
 
 
 

 حقیقت توحید
 
 
 
 

 مؤلف:
 شیخ محمد حسان

 
 
 

 مترجم:
 امین پور صادقی

 
 
 
 
 



 دیتوح قتیحق :کتاب عنوان

 حقیقة التوحید عنوان اصلی:

 محمد حسان خیش نویسنده: 

 یپور صادق نیام :ترجمه

 اتیو اله دیتوح موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ١٤٣٧شمسی، ربیع األول ١٣٩٤دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای

www.aqeedeh.com 
 

 book@aqeedeh.com ایمیل:
 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 

www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 

www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 

www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

 
contact@mowahedin.com 

 
 
 

 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 9 ............................................................................................. چهارم چاپ ي مقدمه
 17 ............................................................................................. سوم چاپ ي مقدمه

 19 ................................................................................................................... مقدمه

 33 .................................................................................. »اهللا إال إله ال: «اول فصل

 35 ........................................................... اثبات و ینف .... اهللا إال إله ال: اول مبحث

 62 ................................................................... :کند یم اثبات آنرا دیتوح ي کلمه آنچه

 63 ................................................................................................. :تیربوب دیتوح -1

 63 ................................................................................... :تیربوب دیتوح بر ینقل لیدال

 71 .......................................................................... :تیربوب دیتوح باب در یعقل ي ادله

 79 ................................................................................................. :تیالوه دیتوح -2

 87 ..................................................................................... :صفات و اسماء دیتوح -3

 88 ............................................................................................................. :اول ي قاعده

 89 ............................................................................................................. :دوم ي قاعده

 92 ............................................................................................................ :سوم ي قاعده

 92 ......................................................................................................... :چهارم ي قاعده

 93 ........................................................................................................... :پنجم ي قاعده

 94 ........................................................................................................... :ششم ي قاعده

 96 ............................................................................................................ :هفتم ي قاعده

 97 .......................................................................................................... :هشتم ي قاعده

 98 .............................................................................................................. :نهم ي قاعده



 حقیقت توحید   4

 102 ...........................................................................................................:دهم ي قاعده

 103 ................................................................................. قاعده نیآخر: ازدهمی ي قاعده

 105 ........................................................... براء و والء...  اهللا إال إله ال: دوم مبحث

 106 ......................................................................................... :الوالء يلغو يمعنا -1

 107 ................................................................................ :والء يمعنا یاصطالح فیتعر

 108 ..............................................................................................:براء يلغو یمعن -2

 108 ................................................................................. :براء يمعنا یاصطالح فیتعر

 135 ............................................................ :کند ینم نقض را براء  اصل که یاستثنائات

 144 ........................................................ :نیمشرک و کفار مارانیب ادتیع مورد در اما

 147 ................................................... عتیشر میتحک...  اهللا إال إله ال: سوم مبحث

 151 .......................................... اعتقاد کفر انواع در میابراه بن دمحم شیخ مهم مقوله

 181 ................................................................................ :االسالم خیش کالم يمعنا اما

 182 ............................................................................................ :یشرع و يادار نیقوان

 205 ......................................................................... اهللا إال إله ال شروط: دوم فصل

 207 ................................................................................... شروط نیا اصل: مقدمه

 211 ............................................................................................... »:اهللا إال إله ال« يمعنا

 219 ......................................................................................................... :شرط ينامع

 221 ...................................................................................... علم شرط: اول مبحث

 239 ............................................ :دیتوح به جاهل حکم و حال انیب در مهم يامساله

 242 ......................................................................... :جاهل بر حجت ي اقامه مقررات

 247 .................................................................................... نیقی شرط: دوم مبحث

 247 ............................................................... نیقی به دنیرس و دیترد و کش نداشتن

 255 .................................................................................. قبول شرط: سوم مبحث



 5 فهرست مطالب

 261 .............................................................................. ادیانق شرط: چهارم مبحث

 271 ................................................................................ صدق شرط: پنجم مبحث

 281 ............................................................................ اخالص شرط: ششم مبحث

 293 ................................................................................ محبت شرط: هفتم مبحث

 293 ...........................................................................:یدشمن و نفرت با یمناف محبت

 321 .................................................................. :اقرار و نطق شرط: هشتم مبحث

 325 ................................................................... طاغوت به کفر شرط: نهم مبحث

 329 ...................................................................................... طاغوت به کفر یچگونگ

 329 ..................................................................... :طاغوت به ياعتقاد کفر یچگونگ -1

 329 ......................................................................... :طاغوت به یقول کفر یچگونگ -3

 332 ........................................................................ :طاغوت به یعمل کفر یچگونگ -3

 334 ...................................................................................................................... مسأله

 335 .............................. »اهللا إال إله ال« ي کلمه بر افتنی وفات شرط: دهم مبحث

 339 .......................................................................... يضرور و مهم يها يادآوری

 339 ........................................................................................................ :اول يادآوری

 339 ........................................................................................................ :دوم يادآوری

 342 ....................................................................................................... :سوم يادآوری

 345 .................................................................................................... :چهارم يادآوری

 355 .......... صاهللا رسول محمد به شهادت د،یتوح ي کلمه از دوم بخش: سوم فصل

 357 ................................................................................................................. مقدمه

 363 ................................................................. ح اهللا رسول به مانیا: اول مبحث

 365 ........................................ صاهللا رسول به مانیا وجوب بر یعقل و ینقل ي ادله

 365 ............................................................................................................ :قرآنی دالیل



 حقیقت توحید   6

 367 .............................................................................................................. ينبو لیدال

 371 ........................................................................... :لیانج و راتتو یگواه و شهادت

 372 ............................................................................................................ :یعقل لیدال

 379 ................ .است داده خبر آنچه هر در ح اهللا رسول قیتصد: دوم مبحث

 دست و فرموده امر آنچه هر در ح اهللا رسول از اطاعت: سوم مبحث
 397 ................................. است بازداشته و کرده ینه آن از آنچه هر از دنیکش

 415 ....................... يروادهیز و غلو بدون ح اهللا رسول محبت: چهارم مبحث

 421 .................................................................... :آن حدود و محبت نیا اتیمقتض از

 433 ................................................ باشد یم تناقض در دیتوح با آنچه: چهارم فصل

 441 ........................................................................................................ شرك سرآغاز

 449 .......................................................................................................... :اکبر شرك اما

 452 .............................................................................................. صغرا شرك: دوم نوع

 459 ............................................................. دیتوح کردن  محقق فضل: پنجم فصل

 461 .......................................................................................................... :اول ثیحد

 469 .......................................................................................................... :دوم ثیحد

 471 ..................................................... )کارت صاحب ای بطاقه ثیحد: (سوم ثیحد

 475 ...................................................................................................... :چهارم ثیحد

 477 ........................................................................................................ :پنجم ثیحد

 477 ........................................................................................................ :ششم ثیحد

 478 ........................................................................................................ :هفتم ثیحد

 479 ....................................................................................................... :هشتم ثیحد

 479 .......................................................................................................... :نهم ثیحد



 7 فهرست مطالب

 480 ......................................................................................................... :دهم ثیحد

 483 ................................................................................................................. خاتمه

 
 
 





 
 
 

 چاپ چهارم ي  مقدمه

حمد و ستایش براي پروردگار جهانیان است، ستایشی که شایسته وجه و بزرگی و 
 توانند وصف جالل و عظمتش را بکنند و نمی است، چه که وصف کنندگاناش  پادشاهی

و اندیشمندان در  پی برند و دانشمندان و علمااش  توانند به کنه عظمت و بزرگی نمی
 کنند. داناترین خلق به حق جالله او را چنین وصف کرده و می برابر قدرت او اظهار عجز

  وََجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  إِنَّ « فرماید: می
َ

  َ�نَاُم، ال
َ

ُ  يَنْبيَِغ  َوال
َ

نْ  هل
َ
ِقْسَط  َ�ِْفُض  َ�نَاَم، أ

ْ
 يُْرَ�عُ  َوَ�ْرَ�ُعُه، ال

 َكَشَفهُ  لَوْ  انلُّورُ  ِحَجابُهُ  اللَّيِْل، َ�َمِل  َ�بَْل  انلََّهارِ  َوَ�َمُل  انلََّهاِر، َ�َمِل  َ�بَْل  اللَّيِْل  َ�َمُل  إيَِلْهِ 
ْحَرقَْت 

َ َ
هُ  إيَِلْهِ  اْ�تََ�  َما وَْجِههِ  ُسبَُحاُت  أل خوابد،  نمی براستی که اهللا متعال« 1»َخلِْقهِ  ِمنْ  برََصُ

آورد، عمل شب قبل  می اعمال را باال و پایینو براي او شایسته نیست که بخوابد، ترازوي 
شود. حجاب او نور است،  می از عمل روز و عمل روز قبل از عمل شب به سوي او بلند

  »سوزاند. می را آشکار نماید، انوار وجه او تا آنجا که بینایی اوست، از خلقتش رااگر آن
بارك به بسیار واال، طاهر و پاك و م گوییم حمد و ستایشی می حمد و ستایش او را

و زمینش و به وزن عرش و به مقدار ها  آسمان و به پريتعداد آفریدگان و کلماتش 
دهم که هیچ معبود به حقی جز اهللا نیست، یکتاست و شریکی  می رضایتش؛ و شهادت

براي او نیست. صاحب رحمت و بخشندگی و صاحب قدرت و بصیرت و توانایی است، 
نیاز است که نزاده و زاده نشده است و کسی همتا و  بیاي  هیکتاست، یگان واحدي

باشد. پادشاهی و حمد و ستایش براي اوست، براي او همانند و متضادي  نمی همگون او
نیست، از شبیه و نظیر منزه است، هیچ معبود به حقی جز او نیست و بازگشت به سوي 

 اوست. 
رگزیده و اختیار کرده، مخلوقات را خلق کرده و از تبیین کرده و روشن گردانیده و ب

                                           
 ).١٧٩( »إن اهللا ال ينام« قوله عليه الصالة والسالميف  ، باباإليامنتاب ك درمسلم  به روايت -١
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خالئق انبیاء را برگزیده و از انبیاء رسوالن را برگزیده و از رسوالن، پیامبران اولی العزم 
و از میان پیامبران  اجمعینعلیهمسالمهواهللاصلوات نوح، ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

را برگزیده و از میان دو خلیل  السالموعلیهمااهللاصلی اولوالعزم دو خلیل ابراهیم و محمد
عالمیان برتري داده است و به منظور ي  را برگزیده و او را بر همه حپیامبرمان محمد 

را با ها  آن و گذشتگان قرار داده وها  امتي  همهو سرور گرامیداشت او، امتش را سید 
دهم  می گرامی داشته است. و شهادتانبیاء و رسوالن است، ي  دعوت که وظیفهي  وظیفه

اوست و کسی است که او را برگزیده و خلیل خود قرار ي  بنده و فرستاده ح که محمد
داده و او امانت را ادا کرده و رسالت را تبلیغ کرده و امت را نصیحت کرده و 

کرده و در راه او جهاد  اینکه نداي او را لبیک گفته است. تا دهنموپروردگارش را بندگی 
زندگی، غمگین و هاي  تا اینکه منادي او را اجابت کرده و در طول روزها و شب

اندوهگین حرکت کرده و بر آتش کید و مکر و ستم گام نهاده و خواستار هدایت 
گمراهان به مسیر حق و ارشاد و راهنمایی افراد سرگردان و حیران بوده است، حتی که 

راست گردانیده و خائف را امان داده و نگران را  جاهل را تعلیم داده و کج و معوج را
آرام ساخته و نورانیت حق و خیر و ایمان را نشر داده است، همان طور که خورشید 

 کند.  می نورش را در زوایاي مختلف منتشر
و دریا در  کرد می شد پرتو افشانی می همچون ماه بود که هرگاه شادماناش  پیشانی

