآلِخرِ  ْومِ َوايل

َقَدرِ  َوتُْؤِمنَ 
ْ
هِ  َخْ�ِهِ  بِال   .»َورَشِّ

، و فرشتگان و پیامبران او، و روز آخرت، و به أایمان آنست که به الله«
 ».قدر (تقدیر) خیر و شر اوتعالی باور داشته باشی

این ارکانی است که ھر مسلمان باید به آن ایمان داشته باشد، و کسیکه 
 .شود می کان کفر ورزد، کافر و نامسلمان خواندهبه یکی از این ار

 ی دارد که از اصل این ارکان منشعبھا هایمان از خود شعبه یا شاخ
. و ھر قدر بنده شوند می ی درخت از تنه آن جداھا هد، چنان که شاخگرد می

ی ایمان را مراعات نموده و عملی نماید، به ھمان ھا هھا و شعب این خصلت
روایت  ج از پیامبر اکرم س. ابو ھریرهباشد می بیشتر و قویتراندازه ایمانش 

وْ  وََسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ « نموده که فرمودند:
َ
فَْضلَُها ُشْعبَةً  وَِستُّونَ  بِْضعٌ  أ

َ
 فَأ

َ  الَ  قَْوُل 
َ

  إِهل
َّ
ُ  إِال ْدنَاَها ا�َّ

َ
َذى إَِماَطةُ  َوأ

َ
ِر�ِق  َعِن  األ َيَاءُ  الطَّ

ْ
 ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َواحل

  ١.»اِإليَمانِ 
 نیه بھترک ؛است شاخه یا شصت و چند شاخهایمان ھفتاد و چند « 

هَ  الَ (گفتن ھا  آن ترین آن دور کردن موانع(مثل سنگ و  و پایین )اهللاَّ إِالَّ  إِلَ
) از راه شود می کثافت و دیگر موانعی که در راه قرار دارد و باعث اذیت مردم

  ».ایمان استی ھا هاست و حیا شاخۀ از شاخ

 صحیح مسلم. -١
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ھا و اجزای آن است که  ی ایمان عبارت از خصلتھا هپس شعبه یا شاخ
برخی متعلق به قلب، و برخی به زبان و برخی ھم عملی است. طوریکه 

هَ  الَ (: برای ھر خصلت مثالی آورده است. پس گفتن ج پیامبر  )اهللاَّ إِالَّ  إِلَ
ه اعضای بدن و حیا داشتن مرتبط به زبان، و دور کردن موانع از راه مرتبط ب

 عمل قلبی است.
ی نفاق را در خود ھا هی ایمان و شاخھا هو شاید کسی باشد که شاخ

ی نفاق را ترک نکند، در او آن خصلت نفاق ھا داشته باشد؛ ولی تا خصلت

ْرَ�عٌ « فرموده اند: ج پیامبرکه  چنان است.
َ
وْ  ،ُمنَافًِقا اَكنَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  أ

َ
 أ

ْرَ�َعةٍ  ِمنْ  َخْصلَةٌ  ِ�يهِ  اَكنَْت 
َ
 إَِذا :يََدَ�َها َحىتَّ  انلَِّفاقِ  ِمنَ  َخْصلَةٌ  ِ�يهِ  اَكنَْت  أ

َث  ْخلََف  وََعدَ  َو�َِذا ،َكَذَب  َحدَّ
َ
  ١.»فََجرَ  َخاَصمَ  َو�َِذا ،َغَدرَ  اَعَهدَ  َو�َِذا ،أ

چھار خصلت است ھرگاه در کسی موجود باشد منافق خالص است و «
باشد در او خصلتی از نفاق است تا آن را  ھا خصلتی از این خصلتآنکه در او 

ترک کرده بگذارد: چون امانتی به او سپرده شود خیانت کند، و چون 
صحبت کند دروغ گوید، و چون پیمان بندد، پیمان شکنی کند، و چون دعوا 

 ».و خصومتی کند، دشنام دھد

نْ « اند: چنین بیان نموده ج فصل: معنای احسان را پیامبر
َ
َ  َ�ْعبُدَ  أ  ا�َّ

نََّك 
َ
إِنْ  تََراُه، َك�

إِنَّهُ  تََراهُ  تَُ�نْ  لَمْ  فَ
  .»يََراكَ  فَ

 واگر بینی می را چنان بپرستی که گویی او را أاحسان آنست که الله«
 ».ندیب می را تو او هک بدان نیقیبه  ،ینیب نمی را او تو

که  چنان ما را آفریده است تا بیازماید کدام یکی از ما نیکوکارتریم. أالله
 الله تعالی فرمود:

 متفق علیه. -١
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ِيوَُهَو ﴿  َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� َوَ�َن َعۡرُشهُ  ٱۡ�

َ
 ٱلَۡمآءِ َ�َ  ۥِ� ِستَّةِ �

ۡحَسُن َ�َمٗ�ۗ 
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 .]٧[هود:  ﴾ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

د و ین را در شش روز آفریھا و زم است که آسمان پروردگاری(الله) و او «
 کوتر انجامین یکارھا ید که چه کسیازمایعرشش بر آب بود، تا شما را ب

 ». دھد می

ِي﴿  ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ وَُهَو  ٱۡ�ََيٰوةَ وَ  ٱلَۡمۡوَت َخلََق  ٱ�َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ٱۡلَعزِ�زُ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

 .]٢: ك[المل ﴾٢ ٱۡلَغُفورُ 
پروردگاری که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از «

 ». شما نیکوکارتر است و او توانمند آمرزگار است

نیکوکارتر یعنی اخالصمندتر و «فرموده است:  /فضیل بن عیاض
 ».موافق باشد) ج درست کارتر (با روش پیامبر

و عمل بنده نیکو مدار عمل در اسالم، بر کیفیت است نه بر کمیت. 
 ج خالص نبوده و موافق و مطابق با شریعت محمد أنیست تا برای الله

فایده  بی نباشد. و ھرگاه عملی فاقد یکی از این دو شرط بود، آن عمل ھدر و
 است.

 بنده را از غلو و تفریط در دین مصون ج پیروی از ھدایات پیامبر اکرم
 ،أاقض احسان، شرک آوردن به الله. بنابراین باید بدانیم که از نودارد می

بدعت و پیروی از آن، و تفریط و سھل انگاری در امور دین است. پس 
شخص مشرک، بدعتکار، غالی و سھل انگار و تفریط کار، ھمه در دایرۀ 

 بدکاران شامل اند.

 درجات احسان:
 احسان دو درجه دارد:
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ت و باید با اول: احساِن واجب که عبارت از ادای فرایض و واجبات اس
، بدون افراط و تفریط ج و با متابعت از اوامر پیامبر أاخالص تام به الله

 صورت گیرد. 
دوم: احسان مستحب: که عبارت است از تقرب جستن به الله متعال با 
ادا نمودن نوافل، و تکمیل نمودن عبادات، با مراعات کردن مستحبات و 

ات و از اموری که بنده در حالل و آداب آن، و پارسایی و خود داری از مکروھ
را چنان بپرستد که گویا او  أد. احسانگر اللهگرد می حرام بودن آن مشتبه

بیند و در ادای عبادات کوشا بوده تا حد توان و با وجه احسن به انجام  می را
برساند؛ و خود را به چیزی که باالتر از طاقت و توان اوست مکلف نسازد، و 

سازد و در توان او است،  می نزدیک أکه او را به الله در ادای عباداتی
 انگاری نکند. سھل

احسان در ھر عبادتی بر طبق کم و کیف آن وجود داشته و مرتبط به 
 .باشد می ج اخالصمندی شخص و حس پیروی او از راه و روش پیامبر

ھا و سنن و مستحبات و آداب  مثال احسان در وضو با کامل ساختن فرض
 .باشد می اوز نکردن غسل اعضا از حد مشروع آنآن و تج

و احسان در نماز با برپا داشتن آن در اول وقت آن و مراعات کردن آداب 
و بنده باید چنان به اخالص و  باشد می آن، با خشوع و آرامی و اطمینان قلب

 ادا نماید گویی که این آخرین نمازی اوست و دنیا را وداعآن را  ادب
ھای نماز را کامل و بدون کم و کاست ادا نماید  ھا و سنت گوید، فرض می

 بیند.  می را أگویی که الله
 دھد می و احسان در زکات و صدقه آنست که بنده آنچه را به مستمندان

و نایل آمدن به رحمت  أخاص بخاطر خشنودی و تقرب جستن به الله
و به کسی  ھای آن روز باشد اوتعالی و ترس از عذاب آخرت و ھول و ھراس
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که خوبی و احسان نموده انتظار پاداش و سپاس و عمل متقابل را نداشته 
باشد و نه ھم بخاطر ثنا و ستایش مردم باشد. و در برابر آنچه بخشش نموده 

ای که فقیر را دشنام دھد یا بر او فخر  منت و آزاری به فقیر نرساند به گونه
باید حالل و مورد پسند باشد و  دکن می فروشی و تکبر ورزد. و مالی که انفاق

را به  کند می ارزشی که نفس از آن احساس نفرت بی مال خراب و پست و
فقرا ندھد. ھمچنان در دادن زکات یا صدقه به فقیر و محتاج، سھل انگاری 
و امروز و فردا نکرده بر وی سخت نگیرد. از تکبر بر او و ریا و شھرت و نیک 

 نامی اجتناب ورزد.
در سایر عبادات و معامالت؛ بر مسمان الزم است احسان را  ھمچنین

 را مد نظر گیرد. ج ی پیامبرھا مراعات نماید و ھدایات و رھنمود
بدون شک کسی که در جستجوی احسان بوده و بر عملی نمودن آن 

روایت است  سحریص باشد، امید است که موفق به آن گردد. از ابو درداء

مُ  إِ�ََّما« فرمایند: می ج که پیامبر
ْ
ِعل

ْ
مُ  َو�ِ�ََّما بِاتلََّعلُِّم، ال

ْ
ِل

ْ
 َمنْ  بِاتلََّحلُِّم، احل

َْ�َ  َ�تََحرَّى
ْ
َّ  َ�تَِّق  َوَمنْ  ُ�ْعَطُه، اخل   ١.»يُوقَهُ  الرشَّ

ھمانا علم و دانش با آموختن، و صبر و بردباری با تکلیف نمودن نفس « 
، و شود می به او داده آید، و کسیکه در جستجوی خیر باشد می بر آن بدست

 ».ماند می کسیکه از شر اجتناب ورزد از آن در امان
شمار احسان را برای بندگان باز نموده است. در  بی یھا هالله متعال را

 ج روایت است که نبی کریم سصحیح مسلم از شداد بن اوس بن ثابت
تُم فإذا يشٍء؛ لكِّ  ىلع اإلحسانَ  كتََب  اهللاَ  إنَّ « فرمودند:

ْ
 فَ  َ�تَل

َ
 الِقتْلَة، واِسنُ حْ أ

 حسن ی فرمود: این حدیثالبان شیخ )١٧٦٣معجم کبیر از طبرانی حدیث شماره( -١
 .الجامع صحیح ٢٣٢٨: شماره حدیثنگا:  است
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ْحِسنوا َذحَبْتُم و�ذا
َ
حْبَة، فأ ُِحدَّ  اذلِّ حْ  َشْفَرتَهُ  أحُدُ�م َويلْ ِ�ُ

ْ
  ١.»َذبيَحتَهُ  َول

یقینا الله متعال احسان و نیکی را بر ھر چیز واجب نموده است. پس «
چون کشتید نیکو بکشید (در اجرای حد شرعی) و چون حیوانی را ذبح 
کنید، نیکو ذبح کنید، و باید یکی از شما تیغ خود را تیز کند، و ذبیحۀ خود 

 ».را راحت نماید
بناًء احسان و نیکی در ھر امری بر بنده الزم است و ھر چیزی نظر به 

احسان  ج پیامبر اکرمکه  چنان قدر و اندازۀ آن به احسان و نیکی نیاز دارد،
 نمودن در ذبح را مثال زدند. 

مخالفت ورزد و  جحضرت  آن که در ذبح نمودن حیوان با روشپس کسی
آلۀ ذبح را تیز نکرد و ذبیحۀ خود را راحت ننمود، چنین شخص در ذبح 

 کردن خود احسانگر نیست.
، زیرا به وسیلۀ آن، کند می این مطلب اھمیت فھم و دانستن دین را بیان 

در عبادات و  جحضرت  آن احسان کننده از راه و روش و احسان و نیکی
گاه شده سعی تا احسان را در وضو و نماز و انفاق و روزه و  کند می معامالت آ

حج و جھاد و خرید و فروش و طعام و شراب و نکاح و ھمبستری با ھمسر و 
صله رحم و خوبی و نیکی با دور و نزدیک و تعامل با مردم نظر به اصناف 

 آنھا، و سایر امور مراعات نماید.
تواند مگر به توفیق و کمک  نمی احسان را بدست آورده بنده مرتبۀ

به امت سفارش نموده تا در عقب ھر نماز  ج . ازینرو پیامبرأپروردگار

ِع�ِّ  اللَُّهمَّ « بگویند:
َ
ِركَ  ىلَعَ  أ

ْ
  ٢.»ِعبَاَدتَِك  وَُحْسِن  وَُشْكِركَ  ِذك

پروردگارا! مرا بیاد خویش و سپاس و شکر و نیکویی عبادتت یاری «

 صحیح مسلم. -١
 سنن ابو داود. -٢
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 ».فرما
نیاز دارد تا در ھر  أبدون شک مسلمان ھمیشه به یاری و کمک الله

 امری بندۀ احسان کننده و نیک باشد.



 
 
 

 درس ششم:
 بیان معنای عبادت

 عبادت در لغت بمعنای خواری، فروتنی، رام شدن و گردن نھادن است. 
 و ھر عملی به منظور تقرب جستن به معبود صورت گیرد، عبادت نامیده

 .شود می
و نظر به معنای لغوی، عبادت در شرع یا اصطالح عبارت از اسم جامعی 

تعالی ازآن است که بر ھمه کردار و گفتار ظاھری و باطنی انسان، که الله 
را با  أد. لذا شخص مسلمان اللهگرد می ، اطالقشود می راضی و خشنود

 .کند می قلب، زبان و اعضای بدن خود عبادت
 که چنان بندگان را به اخالص در عبادت دستور فرموده است. أالله

  :فرماید می

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  يَنۗ ٱ�ِّ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱۡلَ�ُّ ُهَو ﴿ َّ�ِ
 .]٦٥[المؤمن: ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

اوست زنده، ھیچ معبود به حّقی جز او نست، پس او را به فریاد بخوانید «
و عبادت را خاص او بدانید، سپاس و ستایش الله را سزاست که پروردگار 

 ».جھانیان است

ۡ�ُبَد ﴿: فرماید می و
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ قُۡل إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ [الزمر:  ﴾١١ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

١١[. 
ام که الله را بپرستم و پرستش را خاص او  بگو: من فرمان یافته«

 ». گردانم



 ٥٣   عبادت یمعنا انیب: ششم درس

الله جل عظمته به بندگان دستور فرموده تا در ھمه عبادات طبق اوامر  
 :فرماید می عمل نموده پیرو و فرمانبردار او باشند. طوریکه ج پیامبر

 ﴿ ِ ُ�رِ� وَ  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ ب نَزۡ�َآ إَِ�َۡك  ٱلزُّ
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم  ٱّ�ِۡكرَ َوأ ِ�ُبَّ�ِ

ُروَن   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�َتَفكَّ
و قرآن را بر تو نازل  م،یفرستاد ییھا ل روشن و کتابیآنان را با دال«
آنان نفرستاده شده است روشن  یرا که برا یزیمردم چ یم تا برایکرد
 ».شندیندی، و تا آنان بیساز

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿: فرماید می و ْ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما  ﴾ٱنَتُهوا
 .]٧[الحشر: 

و از آنچه که شما را از آن  بگیریدآن را  و آنچه که پیامبر به شما بدھد«
 ».باز آیید دارد می باز

پذیرد مگر با دو  نمی عبادت ھیچ کسی را ه و تعالیبنابرین الله سبحان
 . ج، و پیروی و متابعت از پیامبر أشرط: اخالص به الله

تواند، تا اینکه عبادت و دین خود را خالص  نمی و بنده مسلمان شده
متابعت و پیروی  ج نگرداند، و از پیامبر اکرمبخاطر رضای الله سبحان 

 نکند. 
پس کسیکه عبادت را خاص بخاطر رضای اوتعالی، و طبق راه و طریقت 

 ادا نمود، چنین عبادت، عبادتی درست و عملی صالح است. ج پیامبر
در کتاب باعظمتش بما بیان نموده است که بندگان را به خاطر  أالله

ھمتااست، آفریده است.  بی پروردگار یکتا و ھدف بزرگ، که ھمانا عبادت
 :فرماید می أالله

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿  �َس وَ  ٱۡ�ِ   .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
 ».ام و من جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریده«
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ْ ﴿: فرماید می و ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ َوَما ُحَنَفآَء  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

لَٰوةَ َوُ�قِيُمواْ  ۚ َوُ�ۡؤتُواْ  ٱلصَّ َكٰوَة  .]٥[البینة:  ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ َوَ�ٰلَِك دِيُن  ٱلزَّ
گرایانه بپرستند و نماز  و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و حق«

 ».ین راستینرا برپای دارند و زکات را بپردازند و این است آئ
اجتناب ورزد و عبادت خود را خاص  أو کسیکه از شرک آوردن به الله

تابع داری نماید، چنین شخص  ج برای اوتعالی ادا کند، و از پیامبر
مسلمانیست که به داخل شدن بھشت برین، و نجات از آتش دوزخ وعده 

 داده شده است.
را الله متعال ھمچنان کسیکه عبادات فرض شده را ادا کرد؛ و آنچه 

دستور داده عملی نمود، و از اموری که حرام قرارداده اجتناب ورزید، پس 
چنین شخص از بندگان پرھیزگار و مؤمنی است که الله تعالی ایشان را از 

ایشان را به فضل بزرگ خود، در دنیا  عذاب دوزخ در امان قرار خواھد داد، و
 و آخرت وعده داده است.
ض شده و مستحبات را به طور کامل ادا کرد، و از و کسیکه عبادات فر

امور حرام و مکروه دوری جست؛ و الله متعال را چنان پرستش نمود که 
بیند، چنین شخص از بندگان احسانگری است که الله متعال  می گویی او را

ی بلند و مقام عالی در بھشت وعده نموده ھا هایشان را به درجه و مرتب
 است.

بدانیم، اموری که بندگی مسلمان را نسبت به پروردگارش بناًء باید 
سازد؛ سه چیز است که درجات آن  می اعتبار بیآن را  نماید و می زیانمند

 متفاوت است:
درجه اول: شرک اکبر، که عبارت از عبادت نمودن غیر الله است و 

افر دھد، وی مشرک و ک انجام الله غیر برای را ھا عبادت انواع از کسیکه یکی
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کند. مانند کسانیکه بت، سنگ،  نمی بوده، الله متعال فرض و نفل او را قبول
چه این قربانی ، کنند می یقربان راللهغی پرستند یا برای می درخت و ولی را

 فرقی شیاطین؛ و ھا ، یا برای جنباشد برای قبرھا و اولیا و بندگان نیک الله
 و ترس از یا دھد انجام آنان به عالقه و رغبت روی از را کار این که کند نمی

 که مردم از بسیاری مانند! برسانند او به زیانی یا آسیب مبادا کهھا  آن خوِف 
عت در مواردی که فقط از الله منف جلب یا ضرر دفع برای زمان، این در

 قربانی صالحان، قبور کنار و بندند متعال ساخته است، به غیِر او امید می
اند و اگر  چنین مردمان کافر و مشرک بوده از دایرۀ اسالم خارج !کنند می

 توبه ناکرده بمیرند، در آتش دوزخ جاودانه باقی خواھند ماند. 
درجه دوم: شرک اصغر: در این نوع شرک، ریا کاری، شھرت طلبی، 
خشنود شدن به مدح و ستایش مردم و غیره داخل است. بطور مثال: 

ه خاطر جلب توجه مردم و پسند و ستایش ایشان، گزارد و ب می شخصی نماز
. یا دیگری به فقرا و مستمندان دھد می نماز خود را زیب و زینت ظاھری

 شود می تا مردم او را مدح کنند. کسیکه مرتکب چنین کاری دھد می صدقه
به پروردگار خود اخالصی ندارد تا او را از عذاب دوزخ نجات دھد. در 

یر از الله متعال چیزی را پرستش ننموده است، لیکن، حالیکه وی در واقع غ
وقتی عبادت را بمنظور مدح و ثنا و جلب توجه مردم انجام داد، به این 

میطلبد. پس وی  أمعناست که وی اجر و پاداش عبادت خود را از غیر الله
در چنین حالت مرتکب عمل شرک اصغر شده است و اجر و پاداش ھمان 

 ج د. پیامبر اکرمگرد می مردم بوده، محو و نابودعبادت وی که بخاطر 
�ءِ أ« که: کنند می روایت أدرحدیث قدسی از پروردگار َ َعِن  نا أغ� الرشُّ

رْشَ  ، َمنْ كِ الرشِّ 
َ
  ِ�يِه َميِعَ َغِ�يْ  كَ َعِمَل َ�َمًال أ

ْ
  ١.»َكهُ َورِشْ  تُهُ تََر�

 .سبه روایت مسلم از ابوھریره -١
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 عملی کس، ھر نیازم؛ بی شرک از مطلق طور من، بر خالف شریکان، به«
شریکی را با من قرار دھد، او را با شرکش (عمل  ،در آن عمل و دھد انجام
 .»گذارم  وامی) آمیزش شرک

د، عالقمندی و گرد می و از جمله اموری که در شرک اصغر داخل
دلبستگی بیش از حد بنده به دنیا و زیب و زینت آن است. به گونۀ که ھمه 

بوده به سبب آن واجبات دینی خود را کوشش و اندیشه و توجه او به دنیا 
د، چنین شخص را گرد می ترک کرده و مرتکب عمل نامشروع و حرام

میتوان بندۀ دنیا نامید زیرا در قلب و تار و پود او، عشق و محبت دنیا جا 
گرفته و الله متعال را که صاحب ھمه چیز است فراموش نموده است. پیامبر 

ينَارِ  َ�بْدُ  تَِعَس « در مورد ھمچو مردمان فرموده است: ج اکرم  َوَ�بْدُ  ادلِّ
رَْهمِ  َِميَصةِ  َوَ�بْدُ  ادلِّ

ْ
ْعِطيَ  إِنْ  اخل

ُ
 ،َواْ�تََكَس  تَِعَس  َسِخَط  ُ�ْعَط  لَمْ  َو�ِنْ  ريَِضَ  أ

  ١.»اْ�تََقَش  َك فَالَ يْ شِ  َو�َِذا
خمیصه(پتو یا ھالک باد بندۀ دینار و درھم، و بندۀ قطیفه(چادر)، و «

گلیم)، که اگر چیزی داده شود خوش و راضی گردد و اگر داده نشود ناراض 
و خشمگین گردد(چنین شخصی) بدبخت و بیچاره شود، و اگر خاری به 

 ».شود نمی پایش بخلد، بیرون
بر بندۀ دنیا پرست است که ھمیشه دچار  ج این دعا و نفرین پیامبر

یابد  نمی ه و از یک لغزش و خطا خالصیناراحتی و بدبختی و بیچارگی بود
د، و اگر به مصیبت و بالیی دچار گردد راه گرد می که به دیگری گرفتار

یابد، زیرا وی بندۀ دنیا شده است و کارساز و مشکل گشای  نمی نجات را
تعالی خود را  حقیقی که الله متعال است را فراموش کرده و از توفیق او

 محروم نموده است. 

 .سبه روایت بخاری از ابو ھریره -١
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معیار و مقیاس اشخاص دنیا پرست را در این حدیث تعین  ج پیامبر
اگر چیزی داده شود خوش و راضی گردد و اگر داده نشود ناراض و «نمود 

 ».خشمگین گردد
چنین است کار دنیا پرستان، اگر چیزی داده شوند خشنود و خوشحال 
گردند، و اگر داده نشوند؛ ھمیشه ناراض و خشمگین بوده بر قضا و قدر 

رسد، چون قلب  می لھی اعتراض نموده شکوه و شکایت و نالۀ ایشان به آفاقا
راست و درست نیست. و این حال شان  و نیت چنین مردمان با پروردگار

 فرموده است:شان  در مورد أمنافقینی است که الله

ن يَۡلِمُزَك ِ� ﴿  َدَ�ٰتِ َوِمۡنُهم مَّ ْ �ن لَّۡم ُ�ۡعَطۡواْ  ٱلصَّ ْ ِمۡنَها رَُضوا ۡ�ُطوا
ُ
فَإِۡن أ

 .]٥٨[التوبة:  ﴾٥٨ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم �َۡسَخُطوَن 
و درمیان آنان کسانی ھستند که در موضوع تقسیم زکات از تو عیب و «

ند و اگر چیزی از گرد می گیرند، اگر از آن به آنان داده شود خشنود ایراد می
 .»شوند می آنگاه خشمگین نشودآن بدیشان داده 

به خاطر شان  رضایت و خشنودی چنین اشخاص، و ناخشنودی و خشم
غیر الله است. کسیکه حال او چنین باشد، معلوم است که با پروردگار خود 
مخلص نیست، بلکه در دل او محبت و عظمت و بندگی دنیا جا گرفته و 

 را از یاد برده است. أالله
به مال و ریاست شان  یھا دلدر بسیاری مردمانی که اثر ھمچو بندگی را 

چنان شان  یھا دلکنیم،  می و جاه و مقام و اشخاص بسته است مشاھده
 ج د که حتی بخاطر آن از امر الله متعال و رسول اوگرد می فریفتۀ آن

و بخاطر رضایت یا حصول  شوند می سرپیچی نموده تابع ھوا و ھوس نفس
 .شوند می دلباختۀ خود مرتکب گناه و خطا

به چیزی دیگر دل ببندد و بندۀ آن  أو بدیھی است کسیکه جز الله
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  گردد، به ھمان چیز شکنجه خواھد شد.
درجۀ سوم: ارتکاب گناھان: گاھی مسلمان مرتکب گناه یا سھل انگاری 

قدر مرتکب گناه گردد، به ھمان  د، و ھرگرد می و تفریط در برخی از واجبات
 .شود می کم أپیمانه ارتباط بندگی او به الله

اند که بر  ، کسانیأترین بندگان از روی اطاعت و بندگی به الله و کامل
 :فرماید می الله متعالکه  چنان پایدار و صاحب استقامت اند. أاوامر الله

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱۡسَتَ�ُٰموا
ۡصَ�ُٰب  ١٣

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ْ َ�ۡعَملُوَن  ٱۡ�َنَّةِ أ ۢ بَِما َ�نُوا  ﴾١٤َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َجَزآَء

  .]١٤-١٣[األحقاف: 
گمان آنان که گفتند: الله پروردگار ماست، آنگاه پایداری ورزیدند، نه  بی«

اینان یاران بھشتند که در آن  .ندگرد می ی بر آنان است و نه غمگینترس
 ».کردند اند، به (پاداش) آنچه می جاودانه

 :فرماید می و در موضع دیگر

ِينَ إِنَّ ﴿  ْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ُ قَالُوا ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تَتََ�َّ
َ
�

ِ َوَ�  واْ ب ُ�ِۡ�
َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ َ�َۡزنُواْ َو�

َ
 ٱۡ�ََيٰوةِ َ�ُۡن أ

ۡ�َيا ُعوَن  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ نُفُسُ�ۡم َوَلُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
َوَلُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

ن َدَ�ٓ إَِ�  ٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحيٖ�  ٣١ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وََعِمَل  ٱ�َّ

 .]٣٣-٣٠[فصلت:  ﴾٣٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن 
گفتند: پروردگار ما الله است. سپس پا برجا و استوار  که گمان کسانی بی«

دھند) که نترسید  آیند (و به آنان مژده می ماندند فرشتگان به نزد ایشان می
شدید خوش باشید. ما در  و اندوھگین نباشید و به بھشتی که وعده داده می

زندگانی دنیا و آخرت دوستان و یاوران شما ھستیم و در آخرت برای شما 
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ھا) به  چه آرزو کنید ھست و ھرچه بخواھید برایتان فراھم است. (اینھر
عنوان پذیرایی از سوی الله آمرزگاِر مھربان است. و گفتار چه کسی بھتر از 

و  کند می خواند و کارھای شایسته سوی الله فرا می گفتار کسی است که به
 ».ی مسلمانان ھستم گوید: من از زمره می

پندارد، پروردگار را باید با زبان،  می سلمان واقعی* بندۀ که خود را م
 اعضای بدن و قلب پرستش نماید.

* مدار بندگی و عبادت وی با قلب، باید بر سه چیز بزرگ استوار باشد:  
 محبت، ترس و امید. 

خالص گرداند و کسی  أپس بر مسلمان الزم است که عبادات را به الله
 را شریک و ھمتای او قرار ندھد.