اي از آن جوابش را به سوال  شد: از گوشه می دست راستش بود که هرگاه از او سوال
او بود. بشارت دهنده و بیم ي  حنیفیت، دین قائم و استوار و برگزیده بخشید. می کننده

دهنده و چراغی فروزنده و نورانی و صاحب بهترین مقام در میان انبیاء بود، نیکوترین 
شان. بود و شیرینی و مسک پایانها  آن ي تمام کنندهي  یان انبیاء داشت، قطعهسخن را از م

به بهترین اقوال و برترین ي  قید و بندها و زنجیرها بود، دعوت کنندهي  ریشه کن کننده
 احوال بود. ترین  اعمال و صادق

بیم دهنده اي  دهنده اهللا عزوجل او را با هدایت و دین حق در نزدیکی قیامت، بشارت
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به سوي اهللا عزوجل طبق فرمان او و به عنوان چراغی تابان اي  کننده و به عنوان دعوت
را به ها  آن فرستاد و رسالت را با او به پایان رسانید و جاهالن را به وسیله او تعلیم داد و

یی کر ها گوش وسیله او از گمراهی به سوي روشنایی هدایت کرد و با او چشمانی کور و
ت رسوالن فرستاد و او را در زمان فتر عزوجلقلوبی غلف و در پرده را فتح کرد. اهللا و 

که زمین در اثر دعوتش  نمودرو را هدایت کرد و حجت روشنگر را آشکار با او ملتی کج
از تاریکی، نورانی گشت و با آن قلوب را پس از اختالف و چند دستگی، گرد هم  پس

که مردم دو دسته بودند، کسانی که مورد غضب و حالیتاد درورد. اهللا عزوجل او را فرسآ
با دین وسط و میانه آمد  بودند و دسته دیگر گمراهان غالی و افراطی. که او خداوندخشم 

و تجاوز از حدود، بر حذر داشت و ما را با حجتی که شب آن همچون ها  رويو از کج
 د. نمو شود ترك نمی روز است و جز هالك شده، از آن منحرف

ي را از امتش و پس پروردگارا او را از ما راضی بدار، رضایتی بهتر از آنچه که پیامبر
و رسالتش راضی گردانیدي. پروردگارا به او و خاندان پاکش و  رسولی را از دعوت

 د و به سنت او عملباش می اصحاب خوش یمن و با برکتش و بر هر کسی که بر هدایتش
کنند، سالم و درود و شرف و مجد و  می روز قیامت از او پیرويکند و کسانی که تا  می

 بزرگی فرست. 
اما بعد؛ حق همراه ما و باطل با غیر ماست، لیکن ما به خوبی به این حق شهادت و 

به و که در آن هستیم و نیز به خوبی  واقعیتیي  شهادتی عملی در حیطه ایم، گواهی نداده
به  که باطل با غیر ماست، اماحالیدرو  ایم تبلیغ نکردهاین حق را بر اهل زمین درستی 

که رسیدن  جان لباسی بر باطل بپوشاند و از آنخوبی توانسته تلبیس کرده و حق را همچو
 به حق شایسته است به خوبی توانسته رسیدن به باطل را نیکو جلوه دهد!!

ردید، گویا که در این هنگام است که حقی که در نزد ماست، منزوي شده و ضعیف گ
مغلوب شده است و آنچنان باطل بلند شده و نقش و نگار گرفته که گویا غالب شده 

 است.
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در اینجاست که ما به خاطر حقمان که ضعیف و منزوي شده و باطلی که بلند شده و 
شویم که از این دردمان به دو صورت که سومین حالتی  می نقش و نگار گرفته دردمند

کنیم. یا اینکه دردمان را سرکوب کرده و به صورت سلبی با آن  می بیربراي آن نیست، تع
مان شکست دهیم، که در اینصورت بر ناامیدي می را نشانگونه آنکنیم و این می برخورد

گزینیم و یا  می گیري کرده و عزلتو از جامعه و عالم کناره ایمکردهنفسی را نیز اضافه 
دهیم،  و منفعل و هیجان زده و گاهی با خون نشان می اینکه دردمان را به صورت متشنج

کنیم گرچه با این روش در پی دفاع و حمایت  که بدین گونه بار دیگر حق را زیانمند می
بر  ،از حق باشیم، چرا که اهل زمین در این هنگام و با دیدن این روش برخاسته از هیجان

 و بر باطلی که همراهافزوده  که همراه ماست یحقبه نسبت  شانترس وو عداوت  بغض
که بسیار آسان است که منهجی افزایند. درحالی می یاري آنبر و اصرار ورزیده  هاست آن

که آغازگر تحول و نظري در توحید و یکتاپرستی تقدیم کنیم. لیکن این منهج مادامی
مسلمانان نباشد و در واقعِ عملی و منهج  تغییري در منهج و روش زندگی و حیات

شان اثرگذار نباشد و در دنیاي مردم از نظر علمی و عقلی و عملی و عقیدتی و زندگی
جوهر بر ورق باشد ي  عبادي و اخالقی و رفتاري درخشش پیدا نکند و تنها همچون سایه

خواهد  گونهحوال اینرا تکرار کنیم، اوضاع و اها  آن و تنها مجرد کلمات زیبایی باشد که
 صحیح و سالم به اهل زمین تبلیغ کنند. اي  گونهرا ببود تا اینکه اصحاب حق آن

گردد که توانست براي تحقق توحید  می متجلی حدر اینجاست که عظمت رسول اهللا 
 هایی پراکنده در وسط صحرایی که جهل و شرك در آن موج دولت و حکومتی از جوان

باشد که هیچ بنایی در هیچ زمانی بر  آن بنایی بلند و سربرافراشته میزد، اقامه کند و  می
رسد.  نمی که این بناي بلند شکل گرفت، مطلقًا به طول آنکوتاهی زمانی ي  حسب فاصله

توحید برخاست، لیکن ي  هزار نسخه از عقیدهها  براي چاپ ده حدر آن روز رسول اهللا 
فدایش باد، این عقیده را با جوهر بر صفحات که پدر و مادر و جانم به  حرسول اهللا 

قلوب اصحابش با مدادي از تقوا و هدایت و هاي  را بر صفحهها  آن چاپ نکرد و بلکه
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 نور گماشت، که بدین سبب با علم و عمل و دعوت و ابالغ حق بدان گواهی دادند.
ن، در آنچه در حال حاضر امت بدان نیازمند است، محقق کردن توحید و شهادت بر آ

وي این توحید به س دعوتگران زمرهباشد. تا اینکه از  می برد، می که در آن به سر قعیتیوا
که از توحید گمراه  یگرنه چه کسی براي دعوت بشریتخالص براي اهل زمین باشند. و

این بشریت از غرق شدن ي  باشد؟ چه کسی نجات دهنده می ه و از آن فاصله گرفتهشد
باشد؟ چه کسی براي این بشري که علی رغم فراوانی نورها  می شركدر تنگنا و لجنزار 

باشد؟ چه کسی به فکر بشریتی باشد که  می د، ناصح و خیر خواهکن در تاریکی زندگی می
درحالت ها  خندند و همچون نیزه می گویند و همچون مجنونان می همچون مستان، هذیان

که در حالیهست در هر چیزيکشند و در جستجوي  می سقوط بوده و از درد رنج
که از منهج و شریعت اهللا عزوجل منحرف باشد، لیکن زمانی می حقیقت مالک هر چیزي

 شده، همه چیز را گم کرده است؟!! چه کسی نور را براي کسانی که در تاریکی زندگی
شان با نور توحید و ایمان روشن است کسی کنند، هدیه کند، آیا جز کسانی که قلوب می

تواند نداي اهللا و  می را شنیده ح؟ چه کسی جز کسی که نداي اهللا و رسولش هست
ترین  رسولش را به گوش بشریت برساند؟ چه کسی به فکر اهل زمین جز خالص

 باشد؟ می موحدین اهل زمین
اینجاست که حجم امانت و مسئولیت سنگین بهترین امت که براي مردم بیرون آورده 

 اند، اهل زمین به سوي آن، که بدان مکلف شده وتوحید و دعدر محقق کردن ت اند، شده
شود که  می گذرد مگر اینکه بر یقین ما افزوده می د. هیچ روزي نیست کهگردمی متجلی

گام عملی اول در نصرت و پیروزي و تمکین در دنیا و بلکه سعادت دنیا و آخرت، 
و آنچه که  شدبا می آنمحقق کردن توحید با تمام شمولیت و کمال و صفات و پاکی 

  باشد. می بشریت به طور عام و امت به طور خاص بدان نیاز دارند، توحید
را با باشد که آن می در لباسی جدید در چاپ چهارم »حقیقت توحید«و این کتاب 

که در برخی از آن آماده کردم چناني  گذشتههاي  چاپ هايدقت در بسیاري از بخش
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ام و بعد از فضل و عنایت اهللا و در مواردي چیزي کاستههاي آن چیزي اضافه بخش
و  توحیدبه نسبت  مدق و غیوراضل و صابسیاري از برادران في ها نصیحت عزوجل، از

نصیحت هر نصیحت  ،دم. و با مسرت و تقدیر فراواننمومنهج حق استفاده  انپیرو
به منظور صفاي قلوب و را  هاردم و بدین ترتیب برخی از نقلامینی را اجابت کي  کننده

مردم ترین  و برادري اهل ایمان حذف کردم. به اهللا سوگند که من از حریصها  دل سالمت
 در دوستی و محبت با دوستان و برادرانم هستم. 

ها  آن پیروي کرده و بر منهجها  آن سلف و کسانی که ازي  و به نقل از کتب ائمه
مقصود اهللا عزوجل و به نسبت  انمردمترین  فهیمها  آن اکتفا کردم، چه که اند، حرکت کرده

باشند و از دیگران به حق داناترند و در این مورد جاي هیچگونه تعجبی  می رسولش
، در صحیحین از عبداهللا بن باشد می گواه این مطلب ح نیست چرا که شهادت رسول اهللا

ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�، انلَّاِس  َخْ�ُ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س مسعود ِ
َّ

 يَلُوَ�ُهْم، اذل
ينَ  ُ�مَّ  ِ

َّ
ها  آن بهترین مردم، مردمان قرن من هستند، سپس کسانی که پس از« »يَلُوَ�ُهمْ  اذل

چه زیبا  اهللارحمهامام ابن ابی العز حنفی  .1»آیند ها می آن آیند و سپس کسانی که پس از می
که آنگوید  می اصول دین سخن در موردچگونه « طحاویه فرموده است:ي  در شرح عقیده

دریافت کرده است. و اگر  و فالن بلکه از گفته فالن ،را از قرآن و سنت دریافت نکردهآن
 حگیرد، اما تفسیر قرآن را از احادیث پیامبر  می گمان کند که اصول دین را از قرآن

اقوال صحابه و تابعین که از ناقالن کند و تفسیر قرآن را از  نمی توجهها  آن گیرد و به نمی
 اهللارحمهو شیخ االسالم ابن تیمیه  .2»گیرد نمی ثقه و مورد اعتماد براي ما نقل شده،

(در  شود و نیز از کسانی که نمی اما در مورد اعتقاد، قطعا اعتقاد از من گرفته« گوید: می
شود، بلکه اعتقاد تنها از اهللا و رسولش  نمی از من هستند گرفته جایگاه علمی) باالتري

                                           
 .)٢٥٣٣( ةتاب فضائل الصحابك ،مسلم و )٢٦٥٢تاب الشهادات (ك، بخاريبه روايت  -١

 .)١/٢١١( يةح العقيدة الطحاورش -٢
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 .1»شودگرفته میاند  و آنچه که سلف صالح امت بر آن اجماع کرده ح
 کنم که: می به پروردگار کعبه سوگند که پیوسته با زبان حال و قال تکرار

 ب القـــوم ذا عـــرجكـــســري خلـــف رأ
 

ـــؤم  ـــام ـــرب م ـــوج ال ج ـــن ع ـــت م  القي
 

 ن حلقـــت هبـــم مـــن بعـــد مـــا ســـبقوافـــإ
 

 النــــاس مــــن فــــرج ء يفم لــــرب الســــامكــــف 
 

 رض منقطعـــــــاً وإن ظللـــــت بقفـــــر األ
 

ـــــی   ــــــا عل ــــــرج يف ذاكفم ـــــرج أع ـــــن ح  م
 

امید پیروزي را به خاطر جبران  روم و می که لنگ هستمدر پشت کاروان قوم، درحالی«
ها  آن رسیدم بعد از اینکهها  آن خسارتی که بر اثر لنگی به من رسیده، دارم. پس اگر به

قت گرفتند، گشایش و مدد پروردگار آسمان بر مردم زمین بسیار بوده و بعید نیست، سب
در پست و بلندي زمین ماندم، بر انسان لنگ حرجی نیست که عقب ها  آن اما اگر از

  »بماند.
خواهم که امت را به طور خاص و بشریت را به طور عام  می و در پایان از اهللا عزوجل

و  ا جبران کندمان رو شکستگی قلوببازگشتی زیبا به سوي توحید عنایت فرماید 
ها و اعمال ما را نیکو گرداند.  مان از دینمان را تنها سخنمان قرار ندهد و نیتي بهره

 باشد.  می دار آن براستی که او ولی و عهده

 .مجعنيأصحابه أاهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله و وصىل
 ابو احمد محمد بن حسان

 قاهره
 هـ 1429شوال 

                                           
 .)٣/١٦١جمموع الفتاوی ( -١





 
 
 

 چاپ سومي  مقدمه

 والسالم علی رسول اهللا؛  ةاحلمد هللا والصال

از  باشد پسمیدر لباسی جدید در چاپ سوم آن  »حقیقت توحید«و بعد: این کتاب 
که امت به شدت . در زمانیاینکه به فضل اهللا عزوجل چاپ اول و دوم آن به اتمام رسید

دم. از اهللا نمونیازمند توحید صحیح با شمولیت و کمال آن بود، اقدام به نوشتن این کتاب 
توحید با تمامیت و کمال آن ما را بازگشتی زیبا به سوي ي  خواهم که همه می عزوجل

مان را با نصرت اسالم و چشمان فرمودهما اعمال صالح را قبول ي  عطا فرماید. و از همه
 دار آن است.  و عزت موحدین روشن گرداند. براستی که او ولی و عهده

 وصلی اهللا علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه وسلم

 ابو احمد/ محمد بن حسان
 هـ 1424لی/ قاهره / جمادي االو
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در ملک و  یحمد و ستایش پروردگاري را که فرزندي نگرفته و براي او شریک
و همراه او خداوندگار دیگري نیست، کسی که هیچ معبود به حقی جز  فرمانروایی نیست

و تنها اوست که مستحق جمیع انواع  و ربی جز او نیستاو نیست، خالقی جز او نیست 

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ و مقدر فرموده که جز او کسی را نپرستیم و عبادت نکنیم. باشد می عبادت
َ
بِأ

 َ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ
َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ﴾٦٢ ٱلَۡكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 به او بجز که را آنچه و است حق خداوند و. است منوال همین به) مسأله(« ]٦٢[احلج:
و  .»است بزرگوار و واالمقام خداوند و است باطل نمایند می پرستش و خوانند می فریاد

 ست، یکتاست و شریکی براي او نیستدهم که هیچ معبود به حقی جز اهللا نی می شهادت
و اهل  اوست که او را مبعوث کردهي  بنده و فرستاده حدهم که محمد  می و گواهی

زمین از آب آسمان و نور خورشید و هوا به رسالتش نیازمندترند. پس براي تبلیغ 
رسالتش و اداي امانت و نصیحت امت به پا خواست تا اینکه مرگ به سراغش آمد. 

یمنش و به هر کسی که پروردگارا بر او و خاندان پاك و طاهرش و اصحاب خوش
و کسانی که تا روز جزا به روش او  هاست آن و بر منهج و روش هاپیرو آنرو و دنباله

 کنند، درود و سالم و مجد و شرف و بزرگی و برکت فرست.  می زندگی
ي  باشد و کلمه نمی اما بعد، سعادتی در دنیا و آخرت جز با محقق گردانیدن توحید

شهادت است و کلید ي  این کلمه »حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا«توحید عبارت است از: 

ي  خون و اموال و فرزندان در این دنیا و نجات دهندهي  کنندهو مصون سعادت و معصوم 
 است که به سبب آناي  هملک باشد. و آن می در آخرت از عذاب قبر و عذاب آتش

و اهللا عزوجل همه مخلوقات را براي آن آفریده است و آن  گشتهو زمین بر پا ها  آسمان
باشد و به خاطر آن پیامبران مبعوث شده و  می حق محض اهللا عزوجل بر جمیع مخلوقات
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خوشبخت و بدبخت، ي  به دو دستهها  انسان اساس آن است که آمده است. برها  رسالت
اس آن است که دارالکفر از اس شوند و بر می نزدیک و دور و مقبول و طرد شده، تقسیم

گردد. و این بدان سبب است  می گردد و دارالنعیم از دارالجحیم متمایز می داراالیمان جدا
ارکان دین و ي  باشد. و بقیه توحید اصل دین و اساس و راس امر دین میي  که کلمه

آن دین باشند. بنابراین  اش می از آن و کامل کنندههایی  از آن و شعبه فرائضش، گرفته
اي  کلمه تنها به سببها  این ي باشد. و محال است که همه شامل و منهج حیات کامل می

بلکه مقصود از آن اقرار به زبان و اعتقاد قلبی و  گردد و بس؛ می ها تکرار باشد که بر زبان
 باشد تا اینکه همه مقتضیات آن در منهج زندگی واقع گردد.  می و جوارح عمل با اعضا
له مقتضیات آن برائت و بیزاري جستن کامل از هر معبودي غیر از اهللا و از جم

ِ ﴿ فرماید: می باشد. اهللا عزوجل می عزوجل ُٰغوتِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َو�ُۡؤِمۢن ب َ�َقِد  ٱ�َّ
ِ  ٱۡسَتۡمَسَك  ُ لََهاۗ وَ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوةِ ب پس هرکس « ]٢٥٦البقرة: [ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ

راستی که به دستاویز محکمی چنگ زده ایمان بیاورد، ب اهللاو به  طاغوت کفر ورزد که به
روش «گوید:  می اهللارحمهامام ابن قیم  .»است که گسستنی نیست و خداوند شنواي داناست

را نفی کرده  که عبادت غیراهللاي  گونهآورد ب می قرآن آن است که نفی را مقرون به اثبات
باشد، نفی محض توحید  می کند و این حیقیقت توحید اثبات می ا براي اهللاو عبادت را تنه

 باشد، بلکه توحید جز با نفی و اثبات نمی نیست و همچنین اثبات بدون نفی توحید

 ». باشد می ال إله إال اهللا و این حقیقت نخواهد بود
ن اهللا متعال در خلقت و رزق و تصرف و یگانه دانست توحید:ي  و از مقتضیات کلمه

َ� َ�ُ ﴿ :فرماید می باشد، اهللا عزوجل می تدبیر و امر و حکم و فرمان
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َلۡقُ � ۡمُر

َ
َ�َباَرَك  ٱۡ�

 ُ  تنها او فرمان آفریند و می آگاه باشید که تنها او« ]٥٤األعراف: [ ﴾٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ
، خداوندي است که پروردگار )داراي خیرات فراوان جاویدان و بزرگوار و(دهد.  می

  .»جهانیان است
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باشد، که عبارت است  می محقق کردن توحید الوهیت توحید:ي  و از مقتضیات کلمه
یکسان است که آن عبادت قلبی   عزوجل در عبادات ظاهري و باطنی؛از: یگانه دانستن اهللا

باشد که مناط آن قلب است یا اینکه عبادتی قولی باشد که متعلق به زبان است و یا اینکه 

إِنَّ  قُۡل ﴿ فرماید: می باشد. اهللا متعال می عبادتی عملی باشد که متعلق به اعضا و جوارح
ِ رَّبِ   ]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾ۥَ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَِم�َ ٱلَۡ�ٰ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

، آن پروردگار جهانیان است اهللانماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من براي  :بگو«
 . »او را شریکی نیست

یگانگی و خضوع و نهایت محبت فقط  تمامی دین، عبادت اهللا عزوجل به ،بنابراین
همانطور که اهللا اند  آن خلق شده که مخلوقات براياین هدفی است باشد و  می براي او

نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ فرماید: می عزوجل �َس وَ  ٱۡ�ِ و من « ]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
بلکه به خاطر این هدف، اهللا  .»جن و انسان را نیافریدم مگر براي اینکه مرا عبادت کنند

و زمین و بهشت و جهنم را آفریده و پیامبران را فرستاده و کتب را ها  آسمان عزوجل
 نازل کرده است. 

باشد که  محقق گردانیدن توحید اسماء و صفات می توحید:ي  و از مقتضیات کلمه
عبارت است از: یگانگی اهللا عزوجل در اسماء جالل و صفات کمال و ایمان بدان، بدون 

ءۖٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ و تمثیل؛ چرا که اهللا عزوجل تحریف و تعطیل و کیفیت قائل شدن ۡ�َ
ِميعُ َوُهَو  هیچ چیز همانند او نیست و اوست که شنوا و « ]١١الشور: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

باشد و براستی که چرا  ابواب توحید میترین  ین و شریفتر بزرگ و این باب از .»بیناست
اهللا عزوجل و معرفت اسماي نیکویش و صفات بلند که متعلق به ذات حالینباشد؟ در

 باشد، معرفتی که شرك و تعطیل و تشبیه و تمثیل و الحاد و تاویل را باطل اش می مرتبه

ِ ﴿ فرماید: می گرداند. اهللا متعال می ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ َوذَُروا ِينَ بَِها يُلِۡحُدوَن  ٱ�َّ

�ِهِ  ۡسَ�ٰٓ
َ
 ،هاست داراي زیباترین نام اهللا« ]١٨٠األعراف: [ ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  ۦۚ ِ�ٓ أ
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به  اهللاهاي  نام به ترك کسانی بگوئید که در و بخوانید فریاد دارید وها  نام او را بدان
 .»دیازند، آنان کیفر کار خود را خواهند دی می تحریف دست

که در  باشد توحید ایمان صحیح و صادقانه به رسول اهللا میي  و از مقتضیات کلمه
از آن نهی کرده و باز  در هر آنچه امر کرده و پرهیز از هر آنچه حاطاعت از رسول اهللا 

و محبت و دوست  داده و تصدیق او در هر آنچه از جانب پروردگارش خبر داشته است
 گردد. اهللا متعال می روي نمایان داشتن او بیشتر از نفس و فرزند و مال بدون غلو و زیاده

نُفِسِهۡم  فََ� ﴿ فرماید: می
َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�ُسَ  ْ �َۡسلِيٗما َحرَٗجا ّمِمَّ اما، نه! به پروردگارت سوگند که « ]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ّلُِموا
 هاي خود به داوري نطلبند و درگیري آیند تا تو را در اختالفات و آنان مؤمن بشمار نمی

 .»کامالً تسلیم (قضاوت تو) باشند سپس ماللی در دل خود از داوري تو نداشته و
با اهللا و رسولش و مومنین و بیزاري و برائت  توحید دوستیي  و از مقتضیات کلمه

َها ﴿ فرماید: می اهللا متعال باشد، می از شرك و مشرکین ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  ٱ�َّ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥأ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقوۡمَ  مسیحیان را به  ! یهودیان وایدکه ایمان آوردهکسانیاي « ]٥١املائدة: [ ﴾٥١ ٱل�َّ
به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان برخی دوست برخی  دوستی نگیرید (و