الله سبحان را باید از صمیم قلب دوست داشته باشد و در این دوستی  *

ِينَ وَ ﴿ :فرماید می اوتعالیکه  چنان نسازد. و محبت احدی را شریک او  ٱ�َّ
 ِ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
 .]١٦٥[البقرة:  ﴾َءاَمُنٓواْ أ

 ».تر دوست دارند شتر و سختیمان دارند الله را بیو آنانکه ا«
گرفتن الله تعالی و عقوبت او بترسد تا که از ارتکاب گناھان * از خشم 

 امتناع ورزد.
* در عین وقت به رحمت الله و بخشش و فضل و احسان او امیدوار 

 باشد.
ھرگاه مسلمان خود را به این صفات و خصال آراسته نمود، ھیچگاه از 

از  شود، و در عین زمان نباید نمی ناامید أرحمت و فضل و گشایش الله
: بیم از کند می امتحان الله یا استدراج او ایمن شود، وی در دوحالت زندگی

فرجام فالکت بار عذاب الھی، و امید به ثواب خجسته و فرخندۀ اوتعالی. 

َخۡوٗفا َوَطَمًعاۚ  ٱۡدُعوهُ وَ ﴿بندگان را به آن دستور فرموده است:  أطوریکه الله
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ِ إِنَّ رَۡ�ََت   .]٥٦[األعراف: ﴾٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ قَرِ�ٞب ّمَِن  ٱ�َّ
و الله را با ترس و امید بخوانید. ھمانا رحمت الله به نیکوکاران نزدیک «
 ».است

 خواندن یا دعا در این جا شامل دعای مسألت و دعای عبادت است.
 أدوستی و محبت به پروردگار، مسلمان را به تقرب جستن به الله

سازد، و با ذکر اوتعالی، دل و جانش  می عالیکشانده و او را عالقمند دیدار اوت
 . گیرد می آرام

دارد تا چیزی را که الله سبحان  دوستی با الله عزوجل بنده را وامی
دوست دارد، دوست بدارد، و چیزی که نزد الله متعال منفور و مکروه است، 

) یا بد ببرد. با این گونه ایمان و محبت به الله سبحان، به مرتبۀ (وال و براء
رسد، زیرا او در  می دوستی و دشمنی ورزیدن به خاطر رضایت اوتعالی

 دوستی و محبت با پروردگار خود صادق است.
د تا مرتکب گرد می ھمچنان ترس و بیم بنده از الله تبارک وتعالی باعث

گناه و در امور حرام واقع نشده و در ادای واجبات دینی کوتاھی نکند؛ و از 
و اموریکه باعث خشم  أی باشد که از ترس و مراقبت اللهبندگان پرھیزگار
 جوید. می د دوریگرد می و غضب اوتعالی

د تا اعمال نیک و گرد می باعث أھمچنان امید او به رحمت و فضل الله
شایسته انجام دھد و باالخره به پاداش بزرگ و فیض خشنودی و رضامندی 

  نایل آید.اوتعالی که برای اھل طاعت خود آماده نموده، 



 
 
 

 درس هفتم:
 در بیان معنای کفرورزیدن به طاغوت

َ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراَه ِ� ﴿ :فرماید می أالله ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ ِ َ�َمن  ٱۡلَ�ّ
 ِ ُٰغوتِ يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ٱۡسَتۡمَسَك َ�َقِد  ٱ�َّ لََهاۗ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوةِ ب

ُ وَ    .]٢٥٦[البقرة:  ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ
جدا شده است.  یت از گمراھیکه ھدا یست، به راستین ین اجباریر دد«

که به  یستاورد، به رایمان بیا اللهپس ھرکس که به طاغوت کفر ورزد، و به 
 یشنوا اللهست و ین یچنگ زده است که گسستن یز محکمیدستاو

 ».داناست

ِن ﴿ :فرماید می و
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ  ٱۡجَتنُِبوا
ُٰغوَت   .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

ند): یمردم بگوم (تا به یرا فرستاد یامبریپ یان ھرامتین ما به میقیو به «
 .»دیزید و از طاغوت بپرھیالله را بپرست

ِينَ وَ ﴿: فرماید می و ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ْ إَِ�  ٱل�َّ نَابُٓوا
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ أ لَُهُم  ٱ�َّ

ىٰۚ  ۡ ِعَبادِ  ٱۡلبُۡ�َ  .]١٧[الزمر:  ﴾١٧فَبَّ�ِ
اند،  الله آوردهسوی  که از عبادت طاغوت دوری گزیده و رو به و کسانی«

 ».ایشان را بشارت باد. پس آن بندگانم را مژده بده
بناًء دوری جستن و پرھیز کردن از پرستش طاغوت، و مخصوص 

ھمتای که ھیچگونه شریکی با خود ندارد،  بی گردانیدن آن برای الله یکتا و
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عین توحید بوده و تا زمانی شخص یکتاپرست و موحد گفته نمیشود تا از 
 طاغوت اعراض کرده و به پرستش الله سبحان روی بیاورد.عبادت 

د که به غیر از الله متعال پرستش شود و گرد می طاغوت به کسی اطالق
معبود قرار گیرد، چه این معبود با دعا کردن عبادت شود یا با کمک 
خواستن وتوکل کردن بر او، و یا اینکه برای او ذبح و نذر صورت گیرد. و 

 تیحاکم او رسول و الله از ریغ به که است یکس ھمان، طاغوت ھر ملتی
 در و پرستند میآن را  الله از ریغ به نکهیا ای برند، می آن نزد به را خود امور

 تیتبع آن از باشند داشته أالله جانب از یرتیبص آنکه بی حرام و حالل
 الله از ریغ ای است الله از اطاعت که دانند ینم که یزیچ در ای و کنند می

 نانیا پس) کنند می اطاعت او از جاھالنه. (کنند می اطاعت او از است
 در یکن تأمل پیروان آنان احوال در ھرگاه که ھستند عالم یھا طاغوت

 عبادت مشغول و گردانیرو الله عبادت از آنان شتریب که افتی یخواھ
 و طاغوت اطاعت به و برتافته سر الله فرستاده اطاعت از. ھستند انیطاغوت

 اند. هآمد در آن از تیتبع
معنای درست طاغوت به نظر من آنست: ھر : «فرماید می /ابن جریر

طغیانگری که از اطاعت پروردگار سر باز زند و در کفر و تکبر و عصیان از 
. فرقی نیست که او در طغیان خود مردم شود می حد بگذرد، طاغوت نامیده

وادار سازد، یا کسانی که او را معبود خود قرار را با زور و جبر به عبادت خود 
اند با میل دل خود از او اطاعت و فرمانبرداری کنند، و چه این معبود  داده

 ».انسان باشد یا بت باشد یا شیطان یا ھرچیزی دیگری
در طغیانگری و سرکشی خود از طاعت  پس طاغوت کسی است که

 دارد می باز أرا از راه الله ، به حدی باالیی رسیده است که مردمانأالله
 .دھد می و ایشان را گمراه نموده و به گمراھی دستور
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 :شوند می عبادت أطواغیتی که به جز الله
بسیار اند، و  شوند می در روی زمین عبادت أطواغیتی که به جز الله

در طغیانگری و حدگذری و باز داشتن از راه ھا  آن یھا هترین دست معروف
 چیز است:، سه أالله

 اول: شیطان رانده شده از رحمت الله متعال.  
 .شوند می پرستش أی که به غیر از اللهھا دوم: بت

 کنند. نمی سوم: کسانی که بر وفق آنچه الله تعالی نازل نموده حکم

 دستۀ اول: شیطان رانده شده
شیطان رانده شده نه تنھا بنیاد و اساس ھر شرک و طغیان است، بلکه 

در واقع عبادت شیطان است؛  شود می انجام أی که برای غیر اللهھر عبادت
 زیرا او سبب اصلی شرک و دعوت دھنده بسوی آن است.

ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ﴿: فرماید می الله تعالی
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞

ۡيَ�َٰنۖ  بِٞ�  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ نِ  ٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
َ
�  َوأ ۡسَتِقيٞم  ٱۡ�ُبُدوِ�  ﴾٦١َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ

  .]٦١-٦٠[یس: 
ای فرزندان آدم! مگر به شما فرمان ندادم که شیطان را پرستش «

و اینکه مرا پرستش کنید،  چراکه او دشمنی آشکار برای شما است. نکنید؟! 
 ».این راه راست است

َ  إِنَّ ﴿ َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ َوَمن َوَ�غۡ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

 ِ ِ �ُۡ�ِۡك ب ٓ إَِ�ٰٗثا �ن  ۦٓ يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  إِن ١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  ٱ�َّ إِ�َّ
رِ�ٗدا  ۘ  لََّعَنهُ  ١١٧يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ ُ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا  ٱ�َّ َّ�

َ
َوقَاَل َ�

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

ُ
نَۡ�ٰمِ َوَ�

َ
 ٱۡ�
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نَّ َخۡلَق  ُ ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ ِۚ َو�ُمَر�َّ ۡيَ�ٰنَ َوَمن َ�تَِّخِذ  ٱ�َّ ا ّمِن دُ  ٱلشَّ ِ وِن َوِ�ّٗ َ�َقۡد  ٱ�َّ
بِيٗنا  اٗنا مُّ ۡيَ�ٰنُ َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم  يَعُِدُهمۡ  ١١٩َخِ�َ ُخۡ�َ  ١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا  ٱلشَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َوَ� َ�ُِدوَن َ�ۡنَها َ�ِيٗصا  أ

ۡ
 .]١٢١-١١٦[النساء:  ﴾١٢١َمأ

تر از آن  ه به او شرک ورزد، و پایینآمرزد ک گمان الله (کسی را) نمی بی«
بسی  راستی به آمرزد، و ھرکس به الله شرک ورزد، را بر ھرکس که بخواھد می

ھای مادینه را (به  (مشرکان) به جای اوتعالی، جز بت گمراه گشته است.
خوانند. الله نفرینش کند، و  خوانند، و جز شیطان سرکش را نمی دعا) نمی

ای معین (برای خود) را  ن بندگانت حتمًا بھرهن از میاشیطان گفت: م
و حتمًا آنان را گمراه خواھم کرد و به دنبال آرزوھا و خیاالتشان  گیرم. برمی

ھای چھارپایان را  دھم که گوش روان خواھم ساخت و به آنان دستور می
دھم آفرینش الله را تغییر دھند، و ھرکس  بشکافند و آنان را دستور می

که زیان  راستی خود قرار دھد بهجای الله یاور و سرپرست شیطان را به 
، و کند می و به آرزوھا سرگرم دھد می آنان را وعده آشکاری کرده است.

دھد. ایشان جایگاھشان  ھای فریبکارانه به ایشان نمی شیطان جز وعده
 ».جھنم است و راه نجاتی از آن ندارند

گشتانده و روی گردان شوند این که از یاد الله دل  سزا و عقوبت کسانی
 که چنان اند.گرد می ھا را مسلط است که الله متعال بر آنان شیطان

 :فرماید می

 ��َُّهمۡ  ٣٦قَرِ�ٞن  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ  َوَمن﴿ 
وَ�ُهۡم َعِن  بِيلِ َ�َُصدُّ �َّ  ٱلسَّ

َ
ۡهَتُدوَن َوَ�ۡحَسُبوَن � ٰٓ  ٣٧ُهم مُّ إَِذا َجآَءنَا قَاَل  َح�َّ

إِذ  ٱۡ�َۡومَ يَنَفَعُ�ُم  َوَلن ٣٨ ٱۡلَقرِ�نُ فَبِۡئَس  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ َ�ٰلَۡيَت بَۡيِ� َوَ�ۡيَنَك ُ�ۡعَد 
نَُّ�ۡم ِ� 

َ
لَۡمُتۡم �  .]٣٩-٣٦[الزخرف:  ﴾٣٩ُمۡشَ�ُِ�وَن  ٱۡلَعَذابِ ظَّ
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گردان شود برایش شیطانی  مھربان غافل و رویو ھرکس که از یاد الله «
د. و ھمانا آنان (شیاطین) گرد می گماریم، و آن (شیطان) ھمنشین او برمی

برند که ایشان ھدایت  دارند و گمان می ھا) را از راه باز می اینان (انسان
گوید: ای کاش  آید، می یافتگانند. تا آنگاه که (چنین کسی) به پیش ما می

شرق و غرب فاصله بود! پس چه ھمنشین بدی است!.  ۀو به اندازبین من و ت
تان در عذاب به حال شما  و در این روز شریک بودن شما و ھمنشینان

 ».اید بخشد چرا که شما ستم کرده سودی نمی
و دوری جستن از این گونه طاغوت با پناه بردن به الله متعال، و برحذر 

. باشد می ھای او و عدم پیروی از گام بودن از مکر و فریب و نیرنگ شیطان،
زیرا شیطان دشمن گمراه کننده و آشکار انسان است که ھمیشه او را به 

 :فرماید می . الله متعالدھد می فرمان ھا گناه، فحشا و زشتی

نَّهُ  ُكتَِب ﴿
َ
نَّهُ  ۥَعَلۡيهِ �

َ
ُه فَ� ِع�ِ َوَ�ۡهِديهِ إَِ�ٰ َعَذاِب  ۥيُِضلُّهُ  ۥَمن تََو�َّ  ٱلسَّ

  .]٤[الحج:  ﴾٤
 یطان را به دوستیس شکه ھرک) بر او مقرر شده است یالھ یدر قضا«(

ت یسوی عذاب آتش سوزان ھدا و او را به کند می رد، گمراھشیبگ
 ».دینما یم

ی ھا هھا و خواست ، یقینا از گامگیرد می و کسی که شیطان را به دوستی
اساس  بی و آرزوھای کند می تصدیق ی دروغین او راھا هاو پیروی نموده وعد
شمارد، و کارھای زشت و قبیحی را که به او مزین و  می او را شریف و محترم

د. گرد می و از ھدایات دین الھی رویگردان کند می آراسته نموده، عملی
کسیکه چنین بکند بدون شک شیطان را بدوستی گرفته و پیرو او شده 

 است.
ثابت  ج از پیامبر اکرم سروایت جابر در صحیح مسلم بهکه  چنان و
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 د و بھرهگرد می است که شیطان در ھر امری از امور بنی آدم حاضر
 .گیرد می

ی زیادی را به مسلمان بیان نموده است تا از شر و ھا هالله متعال را
نیرنگ شیطان در امان بماند. یکی از مھمترین آن، پناه بردن به الله متعال 

قدر که بنده با صدق دل از شیطان به الله سبحان پناه  از شیطان است، و ھر
. ھمچنان وقتی گیرد می ببرد، به ھمان اندازه در حفظ و رعایت الله قرار

بمنظور دفع شر و شرک آن را  ھای باز دارندۀ که الله تعالی مسلمان از راه
و شیطان بیان نموده، متوسل گردد و به او التجا نماید، حتما در حفظ و پناه 

 حمایت الله متعال مصون و محفوظ خواھد ماند.
از جمله اموریکه الله متعال بندگان را به آن رھنمون ساخته تا از شر و 
مکر شیطان در امان بمانند: تکرار نمودن استعاذه یا پناه جستن از شیطان 
رجیم به الله قادر و توانا و توکل نمودن به الله متعال و اخالص نیت در 

الله یکتا و ذکر الله را بسیار گفتن وخواندن تعویذات و دم و  عبادات به
ی شرعی و مشروع است. ھمانا الله تعالی بندگان را ھشدار فرموده که ھا دعا

ی شیطان پیروی نکنند و در ھر امری که راه تسلط ھا هھا و خواست از گام
 شیطان بر ایشان است دوری بجویند. 

با شیطان قبال بیان شد، عمل نمودن  ی شرعی مبارزهھا هراکه  چنان و
. دھد می خالف آن، بنده را در معرض خطرات شیطان و مسلط شدن او قرار

پس ضعف در ایمان، و ضعف توکل بر الله تعالی و ضعف در اخالص و غفلت 
پروایی در خواندن دعاھا و اوراد  بی و سھل انگاری در ذکر الله و تفریط و

 اسبابی است که شیطان به آسانی بر بنده مسلطشرعی و تعویذات، این ھمه 
 د. گرد می

نماید، غضب و  می ی که شیطان بر انسان غلبهھا ھمچنان از مدخل
حد، تمایل و مشغول شدن در  عصبانی شدن شدید، خوشی و شادمانی بی
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شھوات، دوری و مخالفت از جماعت مسلمانان و تنھایی خصوصا در سفر، 
نامحرم، بدگمانی بر دیگران، رفت و آمد  سخن چینی، خلوت مرد با زن

 .دھد می کردن در اماکنی که انسان را زیر اشتباه قرار
و بخاطر مبارزه باشیطان، شریعت حکیم مسلمانان را به گفتن بسم الله 
در ھر شأنی دستور فرموده تا از فیض و برکت الھی برخوردار گردند و از 

د. لذا مسلمان باید در شروع حیله و نیرنگ شیطان محفوظ و مصون بمانن
ھر کاری بسم الله باید بگوید، مثال قبل از خوردن و نوشیدن و ھنگام ورود 
به منزل و خارج شدن ازآن و در وقت صبح و شام شدن و در وقت سوار 

ای و ھنگام ھمبستری با ھمسر و در وقت داخل شدن به  شدن بر ھر وسیله
واب شدن و برخواستن و غیره. در خال و وقت خارج شدن از آن و قبل از خ

وارد است که  ج از پیامبر سصحیح مسلم به روایت ابوسعید خدری

َحُدُ�مْ  َب َ�ثَاءَ  إَِذا« فرمودند:
َ
يُْمِسْك  أ

ْ
إِنَّ  ،�ِيَِدهِ  فَل

يَْطانَ  فَ  ».يَْدُخُل  الشَّ
ھرگاه یکی از شما فاجه (خمیازه) کشید باید دست خود را بر دھانش «

و در روایت امام احمد و عبدالرزاق ». شود می شیطان وارد آنبگیرد زیرا 

َحُدُ�مْ «چنین آمده: 
َ
يَْطاَن يَْدُخُل إَِذا َ�ثَاَءَب أ يََضْع يََدُه ىلَعَ ِ�يِه، فَإِنَّ الشَّ

ْ
، فَل

 ».َمَع اتلَّثَاُؤِب 
ھرگاه یکی از شما فاجه (خمیازه) کشید باید دست خود را بر دھانش «

 ».شود می با فاجه (خمیازه) وارد دھن بگذارد زیرا شیطان
پس کسیکه از ارشادات و ھدایات الھی پیروی کرد، از مکر و نیرنگ 

 ماند و کسیکه در آن تقصیر و کوتاھی کرد و می شیطان در حفظ و امان
پروایی نمود، بدون شک در معرض مکر و فریب و شر و اذیت شیطان قرار  بی

 خواھد گرفت.

 شوند می به جز الله متعال پرستش دستۀ دوم: بتانی که
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 و اینگونه طاغوت انواع و اقسام بسیار دارد:
 ی که به شکل انسان و حیوان و غیره تراشیدهھا هھا و مجسم از جمله بت

 نفع و ضرر ھا هھا و مجسم ؛ و برخی از مشرکان ادعا دارند که این بتشود می
خوانند! و بخاطر  می راھا  آن که کنند می رسانند! و یا شفاعت کسانی را می

و حاجات خود را (به گمان باطل  کنند می نذر و ذبحھا  آن تقرب جستن به
 سازند. می خواسته و برآوردهھا  آن خود شان) از

َ�ۡعُبُدوَن َما َ�ۡنِحُتوَن ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ُ وَ  ٩٥قَاَل � َخلََقُ�ۡم َوَما  ٱ�َّ

  .]٩٦-٩٥[الصافات:  ﴾٩٦َ�ۡعَملُوَن 
حال  تراشید؟. پرستید که خودتان می ابراھیم) فرمود: آیا چیزھایی را می«

 ».دھید آفریده است آنکه الله شما و آنچه را که انجام می

 إِبَۡ�ٰهِيَم  ٱتُۡل وَ ﴿: فرماید می و
َ
�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  ٦٩َعلَۡيِهۡم َ�َبأ

َ
َما  ۦإِۡذ قَاَل ِ�

ۡصَنا ٧٠َ�ۡعُبُدوَن 
َ
قَاَل َهۡل �َۡسَمُعونَُ�ۡم إِۡذ  ٧١ٗما َ�َنَظلُّ لََها َ�ِٰكفَِ� قَالُواْ َ�ۡعُبُد أ

وَن  ٧٢تَۡدُعوَن  ۡو يَُ�ُّ
َ
ۡو يَنَفُعونَُ�ۡم أ

َ
ٓ َءابَآَءنَا َكَ�ٰلَِك  ٧٣أ ْ بَۡل وََجۡدنَا قَالُوا

ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدوَن  ٧٤َ�ۡفَعلُوَن  فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم  ٧٥قَاَل أ

َ
 أ

َ
 ٧٦ ۡقَدُمونَ ٱۡ�

ٓ إِ�َّ َربَّ  ِي ٧٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ فَإِ�َُّهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ ِيوَ  ٧٨َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِديِن  ٱ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
ِيوَ  ٨٠�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشِفِ�  ٧٩ُ�ۡطِعُمِ� َو�َۡسِقِ�   ٨١يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  ٱ�َّ

ِيٓ وَ  ن َ�غۡ  ٱ�َّ
َ
ۡطَمُع أ

َ
 .]٨٢-٦٩[الشعراء:  ﴾٨٢ ٱّ�ِينِ ِ� يَۡوَم  َٔ ِفَر ِ� َخِطٓ� أ

ه به پدر و قومش گفت: چه ک ھنگامی آنان بخوان. یم را برایوخبر ابراھ«
شه بر عبادتشان یم، و ھمیپرست را می ییھا د؟. گفتند: بتیپرست میرا 

 ید صدایخوان می کمکرا به ھا  آن هک ا ھنگامییگفت: آ م.یمان ماندگار می
گفتند:  رسانند؟. ان مییا زیبخشند،  ا به شما سود میی شنوند؟. شما را می

ا یگفت: آ ردند.ک ن مییه چنکم یا دهیان خود را دکاینه، اما پدران و ن
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بدون  ن شما.یشیشما و پدران پ د؟!.یپرست را می یزیه چه چکد ینیب می
ه مرا ک یذاتآن  ان.یدشمن من ھستند، به جز پروردگار جھانھا  آن ۀھم کش

، و دھد می ه مرا غذاک یآن الھ .کند می تیده است و ھم او مرا ھدایآفر
و آن  .دھد می ه مرا شفاکمار شوم اوست یو چون ب نوشاند. ) مییدنی(آشام

دوارم گناھانم یه امک یالھ و اند.گرد می ام راند، سپس زندهیم ه مرا میک یالھ
  .»امرزدیرا در روز جزا ب

 ٥١َ�ٰلِِمَ�  ۦِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا بِهِ  ۥ۞َولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡ�ٰهِيَم رُۡشَدهُ ﴿: فرماید می و
�ِيهِ َوقَۡوِمهِ 

َ
نُتۡم لََها َ�ِٰكُفوَن  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�ََّما�ِيُل َما َ�ِٰذهِ  ۦإِۡذ قَاَل ِ�

َ
قَالُواْ وََجۡدنَآ  ٥٢أ

بِٖ�  ٥٣َءابَآَءنَا لََها َ�ٰبِِديَن  نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ۡم ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
قَالُٓواْ  ٥٤قَاَل َلَقۡد ُكنُتۡم أ

 ِ ِجۡئتََنا ب
َ
نَت ِمَن  ٱۡ�َقِّ أ

َ
ۡم أ

َ
ٰعِبِ�َ أ �ُُّ�ۡم َربُّ  ٥٥ ٱل�َّ َ�َٰ�ٰتِ قَاَل بَل رَّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ِي ٰ َ�ٰلُِ�م ّمَِن  ٱ�َّ َ�َ ۠ نَا
َ
ِٰهِدينَ َ�َطَرُهنَّ َو� ِ َوتَ  ٥٦ ٱل�َّ ِ�يَدنَّ  ٱ�َّ

َ
�َ

ن تَُولُّواْ ُمۡدبِرِ�َن 
َ
ۡصَ�َٰمُ�م َ�ۡعَد أ

َ
 .]٥٧-٥١[األنبیاء:  ﴾٥٧أ

م و به (حال او) یداد یابیت و راھیم ھداین به ابراھیش از ایگمان پ یو ب«
ست که ھمواره یچ ھا هن مجسمیآنگاه که به پدر و قومش گفت: ا .میدانا بود

م که یا دهیش را دید؟. گفتند: ما پدران خویمشغول ھستھا  آن به عبادت
 یشما و پدرانتان در گمراھ یگفت: به راست کردند. یھا را پرستش م نیا

کننده و  یا از افراد شوخی یا مان حق آوردهیا برایگفتند: آ د.یا بوده یآشکار
ن است، یھا و زم ؟. گفت: بلکه پروردگارتان، پروردگار آسمانیگر ھستیباز

و سوگند به  ن (سخن) گواھم.ید، و من بر ایرا آفرھا  آن که یھمان پررودگار
خواھم  یریتان تدبیھا د نسبت به بتید و رفتیالله پس از آنکه پشت کرد

 ».دیشیاند
، بعضی درختان و گیرد می و از جمله بتانی که مورد پرستش قرار

ی کفری ھا ھای بزرگی است که برخی از مشرکان در مورد آن اعتقاد سنگ
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 نفع و ضرر ھا هھا و مجسم اند که این بت دارند. ایشان به این عقیده
ھا  آن خوانند و به می راھا  آن که کنند می رسانند! و یا شفاعت کسانی را می

 جویند. می تقرب
 ھای بسیاری پرستش سنگ ھا و ھا و درخت در عھد جاھلیت، بت

شدند، و تنھا در اطراف کعبه سیصدو شصت بت نصب شده بود که نبی  می
را شکستند و سرنگون ساختند. ھمچنان در ھا  آن در فتح مکه ھمه ج کریم

ھای بسیاری وجود داشت  بعض قریه و دھات عرب نشسن، درختان و سنگ
 عبادتھا  آن نمودند و به غیر از الله یکتا می را تعظیم و توقیرھا  آن که مردم

 کردند. می
گیرند، قبرھا،  می و از جمله بتان و بت نماھایی که مورد پرستش قرار

، عتبات و مشاھدی است که به غیر از الله متعال خوانده شده انواع ھا هبارگا
برخی از مردم بخاطر  شود می . دیدهگیرد می صورتشان  عبادات در کنار

، یا حیوانی را کنند می طوافشان  تقرب جستن به آن بتان بر اطراف
اموال  اند، ه، یا به خاطر وفا به نذری که بر گردن گرفتکنند می ذبحشان  بنام

، و برخی ھم بنام خدمت گذار و مجاور این بتان کنند می بسیار را مصرف
 قرار أخورند، و سد راه الله یم ی مردم جاھل را به باطل و ناحقھا مال
گیرند، و اعمال شرکی و کفری را به مردم مزین ساخته ایشان را به  می

 خواستن مال و اوالد و قضای حاجات و دفع بال و مصیبت از مردگان تشویق
که بھترین بشریت است در مورد قبر خویش  ج . در حالیکه پیامبرکنند می

ْ «چنین فرمودند: 
َ

 جت
َ

پروردگارا! قبر مرا بتی « ١.»َعْل َ�رْبِي َوَ�نًا ُ�ْعبَدُ اللَُّهمَّ ال
 ».مگردان که مورد عبادت قرار گیرد

از بنا کردن مساجد بر قبرھا و یا نماز گزاردن در قبرستان  ج بلکه پیامبر

 به روایت امام مالک. -١
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منع فرموده است تا که این عمل، انسان را به تعظیم و عبادت قبرھا نکشاند. 