 هرکس از شما با ایشان دوستی ورزد (و برابرند). در دشمنی با شما یکسان و دیگرند (و
نیست که  یشکّ گمان او از زمره ایشان بشمار است. وآنان را به سرپرستی بپذیرد) بی

   .»کند نمی خداوند افراد ستمگر را (به سوي ایمان) هدایت
باشد مگر با مواالت و دوستی با اهللا و  نمی رو براي شخص مومن، دینی صحیحاز این

رسولش و اهل توحید و دشمنی و برائت و بیزاري از شرك و مشرکین و اهل ضاللت و 
و کسانی که همراه  والسالمةالصالعلیههمانطور که ابراهیم  ها؛ آنداشتن با  عداوتگمراهی و 

و  حامبر ما محمد او بودند از کفار اعالم برائت و بیزاري کردند و همانطور که پی
بود (و در واقع خط مشی آنها را دنبال ها  آن اصحابش از کفار قریش و هرکس که شبیه
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برائت و بیزاري جستند و این همان مواالت با مومنین و دشمنی با مشرکین است  کرد)می
 باشد.  می ایمان و ریسمان آني  که اصل و اساس دستگیره

 . 1آید می س از این تفصیل آنو این کالمی مجمل است که اندکی پ
 توحید آن است که حکم و فرمان تنها براي اهللا عزوجلي  و از مقتضیات کلمه

ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿ فرماید: می اهللا متعال باشد، می �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ  ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ إِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
و  اهللا متعال است نِآفرمانروایی از « ]٤١يوسف: [ ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 ولی بیشتر مردم ،فرمان داده که جز او را نپرستید، این است دین راست و استوار
شخص  براي هیچ دولت یا مجلس یا پارلمان یا هیئت یا قدرت یا هر ،بنابراین .»دانند نمی

دیگري، مطلقاً این حق وجود ندارد که براي بشر به جاي اهللا عزوجل  (حقیقی یا حقوقی)
 فرماید: می با وجود جهل به شریعت اهللا متعال، قانون و شریعت وضع کند. اهللا متعال

ۡحَسُن ِمَن ﴿
َ
ِ َوَمۡن أ براي آن مردمی که اهل یقین « ]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡو�ٖ يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

 که به احوال مردم و آنچهکند  می ادعا آنکه. لذا »بهتر است هللامی از حکم اهستند چه حک

َ� َ�ۡعلَُم َمۡن ﴿ تر و داناتر است ها از خالق مردم آگاه باشند در همه زمان می بدان نیازمند
َ
�

ریند آف می داند که کسی که مردمان را آیا نمی« ]١٤امللك: [ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف َخلََق َوُهَو 
که  برده و تصور کندتواند گمان  می . آیا احدي»بین و دقیق و آگاه استبسیار باریک

 بیشتر است؟ ها  آن مردم از پروردگاربه شناختش نسبت 
باشد، اما  می بنابراین حکم اهللا و تشریع او مبنی بر علم و عدل و قسط و نور و هدایت

و اهل یقین تفاوت میان این دو حکم  .است مبنی بر جهل و ظلم و گمراهی حکم غیراهللا
دهد و از نظر  می را دانسته و با یقین خود حسن و ارزش حکم اهللا عزوجل را تشخیص

امام قرطبی در جامع احکام   .2رسد که از آن پیروي کند عقلی و شرعی بدین نتیجه می

                                           
 براء. و والء -بحث ال إله إال اهللا نگا:  -١

 .٥٠ريم الرمحن، للعالمة السعدی، تفسري املائدة، ك الريستي -٢
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ۡحَسُن ِمَن ﴿ فرماید: می اهللا متعال«: 1گوید می القرآن
َ
ِ َوَمۡن أ  .﴾٥٠ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

باشد، بدین معنا که حکم هیچکس نیکوتر از حکم اهللا عزوجل  می این استفهامی انکاري
نیست. بنابراین اگر شما یقین دارید که پروردگاري دارید و از اهل توحید هستید، پس 

در حکمش عزوجل و چه کسی از اهللا  2باشد؟ می چه حکمی نیکوتر از حکم اهللا عزوجل
را تشریع کرده و بدان ایمان آورده و براي کسی که بداند اهللا عزوجل آنتر است عادل

یقین کرده که اهللا متعال احکم الحاکمین است و از پدر نسبت به فرزندش، به مخلوقاتش 
تر است چرا که اهللا متعال عالم به هر چیزي و قادر بر هر چیزي و عادل  تر و رحیم مهربان

کلمه توحید و واجبات آن این است که هاي  و از کامل کننده .3باشد یزي میدر هر چ
 ي جوانب نظام اقتصادي بر وفق منهج اسالم و به دور از شیوه و روش شرق و غرب همه

باشد.  می از اساس بر پایه نظام خبیث ربويها  آن که سیستم اقتصادي ، شرق و غربیباشد 
شوند و از  نمی با یکدیگر جمعهرگز در تصور هم، چرا که نظام اسالمی و نظام ربوي 

 اساس با هم اتفاق نداشته و در نتیجه نیز با هم موافق نیستند. 
تربیتی ي  توحید و واجبات آن این است که منهج و شیوهي  کلمههاي  و از کامل کننده

، فکري، فرهنگی و اخالقی و رفتاري گرفته شده از اسالم و معیارهاي تبلیغیو تعلیمی، 
کند  می شیطانی که بشر براي بشر قانون گذاريهاي  از معیارها و مالكبرگرفته ربانی و نه 

 تا اینکه با آن معیارهاي ربانی برخورد نکند، باشد. 

 »حممد رسول اهللا هللاال إله إال ا« توحید:ي  کلمهمقتضاي توان گفت:  می به طور خالصه

 باشد.  می جزئیات و کلیات زندگی و حیات بر وفق دین اهللا عزوجلي  ساختن همه
 محبوبان من، آیا به شما نگفتم که آن دین شامل و منهج کامل حیات است؟ 

                                           
 ة.تب العلميكدارال .) ط٦/١٤٠، (اجلامع ألحكام القرآن -١

 .دارالسالم .) ط٤/٢٩١٩( يجامع البيان، للطرب -٢

  .والد الشيخأدار  .) ط٥/٢٥٢(ثري كتفسري ابن  -٣



 25 مقدمه

در ي مکرمه  سال در مکهسیزده  حاست که رسول اهللا اي  مساله توحیدي  قضیه
دند و هرگز در مدینه از آن دست نکشیدند، نموتربیت آن اصحاب بزرگوارش را ي  سایه

از جایی به  ست کها یابد بلکه به سبب آن نمی توحید، با تغیر مکان تغییري  چرا که قضیه
 گیرد.  می صورتانتقال جاي دیگر 

-می نیست که بر زبان گفتهاي  کلمه تنها »ال إله إال اهللا«توحید ي  کلمه ، براستیآري

حیات است.  بلکه آن منهج و روش زندگی و حیات و بلکه حیات براي شود و بس،
طوالنی را به فضل اهللا عزوجل در لباس توحید خالصی که امام  هاينپیوسته امت قر

بر آن پوشانده، حرکت کردند. تا  حموحدین و الگوي محققین و سیدالمرسلین محمد 
-و این وس و در هم کشیده سر برآوردو عب گرفتهاي  چهره با سري تاریک وها  اینکه فتنه

اندك اندك از صفا و پاکی  - جز کسی که پروردگارت بدو رحم کرد -گونه بود که امت 
گري کردند دشمنان امت شروع به خیانت و حیلهو شمولیت و کمال توحید دور شدند و 

دادند و ق و مانع و سد قرار صاف و زاللش و توحید خالص، عایي  و بین امت و عقیده
ن در شکافی تیره و آمیختگی عجیب و دوري شدیدي از گونه بسیاري از مسلمانابدین

صاف و زالل واقع شدند!! که از مظاهر این شکاف تیره آن ي  توحید خالص و عقیده
که حالیکنند در می توحید را بر زبان تکراري  بینیم گروهی از مردم کلمه میاست که 

فهمند و اقتضاي آن از امر و نهی را ندانسته  نمی راد و مضمون آنندان نمی معنایی براي آن
 از عبادات را براي غیراهللا شناسند، بلکه در واقع بسیاري  نمی و حد و حدودي براي آن

اهللا که از غیراهللا استعانت گرفته و بر غیراهللا توکل کرده و از غیراي  گونهد. بنده می انجام
کرده و به  اهللا ذبح و نذرش را به غیراهللا سپرده و براي غیراري و مدد کرده و امرطلب ی

و دیگر مظاهر دردناکی که قلب هر موحد صادق غیوري را  کنند. می اهللا سوگند یادغیر

قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ﴿ فرمایند: می که اهللا متعالحالیکند. در می خونین
ِ َرّبِ  ُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ ِم�َ ٱلَۡ�ٰلَ ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
مِۡرُت َو�

ُ
-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

آن پروردگار جهانیان  اهللانماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من براي  :بگو« ]١٦٣
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 . و»او را شریکی نیست به من چنین امر شده است و من از نخستین مسلمانانم است.
که حالیکنند در می توحید را بر زبان تکراري  بینیم که  کلمه می گروه دیگري از مردم را

و قوانین وضعی آنچه ها  خود را آزاد و رها یافته و براي خود از مناهج و مقررات و نظام

َها ﴿ فرماید: می که اهللا عزوجلحالیکنند!! در می د، اختیارنخواه می را که ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ْ ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا به طور کامل در  اید! که ایمان آوردهاي کسانی« ]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ
توحید را بر زبان ي  کنیم که کلمه می . و نیز گروه سومی را مشاهده»اسالم داخل شوید

به امور  اي که شان به دو شاخه تقسیم شده است: شاخهکه زندگیحالیکنند در می تکرار
که به معامالت و امور و شوون زندگی تعلق دارد، که در اي  شاخه عبادي تعلق دارد و

با سردرگمی و ها  آن شود، بلکه برخی از نمی اینجا هم مکانی براي مقتضیات توحید یافت
 میان دین و سیاستاي  رابطه گویند: چه پرسند و می می شگفتی و از روي ناپسند شمردن

دین سیاست نیست و در سیاست دین نیست! و توحید در اقتصاد نقشی باشد؟ در  می
باشد؟ و اسالم بسیار  می یا رفتار تبلیغاتبین توحید یا تعلیم یا اي  رابطه ندارد؟ و چه

را در امور ا از مساجد خارج کنیم و آنراز آن است که آن تر گرامی و تر بزرگ واالتر و
 دنیا وارد کنیم؟
کنند،  می توحید را بر زبان جاريي  کنیم که کلمه می چهارمی را مشاهدهو نیز گروه 

که نماز را ترك کرده و زکات را ضایع گردانیده و در خوردن حرام و اموال مردم حالیدر
 و شراب نوشیده و به زنا مشغولند، بلکه از کنند می از طریق باطل و خوردن ربا تفریح

کنند و با این حال، معتقدند  می ر و نهی از معروفکسانی هستند که امر به منکها  آن
 د!! نباش می کند، کامل االیمان می توحید را بر زبان تکراري  مادامیکه کلمه

باشد که  می آورترسناك و شکافی تیره و واقعیتی حزن، تناقضی براستی در این تصور
حال چنین کند، که  ترس را افسرده و محزون و پر از درد و حسرت میهر قلب خدا

توحید دارند بدین صورت ي  بسیاري از مردم به سبب سوء فهم خطیري که از قضیه
 گشته است. 
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سوي از  با شتابی اك است که نیاز ضروري و حتمی حرکتاز خالل این واقع دردن
خالص با مفهوم شامل صحیح و توحید ي  هر اهل فضل و خیر و علمی براي تعلیم عقیده

از واقع  ،کنیم، چرا که فقط صدور احکام به سوي مردممی  احساسن، ماناآن براي مسل
دهد. به اهللا عزوجل سوگند که هویت و عزت و رهبري و  نمی موجود چیزي را تغییر

آن صحیح گردد و ي  که عقیدهگردد مگر زمانی نمی سروري دوباره به این امت باز
توانایی اهللا  توانایی جز قدرت وعبادتش را خالص گرداند و از هر نیرو و قدرت و 

را دوباره به سوي اهللا عزوجل برگردانده و بگوید: اش  و چهره عزوجل، برائت جوید
پروردگارا من از هر عبودیتی براي غیر تو بیزارم و از اتکاي به هر کسی جز تو و از 

جز در  تو و از خضوع تسلیم در برابر جز تو و از توکل جز بر تو و از صبر جز به خاطر
طاعت تو و از ترس جز در برابر عظمت و جالل تو و از امید جز در مورد آنچه که در 

 توست، بیزارم. ي  دو دست بخشنده
گرانبها، اي پس برخیزید اي موحدان مخلص، برخیزید اي جوانان بیداري ارزشمند و 

... اده صاف و زالل بر شما منت نهي  که اهللا عزوجل با توحید صحیح و عقیدهکسانی
با آن آمد و  حبرخیزید تا همه را با قوت و صبر و تالش براي تعلیم توحیدي که محمد 

 در واقعیتاش  آن با تمام شمولیت و کمال و صفا و پاکیي  داندن دوبارهرنیز براي بازگ
 زندگی امت به تحرك درآوریم.