 اَكنَ  َمنْ  إِنَّ « فرمودند: جروایت است که پیامبر  ساز جندب بن عبد الله
نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ  َ�تَِّخُذونَ  اَكنُوا َ�بْلَُ�مْ 

َ
الَ  ،َمَساِجدَ  وََصاحِلِيِهمْ  أ

َ
 َ�تَِّخُذوا فَالَ  أ

ُقبُورَ 
ْ
ْ�َهاُ�مْ  إِ�ِّ  ،َمَساِجدَ  ال

َ
  ١.»َذلَِك  َ�نْ  أ

صالحین خویش را  مردمانی که قبل از شما بودند قبرھای انبیا و«
دادند. ھان، شما قبرھا را مسجد قرار ندھید و من شما را از  می مساجد قرار
 ».کنم می این کار نھی

اَكَن آِخُر َما تََ�لََّم بِِه نيَِبُّ اِهللا َص�َّ « فرمود: سو ابو عبیده عامر بن جراح
َِجاِز مِ 

ْ
ْخرُِجوا َ�ُهوَد احل

َ
ْن أ

َ
نَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

َ
َعَرِب، َواْعلَُموا أ

ْ
ْن َجِز�َرِة ال

ُقبُوَر َمَساِجدَ 
ْ
يَن َ�تَِّخُذوَن ال ِ

َّ
اَر انلَّاِس اذل   ٢.»رِشَ

فرمود این بود که، یھود حجاز را از جزیرۀ  ج آخرین سخنی که پیامبر«
اند که قبرھا را مساجد  عرب بیرون کنید و بدانید که بدترین مردم کسانی

 ».دھند قرار می
مسجد قرار دادن قبرھا آن است که بر آن نماز خوانده شود و یا به جھت 
آن نماز ادا گردد و یا اینکه بر قبرھا مساجد بنا گردد. و کسیکه یکی از این 

 سه کار را انجام داد ھمانا در مخالفت با دستورات اسالم واقع شده است. 
ی است که در ، چیزھایگیرد می و از جمله بتانی که مورد پرستش قرار 

واقع شعار و یا عالمت شرک و مشرکان است، و به تعظیم و عبادت غیر الله 
داللت دارد، مانند آویزان نمودن نشان، سمبول و شعار کفری یا شرکی. در 

ثابت است وقتی بر گردن عدی بن حاتم صلیبی از  ج سنن ترمذی از پیامبر

 روایت مسلم. -١
 مسند امام احمد. -٢
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ای عدی! « :یعنی ».َك َهَذا الَوَ�نَ يَا َعِديُّ اْطَرْح َ�نْ : «طال را دید فرمودند
 ».این بت را از خود دور کن

مقصد این است ھر چیزی که به غیر از الله متعال پرستش شود، طاغوت 
، چه بت باشد چه درخت، چه سنگ باشد چه قبر، و یا شود می گفته

 ھرچیزی دیگری.

ُ  َ�َْمعُ «فرمودند:  ج روایت است که پیامبر ساز ابو ھریره  يَْومَ  انلَّاَس  ا�َّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
يَتَِّبْعهُ  َشيْئًا َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  :َ�يَُقوُل  ال

ْ
ْمَس  َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  َ�يَتْبَعُ  ،فَل  الشَّ

ْمَس  َقَمرَ  َ�ْعُبدُ  اَكنَ  َمنْ  َوَ�تْبَعُ  ،الشَّ
ْ
َقَمرَ  ال

ْ
َواِ�يَت  َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  َوَ�تْبَعُ  ،ال  الطَّ

َواِ�يَت   ١.»الطَّ
: ھر کسی فرماید می و کند می الله عزوجل مردم را در روز قیامت جمع«

ھر چیزی را (در دنیا) پرستش نموده است، در پشت سر آن قرار گیرد و از 
و بعضی  کند می آن پیروی و تبعیت نماید، بعضی از مردم از خورشید پیروی

) ھا (طاغوتنماید و بعضی دیگر، از سایر معبودھای باطل  می از ماه تبعیت
 ....»کنند می پیروی

البته پیروی و تبعیت چنین مردمان از معبودان شان، به سوی جھنم 

إِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ﴿ :فرماید می الله متعالکه  چنان خواھد بود (پناه به الله)
ِ ِمن ُدوِن  نُتۡم لََها َ�ٰرُِدوَن  ٱ�َّ

َ
ُؤَ�ٓ  ٩٨َحَصُب َجَهنََّم أ ا لَۡو َ�َن َ�ٰٓ ءِ َءالَِهٗة مَّ

وَن  ٞ �ِيَها َ�ِٰ�ُ ۖ َوُ�ّ  ﴾١٠٠لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ وَُهۡم �ِيَها َ� �َۡسَمُعوَن  ٩٩َوَرُدوَها
 .]١٠٠-٩٨[األنبیاء: 

ر از الله یکه به غ ییزھاید) و چیزم جھنم ھستیھمانا شما (ھ«
ھا  نیاگر ا د شد.ینۀ آتش جھنم است، شما به آن وارد خواھید افزوزیپرست یم

 متفق علیه. -١
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در آن جا  یگشتند، و ھمگ یمعبودھا و خدایانی بودند ھرگز وارد دوزخ نم
را  یزیانگیز است، و در آن جا چ آنان در جھنم نالۀ غم یاند. برا جاودانه

 (حصب) بمعنای ھیزم و آتش انگیز است که در جھنم انداخته» شنوند ینم
 .شود می

بتان نه تنھا به عبادت  رساند که در روز قیامت این می این آیات 
را به ھا  آن توانند، بلکه خود با کسانی که نمی سودی رساندهشان  کنندگان

 .شوند می کردند به شدت در آتش دوزخ افگنده می جز الله پرستش
و خود او به این کار  گیرد می مورد پرستش قرار أاما کسیکه به جز الله

اند که او را برای  ن مشرکانشود، بلکه ای نمی راضی نیست، طاغوت نامیده
در مورد شان  و با عقیدۀ شرکی اند، هخود معبود و پروردگار و طاغوت قرار داد

در حالیکه خود  اند. هاین مخلوق، در برابر پروردگار طغیان و سرکشی نمود
 :فرماید می آن معبود، از کفر و شرک و طغیان ایشان بیزار است، الله متعال

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ َمۡرَ�َم َوَمآ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥأ  ﴾٣١َ�مَّ

 .]٣١[التوبة: 
، علمای دینی و دیرنشینان خود را اله (یھودیان و نصارا) به جای الله« 

گرفتند، و مسیح، پسر مریم را نیز اله گرفتند، حال آنکه به آنان امر نشده بود 
را بپرستند که ھیچ معبود به حقی جز او وجود  جز این که تنھا معبود یکتا

 .»انندگرد می ندارد، پاک و منزه است و از آنچه (با وی) شریک

ِينَ إِنَّ ﴿: فرماید می و ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدوَن  ٱۡ�ُۡسَ�ٰٓ َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا  ٱ�َّ
ُ
أ

وَن  ٱۡشَتَهۡت َ� �َۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ َوُهۡم ِ� َما  ١٠١ نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ
َ
َ� َ�ُۡزُ�ُهُم  ١٠٢أ

ۡ�َ�ُ  ٱۡلَفَزعُ 
َ
ٮُٰهُم  ٱۡ� ِيَ�َٰذا يَۡوُمُ�ُم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َوَ�َتلَقَّ  ﴾١٠٣ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ٱ�َّ

 .]١٠٣-١٠١[األنبیاء: 
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شان مقرر شده یبرا ییکوی) ما نیشتر از (سویکه پ یبدون شک آنان«
آتش دوزخ  یصدا یآنان حت .شوند می است، آنان از (دوزخ) دور نگاه داشته

اند. ھراس  ) دلخواھشان جاودانهیھا ان (نعمتیشنوند، و در م یرا (ھم) نم
ند (و یآ یسازد، و فرشتگان به استقبالشان م ین نمیان را غمگشیبزرگ ا

 ».شد یاست که به شما وعده داده م ین ھمان روزیند:) ایگو یم
ھمچنین اولیای صالحی که مشرکان ایشان را از روی ظلم و دروغ معبود 

 کردند، از این شرک و اھل آن بیزار اند.  می خویش قرارداده و پرستش
این راضی باشد که مردم او را به جز الله بپرستند و یا اینکه اما کسیکه به 

خودش دیگران را به عبادت خود دعوت دھد، بدون تردید او از جملۀ 
 است، طوریکه فرعون به قوم خود گفت: ھا طاغوت

 .]٣٨[القصص:  ﴾َما َعلِۡمُت َلُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ِي﴿
 »شما سراغ ندارم! یرا برا یالھ ،سران و بزرگان قوم! من جز خودم یا«

متعال  اند که بر وفق آنچه الله دستۀ سوم: این دسته از طاغوتان کسانی
 کنند نمی نازل فرموده حکم

پس ھر کسی که بر مردم یکی از کشورھای جھان تسلط و زعامت دارد، 
لیکن از تطبیق شریعت الھی روی گردان شده در میان مردم به غیر آنچه 

 وضعھا  آن و یا احکامی را از خود بر کند می نازل فرموده حکم أالله
 حاللھا  آن حرام، و حرام را برھا  آن ، تا جایی که حالل را برکند می
خواھد به غیر از الله  می اند؛ چنین زمامدار یا رئیس طاغوت است وگرد می

سبحان عبادت شود. و عبادت نمودن او ھمانا اطاعت کردن او در حرام 
. به دلیل حدیثی که از عدی باشد می اختن حالل، و حالل نمودن حرامس

شنید که این فرمودۀ الله  ج روایت شده که او از نبی کریم سبن حاتم طایی
 متعال را تالوت نمود:
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﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  .]٣١[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 ».اند داده قرار الله از ریغ یمعبودان را خود راھبان و علماء«
 ،کنیم نمی عبادت را آنان ما! الله رسول یافرمود: گفتم:  سیعد

 حالل را آنچه و ،حالل کرده حرام أالله را آنچه ایآ«: ندفرمود جامبریپ
 ج امبریپ ،یبل: مگفت د؟یدان  نمی حرامآن را  ھم شما و کنند  نمی حرام کرده،
 ١.»ھاست آن کردن عبادتھمان  نیا :ندفرمود

(اھل کتاب) برای علما و  ایشان«فرموده است:  سوحذیفه بن الیمان
شان  لیکن چنین بودند که ھرگاه حرامی را برای اند، هراھبان نماز نگزارد
 دانستند و ھرگاه حالل را بر می حاللآن را  نیزھا  آن حالل قرار میدادند،

  ٢.»دانستند می حرامآن را  دادند، می حرام قرارھا  آن
و جادوگران و عرافانی است که  ھا یا فالبین ھا و از جملۀ طاغوتان، کاھن

 خبر از دین نزد ایشان مراجعه بی ادعای علم غیب دارند و مردمان نادان و
 .کنند می

الزم به یادآوری است که ساحران، کاھنان و عرافان، عقاید مردم را به  
 گیرند، گاھی خودشان را پزشک و طبیب معرفی می ءباد مسخره و استھزا

گویند: گوسفند یا مرغی را با فالن نشانه ذبح کن! یا   می و به مریض کنند می
ھای شیطانی به شکلی پیچیده، نامفھوم  برای آنان طلسمھای شرکی و نوشته

ھا در  نویسند تا به گردنشان آویزان کنند، یا در صندوق می و گنگ
، و کنند می نگھداری کنند. برخی از ایشان ادعای علم غیبھایشان  خانه

 ۀتوانند اشیاء گم شده را پیدا کنند، افراد جاھل دربار می دارند که می اظھار

به روایت امام بخاری در تاریخ کبیر و امام ترمذی و طبرانی و لفظ حدیث از طبرانی  -١
 است.

 به روایت سعید بن منصور. -٢
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 و آنان محل اشیای گمشده را کنند می از آنان سؤالشان   اشیای گمشده
، کنند می ی اجیرانی از شیاطین که با آنان ھمکاری گویند، و یا به وسیله می

دھند و بعضی از آنان خود را به شکل  می آن چیز گم شده را به آنان نشان
اندازد و   می ، خود را به آتشکند می که کرامات دارد ظاھر» ولی«فردی 

زند یا موتر از   می رسد، شمشیر و سالح به خود  نمی ظاھرًا ھیچ ضرری به او
بازیھای  شود، یا حقه نمی ای به او وارد و ھیچ ضربه کند می رویش عبور

دیگری که در حقیقت سحر و از اعمال شیطان ھستند و کاھنان و عرافان 
دھند. یا اموری خیالی که اصًال   می این اعمال را برای ایجاد فتنه انجام

ھایی که  ھا و نیرنگ دھند، با حیله می حقیقت ندارد را جلوی مردم انجام
که ساحران فرعون با طناب و عصا  نامشخص است. مانند کاریھا  آن دلیل
 دادند. می انجام

  :فرماید می الله متعال

لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِينَ � نزَِل ِمن  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ْ بَِما �َُّهۡم َءاَمُنوا

َ
يَزُۡ�ُموَن �
ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� 

َ
ُٰغوتِ َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ ن يَ  ٱل�َّ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َوُ�رِ�ُد  ۦۖ ۡ�ُفُرواْ بِهِ َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ  ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  ٱلشَّ
َ
 .]٦٠[النساء:  ﴾٦٠ يٗداأ

به آنچه بر تو نازل شده و  کنند می کنی از کسانی که ادعا آیا تعجب نمی«
خواھند که داوری را به  اند، و می دهبه آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آور

دستور داده شده است تا به طاغوت ھا  آن درحالیکه به ،پیش طاغوت ببرند
 .»خواھد آنان را بسی گمراه کند کفر بورزند، و شیطان می

امت را از رفتن نزد کاھنان و عرافان و ساحران منع  ج پیامبر اکرم

َمْن «فرمودند:  ج روایت است که پیامبر ساز ابو ھریرهکه  چنان اند، هنمود
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ىَت اَكِهنًا 
َ
قَُه بَِما َ�ُقوُل أ دٍ  ،فََصدَّ نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ

ُ
  ١».ج َ�َقْد َ�َفَر بَِما أ

گوید تصدیق کند به آنچه بر  می ھر کس پیش کاھنی برود و آنچه را«
 ».نازل شده کفر ورزیده است ج محمد

پس روی گردانی از حکم و فرمان الله و عدم رضایت از داوری به سوی 
ن به نزد طاغوتان و طلب داوری از ایشان، از اعمال شریعت اوتعالی و یا رفت

 منافقین است که الله متعال در کتاب بزرگوارش ایشان را سرزنش نموده
 :فرماید می

﴿ ِ ِ َوَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱلرَُّسولِ َو� َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ٓ أ ِ َ�ٰلَِكۚ َوَما ْ إَِ�  ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �َِك ب ِ �َذا ُدُعٓوا ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ۡعرُِضوَن  َُّهُم  ٤٨إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ تُٓواْ إَِ�ۡهِ ُمۡذِعنَِ�  ٱۡ�َقُّ �ن يَُ�ن ل
ۡ
ِ�  ٤٩يَ�

َ
أ

ِم 
َ
َرٌض أ ْ قُلُو�ِِهم مَّ ن ٱۡرتَابُٓوا

َ
ۡم َ�َافُوَن أ

َ
ُ َ�ِيَف  أ بَۡل  ۥۚ َعلَۡيِهۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ٰلُِمونَ أ َما َ�َن قَۡوَل  ٥٠ ٱل�َّ ِ إَِذا ُدُعٓواْ إَِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ إِ�َّ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۚ َوأ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ن َ�ُقولُوا

َ
َوَمن  ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

َ يُِطِع  َ َوَ�ۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
-٤٧[النور:  ﴾٥٢ ٱۡلَفآ�ُِزونَ َوَ�تَّۡقهِ فَأ

٥٢[. 
م، سپس یا ردهکمان آورده و اطاعت یامبر ایند: به الله و به پیگو و می«
سوی  و چون به ستند.یشان مؤمن نیانند و اگرد می یشان رویاز ا یگروھ

از  یند، آنگاه گروھک یانشان داوریامبرش فراخوانده شوند تا در میالله و پ
سوی آن  به یمیت تسلیو اگر حق با آنان باشد با نھا گردانند.یآنان رو

ه کترسند  ا مییاند؟  افتاده کا به شیاست  یماریشان بیھا دلا در یآ ند.یآ می
مؤمنان  ستمگرند شانیه اکنند؟ (نه) بلکامبرش بر آنان ستم یالله و پ

 به روایت بزار و احمد در مسند. -١
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 یان آنان داوریامبرش فرا خوانده شوند. تا میسوی الله و پ ه بهک یھنگام
نانند یم و ایم و فرمان بردیدیشن  ند:یگو ه میکن است یند سخنشان تنھا اک
ند، و از الله بترسد و از ک یرویامبرش پیس از الله و پکو ھر  .ه رستگارندک

 .»ندا ابیامکه کنانند یاو پروا بدارد، ا
، جز این نیست که در کنند می فصل: کسانی که از طاغوت پیروی 

افزاید و بر اثر  میشان  ی دنیوی و اخرویھا گمراھی و زیان و تاریکی
ی که ھا از طاغوت، بیش از پیش به ارتکاب معاصی و زشتیشان  تبعیت

 آورند.  می اند، رویگرد می را فاسدشان  دین
، الله کنند می و ھدایات و برنامۀ الھی پیرویاما کسانیکه از نور ایمان 

 ی شرک و کفر، به روشنی ایمان و اسالم ھدایتھا متعال ایشان را از تاریکی
سازد که از عذاب و عقاب جان به  می ھایی ایشان را رھنمون و به راه کند می

 یابند، و عالوه بر آن، آنان را در جوار رحمت و فضل می سالمت برده و نجات
 :فرماید می أآورد. الله می خویش در کران بی

﴿ ُ ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ َ�َفُرٓواْ  ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُُهُم 

َ
ُٰغوُت أ لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ٱ�َّارِ� أ

وَن   .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
سوی نور  ھا به یکیو کارساز مؤمنان است آنان را از تار دوستالله «

 طاغوت است که آنانشان  دوستاند  دهیکه کفر ورز یبرد و کسان یرون میب
اند و در آن  اران آتشیشان یکشانند. ا یم یکیسوی تار به ییرا از روشنا

 .»بود جاودانه خواھند
پس چنین است عاقبت پیروی از شیطان و طاغوت، زیرا طاغوتان 

ی شرک، جھل، گمراھی، ھا ھمیشه پیروان و اولیای خود را در تاریکی
نگرانی، تردد، شک، زندگی پر از تنگی و دشواری و اضطراب و حالت و 
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 خواھیم. می عاقبت بد وامی گذارند. از الله سالمتی و عافیت را
به الله متعال ایمان آورند، بدون شک الله تعالی یاور و اما کسانیکه 

ی جھل و پرستش طاغوت، به ھا خواھد بود و ایشان را از تاریکیشان  کارساز
 آورد. می سوی نور ھدایت بیرون

آری! ایشان را از تاریکی شرک به روشنی توحید و از ذلت گناه به عزت  
نت و از نگرانی شک و تردد، ی بدعت به راه و روش سھا اطاعت و از گمراھی

به سردی یقین و از دشواری و تنگی، به فراخی و گشادگی و از غم و اندوه و 
 آورد.  می پریشانی وترس، به آرامی و آسایش و امن و امان بیرون

الله متعال کسانی را که به سوی راه خیر و توحید راھیاب شدند توفیق 
 أھیچ روزی نیست مگر اینکه الله افزاید، و می بیشتر داده بر ھدایت آنان

 را باالشان  فزونی آورده و درجه و مقامشان  در خیر و ھدایت و بصیرت
 سازد. می را دوچندشان  و حسنات ھا برد و نیکی می

ِ َ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ [الجمعة:  ﴾٤ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ ُذو  ٱ�َّ

٤[.  
و الله دارای  دھد می به ھرکس که بخواھدآن را  است، این فضل الله«

 ».فضل بزرگ است



 
 
 

 درس هشتم:
 هشدار از شرک و بیان اقسام آن

ْ ۞وَ ﴿ :فرماید می أالله َ  ٱۡ�ُبُدوا  .]٣٦[النساء:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ  ٱ�َّ
 ».و الله را عبادت کنید، و با او چیزی را شریک قرار ندھید«

ۡكَ إِنَّ ﴿: فرماید می و   .]١٣[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  ٱلّ�ِ
 .»بزرگ است یکه شرک ستم یبه راست«

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

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

گمان ھرکس برای الله شریکی قرار دھد ھمانا الله بھشت را بر او  بی«
 .»حرام نموده، و جایگاھش جھنم است، و ستمکاران یاوری ندارند

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

 ِ ِ �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب  .]١١٦[النساء:  ﴾١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  ٱ�َّ
تر از آن  آمرزد که به او شرک ورزد، و پایین گمان الله (کسی را) نمی بی«

بسی  راستی به ھرکس به الله شرک ورزد، آمرزد، و را بر ھرکس که بخواھد می
 .»گمراه گشته است

پرسیدم  ج روایت است که فرمود: از پیامبر ساز عبد الله بن مسعود

نْ « کدام گناه از ھمه گناھان بزرگتر است؟ فرمود:
َ
َْعَل  أ

َ
ِ  جت ا ِ�َّ  وَْهوَ  نِدًّ

 ١».َخلََقَك 

 به روایت امام احمد. -١
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ترا خلق کرده اینکه برای الله ھمتایی قرار بدھی در حالی که او «
 ١».است

َ  لىَِقَ  َمنْ « فرمود: ج روایت است که پیامبر سو از جابر بن عبد الله  الَ  ا�َّ
َنَّةَ  َدَخَل  َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ 

ْ
 ٢.»انلَّارِ  َدَخَل  بِهِ  �رُْشِكُ  لَِقيَهُ  َوَمنْ  اجل

کسیکه با الله روبرو گردد در حالی که با او شریکی نیاورده وارد بھشت «
خواھد شد و کسیکه با او روبر شود در حالیکه با او شریکی آورده وارد دوزخ 

 ».خواھد شد
بپرستد، و  أو معنای شرک آن است که بنده مخلوقی را به جز الله

کسیکه با الله چیزی را بخواند چه این خواندن خواندِن مسألت(خواستن) 
است. زیرا وی باشد یا خواندن عبادت، در ھردو صورت مشرک و کافر شده 

در عبادت با الله واحد شریک و ھمتایی قرار داده است و الله تعالی ھرگز 
راضی نیست که بنده در عبادت خود کسی را با او تعالی شریک قرار دھد، 
خواه این شریک، نبی مرسل باشد یا فرشتۀ مقرب و یا ھر مخلوقی دیگر. 

 :رمایدف می که چنان است. أبخاطریکه عبادت تنھا حق الله

ٓ إِيَّاُهۚ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿  �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ  .]٤٠[یوسف:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ

 ».دیو فرمان داده که جز او را نپرست ،استالله  از آِن  ییفرمانروا«
 :فرماید می و در موضع دیگر

َ�َٓءُ�ُم ﴿ رََءۡ�ُتۡم ُ�َ
َ
ِينَ قُۡل أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ُروِ� َماَذا َخَلُقواْ  ٱ�َّ

َ
أ

�ِض ِمَن 
َ
 .]٤٠[فاطر:  ﴾ٱۡ�

خوانید  جای الله به فریاد می بگو: آیا به شریکان خویش که به«

 متفق علیه. -١
 به روایت مسلم. -٢
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 ».اند؟ اید؟ نشان دھید آنان چه چیزی را در زمین آفریده نگریسته
 :فرماید می و

ِ َوَمن يَۡدُع َمَع ﴿  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�ََّما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  ٱ�َّ
 .]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ 

ت یبر حقان یلیچ دلیه ھکرا فرا بخواند  یگریمعبود د اللهس جز کو ھر «
 .»شوند افران رستگار نمیکگمان  است. بیالله آن ندارد. حساب او با 

عبادت خود مخلوقی را با الله عزوجل شریک و پس کسیکه در دعا و 
 .شود می ھمتا قرار داد، چنین شخص مشرک شمرده

بزرگترین گناه و  أکه معلوم است، شرک ورزیدن با الله و قسمی
ترین نافرمانی پروردگار متعال بوده که الله متعال شدیدا از آن نھی  سخت

 فرموده است. 
ظلم و عھد و پیمان شکنی با الله آری! شرک بزرگترین گناه و بزرگترین 

تعالی و خیانت در امانت بزرگ و پایمال نمودن حق الھی است. زیرا عبادت 
حقی از حقوق الله متعال بر بنده است که بخاطر آن مخلوفات را آفریده 
است و نباید برای کسی دیگر صورت گیرد. پس وقتی بنده چنین خیانت و 

بر پروردگار مرتکب شود، باید سزا و عھد شکنی و ظلمی بزرگ را در برا
 جزای او در دنیا و آخرت نیز سخت و بزرگ باشد.

 سزا و مجازات مشرکان در دنیا ھمانا دشمنی، نفرت و خشم الھی است،
 الله عزوجل فرمود:که  چنان

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ َ�َفُرواْ ُ�َناَدۡوَن لََمۡقُت  ٱ�َّ نُفَس�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡقتُِ�ۡم أ ۡ�َ�ُ ِمن مَّ

َ
ۡم إِۡذ أ

يَ�ٰنِ تُۡدَعۡوَن إَِ�    .]١٠[المؤمن:  ﴾١٠َ�َتۡ�ُفُروَن  ٱۡ�ِ
(که) البته الله بیش از اینکه خودتان  شوند می گمان کافران صدازده بی«

بر خویشتن خشمگین ھستید بر شما خشمگین است، چراکه به ایمان 
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 ».ورزیدید شدید، آنگاه کفر می فراخوانده می
، اعم از گمراھی، شوند می ی دیگریھا چار عقوبتعالوه بر آن، ایشان د

بدبختی، ترس، غم و اندوه، شک و تردد، اضطراب و نگرانی و تنگی در 
از ھدایات ھا  آن زندگی، که ھمه دست آوردھای کردار ناشایسته و رویگردانی

ای ناچیز  ، ھر چند از مال و متاع دنیا تا مدت معینی بھرهباشد می الھی
 د.گرد می مال و متاع بر ایشان به عذاب و بالیی مبدل ببرند، لیکن آن

 :فرماید می أالله 

نََّك َ�َقلُُّب ﴿  ِينَ َ� َ�ُغرَّ ْ ِ�  ٱ�َّ َوٮُٰهۡم  ١٩٦ ٱۡ�َِ�ٰدِ َ�َفُروا
ۡ
َمَ�ٰٞع َقلِيٞل ُ�مَّ َمأ

 .]١٩٧-١٩٦[آل عمران:  ﴾١٩٧ ٱلِۡمَهادُ َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس 
تو را فریب ندھد. (این) متاع ناچیزی رفت و آمد کافران در شھرھا «

 .»ستاست، سپس جایگاھشان جھنم است و چه بد جایگاھی ا
 :فرماید می ھمچنین

ْۚ إِنَّ  ۥٓۚ َوَمن َ�َفَر فََ� َ�ُۡزنَك ُ�ۡفُرهُ ﴿ إَِ�َۡنا َمرِۡجُعُهۡم َ�ُننَّبُِئُهم بَِما َعِملُٓوا
 َ ۢ بَِذاِت  ٱ�َّ ُدورِ َعلِيُم ۡم قَلِيٗ� ُ�مَّ نَۡضَطرُُّهۡم إَِ�ٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ ُ�َمّتُِعهُ  ٢٣ ٱلصُّ
 .]٢٤-٢٣[لقمان:  ﴾٢٤

و ھرکس که کافر شود کفر او تو را غمگین نسازد، (چراکه) بازگشت «
گاه می را از کارھایی که کرده  سوی ماست، و ایشان آنان به سازیم.  اند آ

گاه است. ایشان را اندکی  گمان الله به راز دل بی سازیم آنگاه  مند می بھرهھا آ
 ».نماییم را به (تحمل) عذابی سخت ناگزیر می آنان

َمّتُِعهُ ﴿ :فرماید می و
ُ
هُ  ۥَوَمن َ�َفَر فَأ ۡضَطرُّ

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

 .]١٢٦[البقرة:  ﴾١٢٦لَۡمِصُ� ٱَو�ِۡئَس 
انم سپس او را گرد می مند بھره یکس که کفر ورزد او را مدت اندک و ھر«
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 ».است یسازم که بد سرانجام یبه عذاب آتش ناچار م
 آغازشان  اما جزا و مجازات مشرکان و کفار در آخرت، از قبض ارواح

اند و از رحمت اوتعالی  د. چون ایشان مورد نفرین الھی قرار گرفتهگرد می
 د. گرد می شان ی پی در پی گریبانگیرھا هلذا عذاب و شکنج اند، همحروم شد

، تا کنند می در مرحلۀ اول، فرشتگان ارواح ایشان را با زور و شدت قبض
عذاب و شکنجه شوند. در مرحلۀ دوم وقتی حالت ھولناک و وحشت انگیز 

بینند، در ترس و ھراس شدید افتیده و با آن  می بیرون آمدن ارواح خویش را
 تگان عذاب رای وحشتناک فرشھا هبینند. ھمچنان وقتی چھر می شکنجه

. سپس در قبرھا عذاب شوند می بینند، در ترس افتیده سخت عذاب می
چشند، تا آنکه روز قیامت برپا شود، و زمانیکه قیامت برپا شود،  می سخت را

 ایشان در ھول و ھراسی سخت افتیده به اندوه و پریشانی بزرگتر دچار
نزدیک شدن . ایستادن دراز و طوالنی در سر زمین محشر، و شوند می

خورشید بر سرشان در روزیکه مقدار آن پنجاه ھزار سال است، از جمله 
ی است که انتظار مشرکان و کفار را دارد. پس از آن در ساحه و ھا عذاب

ی گوناگونی را دیده به سوی دوزخ سوق ھا هعرصۀ قیامت عذاب و شکنج
 کاستهشان  که در آنجا برای ھمیشه باقی مانده نه از عذاب شوند می داده
 .شوند می و نه ھرگز از آنجا بیرون آورده شود می

 :فرماید می أالله

ِينَ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة  ٱ�َّ
ُ
اٌر أ ِ َ�َفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفَّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وَ  ٱ�َّ

ۡ�َِعَ�  ٱ�َّاِس وَ 
َ
ُف َ�ۡنُهُم  ١٦١أ َوَ� ُهۡم يُنَظُروَن  ٱۡلَعَذاُب َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ

 .]١٦٢-١٦١[البقرة:  ﴾١٦٢
و  اللهحال کفر مردند، لعنت  دند و دریکه کفر ورز یگمان کسان یب«

مانند، نه  یم ین، جاودانه باقیدر آن نفر شان باد.یفرشتگان و تمام مردم برا
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 ».شود می داده ید و نه به آنان مھلتگرد می سبکھا  آن عذاِب 

ِينَ وَ ﴿ :فرماید می و ْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُواْ  ٱ�َّ َ�َفُروا
ۚ َكَ�ٰلَِك َ�ِۡزي ُ�َّ َكُفورٖ  ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن َعَذابَِها َوُهۡم يَۡصَطرُِخوَن  ٣٦َوَ� ُ�َفَّ

ۡخرِۡجَنا َ�ۡعَمۡل َ�ٰلًِحا َ�ۡ�َ 
َ
ٓ أ ِي�ِيَها َر�ََّنا ا كُ  ٱ�َّ َو لَۡم ُ�َعّمِرُۡ�م مَّ

َ
ۚ أ نَّا َ�ۡعَمُل

َر وََجآَءُ�ُم  ُر �ِيهِ َمن تََذكَّ ۖ َ�َتَذكَّ ٰلِِمَ� ِمن نَِّصٍ�  ٱ�َِّذيُر  ﴾٣٧َفُذوقُواْ َ�َما لِل�َّ
 .]٣٧-٣٦[فاطر: 
اند آتش دوزخ برای آنان است، نه بر آنان (به  که کفر ورزیده و کسانی«

بمیرند، و نه (چیزی) از عذابش در حق آنان تا  شود می مرگی دیگر) حکم
دھیم. و آنان در دوزخ فریاد  . و بدینسان ھر کافری را جزا میشود می کاسته
ای انجام دھیم، غیر  آورند: پروردگارا! ما را بیرون آور تا کارھای شایسته برمی

ه گوییم:) آیا آنقدر به شما عمر ندادیم ک کردیم، (می از کارھایی که قبًال می
دھنده (ھم) نزد شما آمد، پس عذاب را  پندپذیر در آن پند بپذیرد، و بیم
 ».بچشید که ستمکاران یاوری ندارند

َ إِنَّ ﴿ :فرماید می و َعدَّ لَُهۡم َسعًِ�ا  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ لََعَن  ٱ�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ  ٦٤َوأ

ا َوَ� نَِصٗ��  بَٗد�ۖ �َّ َ�ُِدوَن َوِ�ّٗ
َ
َ�ُقولُوَن  ٱ�َّارِ ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ�  يَۡومَ  ٦٥�

َطۡعَنا 
َ
ٓ أ َ َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  ٱ�َّ

َ
آَءنَا  ٦٦ ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا َوقَالُوا

َضلُّونَا 
َ
بِيَ�۠ فَأ ٓ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِمَن  ٦٧ ٱلسَّ لَۡعٗنا َكبِٗ��  ٱۡلَعۡنُهمۡ وَ  ٱۡلَعَذابِ َر�ََّنا
 .]٦٨-٦٤[األحزاب:  ﴾٦٨

گمان الله کافران را لعنت کرده و برایشان آتش فروزان آماده کرده  بی«
 یابند. است. آنان جاودانه در آن خواھند ماند، (و) ھیچ دوست و یاوری نمی

ز گویند: ای کاش ما ا ، میشود می ھایشان در آتش گردانیده که چھره  روزی
گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان  و می بردیم. له و پیامبر فرمان میال
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را دوچندان  پروردگارا! آنان خود پیروی کردیم ما را از راه گمراه کردند.
پس شریک قرار دادن با ». را بسیار از رحمت خود دور بدار عذاب ده و آنان

طر شرک و لزوم الله متعال عملی است خطرناک و آنچه دال بر بزرگی خ
، آن است که اگر مسلمانی دین خود را ترک کند باشد می حذر و دوری از آن

 ھمه اعمال گذشتۀ او محو و نابود گردیده و در زمرۀ کافران و زیانکاران قرار
، مانند کسی که قبال ھیچ گونه عملی را انجام نداده است، زیرا گیرد می
 پذیرد. نمی از مشرک ھیچ عملی را أالله

  :فرماید می أالله

ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

شود و او در  او پذیرفته نمی و ھرکس دینی غیر از اسالم را بجوید، از«
 .»آخرت از زیانکاران است

 :فرماید می و

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿
ُ
ِينَ َولََقۡد أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
ِمن َ�ۡبلَِك َل�ِۡن أ

َ بَِل  ٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ِٰكرِ�نَ َوُ�ن ّمَِن  ٱۡ�ُبدۡ فَ  ٱ�َّ [الزمر:  ﴾٦٦ ٱل�َّ

٦٦-٦٥[. 
ی شد که اگر راستی که به تو و به کسانیکه پیش از تو بودند وح و به«
بلکه تنھا الله را  و از زیانکاران خواھی بود. شود می ورزی کردارت نابود شرک

 ».بپرست و از سپاسگزاران باش
را ذکر کرد و  †در سورۀ االنعام پس از آنکه پیامبران پیشین أالله

  ایشان را مدح و ستایش نمود، فرمود:

ٰتِِهۡم �خۡ ﴿ وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ٱۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ َ�ٰنِِهۡمۖ وَ َوِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ
ۡسَتقِيٖ�  ِ َ�ٰلَِك ُهَدى  ٨٧مُّ ِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  ٱ�َّ ُ�واْ  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه َ�ۡ

َ
َولَۡو أ
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ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن   .]٨٨-٨٧[األنعام:  ﴾٨٨َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ
و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را بر جھانیان برتری دادیم، و «

این ھدایت الله است که  کردیم.آنان را برگزیدیم، و به راه راست ھدایت 
نماید، و اگر شریک ورزیده  ھرکس از بندگانش را بخواھد بدان ھدایت می

 .»شد نابود می رفت و ام داده بودند ھدر میبودند البته ھر آنچه را که انج
با وجود شایستگی، نیکوکاری، مقام، شرف و نزدیکی که به  †پیامبران

نسبت به ایشان، فرضا اگر  أدارند و با وجود بزرگی محبت الله أالله
بخشد. در  نمی شریک قایل شوند، اوتعالی ھرگز ایشان را أایشان به الله
ک ورزیدن مصون پیامبران خود را از شر أکه الله دانیم می حالیکه ھمه

داشته است، پس غیر از پیامبران، ھر کسی و در ھر مقامی باشد اگر شرک 
د. گرد می قرار گرفته ھمه اعمال او نابود أورزد، مورد خشم و غضب الله

این آیات را تا روز قیامت در کتاب با عظمت خود باقی گذاشته  أھمانا الله
تا بر مردم تالوت شود و در آن تدبر و دقت نمایند و بدانند که شرک آوردن 

 ای است بس بزرگ، و گناھیست نا بخشودنی.  به الله متعال جریمه

 بر دو نوع است: شرک اکبر و شرک اصغر أو شرک به الله
 .باشد می وبیت و الوھیتھمانا شرک اکبر در رب

شرک اکبر در ربوبیت آن است که بنده معتقد باشد که الله تعالی در 
افعال خود مانند خلق کردن و روزی دادن و در پادشاھی و تدبیر امور 

 کائنات، شریکی دارد.
را  أو شرک اکبر در الوھیت آنست که بنده در دعای خود غیر از الله

 بخواند چه این دعا دعای عبادت باشد و یا دعای خواستن.
 .گیرد می شرک اکبر با قلب و قول و عمل صورت
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مثال شرک اکبر با قلب آن است که بنده باور بر این داشته باشد که 
گا بت و قادر اند  اند، هھا و بت مانندھا در کون تصرف دارند، و از علم غیب آ

 د. به کسی نفع یا ضرر برسانن
کمک ھا  آن توکل نماید، و یا ازھا  آن و یا اینکه با بتان محبت داشته و بر

و استعانت بخواھد، این ھمه عباداتی است که مربوط به قلب بوده جایز 
نیست که به جز الله متعال به احدی از مخلوقات برگردانده و مشخص شود، 

له انجام دھد، و کسیکه عباداتی را که خاص برای الله است برای غیر ال
 چنین شخص مشرک و کافر است.

اما مثال شرک اکبر با قول: مانند دعا نمودن غیر الله، و گفتن سخنان 
کفری و شرکی که در آن از یک جھت تعظیم و توقیر و مدح بتان است و از 

  .باشد می جھت دیگر افترا و دروغ بستن بر الله متعال
 ذبح الله ریغ یبرا بنده که آنست یعمل شرک ای اعضا با شرک مثال و

 . دینما سجده بتان یبرا ای و ردیگ گردن برھا  آن یبرا ینذر ای و دینما
 گناهو الله متعال  کند می شرک اکبر مسلمان را از دایرۀ اسالم خارج

 نیا بخشش باعث که یعامل تنھا و بخشد، ینم یمشرک چیھ یبرا را شرک
 خود شرک از اگر ،کند توبه خود شرک از مشرک، که است نیا د،گرد می گناه
 خواھد دوزخ آتش در اندیجاو و شهیھم رد،یبم شرک حاِل  در و نکند توبه
 پناه میبریم. أخواھد گرفت. به الله قرار یالھ غضب و خشم موردو  ماند

و نوع دوم شرک، شرک اصغر است: این نوع شرک وسیلۀ است بسوی 
شده است، لیکن عباداتی که  شرک اکبر، که در نصوص شرعی شرک نامیده

 گردد. نمی شامل آن شود می برای غیر الله انجام
 :گیرد می شرک اصغر نیز با قلب و قول و عمل صورت
آنست که بنده دربارۀ  گیرد می مثال شرک اصغر که به وسیلۀ قلب صورت

بعضی چیزھا اعتقاد داشته باشد که سبب و واسطه برای جلب نفع و یا دفع 
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ند، در حالیکه الله متعال آن اشیا را نه از نگاه شرع و نه از نگاه گرد می ضرر
قدر، سبب و یا واسطه برای کاری مقرر نگردانیده است، مانند اعتقاد برخی 

؛ به این منظور که کنند می از مردم در مورد تعویذھای که بر جسم آویزان
بد فالی یا ، و یا ھم کند می منفعتی را جلب و یا ضرری را از ایشان دفع

  .شگون بد در مورد بعضی اشیاء
، ھمانا ریاکاری شود می اما مثال شرک اصغر که به وسیله عمل واقع

، آن را به شود می نزدیک أآن بنده به الله ۀاست. مثًال: عملی که به واسط
نیت دیگری انجام دھد، تا مردم او را تحسین و تمجید کنند. یا نماز را در 

ادا کند، یا صدقه بدھد، تا او را مدح و توصیف کنند، یا با پیش مردم به خوبی 
بشنوند و او را آن را  صدای بلند ذکر کند و صوتش را زیبا کند، تا مردم

ستایش کنند. ریا به قدری خطرناک است که اگر با ھر عملی آمیخته شود 
 . کند می آن عمل را باطل

، چرا که او غیر الله را این گونه اعمالی که قبال ذکر شد، شرک اکبر نیست
 مخلص نبوده است. عبادت نکرده لیکن در عبادت خود برای الله عزوجل

، مانند سوگند شود می و مثال شرک اصغر که در لفظ و سخن بنده واقع 
خوردن به غیر الله و یا بگوید: آنچه الله و تو بخواھی، و یا بگوید: به واسطۀ 

 فالن ستاره بر ما باران بارید.
کند و مرتکب آن اگر   نمی اصغر انسان را از دایرۀ اسالم خارج شرک

ماند. با این ھمه، شرک اصغر گناھیست   نمی داخل دوزخ شود تا ابد در آن
بزرگ، و ھر که در آن واقع گردد باید توبه نماید، اگر توبه نکرد ھمانا 
خویشتن را در معرض خشم الله تعالی و عقوبت و عذاب دردناک او قرار 

 داده است.

 فصل: شرک دو نوع است: شرک ظاهری و شرک خفی یا پوشیده:
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شرک ظاھری عبارت از امور شرکی آشکار و واضح است، مانند دعا نمودن 
به جز الله تعالی، و ذبح نمودن برای بتان یا قبور اولیا و سایر اعمال و اقوال 

 شرکی که ظاھر و واضح است.
ک خفی اکبر و شرک خفی اصغر؛ و شرک خفی(پنھان) دو نوع است؛ شر

، شود می اما شرک خفی اکبر عبارت از اعمال شرکی است که در نھان واقع
مانند دلبستگی شدید به مخلوقی، یا مقدم دانستن اطاعت مخلوق بر اطاعت 

را داشته باشد، و یا  خالق جل شأنه، بدون اینکه قصد عبادت آن مخلوق
 دلبستگی و محبت به غیر الله تعالی.

به نزد  سروایت است که فرمود: من و ابوبکر صدیق ساز معقل بن یسار
یقینا که شرک در میان  ای ابابکر!«فرمودند:  ج حضرت آن رفتیم، ج پیامبر

فرمود: آیا شرک این نیست که  سابوبکر» تر از سیر مورچه است شما پنھان
فرمودند: سوگند به  ج الھی دیگر را شریک گرداند؟ پیامبر أکسی با الله

تر از سیر مورچه  رد، یقینا شرک، پنھانذاتی که جانم در دست او قرار دا
گفتی کم و زیاد آن از تو آن را  است، آیا ترا به چیزی راھنمایی نکنم ھرگاه

ْعلَُم، «: ؟ فرمودند: بگوشود می دور
َ
نَا أ

َ
رْشَِك بَِك َوأ

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 
َ
ْعلَمُ َوأ

َ
 أ

َ
گاھی برای تو شریکی قرار « »ْستَْغِفُرَك لَِما ال بار الھا! از اینکه با آ

گاھی برایت شریک قراردھم از تو  دھم، به تو پناه می برم، و اگر بدون آ
  ١».خواھم می آمرزش
 سھم طان،یش و .است کیبار و فیظر اریبس پنھان ای یخف شرک پس

 انیپارسا و عابدانحتی  و ،دارد مسلمان ۀبند به نسبت نهیزم نیا در یفراوان
 و لغزد یم راه نیا در مردم از یاریبس ِی پا لذا لغزاند؛ یم یواد نیا در زین را
و رعایت  حفظ در را شانیا سبحان الله کهیکسان مگر روند؛ یم راھه یب به

 بخاری در ادب مفرد. روایت -١
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خویش قرار داده است؛ زیرا در این نوع شرک مسلمان از راه حق به بیراھه 
، و یا از بعضی دھد می خواھشات نفس را بر طاعت پروردگار ترجیحرفته 

که در آن معصیت و نافرمانی الله متعال  کند می مخلوقین در اموری اطاعت
است، چه این امور از گناھان کبیره باشد یا صغیره. و دعای نبوی فوق الذکر 

ک و سبب و وسیلۀ بزرگی است در نجات بنده و بیزاری او از این نوع شر
 نابود شدن اثرھای آن و باالخره حصول عفو و مغفرت الله سبحان.

یابد تا اینکه مسلمان دل و جان خویش را برای  نمی بناء توحید تحقق
تسلیم نکند و طاعت و محبت و دوستی و دشمنی و عطا و منع او  أالله

نباشد. با چنین صفات، بنده از جملۀ مومنانی  أخاص به خاطر رضای الله
  د که ایمان خود را کامل گردانیده است.گرد می محسوب



 
 
 

 درس نهم:
 )۱/۳( برحذربودن از نفاق

 او، و بر دو نوع است:نفاق عبارت است از مخالفت ظاھر بنده با باطن 
 اسالم خارج ۀیکم/ نفاق اکبر: این نوع نفاق انسان را بطور کلی از دایر

 اند.گرد می
 گردد. نمی دوم/ نفاق اصغر: در این نوع نفاق بنده از دایرۀ اسالم خارج

نفاق اکبر آنست که بنده در ظاھر خود را مسلمان معرفی کند، اما در  *
 باطن کافر است.

ھای منافقین جمع  اصغر آنست که در کسی بعضی از خصلت اما نفاق *
گردد، مانند دروغ  نمی شود، که به ذات خود سبب خارج شدن او از اسالم
از حق در وقت جدال و  گفتن، وعده خالفی، خیانت در امانت، روی گرداندن

عھد شکنی. این خصلتھا بخاطری نفاق و منافقت گفته شده که شخص 
، در حالیکه در باطن او چیزی دیگر دھد می زی فریبمردم را با ظاھرسا

 است.
اند به دو  کسانیکه به نفاق اکبر مبتال شده و از دایره اسالم خارج گردیده

 :شوند می دسته تقسیم
اند که در واقع مسلمان نیستند، و بخاطر فریب مردم و  دستۀ اول کسانی

را در ظاھر  نیرنگ بازی و دسیسه سازی علیه اسالم و مسلمانان خود
تا بوسیلۀ آن، از کشته شدن و مجازات کافر شدن  اند، همسلمان معرفی نمود

خود، و تقبیح و عیب گویی مسلمانان در امان بماند، در حالیکه از درون، به 
  :فرماید می و روز رستاخیز باور ندارد. الله متعال أالله
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ِ  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿  ِ َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ  ٨َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َو�
َ يَُ�ِٰدُعوَن  ِينَ وَ  ٱ�َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ  ﴾٩َءاَمُنوا

 .]٩-٨[البقرة: 
امت یو روز ق اللهند: ما به یگو یکه م یان مردم ھستند کسانیو از م«

مان یرا که ا یو کسان اللهنان یا. ستندیمومن نھا  آن اما ،میا مان آوردهیا
دھند مگر خودشان را  یب نمیفرھا  آن قتیو در حق ،دھند یب میاند فر آورده

 ».فھمند ینم یول

ْ �َۡشَهُد إِنََّك  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ إَِذا َجآَءَك ﴿: فرماید می و در موضع دیگر قَالُوا
ِۗ لََرُسوُل  ُ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لََرُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ
 ْ َُذٓوا واْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ يَۡ�َٰنُهۡم ُجنَّٗة فََصدُّ

َ
� ِۚ ْ َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ  ﴾٢إِ�َُّهۡم َسآَء َما َ�نُوا

 .]٢-١[المنافقون: 
دھیم که تو  گویند: گواھی می میآیند  که منافقان نزد تو می ھنگامی«

 باشی، و الله گواھی الله می ۀداند که تو فرستاد پیغمبر الله ھستی. و الله می
ھای خود را سپر قرار دادند،  که منافقان دروغگویند. آنان سوگند دھد می
 ».کنند می راستی بد است آنچه آنان گاه از راه الله بازداشتند، به آن

که پس از آنکه مسلمان بودند، لیکن به سبب اند  دستۀ دوم کسانی
ی اسالم مرتد شده و از ملت اسالم خارج ھا هارتکاب بعضی از نقض کنند

. کنند می اگرچه در ظاھر خود را از جملۀ مسلمانان حساب اند، هگردید
داند که کافر شده و از دایرۀ اسالم خارج  برخی از این دسته مردمان خود می

پندارند که با در پیش گرفتن این راه و روش  می خی دیگراما بر اند، هگردید
دھند و نیکوکارند! بیشتر این چنین مردمان در شک و  می کارخوبی انجام

 آورند، و نه به کفر می ، نه ایمانی خالصانهکنند می تردد و دو دلی زندگی
دھند، و گاھی ھم در اعمال  می پیوندند، گاھی کارھای مسلمانان را انجام می
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فر  می . الله متعال در مورد چنین مردمانشوند می کفری و تکذیب واقع

َ يَُ�ِٰدُعوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ إِنَّ ﴿ ماید: ْ إَِ�  ٱ�َّ لَٰوةِ وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهۡم �َذا قَاُمٓوا  ٱلصَّ
ْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن  َ َوَ� يَۡذُكُروَن  ٱ�َّاَس قَاُموا َذبَۡذ�َِ� َ�ۡ�َ  ١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ مُّ

� َوَمن يُۡضلِِل  ُؤَ�ٓءِ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ ُ َ�ٰلَِك َ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ  ﴾١٤٣َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  ٱ�َّ
  .]١٤٣-١٤٢[النساء: 

 را فریبھا  آن او دھند، درحالیکه گمان منافقان الله را فریب می بی«
ایستند، با  حال به نماز می ون برای نماز برخیزند سست و بی. و چدھد می

در این میان سرگشته و  کنند. را یاد نمی اللهو بجز اندکی  کنند می مردم ریا
مترددند، نه با اینان و نه با آنان ھستند و ھرکس را که الله گمراه سازد برای 

 ».او راھی نخواھی یافت

 ﴿ :فرماید می و
َ
ِ َوَما َمَنَعُهۡم أ ْ ب ُهۡم َ�َفُروا َّ�

َ
� ٓ ِ ن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُهۡم َ�َفَ�ُٰتُهۡم إِ�َّ  ٱ�َّ

تُوَن  ۦَو�ِرَُسوِ�ِ 
ۡ
لَٰوةَ َوَ� يَ� إِ�َّ وَُهۡم ُكَساَ�ٰ َوَ� يُنفُِقوَن إِ�َّ وَُهۡم َ�ٰرُِهوَن  ٱلصَّ

 .]٥٤[التوبة:  ﴾٥٤
باز نداشت جز اینکه ھایشان  و ھیچ چیز آنان را از پذیرفته شدن بخشش«

و پیامبرش کفر ورزیدند، و جز با کسالت و تنبلی به نماز  اللهآنان به 
 .»کنند ایستند، و جز از روی ناچاری احسان و بخشش نمی نمی

پذیرد؛ زیرا آنان اعمال  نمی الله متعال اعمال چنین مردمان را ھرگز
، و معلوم شوند یم را مرتکب ج و پیامبر او أکفری و مخالف با اوامر الله

پذیرد. ھمچنان تنبلی و  نمی از کافر ھیچ عملی را أاست که الله
میلی و ناخشنودی ایشان در مصرف و انفاق  بی در ادای نماز وشان  کسالت

را  أنمودن در راه الله متعال، دلیل آشکار بر آنست که ایشان وعدۀ الله
را جز  أاللهھا  آنکه  چنان تصدیق نکرده و امید به مالقات او تعالی ندارند.
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کنند، آن ھم بخاطر ریاکاری و  نمی بطور اندک و نادر و فقط با زبان ذکر
کنند،  نمی فریب مردم. چرا که منافقان اصال دور از دیدگان مردم نماز و ذکر

ی دینی عالقه ندارند؛ ایشان در کار ھا هو از طی دل به دین الله و برنام
ان، و میان کفر و ایمان، متردد و دودل اند، نه خویش میان مومنان و مشرک

آورند، و نه ھم مانند  می مانند مومنان واقعی در ظاھر و باطن ایمان خالصانه
 پیوندند. می کفار صراحتا به کفر

 شوند می : برخی از ایشان در شک و دودلی دچارفرماید می /ابن کثیر
 سالم.و گاھی به ا شوند می بینی گاھی به کفر مایل می و

َشۡواْ �ِيهِ �ذَ ﴿ َضآَء لَُهم مَّ
َ
ْ ُ�ََّمآ أ ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا

َ
 .]٢٠[البقرة:  ﴾آ أ

 کیروند و چون تار یش میبه پ دارد می روشن (برق آسمان)ھر وقت که«
 ».ستندیا ی، مشود می

ُمنَافِِق  َمثَُل «فرمود:  می روایت است که پیامبر باز عبد الله بن عمر
ْ
 ال

اةِ  َكَمثَلِ  َعائَِرةِ  الشَّ
ْ
َغَنَمْ�ِ  َ�ْ�َ  ال

ْ
  تَِع�ُ  ال

َ
ةً  َهِذهِ  إِىل   َمرَّ

َ
ةً  َهِذهِ  َو�ىِل   ١.»َمرَّ

 مثال منافق مانند گوسفند متردد میان دو رمه است، گاھی با این رمه«
  .»رود و گاھی با آن می

 «و در روایت مسند احمد: 
َ

ًة، َو�ىِل  َهِذهِ َمرَّ
َ

 تَْدرِيتَِعُ� إِىل
َ

ًة، ال َهِذِه  َهِذهِ َمرَّ
َ
أ

ْم َهِذهِ 
َ
 ».تَتْبَُع، أ

پشت این برود یا پشت  داند نمی رود و یکبار با آن، و می یکبار با این رمه«
 ». آن

در سنت مطھرش، صفات و  جدر قرآن کریم، و پیامبر او  أھمانا الله
خصال و عالمات منافقان و سزای آماده شده دنیوی و اخروی برای ایشان را 

 روایت مسلم. -١
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بیان نموده است، ھمچنان احکام متعلق به تعامل و رفتار با این گروه را 
در شان  و اینکه مومن چگونه با ایشان تعامل نماید، تا از شر اند، هبیان نمود

ترین دشمنان اسالم به  ترین وخطرناک رسختحذر باشد. زیرا منافقان از س
 :فرماید می الله متعالکه  چنان روند. می شمار
 .]٤[المنافقون:  ﴾ٱۡحَذرُۡهمۡ فَ  ٱۡلَعُدوُّ ُهُم ﴿
 »اند. پس از آنان برحذر باش! آنان دشمن«

بنابرین بندۀ مؤمن باید از فریب و نیرنگ و مکر منافقان برحذر باشد و 
فسق و فجور و عصیان ایشان را که برای مومنان فریب اعمال کفری و 

سازند، نخورد، ھمچنان سعی نماید خود را از اخالق و  می آراسته و مزین
صفات و خصلتھای زشت و نکوھیده ایشان بدور نگھدارد، تا مبادا در زمرۀ 

 آنان قرار گیرد.
شان  گفتنی است که ھردو دستۀ منافقان(نفاق اکبر و اصغر) در نفاق

 وت اند، برخی از ایشان در کفر و نفاق خود بزرگتر از دیگر است.متفا
بعضی از منافقان بر نفاق خو گرفته و پایداری کرده در آن مھارت کسب 

اند  دھند و از آن منصرف نگشته می اند و شدیدا برآن سرسختی نشان نموده
علیه اسالم و مسلمانان سرسخت بوده شب و روز بخاطر شان  و در دشمنی

، و انتظار کنند می جاد فتنه میان مسلمانان دسیسه ساری و برنامه ریزیای
پیش آمد مصیبت بار و دگرگونی روزگار را برای مسلمانان دارند و امید روزی 
را دارند تا غلبۀ مسلمانان کامال از بین برود، و شان و شوکت و تمکین از آِن 

 کفار باشد.
اند  مسلمین در ستیز و مخالفت بھمین منظور منافقان ھمیشه با اسالم و

ورزند علیه مسلمانان شایعات و افتراھای دروغین و اخبار و  می و سعی
نشر کنند، و بخاطر  شود می اساسی را که موجب شک و شبھه بی سخنان

گمراه کردن مردمان ضعیف االیمان شھوات را آراسته و مزین ساخته فسق، 
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 مزین ساخته و منتشرمی سازند. فجور، فواحش و رزایل را در انظار ایشان
ورزند تا با اسباب و وسایل ماکرانه و حیله گرانه و  می ایشان تالشکه  چنان

آزار و اذیت شان  پست، مسلمانان راستین را در مورد آبرو و عزت و کرامت
کوشند ساحه را بر مسلمانان تنگ نمایند و  می نمایند. ایشان تا حد توان

 در تنگنا قرار دھند. شان  اخرویایشان در امور دنیوی و 
و جھاد در راه او و امر به  أمنافقان ھمیشه مانع دعوت بسوی الله

و مردم را از اسالم و تعالیم واالی آن با مکر  شوند می معروف و نھی از منکر
سازند، ایشان با برقرار کردن پیوند دوستی با کفار  می وحیلۀ شیطانی متنفر

سازند، سپس کارھای زشت و فساد  می ن متفرقمردم را از قرآن و ایما
نامند! و ادعا دارند که ما مردمانی مصلحیم! و در  می افروزی خود را اصالح

کوشیم! و این روش منافقان در ھر زمان و  می جھت خیر و صالح و اصالح
و مؤمنان را به  کنند می را در قالب صالح معرفیشان  مکان است که فساد

 .کنند می جھل و نادانی و نافھمی و کم علمی متھم
چون منافقان ھمیشه با برنامۀ اسالم در ستیز و دشمنی اند، لذا مردم را 

سازند  می بسوی اسالم متنفرشان  از فیصله و دادخواھی در قضایا و دعاوای
 و دوست دارند مردم داوری خود را به سوی طاغوت ببرند.