 گام صحیح ابتدایی در مسیر -ي و تردید شکترین بدون کم -و این حرکت 
غاز با آن آ ح باشد و آن در حقیقت آن روشی است که رسول اهللا می برانگیختن امت

ده است؛ کرگونه آغاز دند و بلکه هر پیامبري که اهللا عزوجل او را  مبعوث کرده ایننمو
باشد و آن اولین گام در مسیر نصر و  می و خشت اساسی 1باشد می آغازي  پس آن نقطه

نَّهُ ﴿ فرماید: می الباشد، اهللا متع می تمکین
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
 ۥَوَمآ أ

۠ فَ  نَا
َ
� ٓ و هیچ پیامبري را پیش از تو نفرستادیم مگر « ]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ٱۡ�ُبُدونِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

                                           
 .) ط داراملسلم٤٨حممد حسان (ص» فراحأخواطر علی طريق الدعوة جراح و« انظر -١
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و امکان  »بپرستید.اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود بر حقی جز من نیست. پس مرا 
 عقیده پاره پاره باشد. ي  که کلمهحالیدارد که اتحاد کلمه میسر گردد درن

توحید روبرو شود چرا ي  که قلوب با کلمهگردد مگر زمانی نمی بنابراین صفوف متحد
 ود و این شریعت تمام جوانب و امورش می که اسالم عقیده است که شریعت از آن گرفته

 شان را قبوللکردمهللا عزوجل از هیچ قومی شریعت و عکند و ا می زندگی را تنظیم
اگر چه زمان طوالنی  -شان صحیح باشد. و ما یقین داریم که عقیدهکند مگر زمانی نمی

گردد  نمی مکانت و جایگاه امت باز - به وجود آمده استها  و مشکالت و سختیگشته 
 .عزوجل به اذن اهللا گردانند؛ی که توحید خالص را محقق مگر بر دستان سپاه

هایی  واضح و نشانهیی ها گام گردد مگر با نمی بنابراین امت هرگز نصرت و یاري
روشن و نورانی که اولِ آن تصحیح عقیده و پس از آن تصحیح عبادت و سپس تحکیم و 

-آماده آنحاکم قرار دادن شریعت و سپس تصحیح اخالق فاسد و منحرف شده و پس از 

باشد که دنیا را با دین بر پا دارند و پس از  می سپاه صحابه هی قرآنی و یادآورسازي سپا
کنیم،  می موقعیتی که اکنون در آن زندگیبه کامالً متفاوتی نسبت  اوضاعاین است که 

 د. نمومشاهده خواهیم 
تحمل شدم تا احساس مسئولیت و نه احساس اهلیت این تالش ناچیز را م مبناي بر

و او و  حکه به رسول اهللا  -از زمان نوح که  ی بپیوندمگرانرگی دعوتبه شرف و بز
اند دعوت دادهبه سوي توحید  -باد ها  سالمترین  شان بهترین درودها و پاكجمیع برادران

و چنین به کاروان طوالنی موحدانی ملحق شوم که در این راستا شتاب ورزیدند و زمان 
 را شکاف دادند.

واضح تقسیم  ثی چند با اسلوبی آسان و عباراتیپنج فصل و مباحاین دروس را در 
 م که به طور خالصه عبارتند از: نمود

 باشد و شامل مباحث ذیل: می »ال إله إال اهللا« فصل اول: که تحت عنوان

 نفی و اثبات  ... »ال إله إال اهللا« مبحث اول:
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 والء و براء ... »ال إله إال اهللا« مبحث دوم:

 ... تحکیم شریعت »ال إله إال اهللا« مبحث سوم:

 باشد و مشتمل مباحث ذیل:  می ال إله إال اهللا اما فصل دوم که عنوان آن: شروط

  مقدمه: اصل این شروط
 مبحث اول: شرط علم

 مبحث دوم: شرط یقین
 مبحث سوم: شرط قبول

 مبحث چهارم: شرط انقیاد 
 مبحث پنجم: شرط صدق

 مبحث ششم: شرط اخالص
 مبحث هفتم: شرط محبت 

باشد یعنی  می توحید نشان و عالمتی براي هر دو شهادت با همي  که کلمهو از آنجا 

یک از دیگري قابل که هیچاي  گونهو شهادت محمد رسول اهللا ب ال إله إال اهللا شهادت

تفکیک نیست، بر من واجب بود که پس از سخن گفتن از شهادت اول در دو فصل 
که بر زبان اي  کلمه ت دوم نیز سخن بگویم تا بیان کنم که آن نیز مجردگذشته از شهاد

نیست که به منظور آن تنها قصائد و اشعار و اي  کلمه شود نیست، یا اینکه تنها می گفته

ن أشهد أ(تمام شود، بلکه با شهادت اول ها  سراییبافته شود و کار با این نغمههایی  سروده

ي  طریقه ن حممد رسول اهللا)أشهد أ(شود و با شهادت دوم  می معبود شناخته )ال إله إال اهللا

شود؟  می معبود و روش رسیدن به معبود دانسته عبادت 
 باشد: می بر این اساس فصل سوم مشتمل بر موضوعات ذیل

 حمبحث اول: ایمان به رسول اهللا 
 دهد.  می در هر آنچه خبر حمبحث دوم: تصدیق رسول اهللا 

 کند.  می در هر آنچه بدان امر حسوم: اطاعت از رسول اهللا  مبحث
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 دارد.  مبحث چهارم: دست کشیدن از هر آنچه از آن نهی کرده و باز می
 روي.  بدون غلو و زیاده حمبحث پنجم: محبت رسول اهللا 

ام و فصل توحید است، سخن گفتهي  سپس در فصل چهارم از شرك که نقض کننده
براي هر کسی که این توحید شامل و خالص بشارت  ،مپایان رساند بهآخر را با بشارت 

فضل محقق «و عنوان آن  باشد، محقق گرداند. می را که متضمن نفی و اثبات هر دو با هم
 باشد.  می »کردن توحید

اگر با صواب مواجه شدي پس حمد و منت براي اهللا  ام، برادر و دوست خواننده
و اگر بر حرف یا  دار بخشش استاحب فضل و عهدهباشد چرا که او ص می عزوجل

خواهم که تو را  می ر آن واجب است، از اهللا عزوجلیمعنایی اطالع یافتی و دانستی که تغی
چرا که دین نصیحت و در اصالح آن و اداي حق نصیحت در مورد آن موفق بگرداند، 

و مبرا  سالمباه و اشتضعیف و ناتوان است و از خطا  خیرخواهی است و انسان ذاتا
 باشد مگر اینکه اهللا عزوجل او را با توفیق و تایید خویش از خطا محفوظ بدارد. نمی
اگر نظرت در مورد این تالش متواضعانه مساعد نیست، امیدوارم که  ،برادر گرامی 

تعالی ظن و گمان من نسبت به اهللاشاءتذکر دهی و این انرا آن حداقل عیب و کجی
 توست. 
ده و ما را از خواهم که صواب و درستی را بر ما روزي گردان می اهللا عزوجلو از 

را خالص ها  آن مان را قبول بگرداند ومان را صالح و اعماللغزشها دور نموده و قلوب
مان را با نصرت اسالم و عزت مسلمین روشن و چشمان براي وجه کریمش قرار دهد

موحدین را بر ما ي  دین گرامی بدارد و خاتمه ما را با عمل به ایني  بگرداند. و همه
بفرماید.  ما را در زمره جماعت و گروه سید المرسلین حشري  گرداند. و همهروزي 

 باشد.  می دار آن و قادر و تواناي بر آنبراستی که او عهده
  .مجعنيأصحابه أوصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد وعلی آله و

 یم الرحمننیازمند به عفو و بخشش الرح
 ابواحمد/محمد بن حسان
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 مبحث اول:
 نفی و اثبات .... ال إله إال اهللا

توحید و اخالص، اصل دین و اساس آن بوده و آن ستونی است که حامل ي  کلمه

ِمِه «و  باشد می فرض و سنت  اهللاُ َمْن اَكَن آِخُر الَكَ
َّ

َنَّةَ  َال �َ إِال
ْ
و هر کس « .1»َدَخَل اجل

 ».شود می باشد، وارد بهشت  ال إله إال اهللا آخرین کالمش

عبارت است از اینکه: هیچ معبود به حقی جز اهللا نیست؛ که  ال إله إال اهللا و معناي

ِ ﴿ کفر به طاغوت و ایمان به اهللا عزوجلبر مشتمل  ُٰغوتِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب  2﴾ٱ�َّ
را تنها براي اهللا عزوجل اگر الوهیت را از غیراهللا نفی کنی و آن باشد. پس می ]٢٥٦البقرة: [

اثبات کنی، تو از کسانی خواهی بود که به طاغوت کفر ورزیده و به اهللا متعال ایمان آورده 
باشد و  نمی نفی محض توحید«گوید:  می اهللارحمهاست. بر این اساس است که ابن قیم 

توحید نیست. بدین ترتیب توحیدي نیست مگر اینکه  ،همچنین اثبات محض بدون نفی
 ». باشد می متضمن نفی و اثبات باشد و این نیز حقیقت توحید

 مقتضی آن است، بپردازیم:  این کلمه ی کهنفی و اثباترو بایستی به شرح از این

                                           
 كاملستدر م يفكاحلاو )٥/٢٣٣املسند ( محد يفأ) و٣١١٦اجلنائز، باب التلقني ( تابكبوداود، أ أخرجه -١

) وحممد ١٠٠، ٤/٠٩سند (امل يف الشايشو )٦/٥٤٥) (١/١٠٨الشعب ( يف يالبيهقو )٦٧٨، ١/٥٠٣(

) من ٢٢١بري (كاليف  الطرباين) ٢٢٨٣مسنده (البحر الزخار  البزار يفو )١٤٧١( ءالدعا بن فضيل يف

إال  المه ال إلهكان آخر كمن «لفظه: و )٥٧٤( األوسطيف  الطرباين أخرجهحديث معاذ بن جبل مرفوعا و

 ) وحسنه٦٤٧٩(و )٥١٥٠صحيح اجلامع برقم (يف  األلباينالعالمة  هواحلديث صحح »اهللا مل يدخل النار

  .ةلفاظ مقاربأاحلديث له عدة شواهد بو )٦٨٧االرواء (و )٣٤ام اجلنائز (كحأيف 

 آورد. مانیو به اهللا عزوجل ا دهیپس هر کس که به طاغوت کفر ورز -2
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کند. و توحید خالص با اقسام  می طیبه، آلهه و انداد و طواغیت و ارباب را نفیي  کلمه
 . 1کند می را تنها براي اهللا عزوجل که یکتاست و شریکی براي او نیست، ثابتآني  گانهسه