کسانی که در راه اعالی اسالم و نشر تعالیم واالی آن و سرفرازی  آنان با 
 ورزند. می رزمند، دشمنی می اھل آن

 يَمانِ اإل آيَةُ «: دینفرما می ج امبریپروایت است که  ساز انس بن مالک
نَصارِ  ُحبُّ 

َ
نْ  ُض ُ�غْ  انلَِّفاقِ  َوآيَةُ  األ

َ
 ١.»َصارِ األ

  .»است انصار با یدشمن نفاق، ۀنشان و ،انصار با یدوست مان،یا ۀنشان«
را در مدینه جا دادند و ایشان را یاری نمودند و  ج چونکه انصار پیامبر

 متفق علیه. -١
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اسالم را نصرت دادند، لذا بغض و عداوت و کراھیت آنان عالمۀ بارز نفاق 
 شد. می محسوب

اینست که  شوند می شناخته و از جمله اعمال بارزی که منافقین با آن
، و از انفاق مال در راه الله متعال بخل کنند می امر به منکر و نھی از معروف
 بندند. می ورزیده دستھای خود را فرو

ھمچنان از عالمات منافقان آن است که ھرگاه به مسلمانان بال و 
و اگر به آنان خیری چون  شوند می مصیبتی برسد، از آن شاد و خوشحال

راوانی نعمت و نیرومندی و غیره برسد، ھرچند اندک ھم نصر و پیروزی و ف
 .شوند می باشد، منافقان ناخشنود و ناراحت

ند گرد می آری! منافقان از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان ناراحت 
اند که تا زمانی مصیبت بر ایشان  و در رسیدن بدی و بال به مسلمانان چنین

به اصطالح، کارد به استخوان نرسد، کامال فراگیر و ھمه جانبه نباشد، و 
 شوند. نمی خوشحال

شان  و بنابر عداوت و دشمنی شدیدی که منافقان با مسلمانان در درون
د، ایشان کافران را دوست گرد می ظاھرشان  دارند، آثار آن در کردار و صفات

گیرند، اسرار مسلمانان را  می خود میگیرند، و از دوستی با مسلمانان فاصله
 کنند می ھمدست و ھمرزم شده آنان را تشویقھا  آن رسانند، و با می کفاربه 

تا برضد مسلمانان به جنگ برخیزند، و مسلمانان را نابود ساخته یا حد اقل 
 کنند.  نمی بر آنان مسلط گردند، و در این راه از ھیچ وسیلۀ دریغ

ِ ﴿ :فرماید می الله متعال  ِ�ًما  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ �َّ�ِ
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِينَ  ١٣٨بِأ  ٱ�َّ

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�تَِّخُذوَن 
َ
يَۡبَتُغوَن ِعنَدُهُم  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ أ

َ
ةَ � فَإِنَّ  ٱۡلِعزَّ

ةَ  ِ َ�ِيٗعا  ٱۡلعِزَّ َل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ١٣٩ِ�َّ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَ�ٰ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوقَۡد نَزَّ
َ
ِ ِت أ  ٱ�َّ

 ِ ْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه ٰ َ�ُوُضوا ْ َمَعُهۡم َح�َّ  بَِها َفَ� َ�ۡقُعُدوا
ُ
 ۦٓ يُۡ�َفُر بَِها َو�ُۡسَتۡهَزأ
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َ إِنَُّ�ۡم إِٗذا ّمِۡثُلُهۡمۗ إِنَّ   ١٤٠ۡلَ�ٰفِرِ�َن ِ� َجَهنََّم َ�ِيًعا ٱوَ  ٱلُۡمَ�ٰفِِق�َ َجاِمُع  ٱ�َّ
ِينَ  �َُّصوَن بِ�ُ  ٱ�َّ ِ ۡم فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َ�ۡتٞح ّمَِن َ�َ�َ َعُ�ۡم  ٱ�َّ لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
قَالُٓواْ �

لَۡم �َۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ۡمَنۡعُ�م ّمَِن 
َ
� ْ �ن َ�َن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نَِصيٞب قَالُٓوا

ُ فَ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ  ُ ۡلِقَ�َٰمةِ� َولَن َ�َۡعَل ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡم يَۡوَم  ٱ�َّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  ٱ�َّ
منافقان را مژده بده که حتما عذابی « .]١٤١-١٣٨[النساء: ﴾١٤١َسبِيً�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

که کافران را به جای مؤمنان به دوستی  (آن) کسانیدردناک دارند. 
جویند؟! ھمانا عّزت و قدرت جملگی از آِن  میھا  آن گیرند، آیا عّزت را نزد می

و به درستی که الله در کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده است که  است.الله 
 کفر ورزیده شده و آیات وی به تمسخر گرفته اللهبه آیات ھرگاه شنیدید 

ھای دیگر بپردازند،  ، با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخنشود می
ان و منافق اللهخواھید بود. ھمانا ھا  آن چرا که در این حالت شما ھم مثل
(منافقان) ھمان کسانی (ھستند)  آورد. کافران را جملگی در جھنم گرد می

پیروزی نصیب شما گردد،  الله، پس اگر از جانب کنند می ترصدکه شما را 
گویند: مگر ما  ای ببرند، می گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ و اگر کافران بھره می

 اللهنان حمایت نکردم؟ سپس نبودیم، و شما را از (گزند) مؤم غالببر شما 
ھرگز کافران را بر مؤمنان  اللهدر روز قیامت میان شما داوری خواھد کرد، و 

  .»نخواھدکرد غالب
، برخی از شوند می ی منافقان مرتکب آنھا هاعمالی که ذکر شد دست

ای از  ، و عدهشوند می ایشان بیشتر این صفات را در خود دارند و مرتکب آن
، پس ھرکسی در ظاھر خود را شوند می از این اعمال واقع آنان در بعضی

که او  شود می مسلمان معرفی نمود، لیکن دیده شد مرتکب بعضی از اعمالی
 ، چنین شخص منافق و کافر است.کند می را از دایره اسالم خارج

بعضی از منافقان میان مومنان و مشرکان و میان کفر و ایمان، متردد و 
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در ظاھر اعمال مومنان را انجام میدھند، و گاھی مرتکب دودل اند، گاھی 
نماید و به این  می را از دایره اسالم خارجھا  آن که شوند می اعمال کفریی

مانند، و  می آورند، و نه در اسالم ثابت قدم باقی می خاطر نه ایمان خالصانه
 و نه امیدی به آن دارند. کنند می را تصدیق أی اللهھا هنه وعد

آشکار شان  فقان ھرگاه در معرض آزمون و ابتال قرار گیرند، حقیقتمنا 
د، چون در گفتار و کردار خود با الله و گرد می افشاشان  شده و اسرار و نفاق

بندگان او صادق نیستند، الله متعال ایشان را قبل از عذاب آخرت، به عذاب 
و دودلی از  نھد، شک و تردد می مھرشان  یھا دلدنیوی مجازات نموده بر 

پیچاند، زیرا آنان حق را شناختند، ولی از آن پیروی  می ھمه جانب ایشان را
ی ھا نکردند، وقتی الله متعال به ایشان اندرز داد تا پند گیرند، لیکن اندرز

الھی را نادیده گرفتند و پند نگرفتند، و از ھدایت و پیام حیات بخش اوتعالی 
و  أی اللهھا هیروی ننمودند، و وعدکه کمال سعادت بنده در آن است پ

از پذیرش ھدایات الھی کور شان  یھا دلرا باور نکردند، بلکه  ج پیامبرش
گشت که به سبب آن حق را درک نکردند، زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح 

 دادند و از ھوا و ھوس و خواھشات نفسانی پیروی کردند.

ُهۡم َءامَ ﴿: فرماید می أالله َّ�
َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ�ٰلَِك بِ� ُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ َ�ُطبَِع َ�َ

  .]٣[المنافقون:  ﴾٣َ� َ�ۡفَقُهوَن 
این به آن خاطر است که ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند پس بر «

 ».فھمند نمی یشان مھر نھاده شد و آنانھا دل

ِينَ إِنَّ ﴿ :فرماید می و ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا َءاَمُنوا
 ْ ُ ُ�ۡفٗر� لَّۡم يَُ�ِن  ٱۡزَداُدوا ِ  ١٣٧ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  ٱ�َّ ِ�َّ�

ِ�ًما  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 .]١٣٨-١٣٧[النساء:  ﴾١٣٨بِأ

که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، آنگاه ایمان  گمان کسانی بی«
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را ھا  آن زآوردند، سپس کفر ورزیدند، و بر کفرشان افزودند، الله ھرگ
منافقان را مژده بده که حتما عذابی  نماید. آمرزد و راھی به آنان نمی نمی

 ».دردناک دارند
از دایره  یلککه ایشان را به  شوند می این دسته منافقان مرتکب اعمالی

، به ویژه دوستی و یاری ایشان با کفار در وقت بروز کند می اسالم خارج
، و استھزا و تمسخر شود می ی که امت اسالمی با آن دچارھا و سختی ھا هفتن

، و ج نمودن ایشان به دین و اھل آن، و دشنام دادن پروردگار و پیامبر او
اسالمی در امور مردم، و از تحکیم و داوری شریعت شان  تنفر و ناخشنودی

شان  به حکم و داوری طاغوت، و تکذیب و انکار نمودنشان  ارادت و دوستی
را که به بندگان داده است، و غیره کردار و گفتار و  أی اللهھا هوعد

 د.گرد می مسلمان از ملت اسالم خارج باورھای که به سبب آن
قرار خواھد گرفت، گوید مورد محاسبه  می ھمانا بنده با ھر سخنی که

شاید سخنی بگوید که او را در یک لحظه از اسالم بیرون و به کفر داخل 
 :فرماید می الله عزوجلکه  چنان سازد،

 ﴿ ِ ِ َ�ۡلُِفوَن ب ْ َ�َِمَة  ٱ�َّ ْ َولََقۡد قَالُوا ْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمِهمۡ  ٱۡلُ�ۡفرِ َما قَالُوا  ﴾َوَ�َفُروا
 .]٧٤[التوبة:
اند، درحالیکه  خورند که (سخن باطل) نگفته سوگند میمنافقان به الله «

 ».اند قطعًا سخن کفر را گفته، و پس از اسالمشان کافر گشته
ایشان در حالیکه در زمرۀ مسلمانان بودند لیکن با گفتن سخن کفری، 

ََتلَكَّمَ  الرَُّجُل  اَكنَ  إِنْ « :فرماید می سکافر شدند. حذیفه
َ

لَكَِمةِ  يل
ْ
 َ�ْهدِ  ىلَعَ  بِال

ْسَمُعَها َو�ِ�ِّ  ،ُمنَافًِقا َ�يَِص�ُ  ج انلَّيِبِّ 
َ
َحِدُ�مْ  ِمنْ  أل

َ
َمْقَعدِ  يِف  أ

ْ
َواِحدِ  ال

ْ
ْرَ�عَ  ال

َ
 أ

اٍت  ُمُرنَّ  ،َمرَّ
ْ
َأ

َ
َمْعُروِف  تل

ْ
َنَْهُونَّ  بِال

ْ
ُمنَْكرِ  َعِن  َوتل

ْ
نَّ  ،ال َُحاضُّ َْ�ِ  ىلَعَ  َوتلَ

ْ
وْ  ،اخل

َ
 أ

ُ  لَيُْسِحتَنَُّ�مَ  يًعا بَِعَذاٍب  ا�َّ وْ  ،مَجِ
َ
َرنَّ  أ َُؤمِّ اَرُ�مْ  َعلَيُْ�مْ  يلَ  يَْدُعو ُ�مَّ  ،رِشَ
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  ١.»لَُهمْ  �ُْستََجاُب  فَالَ  ِخيَاُرُ�مْ 
گشت، ولی  می منافق ج ھمانا مرد باگفتن کلمۀ در زمان رسول الله« 

ی ھا شنوم. حتما به کار می امروز آن کلمه را در یک مجلس شما چھار بار
ی بد منع کنید، و بر کارھای خیر ھمدیگر را ھا امر نموده و از کارپسندیده 

ھمه تان را با عذابی از بیخ برخواھد  أتشویق و رغبت دھید، یا اینکه الله
کند، یا مردمان بدتان را بر شما مسلط و حاکم مقرر خواھد کرد، سپس 

بت مردمان نیک و صالح تان به الله دعا خواھند کرد، ولی دعای تان اجا
 ». نخواھد شد

َعبْدَ  إِنَّ « فرمودند: ج که پیامبر کند می روایت سو ابو ھریره
ْ
َتَلَكَّمُ  ال

َ
 يل

لَكَِمةِ 
ْ
يِق  الَ  اهللاِ  رِْضَوانِ  ِمنْ  بِال

ْ
ُ  يَْرَ�عُ  بَاالً  لََها يُل َعبْدَ  َو�ِنَّ  َدرََجاٍت  بَِها ا�َّ

ْ
 ال

َتلََكَّمُ 
َ

لَكَِمةِ  يل
ْ
يِق  الَ  اهللاِ  َسَخِط  ِمنْ  بِال

ْ
  ٢.»َجَهنَّمَ  يِف  بَِها َ�ْهوِي بَاالً  لََها يُل

 آورد که به آن اھتمام می ھمانا بنده کلمۀ را از رضای الله بر زبان«
کشد، و  می ی بلند برھا هورزد و الله متعال وی را به آن کلمه به مرتب نمی

 آورد که به آن اھمیت می بر زبان أھمانا بنده کلمۀ از قھر و خشم الله
 ».غلطد می دھد و به وسیلۀ آن در دوزخ فرو ینم

روایت است که  سو از علقمه بن وقاص لیثی از بالل بن حارث مزنی

، « فرمودند: ج رسول الله لَكَِمِة ِمْن رِْضَواِن اِهللا َعزَّ وََجلَّ
ْ
َتلََكَُّم بِال

َ
إِنَّ الرَُّجَل يل

ْن َ�بْلَُغ َما بَلََغْت، يَْ�تُُب 
َ
 يَْوِم َما َ�ُظنُّ أ

َ
ُ بَِها رِْضَوانَُه إىِل اُهللا َعزَّ وََجلَّ هلَ

ْن َ�بْلَُغ 
َ
، َما َ�ُظنُّ أ لَكَِمِة ِمْن َسَخِط اِهللا َعزَّ وََجلَّ

ْ
ََتلَكَُّم بِال

َ
ِقيَاَمِة، َو�ِنَّ الرَُّجَل يل

ْ
ال

 يَْوِم ا
َ

ِقيَاَمةِ َما بَلََغْت، يَْ�تُُب اُهللا َعزَّ وََجلَّ بَِها َعلَيِْه َسَخَطُه إِىل
ْ
قَاَل: فاََكَن  .»ل

 به روایت احمد و ابن ابی شیبه. -١
 روایت بخاری. -٢
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قَ 
ْ
َارِِث َمُة َ�ُقوُل: َعل

ْ
ٍم قَْد َمنََعِنيِه َحِديُث بَِالِل بِْن احل  .َ�ْم ِمْن الَكَ

 آورد در حالیکه گمان می را بر زبان أھمانا مرد کلمۀ از رضای الله«
به سبب آن برایش رضای خود را  أکند که به آنچه رسیده برسد، الله نمی

را  أنویسد. و ھمانا مرد کلمۀ از خشم الله می با وی روبرو شود تا روزی که
کند که به آنچه رسیده برسد و به سبب  نمی راند در حالیکه گمان می بر زبان
 بر وی قھر و غضبش را تا روزی که وی را مالقات کند أآن الله

روایت موطای امام مالک و در روایت امام احمد این عبارت ». نویسد می
فرمود: حدیث بالل بن حارث مرا از گفتن  می و علقمه«ه شده است: افزود

 ».بسا سخنان منع نموده است

که  کند می نقل /و بیھقی از محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص
 فرمانروایان وارد میشد و آنان را شخصیتی بر بی فرمود: مردی ناچیز و

فالن! چرا بر فرمانروایان وای بر تو ای «وی فرمود: ه خنداند، پدر بزرگم ب می
 ج یار پیامبر سخندانی؟! من از بالل بن حارث مزنی می وارد شده ایشان را

 فرمودند...) و این حدیث را به وی ذکر نمود. می ام که شنیده
پس خطر زبان بس بزرگ، و اھمیت و مقام سخن بسیار عظیم است و 

ب خطر سخن شمارد، مواظ می کسیکه سخن خود را از جملۀ اعمال خود
ی تقوی و پرھیزگاری ھا هنماید و نشان می گفتن بوده در راندن آن احتیاط

پروا و دینداری  بی د؛ و اما اگر بنده در سخن گفتن خودگرد می بروی ظاھر
رود که سخنی گوید که موجب خشم و غضب  می او ضعیف بود، بیم آن

گردد و یا اینکه سخنی کفری گوید که سبب خارج شدن او از دایره  أالله
 اسالم شود. 

 د،گرد می بویژه در آخر زمان زیاد واقع ھا هچنین امری در وقت وقوع فتن
آمده که  سدر صحیح بخاری و صحیح مسلم به روایت ابو ھریرهکه  چنان
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ْ�َمالِ  بَاِدُروا« فرمودند: ج پیامبر
َ
ُمْظِلمِ  اللَّيْلِ  َكِقَطعِ  فِتَنًا بِاأل

ْ
 الرَُّجُل  يُْصِبحُ  ال

وْ  اَكفًِرا َوُ�ْميِسْ  ُمْؤِمنًا
َ
 ِمنَ  بَِعَرٍض  ِدينَهُ  يَِبيعُ  اَكفًِرا َو�ُْصِبحُ  ُمْؤِمنًا ُ�ْميِسْ  أ

ْ�يَا  .»ادلُّ
یی ظاھر شود مانند ھا هبه انجام اعمال صالحه بشتابید، پیش از آنکه فتن«

در حالیکه مؤمن است، و  کند می شخص صبح ی شب تاریک، کهھا هپار
د، گرد می گذراند، و صبح کافر و شب را مؤمن می شود می بھنگام شام کافر

 ».فروشد می دین خود را در برابر متاع ناچیز دنیا
از الله متعال سالمتی و عافیت آرزو داریم و مسألت داریم که ما را از 

 د در امان دارد.گرد می یکردار و گفتاری که سبب خشم و غضب اوتعال
ترسیدند که در  می بھمین خاطر صحابه کرام و تابعین ایشان سخت

 چیزی از کردار و گفتار منافقان واقع نگردند. 

 /ابن ابی ملیکه«در صحیح خود آورده است که:  /امام بخاری
 برخویش از نفاقھا  آن را دیدم که ھمه ج فرمود: سی نفر از اصحاب پیامبر

ترسیدند. یکی از ایشان ھم نگفت که ایمان او مانند ایمان جبریل و  می
 ».میکایل است

فرمود: مؤمن از نفاق خوف دارد و  می نقل شده که /و از حسن بصری
 منافق از آن ایمن است.

بر او  سیکی از منافقان فوت کرد و حذیفه: «فرماید می /زید بن وھب
رسید: آیا این شخص از جملۀ از او پ سنماز جنازه نخواند. عمر فاروق

 فرمود: بلی. سمنافقان است؟ حذیفه
را قسم داد که آیا من ھم از جملۀ منافقان  سحذیفه سعمر فاروق
فرمود: نه، لیکن بعد از خودت ھرگز کسی را از این سر  سھستم؟ حدیفه
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گاه نخواھم ساخت  ١.»آ
وی را از  جحضرت  آن بود که ج راز دار پیامبر سحذیفه بن یمان

گاهھا نام گاه ساخته بودند و او آ ترین شخص در میان امت از  ی منافقان آ
 شاحوال و احکام و سیره و صفات و اعمال منافقان است. و اصحاب کرام

رسید  می دانستند، از این رو وقتی جنازۀ می قدر و منزلت او را در این بابت
 ن جنازه نمازبر آ سکرد، اگر حذیفه می را مراقبت سحذیفه سعمر
خواند، و کسی دیگری را بجای  نمی نیز بر آن جنازه نماز سخواند، عمر نمی

  افشا نگردد. ج کرد تا بر جنازه نماز بخواند تا که راز پیامبر می خود تعین

 روایت ابن ابی شیبه. -١
                                           



 
 
 

 درس دهم:
 )۲/۳( نفاق برحذربودن از

یگانه راه سالمتی و بیزاری از نفاق ھمانا پیروی کردن از ھدایات 

نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم ﴿ :فرماید می منافقاندرباره  است او تعالی أپروردگار
َ
َولَۡو �

ِن 
َ
ْ أ وِ  ٱۡ�ُتلُٓوا

َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ْ أ ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ  ٱۡخرُُجوا ُهۡم  ِمن دَِ�ٰرُِ�م مَّ َّ�

َ
َولَۡو �

َشدَّ تَۡثبِيٗتا  ۦَ�َعلُواْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِ 
َ
َُّهۡم َوأ � ل آ  ٦٦لََ�َن َخۡ�ٗ َّ� ُ �ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �َّ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ۡسَتِقيٗما  ٦٧أ َ َوَمن يُِطِع  ٦٨َولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َمعَ 
ُ
ِينَ  فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ  ٱلشُّ

ٰلِِحَ�ۚ وَ  ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
ِۚ ِمَن  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك  ٦٩وََحُسَن أ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 .]٧٠-٦٦[النساء:  ﴾٧٠َعلِيٗما 
برای بستند  به کار می شوند می اندرز دادهن ه آچه را که بو اگر آنان آن«

و آنگاه به آنان از پیش خود  * نمود برجاتر میآنان بھتر بود و آنان را پا
و  * نمودیم و آنان را به راه راست ھدایت می * دادیم پاداش بزرگی می

ھرکس از الله و پیامبر اطاعت کند پس ایشان ھمنشین کسانی خواھند بود 
است از پیامبران و صدیقان و شھیدان و  داده نعمتکه الله به آنان 

این بحششی است از  * شایستگان، و آنان چقدر دوستان خوبی ھستند!
گاه باشد  ».جانب الله، و کافی است که الله آ

پس بدان که منافقان زیانی بزرگی را متحمل شدند؛ زیرا آنان از راه و 
شدند، ایشان با این کارشان برنامه و ھدایات الھی سرباز زده و روی گردان 
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و فضل و رحمت و پاداش بزرگ اوتعالی را که عبارت از  أخشنودی الله
ھمراھی پیامبران و صدیقان و شھیدان و صالحان در بھشت برین است، از 

شدند، آن ھنگام که شان  کردار و گفتار دست دادند، و گرفتار شر و کیفر بدِ 
و پیامبر او را تکذیب نمودند و بر الله متعال گمان بد کردند و از  أالله

اموری پیروی کردند که الله متعال را با آن ناخشنود و خشمگین ساختند، و 
آن راضی و خشنود میگشت، دادن  انجام با أبدبین آنچه بودند که الله

ستادند و به جنگ ای أدر مقابل دین اللهشان  عالوه بر آن با کردار و گفتار
را علیه اسالم و ھا  آن کفار و مشرکان را دوست صمیمی خویش گرفته و

به  مسلمانان برانگیختند، و جز آزار و اذیت مومنان کاری دیگری نداشتند. و
 ھمچو جرایم و جنایات، مستحق عذاب سخت و دردناک شدند.خاطر 

َب ﴿ :فرماید می الله متعال  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  َ�ٰفَِ�ٰتِ ٱلۡمُ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َوُ�َعّذِ
آنِّ�َ  ٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ وَ  ِ  ٱلظَّ ِ ب � َظنَّ  ٱ�َّ وۡءِ وۡءِ� َعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ  ٱلسَّ ُ وََغِضَب  ٱلسَّ  ٱ�َّ

َعدَّ لَُهۡم َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت َمِصٗ�� 
َ
 .]٦[الفتح:  ﴾٦َعلَۡيِهۡم َوَلَعَنُهۡم َوأ

مردان و زنان مشرکی را عذاب کند که و تا اینکه مردان و زنان منافق و «
و الله بر  گیرد می ھا و بالھا تنھا ایشان را دربر بردند، بدی به الله گمان بد می

و دوزخ را برایشان آماده ساخته  کند می را لعنت آنان خشمگین است و آنان
 ».است که بد جایگاھی است

ُهُم ﴿ :فرماید می و َّ�
َ
ْ َ�ٰلَِك بِ� َبُعوا   ٱ�َّ

َ
َ ۡسَخَط َمآ أ ۡحَبَط  ۥَوَ�رُِهواْ رِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�َّ

َ
فَأ

ۡعَ�ٰلَُهۡم 
َ
  .]٢٨[محمد:  ﴾٢٨أ

ن جھت است که آنان از آنچه که الله را به خشم آورد پیروی این به آ«
الله) اعمالشان را ( اش را ناخوش داشتند پس کسب) خشنودی( کردند و

 ».تباه ساخت
مخالف است، از اینرو در اعمال بد و شان  چونکه ظاھر منافقان با باطن
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زشتی ھمچو دروغ و غدر و خیانت و شھوترانی و ھرزگی و خالف ورزی و 
ھای  دچار شدند، و چنین اعمال از ویژه گیھا  و گستاخیھا  شرمی بی سایر

 . شوند می اخالقی منافقان در ھر زمان بوده و با آن شناخته

 :دگرد می اعمال منافقان به دو دسته تقسیم
است و ھر که در آن واقع گردد ھمانا به  یدستۀ اول: اعمالی کفری

؛ اگرچه نماز بخواند و روزه دگرد می کافر شده و از دایرۀ اسالم خارج أالله
 أبگیرد و ادعا نماید که او مسلمان است. مانند تکذیب و انکار نمودن الله

 أردن به الله، و دشمنی و بدبینی و دشنام دادن و تمسخر کج اوو پیامبر
ایشان، و دوستی با کفار و یاری دادن آنان علیه ھای  و فرموده ج و پیامبر او
 مسلمانان.

چنین اعمال، و امثال آن از نواقض اسالم به شمار رفته و کسی که 
بلکه کافر و از دایره اسالم بیرون  شود میمرتکب آن گردد مومن شمرده ن

شده است، ھرچند به اسالم و مسلمان بودن تظاھر کند، زیرا وی منافقی 
 .دھد می است که اعمال نفاق اکبر را انجام

نامند، زیرا قلب وی  می برخی از علما این گونه نفاق را نفاق اعتقادی نیز
قلب مومن که حالی  بر کفر و اعمال کفری خو و عادت گرفته است. در

چنین کردار و گفتار کفری و ناشایسته را در خود جا نداده و از او ھمچو 
. و مراد این دسته علما منحصر نمودن اعمال نفاق گردد میچیزی صادر ن

 اکبر در امور اعتقادی نیست.
زشت و درخورنکوھش: اگرچه این  ھای خصلت دستۀ دوم: اعمال و

مگر  شوند میننده نیست لیکن یکجا ناعمال و خصال در ذات خود، کافر ک
در وجود شخص منافق خالص. پس بر مومن الزم از کردار و گفتار منافقانه 

را ھا  خصلت نفاق نگردد، و این ھای خصلت برحذر باشد تا مرتکب خصلتی از
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ُمنَافِِق  آيَةُ « :است چنین بیان نموده ج پیامبر اکرم
ْ
َث  إَِذا :ثََالٌث  ال  ،َكَذَب  َحدَّ

ْخلََف  وََعدَ  َو�َِذا
َ
  ١.»َخانَ  اْؤتُِمنَ  َو�َِذا ،أ

دروغ گوید و چون وعده کند  راندنشانه منافق سه است: وقتی سخن «
 ».در امانتی) امین قرار داده شود خیانت کند( پیمان شکنی نماید و چون

ُمنَافِِق  آيَةُ «و در روایت امام مسلم چنین آمده: 
ْ
 �َّ وََص  َصامَ  َو�ِنْ  ثََالٌث  ال

نَّهُ  َوَزَ�مَ 
َ
 ».ُمْسِلمٌ  �

نشانه منافق سه است اگر چه روزه بگیرد و نماز بخواند و ادعا نماید که «
 ».مسلمان است

 ،ُمنَافٌِق  َ�ُهوَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  ثََالٌث « در روایت امام احمد چنین آمده است:
نَّهُ  َوَزَ�مَ  وََص�َّ  َصامَ  َو�ِنْ 

َ
 ».ُمْسِلمٌ  �

در شخص جمع شوند آن شخص منافق است اگر چه  سه خصلت ھرگاه«
 ».روزه بگیرد و نماز بخواند و ادعا نماید که مسلمان است

روایت است که  بو در صحیحین از عبدالله بن عمرو بن العاص

ْرَ�عٌ «فرمود:  ج پیامبر
َ
 ِ�يهِ  اَكنَْت  َوَمنْ  َخالًِصا، ُمنَافًِقا اَكنَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  أ

 َو�َِذا َخاَن، اْؤتُِمنَ  إَِذا :يََدَ�َها َحىتَّ  انلَِّفاقِ  ِمنَ  َخْصلَةٌ  ِ�يهِ  اَكنَْت  ِمنُْهنَّ  َخْصلَةٌ 
َث   ».فََجر َخاَصمَ  َو�َِذا َغَدَر، اَعَهدَ  َو�َِذا َكَذَب، َحدَّ
چھار خصلت است که ھرگاه در کسی جمع شوند آن شخص منافق «

اشد، در او خصلتی از نفاق بھا  آن در او خصلتی از کسی کهخالص است، و 
در امانتی) امین شمرده شود خیانت ( است تا اینکه آن را ترک کند: وقتی

کند و وقتی صحبت کند دروغ گوید و وقتی پیمان بندد فریب کاری و غدر 
 ».کند و وقتی دعوا کند دشنام دھد

 .سمتفق علیه به روایت ابوھریره -١
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شغل و عادت او این باشد که چون صحبت کند دروغ گوید  کسی کهپس 
و چون وعده کند و پیمان بندد عھدشکنی کند و وقتی به او امانتی سپرده 

بستگی و مداومت داشته باشد بدون ھا  خصلت شود خیانت کند و بر این
وقتی) در حدیث، بمعنای تکرار و -اذا( شک منافق خالص است. و کلمه

 معنای غایت و نھایت.ه ست نه بکثرت چنین اعمال ا
ھمانا  شود می گاھی و به ندرت در چنین اعمال واقع کسی کهبنابرین 

مرتکب گناھی بزرگی شده و عملی از اعمال منافقان را انجام داده است، 
 ھای خصلت و یا ھم دارای خصلتی از رود نمیبه شمار  ولی منافق خالص

و عادت داشته باشد، طوریکه به منافقان نیست که بر آن بستگی و مداومت 
 آن معروف و مشھور گردد.