 اما تفصیل و بیان آن: 
ذ به جاي اهللا عزوجل اتخا يو هر آنچه به عنوان معبود باشد می آلهه: آلهه جمع اله -1

کند،  می را عبادترا به عنوان معبود گرفته و آنگردد، آن چیز در نزد کسی که آن
 گردد.  می اله محسوب

آن حذف شده ي  که همزه باشد می با عالمت تعریف (الف و الم) همان اهللا »اإلله«و 

و حرف الم در الم ادغام گردیده و تبدیل به یک الم مشدد شده است، همانطور که 
صحیح آن است که «گوید:  می گویند و امام ابن قیم می اهل لغتدیگر کسائی و فراء و 

 . 2باشد می »اإلله«اهللا مشتق بوده و اصل آن ي  لفظ جالله

 مستحق عبادت است، چرا که الهیباشد که  می همان معبودي »اإلله«بنابراین 

کند،  می کسی که او را عبادت باشد مگر اینکه عبادت شود و خالق و رازق و مدبرِ نمی
ن نباشد یکند قادر و توانا باشد، پس کسی که اینچن می باشد و بر کسی که او را عبادت

 باشد.  می قطعا اله نیست، گر چه ظالمانه پرستیده شود، بلکه او مخلوق و عبادتگزار

  3باشد. می به معناي تعبید »هيْ لِ أْ التَ «به معناي تنسک و تعبد و  »التَأَلُّه«

-انگردد تا اینکه پس از آن  می پس از این معناي مختصر براي ما تعریفات ذیل واضح

همان معبود محبوبی » اإلله«گوید:  می اهللارحمهبرسیم. امام ابن قیم  به مراد و مقصوداهللا شاء

 و از او کرده د و براي او خضوع و خشوعنکن می با محبت او را عبادت هابقل است که

                                           
 .ستین ریپذ هیتجز دیباشد و گرنه توح می میبه منظور تعل ينظر میتقس نیا -1

 ٢/٤٧٣البدائع،  -٢

القاموس املحيط، و ركما بعدها) حرف اهلاء، طبعه دارالفو ١٣/٤٦٧البن منظور (» لسان العرب«انظر:  -٣

 .)١٦٠٣(ي للفريوز آباد
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د و او را در شرایط نگرد می ها به سوي او باز د و در سختیند و بدو امید دارنترس می
و بدو  کرده د و در مصالح خویشتن بر او توکلنخوان می به فریاد سخت و طاقت فرسا

جز براي اهللا ها  این د. ونگیر می د و با حب آن آرامنیاب می د و با ذکر آن آرامشنبر می پناه

-ترین کالم و درستترین  صادق »ال إله إال اهللا«این اساس است که  باشد و بر نمی عزوجل

باشند و منکران آن دشمنان اهللا و از  می هاست و اهل آن، اهل اهللا و حزب آن، حزب او
اي مرکزي است که دینی  لذا این مساله، هستهباشند.  می جمله مغضوبین و مورد خشم او

که اگر آن صحیح باشد، اي  گونهچرخد؛ ب می آن پیرامونبر آن است،  محور و مدارشکه 
را تصحیح نکند، فساد در باشد و اگر بنده آن می با آن هر مساله و حال و ذوقی صحیح

 . 1باشد می علوم و اعمال و احوالش، مالزم وي

اله کسی است که از روي تکریم، محبت،  »اإلله«گوید:  می اهللارحمهبن رجب احافظ 

نه  ،شود می و از او خواسته شده و به درگاه او دعا شود می توکل اطاعت و ترس، امید
. و تمامی این حاالت و اعمال شایسته 2نافرمانی صورت گیرد اینکه در برابر او عصیان و

 کسی جز اهللا عزوجل نیست.
باشد،  الوهیت می هايرا در چیزي از این امور که ویژگی کسی که مخلوق ،بنابراین

ال إله «شریک اهللا عزوجل گرداند، در واقع به میزان شراکتی که قائل شده، به اخالص در 

که به زبان آورده، خدشه وارد کرده و به همان اندازه به عبودیت مخلوق تن داده  »إال اهللا

 »اإلله«: 4گوید می اهللارحمه . امام ابن قیم3و در آن چیز عبودیت مخلوق را پذیرفته است

با محبت و انابت و تکریم و اجالل و تعظیم و خشوع و خضوع و  هابکسی است که قل

                                           
 )، دار ابن القيم.٤٧٣طريق اهلجرتني ( -١

 ، ط دار ابن رجب.٣٦٣، ص ٢١م، حديث كاحلو جامع العلوم -٢

 .٣٨فتح املجيد، ص  -٣

 ، داراملعرفة.١/٢٧، إغاثة اللهفان -٤
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اسم اهللا بر این «: 1گوید می و در جاي دیگر »د.نکن می عبادتترس و امید و توکل او را 
مخلوقات با محبت و تعظیم ي  داللت دارد که خداوند متعال مالوه و معبود است که همه

کنند. آن اسمی  می او را عبادت ها، و خضوع و پناه بردن به او در نیازها و بال و مصیبت
را در خود دارد و مسماي آن شایسته هر  است که مسماي آن به طور مطلق تمام کماالت

مدح و ستایش، هر مجد و ثنا بوده و تمام جالل و کمال از آن اوست و هر عزت و 
جمالی، هر خیر و احسان، هر نوع بخشش و فضل و نیکی از آن او و از سوي اوست. 

هر زداید و  می گردد و هر ترس را می چرا که بر هر اندکی این اسم برده شود فراوان
شود؛ رهگشاي هر هم و غمی است و هر تنگنایی  می گرفتاري با آن به گشایشش منجر

یابد و هر ضعفی که خود را بدان آویخته، قوت گرفته و هر  می آن وسعتي  به وسیله
اي را  نیاز ساخته و هر سرگشته بی خواري به وسیله آن عزت یافته است و هر نیازمندي را

اي را برطرف  اي را تایید و نصرت کرده و ضرر هر درمانده هپناه داده و هر شکست خورد
اي نبوده مگر آنکه پناهش داده است. پس آن اسمی است که  کرده است و هیچ آواره

شوند و دعاها  می آن نازلي  روند و برکات به وسیله می آن از بیني  به وسیلهها  گرفتاري
ها  شوند و نیکی می گناهان کوچک دفع یابند. می ها راستی یابد و لغزش می با آن اجابت

آن پابرجا ي  به وسیلهها  آسمان گردند. آن اسمی است که زمین و می آن جلبي  به وسیله
بدان وسیله قوانین  اند. آن نازل گشته و انبیاء فرستاده شدهي  به وسیلهها  هستند. کتاب

به دو ها  انسان شده وبه سبب آن جهاد تشریع  اند. الهی تشریع شده و حدود برپا گشته
روز حقیقی بزرگ و روز واقعه (روز  اند. سعادتمند و شقاوتمند تقسیم گردیدهي  دسته

شوند. پل  می آن وضعي  یابد. ترازوهاي عدالت به وسیله می آن تحققي  قیامت) به وسیله
آن پروردگار ي  شود. به وسیله می بهشت و جهنم برپا منظرگردد و  می صراط نصب

سوال در  اند. شود و به حقانیت آن فرستادگان مبعوث شده می عالمیان پرستش و ستایش
ست، دشمن به خاطر آن است و محاکمه نیز به سوي آن ا قبر و روز رستاخیر پیرامون آن

                                           
 تاب العربی.كط ال ١/٢٣ني، ج كمدارج السال -١
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آن هر کس که حقش را شناخت ي  است. دوستی و دشمنی به سبب آن است و به وسیله
ترك گفت: را آن کس جهل ورزید و حقت و هربرپا داشت سعادتمندي یافرا آن و

 .1»شقاوتمند گردید

باشد. و بدین ترتیب  می همان تعبد تألهباشد و  می بنابراین، اصل الوهیت عبادت

 آن است که هیچ معبود به حقی جز اهللا عزوجل نیست.  ال إله إال اهللا توحیدي  معناي کلمه

باشد. بنابراین جایز  می هللا عزوجلا توحید نفی الوهیت از هر چیزي جزي  پس کلمه
باطنی آن براي کسی جز اهللا ظاهري و هاي  صورتي  نیست که هیچ عبادتی با همه

دروغین و ادعا هاي  انجام شود. و البته جایز نیست که به سوي هیچ الهی از آلهه عزوجل
 شده و باطل توجه شود. 

اهللا انجام دهد، در حقیقت در یزي از عبادات مختلف را براي غیربنابراین کسی که چ
زندگی نبوده و بلکه بانگ ابتدایی در هر ي  شرك افتاده است. پس عبادت امري در حاشیه

ِن ﴿ باشد: می رسالتی
َ
ْ أ َ  ٱۡ�بُُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا از  را بپرستید و اهللاکه « ]٣٦النحل: [ ﴾ٱل�َّ
روایت است  حاز رسول اهللا  س و در صحیحین از انس بن مالک .»طاغوت دوري کنید

  َ�بَارَكَ  اهللاُ  َ�ُقوُل « :که فرمودند
َ

ْهَونِ  َوَ�َعاىل
َ
ْهِل  ِأل

َ
ْ�يَا لََك  اَكنَْت  لَوْ : َعَذابًا انلَّارِ  أ  ِ�يَها، َوَما ادلُّ

ُ�نَْت 
َ
رَْدُت  قَدْ : َ�يَُقوُل  َ�َعْم،: َ�يَُقوُل  بَِها؟ ُمْفتَِديًا أ

َ
ْهَونَ  نَْك مِ  أ

َ
نَْت  َهَذا ِمنْ  أ

َ
: آَدمَ  ُصلِْب  يِف  َوأ

نْ 
َ
  أ

َ
  �رُْشِكَ  ال

َ
ْدِخلََك  َوال

ُ
َ�يَْت  انلَّارَ  أ

َ
  فَأ

َّ
ْكَ  إِال که آناهللا عزوجل از میان دوزخیان به « .2»الرشِّ

 يبرا یاآ بود یم فرماید: اگر براي تو دنیا و آنچه که در آن است می کمترین عذاب را دارد
براستی : فرماید  ی: بله، پس اهللا عزوجل مگوید یپس م دادي؟ یم یهها را فد نجات خود آن

                                           
 .١٥فتح املجيد ص  -١

 ة) باب صف٦٥٥٧يضاً (أفيه و )٦٥٣٨ن نوقش احلساب عذب (تاب الرقاق، باب مك، البخاري أخرجه -٢

 )٥١) (٢٨٠٥ذهبا (رض افر الفداء بملء األكتاب املنافقني، باب طلب الكيف  مسلمو ،اجلنة والنار

 اللفظ ملسلم.و
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و  يشرك نورزو آن اینکه  خواستم یرا م یناز تو کمتر از ا يدر صلب آدم بود کهیزمان
 . »یديمن تو را وارد آتش نکنم، اما تو ابا کرده و  شرك ورز

وي، مخالفت کرده است، چرا که اهللا عزوجل این مشرك با مقصود اهللا متعال از خلق 
مخلوقات را خلق نکرده و کتب را نازل نکرده و رسوالن را نفرستاده و بهشت و جهنم را 
نیافریده مگر به خاطر این اصل بزرگ تا او را عبادت کرده و چیزي را با او شریک قرار 

�َس وَ  نَّ ٱ�ِۡ َخلَۡقُت  َوَما﴿ فرماید: می ندهند، همانطور که اهللا عزوجل  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
علی ابن  .»و من جن و انسان را نیافریدم مگر براي اینکه مرا عبادت کنند« ]٥٦الذاريات: [