 در قلب او ایمان و نفاق جای دارد: کسی کهفصل: 
، بخاطری که صاحب نفاق شود میبدان که نفاق اکبر با ایمان جمع ن

کافر شده است، اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و ادعا  أاکبر به الله
، و کفر اکبر و کند می ه اعمال را نابودنماید که مسلمان است. زیرا کفر ھم

 :فرماید می ، الله متعالشوند مین ایمان در یک قلب جمع

﴿ ِ يَ�ٰنِ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ وَُهَو ِ�  ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ٱۡ�ِ
 .]٥[المائدة:  ﴾٥

او نابود گمان عمل  احکام شریعت) کفر ورزد بی( و ھرکس به ایمان«
 ».شده و او در آخرت از ریان کاران است

و شاید بعضی از  گرداند مین اما نفاق اصغر مسلمان را از ملت خارج
حدیث عبدالله که  چنان آن در قلب مسلمان جا بگیرد ھای خصلت صفات و

 که قبال ذکر شد بر آن داللت دارد.  ببن عمرو بن العاص

 َماَت  َمنْ « :فرماید می ج پیامبر ،سو در صحیح مسلم به روایت ابو ھریره
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ْث  َولَمْ  َ�ْغزُ  َولَمْ   .»نَِفاقٍ  ِمنْ  ُشْعبَةٍ  ىلَعَ  َماَت  َ�ْفَسهُ  بِهِ  ُ�َدِّ
در ( نکرده باشد نکند و دربارۀ جھاد با خود زمزمۀآنکه بمیرد و جھاد «

 ». دلش اندیشۀ جھاد خطور نکرده باشد) بر شاخۀ از نفاق مرده است

ُقلُوُب « :فرماید می سالیمانو حذیفه بن 
ْ
ْرَ�َعةٌ  ال

َ
ٌب  :أ

ْ
 فََذاكَ  ُمَصَفحٌ  قَل

ُب 
ْ
ُمنَافِِق  قَل

ْ
ٌب  ،ال

ْ
ْغلَُف  َوقَل

َ
ُب  فََذاكَ  ،أ

ْ
اَكفِرِ  قَل

ْ
ٌب  ،ال

ْ
ْجَردُ  َوقَل

َ
نَّ  أ

َ
 ِ�يهِ  َكأ

اًجا ُب  فََذاكَ  ،يَْزهر رِسَ
ْ
ُمْؤِمِن  قَل

ْ
ٌب  ،ال

ْ
 قُرَْحةٍ  ِمثُْل  فَِمثْلُهُ  َو�ِيَمانٌ  نَِفاٌق  ِ�يهِ  َوقَل

َها يُّ  ،َطيٌِّب  َوَماءٌ  َخِبيٌث  َماءٌ  �َْسِقيَها َشَجَرةٍ  ِمثُْل  َوِمثْلُهُ  ،وََدمٌ  َ�يْحٌ  َ�ُمدُّ
َ
 َماءٍ  فَأ

  ١.»َغلََب  ؛َعلَيَْها َغلََب 
 ،که این دل منافق است ،مایل است دلی یک: است قسم چھار بر ھا دل«

پوشیده در غالف، که این دل کافر است. و یک دلی است  است دلی یک و
و این دل  استنورانی  ،چراغ ئتیھ مثل آن درعاری از فریب و نیرنگ که 

مومن است. و دلی است که در آن ھم نفاق است و ھم ایمان، و مثل زخمی 
آید. ھمچنین مثال درختی است  می است که ریم و خون با ھم یکجا بیرون

و پاک آبیاری شود و ھر آبی بیشتر باشد تأثیر ھمان آب که با آب کثیف 
 ». غالب آید

  اِإليَمانُ « :فرماید می سو علی
ُ
ِب  يِف  َ�يَْضاءَ  ُ�ْقَطةً  َ�بَْدأ

ْ
َقل

ْ
 ازَْدادَ  لُكََّما ،ال

ُب  يَبْيَضَّ  َحىتَّ  َ�يَاًضا ازَْداَدْت  اِإليَمانُ 
ْ
َقل

ْ
  َوانلَِّفاُق  ،لُكُّهُ  ال

ُ
 يِف  َسوَْداءَ  ُ�ْقَطةً  َ�بَْدأ

ِب 
ْ
َقل

ْ
ُب  �َْسوَدَّ  َحىتَّ  َسَواًدا ازَْداَدْت  انلَِّفاُق  ازَْدادَ  لُكََّما ال

ْ
َقل

ْ
 ٢».لُكُّهُ  ال

 د؛یآ یم دیپد آن در ینوران یا نقطه شود، وارد قلب در مانیا ھرگاه« 

به روایت ابن ابی شیبه در کتاب ایمان و عالمه البانی آن را صحیح خوانده و علت آن  -١
 دانسته است. لیکن معنای آن درست است.بودن آن  را منقطع

 به روایت ابن ابی شیبه در کتاب ایمان و بیھقی در شعب اإلیمان. -٢

                                           



 های از توحید درس   ١١٢

 املک مانیا هک آنگاه و ابدی یم گسترش نقطه آن ،شود می ادیز مانیا ھرچه
نفاق وقتی در قلب جای گیرد،  . و ھماناگیرد می فرا را قلب تمام نور شد،

 آید؛ ھرچه نفاق زیاد شود، آن نقطه گسترش می سیاھی در آن پدید نقطۀ
  .»یابد و آنگاه که نفاق کامل شد، سیاھی تمام قلب را فرامی گیرد می

 ھای خصلت مقصد این است که امکان دارد در فرد مسلمان خصلتی از
شته باشد و نظر به زیادی و کمی ایمان و فرمانبرداری او از نفاق وجود دا

؛ و در دگرد می اوامر الله متعال، آن صفت و خصلت نفاق نیز در او کم و زیاد
از نفاق وجود داشته باشد که گاه گاھی اثر ھای  بعضی اشخاص شاید آلودگی

نا وعده مانند دروغ گفتن یکی و دوباری، یا احیا دگرد می آن از ایشان صادر
 خالفی و پیمان شکنی و امثال آن. 

 که کردار و گفتار منافقان از ایشان زیاد صادراند  و برخی ھم چنین
 ، و از حدود الھی پا بیرونکنند می را کم یاد أ، ایشان اللهدگرد می
، و در ادای واجبات کنند میرا تعظیم ن أنھند، و حرمات و شعایر الله می

، و با آسانی در دام ندگرد می و ھوسرانی مشغولکوتاھی نموده در شھوات 
ایشان بیشتر  یھا دل افتند، به این خاطر تاریکی نفاق در می شک و شبھات

بوده و نور ایمان بسیار کم. تا جاییکه برخی از آنان با عجله و دست و پاچگی 
 اندازد و در وقت مکروه می نماز خوانده و در عین وقت ادای آن را به تأخیر

 الزم است مراعاتکه  چنان ن راو ارکان و واجبات آ خوانند می با شتابرا آن 
آمده است  س. طوریکه در صحیح مسلم به روایت انس بن مالککنند مین

َك «فرمود:  می شنیده که ج که او از پیامبر
ْ
ُمنَافِِق  َصَالةُ  تِل

ْ
 يَْرقُُب  َ�ِْلُس  ال

ْمَس  يَْطانِ  قَْرَ�ِ  َ�ْ�َ  اَكنَْت  إَِذا َحىتَّ  الشَّ ْرَ�ًعا َ�نََقَرَها قَامَ  الشَّ
َ
َ  يَْذُكرُ  الَ  أ  ا�َّ

  ِ�يَها
َّ
 .»قَِليالً  إِال

 دو نیب دیخورش تا ماند می منتظر و ندینش یم که است منافق نماز نیا«



 ١١٣   )۲/۳( نفاق از برحذربودن: دهم درس

 مانند( را نماز رکعت چھار و شود می بلند آنگاه رد،یبگ قرار طانیش شاخ
الله  از یادی آن در و خواند یم باسرعت) زند یم نوک نیزم به که یمرغ

  .»اندک مگر کند مین متعال
غالب شده است تا شان  ھای قلب که نفاق براند  اینگونه مردمان کسانی

ایشان  ھای قلب ولی وجود اندک ایمان در اند، که منافق نامیده شده جایی
 .شود می مانع ترک نمودن نماز بصورت کامل

بیشتر ریای اصغر و شھرت طلبی و حب نیکنامی و در این دسته مردمان 
مانند منت گذاشتن و  شود می دیده سازد می اموری که بعضی اعمال را نابود

اذیت کردن بر کسی که با او ھمکاری مالی نموده است. و طلب دنیا بوسیلۀ 
 اعمال دینی و اخروی، و پایمال نمودن حرمات و حدود الھی در خلوت.

پروایی  بی ؛ زیراکند می مردمان را خطری بزرگی تھدید در واقع این دسته
 أو سھل انگاری آنان در ھمچو اعمال، ایشان به کفر و ارتداد از دین الله

کشاند و اگر کسی از ایشان بر ھمان نفاقی که در دل دارند بمیرد،  می
که الله  شوند می باوجود اینکه ایمان اندکی در دل دارند، با اھل کبائر حشر

عال آنان را به عذاب دردناک وعده نموده است. لیکن برای ھمیشه در مت
 شود می مانند، زیرا ایمانی اندکی که در دل داشتند مانع آن نمی دوزخ باقی

در حدیث صحیح ثابت است که  ج که بطور ابدی در دوزخ بمانند. از پیامبر

ْهُل  يَْدُخُل « فرمود:
َ
َنَّةِ  أ

ْ
َنَّةَ  اجل

ْ
ْهُل  اجل

َ
ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  انلَّارَ  انلَّارِ  َوأ   ا�َّ

َ
ْخرُِجوا َ�َعاىل

َ
 أ

ِبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ 
ْ
 اْسوَدُّوا قَدِ  ِمنَْها َ�يُْخرَُجونَ  إِيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثَْقاُل  قَل

َقْونَ 
ْ
َيَا، َ�َهرِ  يِف  َ�يُل

ْ
وِ  احل

َ
َيَاةِ  أ

ْ
ِبَّةُ  تَنْبُُت  َكَما َ�يَنْبُتُونَ  - َمالٌِك  َشكَّ  احل

ْ
 يِف  احل

يْلِ  َجانِِب  لَمْ  السَّ
َ
�ََّها تَرَ  أ

َ
ُْرجُ  � تَِوَ�ةً  َصْفَراءَ  ختَ

ْ
  ١.»ُمل

 نزد بخاری. سبه روایت ابو سعید الخدری -١
                                           



 های از توحید درس   ١١٤

بعد از اینکه اھل جنت به جنت، و اھل دوزخ به دوزخ داخل شوند، الله «
 -از دوزخ -: کسی را که زرۀ از ایمان در دلش بوده باشدفرماید می متعال

از دوزخ بیرون  اند، ین اشخاص سیاه گشتهچنحالی که  بیرون کنید، در
، و مانند دانۀ که در شوند می ، پس از آن در نھر حیات انداختهشوند می آورده

رویند، مگر ندیدی که گیاه کنار جوی در  می روید، دوباره می کنار جوی
 » ھنگام روئیدن، زرد درخشنده و با ھم پیچیده است؟

ایمان را مرتکب شود مثل تمسخر ھای  یکی از نقض کننده کسی کهاما 
، و دوستی با کفار و ج و دشنام دادن الله متعال و پیامبر او أبه دین الله
علیه مسلمانان، چنین شخصی کافر و از دایره اسالم خارج ھا  آن یاری دادن

 گردیده است و جایی برای ایمان در قلبش باقی نمانده است. پناه به الله
 .بریم می

 فق:فصل: توبۀ منا
منافق پیش از اینکه بمیرد، اگر توبه کند و عمل خود را درست نماید و 

 أبامید لطف پروردگار از گناه کناره گیری کند، و دین خود را به الله
 خالص گرداند، توبۀ او درست، و مورد پذیرش الله متعال قرار خواھد گرفت.

 :فرماید می الله متعالکه  چنان

ۡركِ ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِِق�َ إِنَّ ﴿ ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
إِ�َّ  ١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا  ٱ�َّارِ ِمَن  ٱۡ�

ِينَ  ْ وَ  ٱ�َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ْ تَابُوا ِ  ٱۡ�َتَصُموا ِ ب ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱ�َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
َوأ

ُ َوَسۡوَف يُۡؤِت  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ۡجًرا عَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ
َ
ا َ�ۡفَعُل  ١٤٦ِظيٗما أ ُ مَّ  ٱ�َّ

ُ بَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن  -١٤٥[النساء:  ﴾١٤٧َشاكًِرا َعلِيٗما  ٱ�َّ

١٤٧[. 
ترین جای جھّنم قرار دارند و برای آنان یاوری  پایین ھمانا منافقان در«



 ١١٥   )۲/۳( نفاق از برحذربودن: دهم درس

نمودند و به  ه جز کسانی که توبه کردند و خود را اصالحب * نخواھی یافت
قرار دادند، پس ایشان  اللهچنگ زدند و آئین خود را خالصانه برای  اللهدین 

الله چه نیازی به  * پاداشی بزرگ به مؤمنان خواھد داد اللهبا مؤمنانند و 
پذیر و  عذاب شما دارد اگر شکر کنید و ایمان بیاورید؟ و الله ھمواره شکر

گاه است  ».آ
و صفتات منافقین را داشته ھا  خصلت ی ازھمچنان اگر مسلمانی بعض

پذیرد و از نفاق  می ترک کند الله متعال توبۀ او راآن را  باشد، اگر توبه نموده
 .دگرد می نجات یافته و پاک

متوجه آن را  سو در این مورد، سوالی ظریفی است که حذیفه بن الیمان
ساخت، او در حضور عبد الله  سدرسی عبد الله بن مسعود شاگردان حلقۀ

آیات نفاق بر کسانی نازل «بر شاگردانش سالم نموده و فرمود:  سبن مسعود
تبسم نمود و مراد  سشد که بھتر از شما بودند؟! عبد الله بن مسعود

: سبحان الله؛ ندفرمود سرا فھمید. شاگردان عبد الله بن مسعود سحذیفه
 :فرماید می أالله

ۡركِ ِ�  �َ ٱلُۡمَ�ٰفِقِ إِنَّ ﴿ ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
 .]١٤٥[النساء:  ﴾ٱ�َّارِ ِمَن  ٱۡ�

 ».ترین جای جھّنم قرار دارند پایین ھمانا منافقان در«
به یکی از  سبعد از آنکه اھل مجلس بیرون رفتند، حذیفه بن الیمان

بنام اسود نخعی فرمود: آیات نفاق بر کسانی نازل  سشاگردان ابن مسعود
شد که بھتر از شما بودند، سپس توبه نمودند و الله تعالی ھم توبۀ آنان را 

 توبه نمودند، بھتر از شما بودند. وقتی که  پذیرفت. و در روایتی:
منافقین بودند،  از جملۀ ج کسانی بود که در عھد پیامبر سھدف حذیفه

تباه نموده بودند شان  سپس توبه کردند و اصالح شدند و آنچه را که با نفاق
را درست نمودند و شان  به وسیلۀ توبه و رجوع به الله متعال اصالح و ایمان



 های از توحید درس   ١١٦

جھاد  جحضرت  آن شدند که با ج از زمرۀ اصحاب پیامبرشان  با این عمل
 ١که بعد از ایشان آمدند. نموده بودند، پس بھتر از تابعینی شدند

فصل: بر مؤمن واجب است سعی و تالش جدی به خرج دھد تا خویشتن 
و صفات منافقان و کردار و گفتار ایشان نجات دھد. البته با ھا  خصلت را از

مداومت و ھمیشگی بر توبه و استغفار، و رعایت نمودن حدود الھی و تعظیم 
از شرک و مشرکان و برپا داشتن نمازھا شعایر اوتعالی و ابراز بیزاری و نفرت 

و  ج و پرداخت زکات و بذل نصیحت به مردم برای الله متعال و رسول او
کتاب با عظمتش، و زمامداران مسلمین و برای ھمۀ مسلمانان، و محبت 

و زمزمه کردن اندیشۀ آن در دل، و امر کردن  أداشتن با جھاد در راه الله
بد و زشت، و سفارش ھای  خود و دیگران از کار نیک و باز داشتنھای  به کار

کردن برادران مسلمان به حق، که عبارت از ایمان به الله تعالی به یگانگی و 
سایر اوامر الھی است و سفارش کردن به شکیبایی و بر انجام فرایض و 
مقدرات درد آور الھی و تشویق و برانگیختن مردم به طعام دادن فقرا و 

از روی ایمان داری و اخالص به پروردگار و  أدر راه الله مساکین و انفاق
 کسب پاداش اخروی.

چنین اعمال نیک و ستوده را انجام دھد بدون شک از نفاق  کسی که
. در مسند امام احمد و دیگر مسانید از عمر کند می پاکی و برائت حاصل

تْهِ  َمنْ « فرمود: ج روایت است که رسول اکرم سفاروق  وََساَءتْهُ  تُهُ َحَسنَ  رَسَّ
  .»ُمْؤِمنٌ  َ�ُهوَ  َسيِّئَتُهُ 
خشنود، و با گناه و  دھد می کسی که با کردار و گفتار نیکی که انجام«

، چنین شخص دگرد می ، اندوھگین و رنجورشود می معصیتی که مرتکب آن
 ».مؤمن است

 به روایت امام بخاری. -١
                                           



 ١١٧   )۲/۳( نفاق از برحذربودن: دهم درس

 سپس آن عمل بد و ننگین وجدان او را دگرد می پس آنکه مرتکب گناھی
که ھمچو  رود می ایمان اوست و امید آن رنجاند، این خود نشانۀ درستی می

شخص به درگاه الله متعال توبه کند و از اوتعالی استغفار طلبد و نفس خود 
با ارتکاب گناه و خطا خوشحال و  کسی کهرا مالمت و معاتبه نماید. و 

عالمۀ ده و اندوھگین نشود، این خود انخشنود گردد و وجدان او را نرنج
 نفاق در دل اوست. 

 :فرماید می ج روایت است که پیامبر سدر سنن امام ترمذی از ابو ھریره
يِن «  فِْقٌه يِف ادلِّ

َ
ْتَِمَعاِن يِف ُمنَافٍِق، ُحْسُن َسْمٍت، َوال

َ
 جت

َ
 ١.»َخْصلَتَاِن ال

 و ،برخورد حسن: شوند نمی جمع منافق شخص در هک است خصلت دو«
 ).نید در فقاھت

 عالمه البانی این حیث را صحیح خوانده است. -١
                                           



 
 
 

 درس یازدهم:
  )۳/۳( برحذربودن از نفاق

 منافق:  جزای
بدترین جزای دنیوی و اخروی را برای منافقین مقرر نموده است  أالله

؛ زیرا گناھی بدتر و باشد می شان که موافق و مناسب به اعمال و گناھان
اعمال این عده مردمان بد که  چنان تر از شرک و نفاق وجود ندارد، و قبیح

 چشاند. می است، الله متعال به آنان جزای موافق با آن
 نھد می مھرشان  یھا دل بر أ* سزای منافقان در دنیا آن است که، الله

، ھمچنان اندگرد می ھدایت محرومیشان را از علم و دانش و فقاھت وو ا
ھمیشه در شک و تردد، دست و پا میزنند و ھیچ انسانی را مانند آنان ایشان 

 حیران و سرگردان و دودل نخواھی یافت، زیرا ایشان به گمان خود شان،
تی است باتدبیر، را فریب دھند. لیکن الله قادر و توانا، ذا أخواستند الله می

، و اندگرد یم برھا  آن نیرنگ ایشان را باطل و علیه خودکه مکر و حیله و
چشاند؛ لذا وقتی منافقان دست به  می را به آنانشان  فرجام مکر و اعمال بد

، و دھند میکار شده دسیسه و خیانتی علیه اسالم و مسلمانان را ترتیب 
 ، تا ضربه بر پیکر اسالم وارد کنند،سازند می آمادهآن را  اسباب و مقدمات

تر از آنچه علیه اسالم و  و شنیعشان را بدتر جزای اعمال بد أبینی الله می
بردند؛  نمی که گمان آن را دھد می از جاییاند  مسلمانان به عمل آورده

قدر به اعمال کفری و نفاق خود ادامه داده و بیشتر قوت  بنابرین منافقان ھر
نیز دوچند شده و یکی پی دیگری بر شان  ببخشند، عقوبت و سزای اعمال
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 آید. می آنان فرود

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم ﴿ :فرماید می أالله ُهۡم َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ َ�ُطبَِع َ�َ َّ�
َ
َ�ٰلَِك بِ�

 .]٣[المنافقون:  ﴾٣َ� َ�ۡفَقُهوَن 
 خاطر است که ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند پس بر به آناین «

 ».فھمند شان مھر نھاده شد و آنان نمییھا دل

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :فرماید می و
ُ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ُوا َ�ٰلَةَ  ٱۡشَ�َ ِ  ٱلضَّ َ�َما َر�َِحت  ٱلُۡهَدىٰ ب

ِيَمَثلُُهۡم َكَمَثِل  ١٦تَِّ�َٰرُ�ُهۡم َوَما َ�نُواْ ُمۡهَتِديَن  َضآَءۡت  ٱۡسَتۡوَقدَ  ٱ�َّ
َ
آ أ نَاٗر� فَلَمَّ

ُ َذَهَب  ۥَما َحۡوَ�ُ  وَن بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهۡم ِ� ُظلَُ�ٰٖت �َّ  ٱ�َّ ۢ بُۡ�ٌم  ١٧ ُ�ۡبِ�ُ ُصمُّ
  .]١٨-١٦[البقرة:  ﴾١٨ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعوَن 

ھا  آن پس تجارت ،اند فروخته یت را به گمراھیاند که ھدا یآنان کسان«
است  یمانند مثال کسانھا  آن مثال .ستندیافتگان نیت یندارد و ھدا یسود

ھا  آن ییروشنا الله ،اطراف آنان را روشن کرد یبرافروختند و وقت یکه آتش
 * نندیکه نب یا  رھا نمود، به گونه یکیاز تار یرا در انبوھ را ببرد و آنان

 ». گردند یباز نمھا  آن و کورانند پس گنگانندکرانند و 

َ يَُ�ِٰدُعوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ إِنَّ ﴿ :فرماید می و ْ إَِ�  ٱ�َّ وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهۡم �َذا قَاُمٓوا
لَٰوةِ  َ َوَ� يَۡذُكُروَن  ٱ�َّاَس قَاُمواْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن  ٱلصَّ [النساء:  ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ

١٤٢[. 
 را فریبھا  آن اودر حالی که  ،دھند میگمان منافقان الله را فریب  بی«

ایستند، با  حال به نماز می سست و بی . و چون برای نماز برخیزنددھد می
 .»کنند میرا یاد ن اللهو بجز اندکی  کنند می مردم ریا

فریب و نیرنگ الله متعال نسبت به آنان این است که او تعالی به شیوه 
 به ایشان مجازاتشان  ، و از جنس اعمالکند می نیرنگ زننده با ایشان رفتار
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قبیح، در برابر کردار و گفتار بد و زشت و ، و این جزایی است زشت و دھد می
و مومنان، و مخالفت و ستیزه و  أبه اللهشان  سو ظن، و نیرنگ زدن

 با انواع از مکر و حیله و نیرنگ. أبا دین اللهشان  جنگ
 و مومنان را فریب أبرند الله می گمانشان  ایشان با چنین اعمال زشت

را! زیرا وقتی ایشان با شان  خوددھند مگر  یفریب نمحالی که  ! دردھند می
 اند. خورد نیرنگ کنند، در حقیقت خود را فریب داده نمی ذاتی که فریب

َ يَُ�ِٰدُعوَن ﴿ :فرماید می أاللهکه  چنان ِينَ وَ  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ ْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َءاَمُنوا
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 

َ
 .]٩[البقرة:  ﴾٩أ

 قتیدھند و در حق یب میاند فر مان آوردهیرا که ا یو کسانالله نان یا«
 ».فھمند ینم یدھند مگر خودشان را ول یب نمیفرھا  آن

؛ بلکه با دھند میدانند که در واقع خود را فریب  نمی آری! منافقان
پرورانند و در پی آنند، خویشتن  می در دلآن را  آرزوھای دراز و بیھوده که

به ھالکت رساندند. به این ترتیب در گناه و  را فریفته کردند و باالخره
راه و  غرق شده و مفتون و دلباختۀ عصیان و کفر و فسق و فجور و گمراھی

پندارند که با در پیش گرفتن این راه و روش، کار  می واند  روش باطل خویش
 برند. می و از آثار و نتایج آن نفعاند  خوبی را انجام داده

 أو به اللهاند  ین کار، جز به خود، زیان نرساندهایشان با چنحالی که  در
ھیچگونه  کنند می پیروی أو مومنانی که از راه و برنامه الله ج و پیامبر او

 توانند. نمی ضرر و زیانی رسانده
شان  * ھمچنان الله متعال منافقان را در دنیا به وسیله اموال و فرزندان 

 بیرون آید.شان  ھای کفر از بدن در حالشان  تا اینکه ارواح کند می شکنجه

ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ :فرماید می أاللهکه  چنان
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوأ

َ
ُ َوَ� ُ�ۡعِجۡبَك أ  ٱ�َّ

َ�ُهم بَِها ِ�  ن ُ�َعّذِ
َ
ۡ�َياأ نُفُسُهۡم َوُهۡم َ�ٰفُِروَن  ٱ�ُّ

َ
 .]٨٥[التوبة:  ﴾٨٥َوتَزَۡهَق أ
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خواھد آنان را با  می اللهبه شگفت نیاندازد، تو را  رزندانشانو فھا  مال و«
 .»ھایشان در حال کفر بیرون رود آن در دنیا عذاب دھد و جان

 * ھمچنان از جمله سزاھایی که منافقان به وسیله آن در دنیا شکنجه
 مردم منفور و مکروه یھا دل ایشان را در أاینست که الله شوند می
و محبت با مؤمنان کنند لیکن ، و ھرچند تظاھر به دوستی اندگرد می

 و تیرضاپندارند، این بخاطری است که ایشان  می مومنان ایشان را دشمن
الله  غضب و خشم موجب را در چیزی جستجو کردند که مردم یخوشنود

و زندگی دنیا را بر حیات جاودانه آخرت ترجیح دادند و از  ،شود می تعالی
پیروی کردند، و خشنودی اوتعالی را آورد  می آنچه که الله متعال را به خشم

خوش نداشتند و از پیروی نمودن ھدایات الھی روی گرداندند و به سبب آن 
ھا  انواع و اقسام ترس و اندوه و گمراھی و بدبختی خویشتن را در معرض

در حق کسانی نوشته است که از برنامه و ھدایت آن را  أقرار دادند که الله
  ند.ا اوتعالی روی گردان شده

ِيَ� يََزاُل ُ�ۡنَ�ُٰنُهُم ﴿ فر ماید: می أالله ن  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ رِ�َبٗة ِ� قُلُو�ِِهۡم إِ�َّ َ�َنۡوا

َع قُلُوُ�ُهۡمۗ وَ  ُ َ�َقطَّ  .]١١٠[التوبة:  ﴾١١٠َعلِيٌم َحِكيٌم  ٱ�َّ
شک و تردید  ۀشان ماییھا دل اند ھمواره در بنایی را که بنیان نھاده«

  .»دانا و حکیم است شان پاره پاره گردد، و اللهیھا دل است مگر آنکه

َع قُلُوُ�ُهمۡ إِ ﴿ برخی از مفسرین در تفسیر ن َ�َقطَّ
َ
ٓ أ  مگر آنکه« ﴾�َّ

که این استثناء استثنای اھانت اند  فرموده» شان پاره پاره گردد یھا دل
آمیزی است که الله متعال منافقان را به آن مسخره نموده است، تا جزایی 

باشد در برابر نیرنگ بازی و تمسخرشان به مؤمنان و توطئه چینی  مناسبی
علیه پیروان اسالم، تا ھا  آن افگنی و دسیسه سازی و تزویرکاری و شبھه

بازدارند، به این خاطر عقوبت مناسب برای ایشان  أمومنان را از راه الله
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 از این است که پیوسته در شک و شبھه به سر ببرند و آن شک و شبھه ھرگز
 شان رخت برنبندد تا که با پروردگار عالم روبرو شوند.یھا دل

ی خاصی ھا عقوبت که ذکر شد، سزاھا وی ھا عقوبت عالوه بر این سزاھا و
. زیرا الله تعالی شود می ھم است که در برابر بعضی از اعمال منافقان داده

نوع  برای بعضی از گناھان جزایی خاصی را تعیین نموده است، تا جزا از
در مورد گروھی از که  چنان ،شوند می ھمان عملی باشد که مرتکب آن

ِينَ ﴿ :فرماید می منافقان وِِّ��َ يَۡلِمُزوَن  ٱ�َّ َدَ�ِٰت ِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱلُۡمطَّ  ٱلصَّ
ِينَ وَ  ُ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ ُجۡهَدُهۡم فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر  ٱ�َّ َ  ٱ�َّ ُهۡم َعَذاٌب ِمۡنُهۡم َول

ِ�ٌم 
َ
 .]٧٩[التوبة:  ﴾٧٩أ

مشتاقانه و بیش از اندازه به صدقات و خیرات آنان که از مؤمنان که «
یابند  تاب و توانشان چیزی را نمی ۀپردازند، و نیز از آنان که جز به انداز می

 ایشان را مورد تمسخر قرار الله، کنند می ، و آنان را مسخرهگیرند میعیب 
  .»عذابی دردناک دارند ، ودھد می

 شود می پس یکی از سزاھایی که در برابر تمسخرشان به مؤمنان، داده
نماید تا جزایی  می این است که الله متعال آنان را خوار و ذلیل و رسوا

 مناسبی باشد در برابر تمسخرشان. 
که جزای دنیوی آن، از نوع  شوند می منافقان بیشتر مرتکب گناھانی

، البته عالوه بر جزای اخرویی که برایشان آماده باشد می نشا ھمان عمل
 دنبال هک ھردر سنت مطھر وارد شده است اینکه که  چنان شده است.

به  کسی که، و ندک دنبال را او ھای عیب الله متعال بگردد مسلمان ھای عیب
، و اندگرد می مسلمانی ضرر و زیانی برساند، الله متعال ضرر و زیان را عاید او

ند، الله کل یبر مسلمانی مشکل گیرد و سختی و مشقت بر او تحم کسی که
با ه ک یسک ، وکند می گرفتارھا  و دشواریھا  متعال خودش را در سختی
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 کسی که، و کند مین مؤمن یاری نکرد و او را واگذاشت الله متعال او را یاری
 و سخت کند یمن رحمی و ستم کند الله متعال بر او رحم بی بر مسلمانان

 .گیرد می
که  چنان آری! منافقان مردمان نیرنگباز و فریبکار و بداندیش ھستند

 :فرماید می أالله

ّيِئُ  ٱلَۡمۡكرُ َوَ� َ�ِيُق ﴿ ۡهلِهِ  ٱلسَّ
َ
 .]٤٣[فاطر:  ﴾ۦإِ�َّ بِأ

 ».گردد میھای زشت جز دامنگیر اھلش ن و نیرنگ«
است که منافقان در جسمی و روحیی ھای  ن جزوی از عذاب و شکنجهیا

 .شوند می دنیا به آن دچار
و در قبر  روند می * اما حالت منافقان در عالم برزخ، وقتی از دنیا

 شوند می ھمیشگی دچارھای  ، با عذاب دردناک و بدبختیشوند می گذاشته
 و از اعمالی که پیش از خود فرستاده بودند پشیمان شده اظھار ندامت

رند، لیکن زمانی است که ندامت و پشیمانی خو می نمایند و افسوس می
 فرمود: ج روایت است که پیامبر سبخشد. از انس بن مالک نمی سودی

َعبْدَ  إِنَّ «
ْ
  َ�رْبِهِ  يِف  وُِضعَ  إَِذا ال

َّ
ْصَحابُهُ  َ�نْهُ  َوتََو�

َ
تَاهُ  نَِعالِِهمْ  قَْرعَ  لَيَْسَمعُ  َو�ِنَّهُ  أ

َ
 أ

دٍ  الرَُّجلِ  يِف  َ�ُقوُل  ُكنَْت  َما َ�يَُقوَالنِ  َ�يُْقِعَدانِهِ  َملاََكنِ  ا ج لُِمَحمَّ مَّ
َ
ُمْؤِمنُ  فَأ

ْ
 ال

ْشَهدُ  َ�يَُقوُل 
َ
نَّهُ  أ

َ
ُ  اهللاِ  َ�بْدُ  �

ُ
ُ  َ�يَُقاُل  َورَُسوهل

َ
  اْ�ُظرْ  هل

َ
 قَدْ  انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  إِىل

بَْدلََك 
َ
ُ  أ َنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعًدا بِهِ  ا�َّ

ْ
اُهَما اجل يًعا َ�َ�َ َا وَُذِكرَ  َ�تَاَدةُ  قَاَل  مَجِ

َ
نَّهُ  نل

َ
 ُ�ْفَسحُ  �

  رََجعَ  ُ�مَّ  َ�رْبِهِ  يِف 
َ

�ٍَس  َحِديِث  إِىل
َ
ا قَاَل  أ مَّ

َ
ُمنَافُِق  َوأ

ْ
اَكفِرُ  ال

ْ
ُ  َ�يَُقاُل  َوال

َ
 ُكنَْت  َما هل

ْدرِي الَ  َ�يَُقوُل  الرَُّجلِ  َهَذا يِف  َ�ُقوُل 
َ
قُوُل  ُكنُْت  أ

َ
 الَ  َ�يَُقاُل  انلَّاُس  َ�ُقوُل  َما أ

َ�ةً  َحِديدٍ  ِمنْ  بَِمَطاِرَق  َوُ�رْضَُب  تَلَيَْت  َوالَ  ،َدَر�َْت   �َْسَمُعَها َصيَْحةً  َ�يَِصيحُ  رَضْ
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 ١.»اثلََّقلَْ�ِ  َ�ْ�َ  يَِليهِ  َمنْ 
، روند می و ھمراھانش بر گشته و شود می گذاشته شخص وقتی در قبر«

شنود، دو فرشته نزدش  می راھا  آن در حالی که ھنوز صدای کفشھای پای
پرسند که تو راجع به این شخص که  می نشانند و از وی می آمده و او را

 دھم می : من گواھیگوید می گویی؟ مؤمن می باشد، چه ج حضرت محمد
جای خود را در  شود می که ایشان بنده و فرستاده الله ھستند. برایش گفته

تو جایی در جنت عطا فرموده دوزخ نگاه کن! که الله متعال عوض آن، به 
بیند. و اگر آن شخص کافر  می است، و ھمان است که جنت و دوزخ ھردو را

دانم، من  نمی :گوید می -در جواب سوال آن دو فرشته -یا منافق باشد
که: نه خودت  شود می گفتند، برایش گفته می گفتم که مردمان می چیزی را

آھنی ھای  عد از آن با چکشفھمیدی و نه از دیگران پیروی نمودی! ب
که ھمۀ اطرافیانش به  کشد می و چنان فریادی کنند می ای بر او وارد ضربه

 ».شنوند می جز انس و جن، صدای او را
عالوه برآن، جزاھایی خاصی است که در برابر بعضی گناھان در قبر 

با قرآن  کسی که، طوریکه در حدیث صحیح ثابت است، شوند می چشانده
 ترک کرده و فراموشآن را  نماید، بعدا می و آن را حفظ کند می سرو کار پیدا

 خواند و نمیآن را  از ادای نماز فرضی غافل شده کسی کهو  کند می
 غیبت مردم راکسانی که  و ھمچنان زناکاران و سود خواران و خوابد می
 و میگویند دروغکسانی که  و کنند می سخن چینیکسانی که  و کنند می

قبل از وقت مشروع، کسانی که  و پردازند نمی زکات مال خود راکسانی که 
بینند و  می که در قبر عذاباند  ، ایشان مردمانیکنند می روزۀ خود را افطار

. و طبیعی است که منافقان این اعمال را بیشتر از دیگران شوند می شکنجه

 متفق علیه. -١
                                           



 ١٢٥   )۳/۳( نفاق از برحذربودن: ازدهمی درس

 .شوند می مرتکب
در احادیث صحیح وارد شده است، وقتی  که چنان * اما در روز آخرت،

حل و فصل و حساب و به خاطر  روز قیامت برپا شد و الله متعال مردم را
به سوی  که کفار دھد می کتاب در یک سرزمین جمع نمود، سپس دستور

دوزخ سوق داده شوند، و در موقف مردمان مؤمن و منافق و قسمتی از اھل 
 أو الله شود می جامه از ساق برداشته مانند، در این حالت می کتاب باقی

 زن و مرد) برای اوتعالی به سجده( پس ھر مؤمن کند می ساق خود را آشکار
 کردند، باقی می افتند و کسانی که از روی ریا و سمعه در دنیا سجده می
 ای راست سجده کنند، پشت آنان مانند تخته که روند می مانند پس تا می
شان  ھای ، و بر پشت سرشوند مین ده کردنایستد، و قادر به سج می
 افتند. می

خود را که  ھای نعمت آورند الله متعال می و وقتی منافق را برای محاسبه
: ای گوید می ، منافقشود می به وی در دنیا ارزانی نموده بود یاد آور

ت و فرستادگانت ایمان آورده بودم و نماز را ھای کتاب پروردگار! من به تو و
 خود را مدح تواند می و تا دادم می م و صدقهگرفت می نمودم و روزه می برپا
آوریم،  می حاال شاھدی را بر تو بیرون شود می ستاید. گفته می و کند می

چی کسی بر من شاھد خواھد بود! ھمان است که  گوید می منافق پیش خود
: شود یم ، و به ران و گوشت و استخوان او گفتهشود می بر دھانش مھر زده

آیند و از  می حاال حرف بزن، ران و گوشت و استخوان او نیز به سخن گفتن
زنند تا ساحت خود را  می اعمالی که او در دنیا مرتکب آن شده بود حرف

این منافقی است که الله متعال بر او «فرمایند:  می ج پاک کنند. پیامبر
 ١».خشم گرفته است

 .سصحیح مسلم به روایت ابو ھریره -١
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که پلی در وسط جھنم نصب نمایند تا  فرماید می وقتی الله متعال دستور
در موقف قرار دارند نظر به کسانی که  مردمان از آن عبور نمایند، وبرای

 ، در این وقت برای منافقان نیز نوری دادهشود می نور دادهشان  اعمال
لیکن نوری نیست که به مومنان داده شده است، وقتی بر پل قرار  شود می

 ،ماند میو نور مومنان روشن و فروزان باقی  ودش می خاموششان  گرفتند نور

َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ ﴿ :فرماید می أاللهکه  چنان �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َوُ�ِميُتۖ َوُهَو  ۦيُۡ�ِ  ٱۡ�

ءٖ قَِديٌر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ُل ُهَو  ٢َ�َ وَّ

َ
ِٰهرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٍء  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل�َّ وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

ِي ُهوَ  ٣َعلِيٌم  َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

�ِض َ�ۡعلَُم َما يَلُِج ِ�  ٱۡلَعۡرِش� 
َ
َمآءِ َوَما َ�ُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَِ�ُل ِمَن  ٱۡ� َوَما  ٱلسَّ

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ 
َ
ُ َ�ۡعُرُج �ِيَهاۖ َوُهَو َمَعُ�ۡم � ُ  ٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ ُمۡلُك  ۥ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ �َ�  ٱۡ� ُمورُ تُرَۡجُع  ٱ�َّ

ُ
َۡل يُولُِج  ٥ ٱۡ� َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ

ِۡل� ِ�  ٱ�ََّهارَ  ۢ بَِذاِت  ٱ�َّ ُدورِ وَُهَو َعلِيُم ِ  ٦ ٱلصُّ  ب
ْ ِ َءاِمُنوا ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نفُِقوا

َ
 َوأ

ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� فَ  ا َجَعلَُ�م مُّ ِينَ ِممَّ ۡجٞر َكبِ�ٞ  ٱ�َّ
َ
ْ لَُهۡم أ نَفُقوا

َ
ْ ِمنُ�ۡم َوأ َءاَمُنوا

٧  ِ ِ َوَما لَُ�ۡم َ� تُۡؤِمُنوَن ب َخَذ  ٱلرَُّسوُل وَ  ٱ�َّ
َ
ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َوقَۡد أ يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ُۡؤِمُنوا

ۡؤِمنَِ�  ِيَو هُ  ٨ِميَ�َٰقُ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ ِ  ٱ�َّ ٰ َ�ۡبِده ُِل َ�َ َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت  ۦٓ ُ�َ�ّ
ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  لَُ�ٰتِ ّ�ِ � إَِ�  ٱلظُّ َ �نَّ  ٱ�ُّورِ َوَما  ٩بُِ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيٞم  ٱ�َّ

ْ ِ� َسبِيِل  �َّ تُنِفُقوا
َ
ِ لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
َ  ٱۡ� ۡسَتوِي َ� �

نَفَق ِمن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ٱۡلَفۡتحِ ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ َوَ�َٰتَلۚ أ نَفُقواْ  ٱ�َّ

َ
أ

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ وََعَد  ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ن َذا  ١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ مَّ
ِي َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ ۡجٞر َكرِ�ٞم  ۥٓ َوَ�ُ  ۥَ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  ٱ�َّ

َ
يَۡوَم تََرى  ١١أ

ٮُٰ�ُم  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
 ٱۡ�َۡومَ �َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �
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ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  نَۡ�ٰرُ َج�َّ
َ
يَۡوَم  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ ُهَو  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

ْ  ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ َ�ُقوُل  ِيَن َءاَمُنوا َ�ۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِ�ۡم �ِيَل  ٱنُظُرونَالِ�َّ
 ْ ْ َوَرآَءُ�ۡم فَ  ٱرِۡجُعوا ُ  ٱۡ�َِمُسوا �ِيهِ  ۥبَاُبۢ بَاِطُنهُ  ۥنُوٗرۖ� فَُ�َِب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ
ْ بََ�ٰ  ١٣ ٱۡلَعَذاُب  ِمن قَِبلِهِ  ۥَوَ�ِٰهُرهُ  ٱلرَّۡ�َةُ  َعُ�ۡمۖ قَالُوا لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

نُفَسُ�ۡم َوتََر�َّۡصُتۡم وَ 
َ
تُۡ�ُم  ٱۡرتَۡبُتمۡ َوَ�ِٰكنَُّ�ۡم َ�َتنُتۡم أ َماِ�ُّ وََغرَّ

َ
ٰ َجآَء  ٱۡ� َح�َّ

ۡمُر 
َ
ِ أ ِ  ٱ�َّ ِ وََغرَُّ�م ب َ� يُۡؤَخُذ ِمنُ�ۡم فِۡديَةٞ َوَ� ِمَن  ٱۡ�َۡومَ فَ  ١٤ َغُرورُ ٱلۡ  ٱ�َّ

ِينَ  َوٮُٰ�ُم  ٱ�َّ
ۡ
ْۚ َمأ ۖ َ�َفُروا -٢[الحدید:  ﴾١٥ ٱلَۡمِص�ُ ِ�َ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َو�ِۡئَس  ٱ�َّاُر

١٥[. 
و  اندگرد می و زمنین از آن اوست و او زندهھا  آسمان فرمانروایی«

و » ظاھر«و » آخر«و » اّول«او  * میراند و او بر ھمه چیزی تواناست می
و ھا  آسمان پروردگاریست که او * است و او به ھمه چیز داناست» باطن«

آنچه  داند میزمین را در شش روز آفرید آنگاه بر عرش بلند و مستقر گردید، 
ھرکجا که باشید  ددگر می و آنچه را که از آن خارج شود می را که وارد زمین

و زمین از ھا  آسمان فرمانروایی * کنید بیناست با شماست و الله به آنچه می
شب را در روز، و روز را در شب  * شود می و برگرداندهآن اوست و کارھا به ا

به الله و پیغمبرش ایمان  * داناست ھا دل و او به راز اندگرد می داخل
جانشین ساخته است ببخشید زیرا کسانی که بیاورید و از آنچه شما را در آن 

و شما را  * از شما ایمان بیاورند و بذل و بخشش بکنند پاداش بزرگی دارند
خواند  پیغمبر شما را فرا میدر حالی که  آورید چه شده که به الله ایمان نمی

الله از شما به راستی  تا به پروردگارتان ایمان بیاورید. و اگر مؤمن باشید
 ھای روشن نازل اش آیه اوست پروردگاری که بر بنده * گرفته استپیمان 

 ۀھا به نور باز برد و الله نسبت به شما بخشند تا شما را از تاریکی کند می
کنید، حال  و شما را چه شده است که در راه الله انفاق نمی * مھربان است
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که پیش از و زمین از آن الله است؟! کسانی از شما ھا  آسمان آنکه میراث
دگراِن پس اھبا انفاق کنندگان و ج( اند اند و جنگیده مکه) انفاق کرده( فتح

از فتح) یکسان نیستند، آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام 
اند اّما به ھرحال  کسانی است که بعد از فتح بذل و بخشش نموده و جنگیده

گاه است ست و الله از آنچه میا پاداش نیکو را داده ۀالله به ھمه وعد  کنید آ
برایش چند برابر آن را  به الله قرض نیکویی دھد تا کسی کهکیست  *

که مردان و زنان مؤمن را  روزی * گرداند و او پاداشی ارزشمند دارد
بینی که نورشان پیشاپیش آنان و در سمت راستشان شتابان است. امروز  می

ھای آن) رودبارھا جاری است و در  ر زیر کاخد( ھایی که شما را مژده باد باغ
که مردان و زنان منافق  روزی * اید. این است رستگاری بزرگ آنجا جاودانه

: شود می ای برگیریم، گفته گویند: به ما بنگرید تا از نورتان بھره به مؤمنان می
 در آنجا) نور بجویید. پس میان آنان دیواری زده( به پشت سرتان برگردید و

 که دری دارد داخل آن رو به رحمت و خارج آن رو به عذاب است شود می
گویند: بلی، و لیکن  : آیا با شما نبودیم؟ میدھند میمنافقان) به آنان ندا ( *

خویشتن را گرفتار بال کردید و چشم به راه ماندید و شک کردید و آرزوھا 
پس  * فریفت شما را گول زد تا آنکه حکم الله دررسید و فریبنده شما را

جایگاه شما  شود میامروز ھم از شما و ھم از کافران بالگردانی پذیرفته ن
 ». آتش دوزخ است. آتش یار و یاور شماست، و چه بد سرنوشتی است

و  ناکعذاب و شکنجه منافقان در دوزخ نھایت توھین کننده و درد
 وخیم و خطرناک و برای ھمیشه است، زیرا الله متعال ایشان را در

 عذاب و شکنجه به ساکنان آن دادهترین  درجه دوزخ که شدیدترین  پایین

ۡركِ ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ إِنَّ ﴿ :فرماید می أقرار داده است. الله شود می ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�

  .]١٤٥[النساء:  ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا  ٱ�َّارِ ِمَن 
ترین جای جھّنم قرار دارند و برای آنان یاوری  پایین ھمانا منافقان در«
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 .»نخواھی یافت
دوستی و محبتی که با به خاطر  و آری! منافقان به سبب کفر پنھانی

ایشان را با کافران در  أکافران و دشمنان الله و رسول او داشتند، الله

َ إِنَّ ﴿ فرموده است:که  چنان نماید. می دوزخ یکجا  ٱلُۡمَ�ِٰفقِ�َ َجاِمُع  ٱ�َّ
  .]١٤٠[النساء:  ﴾١٤٠ۡلَ�ٰفِرِ�َن ِ� َجَهنََّم َ�ِيًعا ٱوَ 

 .»آورد منافقان و کافران را جملگی در جھنم گرد می اللهھمانا «

ُ وََعَد ﴿ :فرماید می و در موضع دیگر ارَ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰفَ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱ�َّ  ٱۡلُكفَّ
ۚ ِ�َ َحۡسُبُهۡمۚ َوَلَعَنُهُم نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِي ۖ َها ُ قِيٞم  ٱ�َّ  ﴾٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

 .]٦٨[التوبة: 
 الله مردان و زنان منافق و مردان و زنان کافر را به آتش جھنم وعده«
آنان را  اللهمانند، و جھنم برایشان بس است، و  است، در آن جاودانه می داده

نفرین کرده و از رحمت خویش بدور داشته است، و دارای عذاب ھمیشگی 
 .»خواھند بود



 
 
 

 درس دوازدهم:
 کند می که اسالم بنده را نقض و باطل اموری

تا آنکه بر  شود میمسلمان شمرده ناز آنچه که گذشت دانستیم که بنده 
 چیھ هکنیا به ھدد یگواھ شھادتین یا دو کلمه شھادت گواھی ندھد، یکی

 هکنیا گرید و. وجود ندارد ھمتا یب و تایک الله از ریغ یحق به یالھ و معبود
وقتی بنده بر این دو شھادت از صمیم قلب  .است أالله فرستاده ج محمد

 .شود می گواھی داد مسلمان گفته
 أالله فرستاده ج محمدبر اینکه دادن  گواھی ھمچنین دانستیم، که

آنچه فرموده نمودن  تصدیق و ج ، بستگی و مالزمت به محبت پیامبراست
 است و فرمانبرداری ایشان دارد.

پس بدان، اگر کسی مرتکب امری شود که با کلمه شھادت در تناقض 
و  أاز دایرۀ اسالم خارج، و به اللهباشد و یا یکی از آن دو را نقض کند، 

به ملت کفر پیوسته است، ھرچند نماز بگذارد و روزه  کافر، ج پیامبرش
 بگیرد و ادعا کند که او مسلمان است.

از اخالص نیت به ( بنابراین، اگر کسی از یکی این امور فاصله گرفت
تسلیم  نھادن و تعالی، و گردن در عبادت، و محبت داشتن و تعظیم او أالله

 و و ج شدن به اوامر اوتعالی، و دوستی و محبت ورزیدن به پیامبر او
آنچه فرموده است و فرمانبرداری ازایشان) بدون تردید از نمودن  تصدیق

 اسالم و برنامه واالی آن فاصله گرفته است.
که ای  گونه اگر فاصله گرفتن او از اصل و اساس اسالم باشد، به
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و به آن باور ندارد، چنین  کند میرا عملی ن کلمه شھادتھای  خواسته
شخص کافر مطلق است، اما اگر با ھمچو عقیده تظاھر به اسالم نمود و 

 ادعای مسلمانی کرد، وی منافق است.
کلمه شھادت را عملی و برپا نمود، ھای  اما آنکه مسلمان بود و خواسته

حالی که  گرفت، درسپس یکی از امور فوق از وی منتفی شد و از آن فاصله 
 گویند. می قبال مسلمان بود، چنین شخص را کافر و مرتد از دین اسالم

و آن وقتی که  باشد می البته ارتداد یا مرتد شدن با قول و عمل و اعتقاد
ال الله و محمد رسول الله) فاصله گیرد و از وی إله إ ال( بنده از حقیقت

 منتفی گردد.
 که مسلمان را از دایرۀ اسالم خارج و چگونگی نواقض اسالم ھاصورت

بسیار بوده و منحصر به عددی معینی نیست، لیکن اصول و  اندگرد می
 اند: ضوابط کلی و جامعی دارد که از قرار ذیل

 :را انکار کند أالحاد یا ملحد شدن، به گونه که وجود الله ناقض اول:
 به طور مثال:

. و یا باور داشتن به داند میطبیعت را خالق اشیا و مخلوقات  کسی که
 و آغاز و بدایتی ندارند.اند  قدیم بودن عالم، به این معنا که مخلوقات ازلی

 ناقض دوم: شرک اکبر:
 این قسم شرک چند نوع است:

 نوع اول: شرک در عبادت الله متعال
که عبارت است از برگرداندن عبادتی از عبادات که باید به الله متعال 

غیر الله متعال. مانند دعای غیرالله، و ذبح و نذر کردن به  صورت گیرد، به
 غیر الله، یا استعانت و کمک خواستن از غیر الله یا پناه بردن به غیر الله.
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 ھای این نوع شرک: صورت
آنان  ، و یا ازخوانند می بتان، پیامبران و اولیا را به جز اللهکسانی که  -١

 یش را از ایشان طلب، ویا رفع حاجات خوکنند می طلب شفاعت
عت در مواردی که فقط از منف جلب یا ضرر دفع ، ویا برایکنند می

چنین عملی را  کسی کهبه ایشان امیدوارند؛  الله متعال ساخته است
چند ادعا نماید انجام دھد بدون تردید کافر و مشرک شده است، ھر

راند، ویا ب بر زبانھم ) را ال إله إال الله( و کلمه که او مسلمان است
گیرم  می کنم و روزه می خوانم و زکات پرداخت می بگوید که من نماز

؛ زیرا شرک اکبر نابود دھم میو حج را ادا و سایر اعمال خیر را انجام 
کننده تمام اعمال بوده منافی دین اسالم و در تضاد آشکار با آن 

 است.
به نزد که کسانی  و نیز دھند میآنچه را ساحران و افسونگران انجام  -٢

و یا  کنند می ای را ذبح ، و برای غیر الله حیوان یا پرندهروند می آنان
 خواھند. می از شیاطین کمک و مدد

 نوع دوم: شرک در ربوبیت
 مانند:

و کسانی که مورد شان  اعتقاد بعضی از مشرکین در مورد خدایان -١
است، اینکه ایشان در جھان ھستی تصرف دارند، واز شان  تعظیم

گاھ امور بارد، و بعضی امراض را  می بارانشان  و به حکم ند،غیبی آ
، و بخشش فرزند و ھمسر و اموال را در اختیار دارند، و دھند میشفا 

، کنند می و بال و مصیبت را از مردم دور اند، قادر به دفع کردن زیان
، و دعای دعاکننده خود را سازند می و حاجات آنان را بر آورده

 .دکنن می اجابت
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اینکه در جھان دو خالق وجود دارد: یکی ھا  اعتقاد بعضی از مجوسی -٢
 نور و دیگری تاریکی.

 علم غیبشان  اعتقاد برخی از صوفیان غالی و شیعه، اینکه بزرگان -٣
دانند، و در کون تصرف دارند، و دعای پیروان خود را اجابت و  می

 .سازند می حاجات آنان را بر آورده
در ربوبیت، حکم نکردن بر وفق آنچه الله متعال  ھمچنان از انواع شرک

بغیر از آنچه الله متعال نازل فرموده حکم کند  کسی کهنازل فرموده است، 
 چنین شخص طاغوت بوده خویشتن را شریک الله تعالی تلقی نموده است.

 نوع سوم: شرک اطاعت
حالل این نوع شرک عبارت است از پیروی کردن بزرگان و پیشوایان در 

بندگان طواغیت و پیروان که  چنان ،حالل گردانیدن و حرام حرامگردانیدن 
 حالل را آن نیزھا  آن ،دھند قرار حالل برایشان ھا این شان، ھرچه

 قلمداد حرام را آن ھم ایشان گفتند، حرامشان  بزرگان که آنچه و پندارند، می
 .کنند می

 ھای این نوع شرک: صورت
طواغیت را با رغبت و  کسی کهداوری بردن به سوی طاغوت؛ پس  -١

و ایشان را داور ممتاز و  دھد می محبت قلبی حکم و داور خود قرار
الله که  چنان خواند، چنین شخص کافر و نا مسلمان است. می عادل

لَۡم تََر إَِ� ﴿ :فرماید می متعال
َ
ِينَ � نزَِل  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
نِزَل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
ٓ أ ُٰغوتِ إَِ�َۡك َوَما َوقَۡد  ٱل�َّ

ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ۡيَ�ٰنُ َوُ�رِ�ُد  ۦۖ أ ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  ٱلشَّ

َ
 ﴾٦٠ يٗداأ

  .]٦٠[النساء: 
به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه  کنند می نی کسانی که ادعابی نمیا آی«
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خواھند که داوری را به پیش  اند، و می دهپیش از تو نازل شده ایمان آور
دستور داده شده است تا به طاغوت کفر ھا  آن بهدر حالی که  ،طاغوت ببرند

 ».خواھد آنان را بسی گمراه کند بورزند، و شیطان می
که حکم اسالم در آن تنفیذ و  کند می در کشوری زندگی کسی کهاما 
و نیاز دارد ظلمی را از خود دفع کند یا حق خود را بدست  گردد مین تطبیق

آورد، در این صورت اگر به جھتی مراجعه کند که گمان دارد حق او را 
 ، در این حالت کافرکند می ، و ظلم را از او رفعاندگرد می برایش بر

به اصحاب کرام وقتی شرایط زندگی مکه  ج . بدلیل دستور پیامبررددگ مین
در سرزمین حبشه «به حبشه ھجرت نمایند و فرمود:  تابرایشان سخت آمد 

فرمانروایی عادل و بزرگواری است که در سایه حکومتش بر کسی ظلم روا 
، پس به آن سرزمین بروید تا از این حالتی که شما در آن شود مین داشته

گشایش و مخرجی برای تان قرار آن را  رار دارید نجات یابید، و الله متعالق
 ١».دھد

نجاشی در آن زمان اسالم نیاورده بود؛ و اگر بر مسلمانانی که به 
 و نیاز به داوری او گرفت میسرزمینش ھجرت نموده بودند ستمی صورت 

. و این دلیلی است بر گرفت می شد حتما با ایشان راه انصاف را در پیش می
که این انسان عادل  داند میشخص  کسی کهجواز داوری بردن به پیش 

در بعضی از کشورھای امروزی که  چنان ،شود می است و مانع جور و ستم
 .دگرد می عدل و انصاف مراعات

مسلمان در حاالت اضطراری و ضرورت، وقتی بداند که اگر به مراجع غیر 
و در عین زمان، رغبت و  شود می ر حرج و تنگنا واقعاسالمی مراجعه نکند د

  .گردد مین محبتی به داوری طاغوت ندارد، با این کار کافر

 نزد بیھقی با سند حسن. لبه روایت ام سلمه -١
                                           



 ١٣٥ کند می باطل و نقض را بنده اسالم که یامور: دوازدهم درس

در آن تعظیم و عبادت غیر کسانی که  اما داوری بردن و حَکم قرار دادن 
به غیرالله، و جستن  تقرب به منظور الله است و تقدیم نمودن قربانی و ھدایا

بعضی از بت پرستان که  چنان بینان و غیبگویان و ساحران،رفتن به نزد فال 
 ، در ھیچ صورت جایز نیست.دھند میانجام 
فرمانبرداری و اطاعت از علمای سو و فرمانروایان طاغوت صفتی که  -٢

از جمله  دھند میحالل اشکار را حرام، و حرام آشکار را حالل قرار 
 شرک اطاعت است.