را خلق نکردم مگر بدین ها  انسان وها  یعنی جن«گوید:  می در تفسیر این آیه س طالبابی
و این  .1»را به سوي عبادتم بخوانمها  آن را امر کنم که مرا عبادت کنند وها  آن سبب که

ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ ﴿ فرماید: می کند که اهللا متعال می مطلب را این آیه قرآن نیز تایید ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥإَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ دستور بدیشان جز این « ]٣١التوبة: [ ﴾٣١َ�مَّ
 نیست و بر حقی بس. جز خدا معبود داده نشده است که: تنها خداي یگانه را بپرستند و

و  .»دهند می قرار شریکرا ها  آن منزّه از شرك ورزي و چیزهائی است که ایشان او پاك و
بر این تاکید دارند که ها  آن ي د و همهنباش می آیاتی که بر این موضوع داللت دارند، بسیار

اهللا عزوجل مخلوقات را خلق نکرده است مگر براي عبادتش به یگانگی و بدون اینکه 
به این مساله در بحث توحید الوهیت به طور مفصل شریک براي او قائل شوند. در آینده 

 پردازیم.  می
اعمال تمامی اقوال و ي  گیرندهعبادت اسم جامعی است که در بر اما معناي عبادت:

 باشند. بنا می را دوست داشته و بدان راضیها  آن باشد که اهللا عزوجل می ظاهري و باطنی
این تعریف، عبادت شامل نماز، زکات، روزه، حج، راستگویی، اداي امانت، نیکی به  بر

رحم، وفاي به عهد، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با کفار و ي  پدر و مادر، صله

                                           
 ة.) ط دارالطيب٧/٣٨٠فسري البغوی، (ت -١
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ی به همسایه و یتیم و مسکین و ابن سبیل و برده و حیوانات و دعا و ذکر و منافقین، نیک
عبادات ظاهري و همچنین محبت اهللا عزوجل و رسولش و خشیت اهللا   این قرائت و امثال

در دین براي او و صبر در برابر حکمت و شکر نعمتش و اخالص داشتن متعال و انابت، 
امید به رحمتش و ترس از عذابش و دیگر راضی بودن به قضایش و توکل بر او و 

و لُب عبادت کمال حب به  .1باشد می براي اهللا عزوجلها  این عبادات باطنی همچون
دین ترتیب تمامی دین با ب .2باشد می همراه کمال تواضع و فروتنی در برابر اهللا عزوجل

امام  باشد. می بادتده و ترك آنچه از آن نهی کرده، عنموچه اهللا عزوجل بدان امر انجام آن
 3گوید: می اهللارحمهابن قیم 

 الــــــذی هــــــو دينــــــه يمــــــر و النهــــــواأل
 

ــــــــزاؤ  ـــــــاينو جـ ـــــــاد الث ــــــــوم املع  ه يــ
 

  »باشد. می و امر و نهی دین اوست و پاداش او در روز قیامت«
و  عبادتی خالصانه اند، بنابراین، مقصود از عبادتی که مخلوقات به منظور آن خلق شده

زي غیر از اهللا دن چیبا عبادت نمو ورزیدنی شرك آغشته شدن آن با هرگونهبدور از 
باشد مگر با  نمی باشد. اعمال صرفاً صحیحمیو یا هر کس که باشد،  عزوجل هر چه باشد

شود همانطور که اهللا  می برائت و بیزاري از عبادت هر آنچه به جاي اهللا عزوجل عبادت

ْ وَ ﴿ فرماید: می عزوجل َ  ٱۡ�ُبُدوا را عبادت  اهللا(تنها) « ]٣٦النساء: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ  ٱ�َّ
در این آیه اهللا عزوجل امر  .»هیچ کس و) هیچ چیزي را شریک او مکنید کنید و (بس. و

ده و آن نمورا حرام که آن یرا فرض قرار داده مقرون به نهی از شرکرا که آن یبه عبادت
کریمه بر آن داللت دارد که اجتناب و ي  باشد، ذکر کرده است. لذا آیه می شرك در عبادت

                                           
 ما بعدها.و )١٠/١٤٩جمموع الفتاوی (يف  رمحه اهللا ةابن تيمي شيخ اإلسالمل» العبودية ةرسال«انظر  -١

نوز ك) ط دارال٣/١٢٣درء تعارض العقل والنقل («و )٢٥١، ١٠/٢٠٣، جمموع الفتاوی (ةالعبودي -٢

 .ةياألدب

 ).٢/٢٦٣( ةالقصيدة النوني -٣
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ُ�واْ َ�َبَِط ﴿ فرماید: می باشد، اهللا متعال میشرط  پرهیز از شرك، در صحت عبادت َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن   کردند هدر می ورزیدند، هر آنچه می اگر شرك« ]٨٨األنعام: [ ﴾٨٨َ�ۡنُهم مَّ
 .»سوخت) شان به آتش شرك میخرمن طاعت شد و می اعمال خیرشان ضائع (و رفت می

و الوهیت  همان پارسایی و پرهیزگاري »التَأَلُّه«همان معبود و  »اإلله«بنابراین، پس 

باشد. اهللا  می معنایش هیچ معبود به حقی جز اهللا نیست، ال إله إال اهللا اصل آن عبادت و

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: می متعال
َ
َ بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱ�َّ

باشد و آنچه  می این بدان علت است که خداوند حق« ]٦٢احلج: [ ﴾٦٢ ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو 
 . »و خداوند برتر و بزرگ است خوانند باطل می غیر از او مشرکان به فریاد

 عبارت است از مثل و مانند و همسان و نظیر و شبیه.  »ند«: انداد -2
فالن ند فالن و «شود:  می به معناي شبیه است، گفته »الند«: 1گوید می اهللارحمهابن قیم 

 ، فالنی ند فالنی است یعنی شبیه و مانند اوست. »نَدیده
دن عبادت یا بخشی از لذا قرار دادن ند و همانند براي اهللا عزوجل به معناي انجام دا

نفی همانند گرفتن براي اهللا  ال إله إال اهللا توحیدي  که کلمهباشد درحالی می هللاآن براي غیر

 فرماید: می باشد. اهللا متعال می عزوجل و خالص گردانیدن عبادت تنها براي اهللا عزوجل

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َّ�ِ ْ همتایانی  اهللا عزوجلپس براي « ]٢٢البقرة: [ ﴾٢٢فََ� َ�َۡعلُوا

از ابن «: 2گوید می کثیر در تفسیر این آیه امام ابن .»دانید می که شماحالیقرار ندهید در
تایانی را که و همها  یعنی همانند :کند می چنین تفسیرباس روایت است که معنی آیه را ع

 کهحالیاهللا عزوجل شریک قرار ندهید. در بادر عبادت رساند و نه ضرر،  می نه نفع

                                           
 بريوت.  ةط املعرف ٢/٢٢٩، إغاثة اللهفان -١

 ول.، اجلزء األ٢٢ري سورة البقرة آيه ثري، تفسكتفسري القرآن العظيم للحافظ ابن  -٢
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 حو توحیدي که رسول اهللا  دهد، غیر او نیست می پروردگاري که شما را روزي دانید می
 .1»خواند حق بوده و در آن شکی نیست می شما را به سوي آن

نَداٗدا﴿ در تفسیر این کالم اهللا عزوجل ب و از ابن عباس 
َ
ِ أ وایت ر ﴾فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

عبارت است از شرکی که از راه رفتن مورچه بر سنگی صاف و  نداد:األ«است که فرمود: 

تر است. و مثال آن این است که بگوید: فالنی، به اهللا و زندگی  سیاه در شب تاریک مخفی
 ماي  تو یا زندگی من سوگند. یا اینکه بگوید: اگر این سگ نبود، دیشب دزدان به خانه

آمدند. و مانند سخن شخصی به دوستش  می اگر مرغابی در منزل نبود دزدانآمدند. و  می
اهللا عزوجل و تو بخواهی. و اینکه شخصی بگوید: اگر اهللا و فالنی  گوید: آنچه می که

 نبود. 
 و 2شرك به اوستها  این همراه اهللا عزوجل، فالن و فالن را قرار مده، چرا که تمامی

براي اهللا عزوجل گرفتن همانند و همتا  باشند، چرا که می رهمه از انواع شرك اصغها  این
 : 3باشد می بر دو قسم

شریک ها  آن آن همانند و شبیه و نظیر را در انواع عبادات یا برخی از الف) اینکه کسی
باشد (که  می گذشت این نوع، شرك اکبرپیشتر که اهللا عزوجل قرار دهد، که چنان

 ). کند می صاحبش را از دین خارج
باشد، همچون اینکه شخصی بگوید: آنچه که اهللا و تو  می ب) و نوعی که شرك اصغر

 حبخواهی؛ اگر اهللا نبود و تو نیز نبودي و همچون ریاي اندك. چرا که از رسول اهللا 
                                           

 .ةحممد وفيه جهال يبأسنده حممد بن يف و )٢٢٩( ابن أيب حاتمو )٤٨٦تفسريه (يف  ،الطربي أخرجه -١

عن ابن  ةرمكعاصم عن شبيب بن برش عن ع يبأ) من طريق ٢٢٧تفسريه رقم (يف  أيب حاتمابن  أخرجه -٢

) من طريق: ابن عاصم عن ٤٨٥تفسريه (يف ي الطرب أخرجهقد و سنده حسنو عباس موقوفاً. قلت:

سناد قرص هبذا اإلي لعل الطربو :الطربيتعليقه علی يف  ركمحد شاأرمة قوله. قال العالمة كبيب عن عش

 عن ابن عباس. ةرمكع إىلسناد مثل هذه الروايات هبذا اإلي نه يروأل

 ٧٧فتح املجيد، ص  -٣
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که شخصی به ایشان گفت: آنچه که اهللا عزوجل و تو بخواهی، فرمودند: ثابت است زمانی

َجَعلتَِ� ِهللا «
َ
اأ  آیا مرا همتایی براي اهللا عزوجل قرار« .»ما شاء اُهللا وَحَدهُ  :لقُ  بل ؟نِدًّ

 .  1»دهی؟ بلکه بگو: آنچه که تنها اهللا عزوجل بخواهد می
 براي اهللا عزوجل در عبادت، که درگرفتن همانند و شبیه و همتا  اما شرك اکبر یعنی

فرمودند:  حکند رسول اهللا  می باشد که روایت می س این مورد حدیث عبداهللا بن مسعود

که غیر از اهللا حالیهر کس بمیرد در« .»من دون اهللا نداً دخل انلار من مات و هو يدعو«
  .2»شود می را خوانده باشد، وارد آتشهایی  عزوجل، خداگونه

 :3گوید می اهللارحمهامام ابن قیم 

 ظــــــاهر ركـرشك فاحــــــذره: فشـــــــو الــــــ
 

ـــــــران  ـــــــل الغف ـــــــيس بقاب ـــــــم ل  ذا قس
 

ـــــــن أ ــــــد للرمحـ ــــــاذ الن ـــــــو اخت ــــــاو هـ  ي
 

ــــــن كــــــ  ــــــن حجــــــر و م  نســــــانإـان م
 

ــــــــوه أ ــــــــم خيــــــــافهيدع ــــــــوه ث  و يـرج
 

 الديــــــــــــان ةمــــــــــــحبكويـحبــــــــــــه  
 

تقسیماتی دارد و قابل بخشش  و از شرك پرهیز کن چرا که شرك آشکار بوده و«
د، براي پروردگار رحمن، هر چه که باشگرفتن همتا و همانند  نیست و عبارت است از

سنگی و یا انسانی که او را بخواند یا به وي امید داشته و سپس از او بترسد و بدو 
  »همچون محبتی که با اهللا عزوجل دارد محبت داشته باشد.