که ھمه اند  ال و باور کنندگان آن بسیارگفتنی است، شرک و انواع و اشک
 . ندگرد می به این سه نوع بر

 ناقض سوم:
و صفات مخصوص ذات اقدس الھی را برای ھا  بعضی از ویژگی کسی که

خود ادعا کند، چه این ویژگی در ربوبیت باشد یا الوھیت یا در اسما و صفات 
 الله متعال.
 ھای این ناقض: صورت

 مردم را به عبادت خویشتن.ھا  غوتدادن بعضی از طا دعوت -١
 ادعای علم غیب کند. کسی که -٢
 را زنده کند.ھا  مرده تواند می ادعا کند که او کسی که -٣

 ناقض چهارم: ادعا نمودن پیامبری: 
 علمای اسالم اجماع دارند ھر که مدعی نبوت شود، کافر است.

 :دگرد می و آنچه با مدعیان نبوت ملحق
توانم کتابی  می ادعا نماید که من بر معارضه قرآن توانا ھستم و کسی که

 الله متعالکه  چنان ی که بر پیامبران نازل شده انشا کنم،ھای کتاب ھمانند
 چنین مردمان فرموده است:درباره 
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ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ىٰ َوَمۡن أ ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َ وِ�َ إَِ�َّ َولَۡم يُو ٱ�َّ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
َح إَِ�ۡهِ َكِذبًا أ

نَزَل 
َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
ءٞ َوَمن قَاَل َسأ ۡ�َ ۗ ُ  .]٩٣[األنعام:  ﴾ٱ�َّ

و کیست ستمگرتر از کسی که بر الله دروغ بندد، یا بگوید: به من وحی «
شده حال آنکه به او چیزی وحی نشده است، و کسی که بگوید: مانند آنچه 

 .»الله نازل کرده است نازل خواھم کرد

 :ج و پیامبر او أپنجم: انکار و تکذیب الله ناقض
را تکذیب کند، به اجماع علما کافر و  ج و پیامبراو أکسی که الله
 نامسلمان است.

 ھای این ناقض: صورت
 شمرده نید تیاضرور از که ینیقیو یقطع یزیچانکارنمودن  -١

و انکار حرام بودن  ن فرضیت نماز و زکات؛ مانند انکار نمودشود می
 سود و زنا و یا خوردن گوشت خنزیر.

انکار چیزی از اسمای الله تعالی و صفات او، بدون وجود شبھۀ جھل  -٢
 و تأویل.

 انکار حرف و یا آیت و یا سورتی از قرآن کریم. -٣
 شدن وجود اختالف و تناقض و تحریف در قرآن کریم. مدعی -٤
 انکار سنت نبوی شریف. -٥
 شدن پس از مرگ و محاسبه و جزا. دهانکار و ردنمودن زن -٦
مسلمان نیستند مانند یھود و نصارا و کسانی که  تکفیرنکردن -٧

 پرستان. مجوس و ملحدان و بت
 خروج حق ای شیگنجا مردم، از یبرخ یبرا که باشد معتقد ھرکس -٨

 خروج یبرا که یشیگنجا مانند دارد، وجود ج محمد عتیشر از
 . است کافر، داشت وجود ÷یموس عتیشر از ÷خضر
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بودن آن با دلیل قطعی ثابت است،  شمردن اموری که حرام حالل -٩
 بدون وجود شبھه و تأویل.

 مدعیان نبوت.نمودن  تصدیق -١٠
طور خاص برای ه تنھا و ب ج شدن اینکه رسالت پیامبر مدعی -١١

 ھا است. عرب
نمودن اینکه الله متعال راضی است که با ذات اقدس او، کسی  ادعا -١٢

 و غیره خوانده شوند.از مردمان صالح 
به آنچه که الله  لبستن به ام المؤمنین عایشه صدیقه تھمت -١٣

بستن به  متعال او را از آن پاک و مبرا اعالن نمود و ھمچنین تھمت
 .ج سایر امھات مومنین ھمسران پیامبر

 پس ھر امری که باعث محقق شدن تکذیب الله متعال و تکذیب پیامبر او
 . رود می قض اسالم به حساب، ناقضی از نواشود می ج

لیکن الزم به تذکر است که باید بین تکذیب یقینی و گمانی فرق 
گذاشت، به این معنا که: بین تکذیب خبری که مبتنی برندانستن دلیل و یا 
غایب بودن آن و یا مشکوک بودن در ثبوت آن و یا تکذیب کننده تأویلی در 

، و بین تکذیب کند می از او دفعمعنا و مفھوم خبر دارد که حکم تکذیب را 
ثبوت آن یقینی و معنای آن معلوم و معروف است، فرق باید  خبری که

گذاشت. و علما در مورد خبری که ثبوت آن یقینی و معنای آن معلوم و 
 معروف است اجماع دارند که تکذیب آن ناقضی از نواقض اسالم است.

که بر  شود مینده حکم ندر حاالت فوق الذکر تا وقتی به کفر تکذیب کن
بر و درستی معنای آن برایش بیان گیرد و ثبوت خوی اقامه حجت صورت 

 گردد.

 داشتن در امری از امور دین: ناقض ششم: شک



 های از توحید درس   ١٣٨

شکی است که منافی و متضاد با امری باشد آن این گونه شک عبارت از 
در صدق اخباری که از  کسی کهکه تصدیق آن بر بنده واجب است، پس 

به مردم رسیده شک نماید، چنین شخص،  ج جانب الله متعال و پیامبر او
 کافر و نامسلمان است.

پس تکذیب نمودن و شک داشتن، با امری که تصدیق آن بر بنده واجب 
 است منافات داشته و در تضاد قرار دارد.

  ھای این ناقض: از صورت
 . انکافران و مشرک کفر داشتن در شک -١
 شدن پس از مرگ. کردن در زنده شک -٢
بودن آن از ھرگونه تحریف و  و محفوظقرآنکریم  کردن در ثبوت شک -٣

 تبدیل.

ورزیدن با  دشمنی ، وج و پیامبر او أورزیدن با الله ناقض هفتم: دشمنی
 اسالم:

ورزیدنی که بر بنده واجب است در  ورزیدن با دوستی و محبت دشمنی
، یا دین ج ، یا پیامبر اسالمأبا الله کسی که؛ پس گیرد می تضاد قرار

اسالم، دشمنی ورزد و از آنان متنفر باشد، چنین شخص کافر و از ملت 
 اسالم خارج گردیده است.

 :دگرد می و آنچه با این نوع ناقض ملحق
دادن به دین مقدس  و دشنام ج و رسول او أدادن به الله دشنام -١

شمردن مقام  و تنقیص و کم الھیشمردن ذات اقدس  و کم اسالم
 .ج رسول اکرم

دادن ایشان بطور عموم و  و دشنام ج منی با اصحاب پیامبردش -٢
 شتکفیرنمودن ایشان. این برخالف کسی است که گروھی از صحابه
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، وی در ھمچو دھد می را به سبب شبھۀ که بر او پیدا شده دشنام
 .شود میشمرده نحالت مرتکب گناه کبیره شده است و تا ھنوز کافر 

کنندگان احادیث صحیح  و راویان و نقل دشمنی با امامان دین -٣
 کنندگان شریعت اسالمی و تکذیب ایشان به وجه عموم. حملو

 ج کردن به ذات الهی و آیات و رسول او استهزاء و مسخره ناقض هشتم:
کفر است، زیرا  ج کردن به ذات الھی و آیات و رسول او استھزاء و مسخره

با محبت و تعظیمی که در قبال ایشان بر بنده واجب است، در تضاد قرار 
 دارد.

 :دگرد می و آنچه با این نوع ناقض ملحق
 .أاھانت به کتاب الله -١
 شمردن یکی از شعایر دین اسالم و مقدسات آن. سبک -٢

 منان:گرفتن از مؤ فاصله ناقض نهم: دوستی با کفار و
 دو امر است: این نوع ناقض شامل

و موافقت با عقاید و باورھای آنان و  داشتن کفار و دین ایشان دوست -١
 بودن به آن. راضی

 رساندن به آنان در برابر مسلمانان. یاری -٢
 ھای این ناقض: از صورت

 جاسوسی به نفع کفار علیه مسلمانان. -١
و  شان کفریھای  دادن کفار در عیدھا جشن تھنئت و تبریکی -٢

 به عملشان  در اعیادھا  آن اعمال کفری و شرکی کهبودن از  راضی
 آورند. می

تا با آنان بخورد  کند می اشتراکشان  ھای در عیدھا و جشن کسی کهاما 
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 و بنوشد و به آھنگ و موسیقی و فسق و فجوری که در چنین محافل صورت
انکار نموده را شان  کفر و شرک خویش استماع نماید، لیکن در دل گیرد می
، چنین شخصی بر کنارۀ ھالکت قرار گرفته است و بیم آن کند مین ییدو تأ

که اگر عقوبتی و عذابی الھی بر آنان فرود آید وی نیز شامل  رود می بر وی
 آنان گردد.

، یا گیرد می بنانمودن معابدی که در آن غیر الله مورد عبادت قرار -٣
رجال  وھا  نمودن در بنای کلیساھا و مساکن راھب کمک و ھمکاری
که غیر از الله متعال ھای  و بنای گنبدھا و مشھد دین یھود و نصارا

 .شوند می در آنجا خوانده و عبادت
کنندگان شریعت اسالمی، از جمله علما و  جنگ و دشمنی با حمل -٤

کردن و فشارآوردن برایشان به قصد  دعوتگران و صالحان و تنگ
اردادن ایشان اینکه مانع پیشرفت دعوت اسالمی و تحت فشار قر

 گردد.
آنان، با  ن علیه اسالم و مسلمین و ستیزه بادست بکارشد -٥

رساندن به  ساختن آنان، و یاری ضعیفبه خاطر  سعی کردن، و توھین
 کفار تا بر مسلمانان مسلط گردند.

 اسالم: دانی و متنفرشدن از آئین و برنامۀگر ناقض دهم: روی
سرپیچی و رویگردانی کند،  ج و پیامبر او أاز اطاعت الله کسی که

 کافر و نامسلمان است؛ زیرا وی تابع دین الله متعال نبوده، نسبت به
و از کارھای حرام نیز دست  کند میپروا و به آن عمل ن بی الھی ھای فرمان

 مگر اینکه موافق ھوا و ھوس او باشد. دارد میبرن
 ھای این ناقض: از صورت

و عملی کردن  ج و رسول او أللهآنکه براین باور باشد که اطاعت ا -١
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 اوامر ایشان بر وی واجب و الزم نیست.
 هب گردانی کند، رویبطور مطلق  ج و پیامبرش أآنکه از اوامر الله -٢

و از واجبات دینی  نکند عمل آن به و نیاموزد امور دین را که گونۀ
الھی یا  ھای فرمان ترک به است نپرسد، ونسبت که بر وی الزم

 و باشد پروا بی شرعی، احکام از اطالعی دوری از کارھای حرام و بی
چیزی را عملی  ج و رسول او أاطاعت و فرمانبداری اللهبه منظور 

 نکند.
پایبند  ج و رسول او أاطاعت و فرمانبری از اللهبه خاطر  کسی کهاما 

ن نامیده به امور دین باشد و اموری را انجام دھد که به سبب آن مسلما
شود، لیکن در بعضی از گناھان واقع گردد، چنین شخص با ارتکاب آن کافر 

 .شود میگفته ن
: ترک نمودن نماز است؛ زیرا دگرد می * و اموری که به این ناقض ملحق

ترک کند، آن را  بطور مطلق کسی کهو  دین استھای  نماز ستونی از ستون
: فرماید می سرویگردان و سرپیچی نموده است. عمر فاروق أاز دین الله

 ».نماز را ترک کند، سایر امور دین را به آسانی ترک خواھد نمود کسی که«
کامل قرار داشته و منافی  فصل: نواقض مذکور با کلمه شھادت در تضاد

به  و غی که وادار به کفر نشدهو اگر انسانی مسلمان، عاقل و بال آن است
وارد شده معذور نباشد، سپس مرتکب یکی از این نواقض ای  بھهخاطر ش

و اگر در ھمچو حالت و باور  باشد می گردد، مرتد محسوب شده و کافر
 :فرماید می بمیرد، بطور ھمیشه در آتش دوزخ خواھد ماند. الله متعال

ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ ﴿
ُ
َ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ

ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 
َ
ۡ�َياأ ۡصَ�ُٰب  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َوأ  ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]٢١٧[البقرة: 
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رد، پس ینش برگردد و در حال کفر بمیو ھرکس از شما که از د«
 یاند و در آن برا شان اھل دوزخیشده و اا و آخرت تباه یاعمالشان در دن

 .»شه خواھند ماندیھم
در باطن مرتکب یکی از این نواقض یا برخی آن شد و تظاھر  کسی کهو  

به اسالم نمود، چنین شخص منافقی است که نفاق اکبر را مرتکب شده 
، و اسرار و باطن او را به الله کنیم می است، و با او در ظاھر معامله مسلمان

 گذاریم تا آنکه کفر ظاھر و بواحی از او سرزند. می تعالم

 فصل: نواقض اسالم دو مرتبه دارد: 

 مرتبه اول: کفر بواح یا ظاھر:
که در کفر او شک و شبھه و  دگرد می این نوع کفر بر کسی اطالق

جھل و نادانی به خاطر  ابھامی وجود نداشته باشد و احتمال آن نرود که وی
ناچاری معذور شناخته شده باشد. مانند کسی که منسوب به و یا تأویل و 

و  أالله کسی کهو یا  باشد، یا غیر الله را عبادت کند دینی، غیر از اسالم
 و یا کند می و به امور دین استھزا و مسخره دھد می را دشنام ج رسول او

 و تیاضروراز  که ینیقیو یقطع یزیچیا اند  منکر قرآن و سنتکسانی که 
 ظاھرا قطعیت و یقینی بودنحالی که  در کنند می را انکار است نید یحتم

 دانند. خوب میآن را 
و  شود می حکمشان  به کافر بودن گیرند میکسانیکه زیر این مرتبه قرار 

مانند مشروط به اینکه از کافر  می اینکه دایمی و ابدی در آتش دوزخ
 در وقت مرگ متیقن باشیم.شان  ندبو

ِ وَ ﴿ :فرماید می متعالالله  ِينَ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ ن �َۡسَتۡغِفُرواْ  ٱ�َّ
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ  ٱۡ�َِحيمِ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا
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  .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣
بخواھند ھر  ای مشرکان آمرزشکه بر شایسته نیستپیامبر و مؤمنان را «

چند که خویشاوند باشند، پس از آنکه برایشان روشن شد که آنان اھل 
 .»اند دوزخ

 مرتبه دوم: کفری که ظاھر و بواح نیست:
 و آن بر دو قسم است:

که صاحب چنین عقیده  رود می قسم اول: در این قسم کفر احتمال آن
و یا  ا از دادن عقلو ی ناچاریود، و آن به سبب اجبار یا معذور دانسته ش

و نیاز دارد که  سازد می مثل تأویل یا جھلی که وی را معذورای  شبھه وجود
آن را  حجت بر وی قایم گردد، اگر حجت و دلیل به وی رسید و معنای

درست دانست، لیکن باوجود آن، بر عقیدۀ کفری خود اصرار و پافشاری 
 کرد.نمود، میتوان حکم کفر را بر وی جاری 

گمراه که منکر ھای  بنابراین علمای کرام از تکفیر نمودن بعضی از فرقه
برخی از اسما و صفات الله متعال شدند، به دلیل وجود شبھۀ تأویل، امتناع 

حکم نمودند، و ابراز داشتند که، شان  ورزیدند، لیکن بر مبتدع و فاسق بودن
با نصوص کتاب و سنت  وجود شبھه به نزد ایشان ساحت آنان را از مخالفت

 شان حکم نشود. که بر کافربودن دگرد می ، لکن مانع آنسازد مین پاک
توان گفت که صاحب آن مرتکب عمل کفری شده  و در این نوع کفر می

است، نه اینکه مرتد شده است تا آنکه شروط تکفیر نمودن وی محقق و 
 موانع آن دور گردد. 

قض مختلف فیه باشد، و نگرنده را قسم دوم: آنست که این ناقض، از نوا
 در التباس و ابھام قرار دھد که نتواند کافر بودن او را ترجیح دھد.

 از اینرو اھل علم در مورد بعضی از نواقض اختالف نظر دارند، از جمله:
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پروایی و تنبلی، بدون آنکه فرض بودن نماز را  بی اول: ترک نماز از روی
تکبر ورزد و رویگردان شود. و رأی درست و صحیح انکار کند و یا از ادای آن 

کسی ، کافر است، و کند می آن است که کسی که نماز را بطور مطلق ترک
خواند، چنین شخص فاسقی است که  نمی خواند و گاھی می گاھی نماز که

به خاطر تفریط و تنبلی در ادای نمازھای فرضی به عذاب تھدید شده است، 
 . گردد میلیکن محکوم به کفر ن

شخص اند  و این رأی وسط و میانه در بین دو رأیی است که گفته
گوید  می و رأی دیگری که دگرد می کافرھم مسلمان به سبب ترک یک نماز 

 .گردد مینترک کند، کافر ھم ماز را بطور مطلق اگر شخص مسلمان ن
آموزد و  می دوم: سحر یا جادو: علما در مورد کافربودن کسی که سحر را 

با سحر سروکار دارد، اختالف نظر  کسی کهو  دھد می به دیگران تعلیم
و محقق  گیرد میدارند. و درست آن است که سحر و اعمال سحری صورت ن

مگر با شرک اکبر و کفر ورزیدن، از جمله کمک خواستن از  گردد مین
و  کردن و نذرگرفتن به وسیله ذبحھا  آن بهجستن  تقرب ھا و شیطان

و  آن دستور فرموده استبه تعظیم و توقیر  أاموری که الله شمردن سبک
، ھیچ دھد می بودن کسی که چنین اعمال را انجام اھل علم در کافر

 اختالفی ندارند.
 بندی را نیز سحر پنھانی و چشمھای  لیکن بعضی از علما حیله و نیرنگ

بعضی از  واسطهه که بھایی  گری ھا و حیله نامند، و برخی از علما نیرنگ می
افگند را نیز سحر  می دواھای که بر عقل و ھوش و حس و جان انسان تأثیر

 کنند میساحران را مطلقا تکفیر ن ه این خاطر این عده علما ھمۀب اند. خوانده
 شوند، اگر سحر او از راه شیاطین وتا آنکه از کیفیت سحرشان متیقن 

شمارند، و اگر سحر  می کافربود، او را ھا  آن بهجستن  تقرب خواستن و کمک
و جزا داده شود تا از این که باید تعزیر اند  او از راھی دیگری بود؛ حکم کرده
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 گویند. نمی داری کند، و او را کافرکار خو
ترک زکات و روزه و حج، بعضی از علما به این نظراند که اگر  سوم:

منکر  و اگر دگرد می مسلمانی یکی از این فرایض را ترک کند، کافر
بودن آن نباشد، لیکن درست و صحیح آنست که با ترک نمودن این  فرض

بودن آن نباشد و اگر منکر  که منکر فرض مادامی شود میفرایض کافر ن
 أبودن آن بود در چنین حالت کافر است، زیرا او دستور الله وجوب و فرض

 را انکار نموده است.  ج و پیامبر او
وارد شده که تارک این فرایض در روز آخرت در این باب احادیث صحیح 

طرف دوزخ ه طرف جنت و یا به ؛ سپس یا بشود می عذاب و شکنجه
، و این دلیل بر آن است که تارک این فرایض حتما کافر شود می فرستاده

 .شود مین
 سازد میفصل: بعضی از اعمال است که مسلمان را از دایره اسالم خارج 

کسی ، بطور مثال: باشد می از چندین جھت کفرو  حاوی چندین ناقض زیرا
آن را  و در عین وقت الله متعال نازل فرموده حکم نکندبر وفق آنچه  که

ترجیح داده و بھتر  أو حکم و داوری طاغوتھا را بر حکم الله حالل بداند
 بداند، چنین شخص از چندین جھت کافر گردیده است:

آنچه الله متعال نازل فرموده * یکی به این جھت کافر است که به غیر 
 قرارداده است. أشریک الله یدر حکم و داورو خود را  ،حکم نموده

 تیاضرور از که ینیقیو یقطع * دوم به این سبب کافر است که حرام
 را حالل دانسته است. استدر دین حرام ی که حتم

را تکذیب  ج و رسول او أ* و سوم به این سبب کافر است که الله
ترحیح داده و بھتر  ج و رسول او أنموده و حکم طواغیت را بر حکم الله

 شمرده است.
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چیزی که باید دانست این است که بعضی از کافران و مرتدشدگان در 
بر و تکذیب الله متعال و ، برخی در شرک اکشوند می چندین نواقض واقع

و بنده  شوند می غیره واقعو تنفر از دین اسالم و دوستی با کفار و  رسول او
بوده،  تر بزرگ ھر قدر بیشتر در این نواقض واقع گردد، به ھمان اندازه کفر او

بینند، چون وجه  می و به ھمان اندازه در برابر آن عذاب سختر و شدیدتر
یک است و  شوند می مرتکب ناقضی از نواقض اسالمکسانی که  مشترک میان

  اند. آن اینکه از دایره اسالم خارج شده

 فصل: کفر دو نوع است؛ کفر ظاهری، و کفر باطنی یا نهانی:
کفر باطنی بستگی به حال و احوال بنده با پروردگارش دارد؛ شاید او در 
باطن مرتکب یکی از نواقض اسالم گردد، ولی در ظاھر خود را به مردم، 

در چنین حالت منافق بوده و با وی معامله یک  ؛ ویکند می مسلمان معرفی
، اما در روز آخرت در زمره کافران و در آتش دوزخ گیرد می مسلمان صورت

 برای ھمیشه خواھد ماند.
گردد، لیکن در اسالم و شاید ھم کسی در ظاھر مرتکب یکی از نواقض 

، یا دھد می عقل خود را از دست کسی کهحقیقت وی معذور است، مثل 
، یا اینکه شخص جدیدا شود می لی که به سبب جھلش معذور شمردهجاھ

که بر  شود می مسلمان شده است و بر زبان او بعضی از سخنان کفری جاری
آن عادت گرفته ولی معتقد به آن نیست؛ چنین شخص شاید در ظاھر 
محکوم به کفر گردد، لیکن در باطن شاید عذری داشته باشد که وی به 

 اشد. سبب آن معذور ب
؛ اگر بر دگرد می او در دنیا حشر انسان در روز قیامت نظر به خاتمۀ ھمانا

کفر مرده باشد با کافران و اگر مومن از دنیا رفته باشد با مومنان حشر 
 خواھد شد.
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 امور مسلمانان ایولیاو در مورد تکفیر نمودن شخص، اصوال علما و یا 
و شاید ھم امر تکفیر نظر به شرایط و  کنند می حکم تکفیر شخص را صادر

 حوادث غیر مترقبه، از این اصل خارج گردانیده شود.
و چیزی مھمی که بنده مسلمان متوجه و مواظب آن باشد این است که 

پروا باشد و عجوالنه حکم تکفیر کسی را صادر  بی در تکفیر شخص نباید

َما« :ج موده پیامبرنکند تا آنکه کفر او ظاھر و واضح گردد. به دلیل فر ُّ�
َ
� 

ِخيهِ  قَاَل  اْمِرئٍ 
َ
َحُدُهَما بَِها بَاءَ  َ�َقدْ . اَكفِرُ  يَا :أل

َ
  قَاَل  َكَما اَكنَ  إِنْ  أ

َّ
 رََجَعْت  َو�ِال

 ١.» َعلَيْهِ 
 ای کافر! ھمانا کلمۀ مذکور ش بگوید:مسلمان ھرگاه شخصی به برادر«

آن شخص ( گفته بودکه  چنان ، اگرکند می گشتکفر) به یکی از آندو باز(
 ». دگرد می باز خود اوکافر بود) خوب، در غیر آن کفر به 

 شنیده است که ج که از پیامبر کند می روایت سھمچنان ابوذر

ُ�ْفرِ  رَُجالً  َداَع  َمنْ « فرمود: می
ْ
وْ  بِال

َ
ِ  َعُدوَّ  قَاَل  أ   َكَذلَِك  َولَيَْس . ا�َّ

َّ
 َحارَ  إِال

 ٢.»َعلَيْهِ 
و وی فر بخواند و یا اینکه او را دشمن الله بخواند اشخصی را کآنکه «

  ».گردد میچنین نباشد، حرفش بر خودش باز
گاھی در مورد کسی است که در وقت دشنامیا پروایی  بی دادن و یا با ن آ

ندارد. اما را کردن  و یا کسی که اھلیت این حکم گوید می شخصی را کافر
کردن بر کسی اشتباھی کند، وی  در حکم عالم مجتھد اگر در وقت ضرورت

روی و از ھوای  عدالتی و زیاده بی مأجور است، به شرطیکه در حکم خود

 .بمتفق علیه به روایت عبد الله بن عمر -١
 متفق علیه. -٢
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نفس پیروی نکرده باشد، در این صورت وی در اجتھاد خود اجر برده و 
 اشتباه او مورد مغفرت قرار خواھد گرفت.

، به خص مرتد واجب استدارند که کشتن شنظر فصل: علما باھم اتفاق 

َل  َمنْ «: ج پیامبر اکرم دلیل فرمودۀ  ١.»فَاْ�تُلُوهُ  ِدينَهُ  بَدَّ
 ».دیبکش را او دھد رییتغ را نشید ھرکس«

مرتد بمیرد، نباید غسل داده شود، و نه کفن شود و نه نماز  کسی که
ن ینچھم وی خوانده شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نگردد، جنازه بر

ش جائز یو پس از مرگ او دعای مغفرت برا برد نمی ارث او ازسی کچیھ
 نیست.

اما در مورد درخواست توبه از مرتد، این مسأله به اجتھاد حاکم یا قاضی 
 به اسالم دوباره برگردد، یا اینکهمرتد ، اگر امید داشت که گیرد می ارتباط
وی پیش آمده که به سبب آن از دین برگشته است، در این  برای  شبھه

دھد تا توبه کند و به اسالم برگردد،  مھلت او به روز سه تواند می صورت حاکم
اگر توبه نکرد و بر کفر اصرار ورزید درین حالت حکم مرتد را بر وی جاری 

 زد و باید کشته شود.سا
اگر امام یا حاکم دید که عجله در کشتن او مصلحتی برای مسلمانان 

تدشدنش به مسلمانان سخت و اذیت و آزار او بعد از مر کسی کهاست، مانند 
و یا اینکه در  کند می شدید است، یا اینکه به نفع دشمنان اسالم جاسوسی

پس  ،دگرد می تأخیرنمودن کشتن او فتنه و ضرری عاید اسالم و مسلمانان
باید در کشتن او شتاب و عجله نماید، به شرطی که پیش از دستگیری و 

 دست یافتن بر او، توبه نکرده باشد.
ما را مسلمان و بر اسالم پیدار نگھدار و ایم  که زنده پروردگار! تا لحظۀ ای

 .بصحیح بخاری به روایت عبد الله ابن عباس -١
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مردمان با خود بگیر و ما را به سوی  میریم ما را مسلمان از دنیا می وقتی
صالح یکجا بساز و از شرمندگی دنیا و عذاب آخرت نجات فرما، زیرا تویی 

 .یصاحب رأفت و مھربان

 ا كثريً آله وصحبه وسلم تسليامً  وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل
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