                                           
يف  ابن ماجهو )٣٤٧، ٢٨٣، ٢٢٤، ١/٢١٤( أمحد يف مسندهو )٧٨٣( املفرد األدبيف ي البخار أخرجه -١

) ١٠٨٢٥(ربی كاليف ي النسائو )٢١١٧شئت (ما شاء اهللا و :ن يقالأي فارات، باب النهكتاب الكالسنن 

) ١٠٨٢٤يضاً برقم (أربی كاليف  النسائي أخرجهو م عن ابن عباسصجلح عن يزيد بن األمن حديث األ

 .١٣٩برقم  ةالصحيحيف  األلباين ةاحلديث حسنه العالمو الزبري عن جابر أيبجلح عن من حديث األ

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ تاب تفسري القرآن، باب قوله:ك، البخاري أخرجه -٢ نَداٗدا �َّ
َ
ا دادً أن ﴾أ

 .)٤٤٩٧واحدها: ند (

 .٢/٢١٧، ةالقصيدة النوني -٣
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براي اهللا گرفتن همتا و همانند  تنها بهها  بت در عبادت حرسول اهللا  مشرکان روزگار
دیگري هاي  بلکه صورت -چگونه بوده است  بنگر -ا این حد بسنده نکردند، عزوجل ت

و امید  همچون طلب یاري از غیراهللا و ترس از غیراهللاشدند،  می از انواع شرك را مرتکب
 متفاوتی عالوه برهاي  و صورتها  به غیر او؛ و بدین ترتیب همتاها و همانندها به شکل

 - اند بسیار از مردمان صورتی که عموماً مشرکان بدان مشغول بودند، بوده است. آري چه
که همتاها و همانندهایی براي اهللا  - رحم کندها  آن مگر کسانی که پروردگارت بر

را ها  آن کهاند  را برگزیدههایی  عزوجل اتخاذ کرده یا اینکه به جاي اهللا عزوجل خداگونه
 شانهمچون اهللا عزوجل یا بیشتر از او دوست دارند و این محبت بر دیوارهاي قلوب

و در پیشگاه آن کمال خضوع و خشوع و فروتنی و انقیاد و التزام و  نقش بسته است
که این اعمال را حالیکند، در می تسلیم و فرمانبرداري و محبت و جلب رضایت تقدیم

اهللا عزوجل که  است یعنیبراي کسی که مستحق کمال خضوع و خشوع و کمال حب 
در حقیقت اهللا عزوجل از این صنف خبیث در  کنند. و نمی تقدیم یکتا و شریکی ندارد،

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ فرماید: می کالمش یاد کرده و نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  ٱ�َّ
َ
أ

 ِۖ ِينَ وَ  ٱ�َّ ِۗ  ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ از مردم هستند که همتایانی اي  دسته و« ]١٦٥البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓوا

 اند، . یعنی، کسانی که ایمان آورده»دارند می دوست اهللارا مانند ها  آن گیرند و می اهللابراي 
ها  صاحبان همتاها و خداگونهمحبت شان نسبت به اهللا عزوجل بسیار بیشتر از محبت
باشد، چرا که روشنایی چشم مومن و  می اند که برگزیدههایی  به همتاها و خداگونهنسبت 

 ،هاست آن بیشتر از هر آنچه که غیر حآرامش و خوشی آن در محبت اهللا و رسولش 
ر شود، حتما افتادن در آتش را در بین کفر و افتادن در آتش، مختا باشد. بلکه اگر می

 ورزد.  نمی اختیار کرده و به اهللا عزیز و غفار، کفر
براي آن وجود ندارد. چرا که مقتضاي آن، مقدم داشتن این محبتی است که نظیري 
روایت است  س صحیحین از انس بن مالکباشد. در  می محبوب بر نفس و مال و فرزند

يَماِن: َمْن اَكَن اُهللا « :فرمودند حکه رسول اهللا  ِ
ْ

ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد بِِهنَّ َحَالَوَة اإل
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َحبَّ إيَِلِْه 
َ
ُ أ ْن َ�ُعوَد يِف َورَُسوهلُ

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
، َوأ ِ َّ�ِ 

َّ
بُُّه إِال ِ�ُ 

َ
ْن ُ�ِبَّ الَْمرَْء ال

َ
ا ِسَواُهَما، َوأ ِممَّ

ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
ْ�َقَذُه اُهللا ِمنُْه، َكَما يَْ�َرُه أ

َ
ْن أ

َ
ُ�ْفِر َ�ْعَد أ

ْ
سه خصلت است که « .1»ال

چشد.  می حالوت و شیرینی ایمان راها  آن هرکس این سه خصلت را دارا باشد، به سبب
باشد. و اینکه شخصی را ها  آن تر از هر چه غیر از نزد وي محبوب که اهللا و رسولشکسی

عزوجل  جز به خاطر اهللا عزوجل دوست نداشته باشد (و محبتش با وي فقط به خاطر اهللا
چنان برگشت به کفر  جل او را از کفر نجات داده،اهللا عزو باشد) و اینکه پس از آنکه

 . »برایش ناگوار باشد که افتادن در آتش برایش ناگوار است
 شادي و سرور و لذتی کامل ببراي قل« :2گوید می اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه 

با آنچه که اهللا عزوجل دوست باشد مگر در محبت اهللا و تقرب جستن به سوي او  نمی

ال إله  و این حقیقت با اعراض از هر محبوبی غیر او.گر و محبت او ممکن نیست م دارد.

و سایر انبیاء و مرسلین که سالم  والسالمةالصالعلیهباشد و این ملت ابراهیم خلیل  می إال اهللا

  »باشد. می باد،ها  آن ي و درود اهللا عزوجل بر همه
که هایی  نفی انداد و همانندها و خداگونهعبارت است از: توحید ي  کلمه بنابراین،

و یگانگی اهللا تبارك و تعالی با عبادت  شود می همراه اهللا یا به جاي اهللا عزوجل عبادت
  ؛با دو رکن کمال مطیع بودن همراه کمال محبت تنها براي اهللا عزوجل انهخالص
باشد. عمر بن  می ق از طغیان به معناي از حد گذشتنمشت »الطاغوت« طواغیت: -3

 طاغوت شیطان است. 3»الطاغوت: الشيطان«گوید:  می س خطاب

                                           
باب بيان خصال من  اإليامنتاب كمسلم و )١٦( اإليامن ة، باب  حالواإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -١

 .)٤٣( اإليامنتصف هبا وجد حالوة ا

 .)٢٨/٣٢( شيخ اإلسالمجمموع الفتاوی،  -٢

ري (لسورة ثكتفسري ابن يف  امكتفسريه يف  ابن أيب حاتمو )٥٨١٣، ٥٨١٢تفسريه (يف  الطربي أخرجه -٣

 يضاً للبغوی. أ هقد عزاو )٢٥٦البقرة: 
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طاغوت عبارت است « 1»ل ما عبد من دون اهللاكالطاغوت: «گوید:  می اهللارحمهو مالک 

 »شود. می از هرآنچه که غیر از اهللا عزوجل عبادت
درست و صحیح در مورد  : به نظر من دیدگاه2گوید می امام طبري در تفسیرش

بر اهللا عزوجل طغیان و سرکشی ست از هر آنچه که ا ست که طاغوت عبارتا طاغوت آن
شود، چه این عبادت با اجبار و قدرت  می و بدین ترتیب به جاي اهللا عزوجل عبادت کند

 کسانی که او را عبادت(اختیاري) کنند، باشد و یا با اطاعت  می بر کسانی که او را عبادت
ان و یا بارگاه و یا بتی و یا هر چیز تواند انسان و یا شیط می که این معبود کنند باشد. می

 دیگري باشد. 
 براي طاغوت حد و حدود جامعی را بیان کرده است، آنجا که  اهللارحمهو امام ابن قیم 

که از حد خود تجاوز کند، چه معبود باشد اي  بنده طاغوت عبارت است از هر: «3گوید می
بنابراین طاغوت هر ملت، همان کسی و یا از او پیروي شود و یا اینکه از او اطاعت شود؛ 

برند  می است که به جاي اهللا متعال و رسولش، حاکمیت و داوري امور خود را به نزد وي
خداوند متعال داشته  آنکه دلیلی از سوي بی پرستند یا می یا اینکه به جاي اهللا عزوجل او را

ت از خداست یا غیر خدا دانند که اطاع نمی و یا در چیزي که کنند می باشند از آن تبعیت
عالَم هستند هاي  کنند) پس اینان طاغوت می کنند (جاهالنه از او اطاعت می از او اطاعت

                                           
 )٣٣سري العزيز احلميد (يتو ٢٥٦لسورة البقرة:  اآللويستفسري و ،٥١تفسري البحر املحيط لسورة النساء:  -١

 .ةالبن عطي ٥١تفسري النساء: وجيز، املحرر الو

 .) ط دارالسالم٢/١٥٠٠( الطربيتفسري  -٢

گوید: طواغیت  ) می3/18) ط مکتبه ابن تیمیه. نووي در شرح صحیح مسلم (1/85عالم الموقعین (أ -3
باشد. لیث و کسائی و ابوعبیده و جمهور اهل لغت گفتند: طاغوت عبارت است از  جمع طاغوت می

شود و ابن عباس و مقاتل و کلبی و دیگران گفتند:  اهللا عزوجل عبادت می هر آنچه که غیر از
باشند. و ابن کثیر قول اخیر را  طاغوت، شیطان است. و گفته شده که طاغوت همان بتها و اصنام می

 ) ترجیح داده است.256در تفسیرش (سوره بقره 
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 در احوال مردم تامل کنی، درخواهی یافت که بیشترها  آن و به همراهها  آن که هرگاه در
اطاعت گردان و مشغول عبادت طاغوتیان هستند. از از عبادت اهللا متعال رويها  آن

بر ها  این اند. و اهللا متعال سربرتافته و به اطاعت طاغوت و تبعیت از آن درآمدهي  فرستاده
حرکت نکرده و در  ها، آن ان رستگار این امت یعنی صحابه و پیروانروش نجات یافتگ

در روش و هدف مخالفت ها  آن گام ننهادند. بلکه باها  آن مسیر هدف و مقصد و نیت
 کردند. 
سوي ایمان به اهللا که هیچ نبی یا رسولی نبوده است مگر اینکه قومش را به حالیدر

انواع ي  و کفر ورزیدن به طاغوت با همهبه یگانگی عبادت کردن اهللا عزوجل  عزوجل و
و براي طاغوت در  اند. باشد، دعوت داده ها نمی آن براي که حد و حدوديهایی  و صورت

زبان و بلکه هزاران اي  هج و اسلوبی و در هر دورهر زمانی، لغتی و در هر عصري منه
 باشد.  می هزار زبان

بر تو رحم کند، بدان، اولین  اهللا عزوجل«: 1گوید می اهللارحمه شیخ محمد بن عبدالوهاب
 که اهللا عزوجل بر فرزندان آدم فرض کرده، کفر به طاغوت و ایمان به اهللا عزوجل امري

ِن  َولََقدۡ ﴿ فرماید: می متعالباشد. و دلیل آن کالم اهللا  می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ  ٱۡ�ُبُدوا
 َ ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  (وایم  مبري را فرستادهاما به میان هر ملّتی پی« ]٣٦النحل: [ ﴾ٱل�َّ

از طاغوت  را بپرستید و اهللا عزوجلمبران این بوده است) که امحتواي دعوت همه پی
  .»کنید دوري

را ترك قد به بطالن عبادت غیراهللا باشی و آناما صفت کفر به طاغوت آن است که معت
ها  آن کینه و دشمنی داشته و به اهل آن کافر و باعداوت و آن بغض و به نسبت گفته و 

 مبارزه کنی. 

                                           
 .)١١٠، ١/١٠٩( الدرر السنية -١
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 بوداهللا عزوجل همان اله مع  متعال آن است که معتقد باشی تنهااما معناي ایمان به اهللا
و تمامی عبادات  ادت را خالصانه براي او قرار دهیانواع عبي  و همه ؛و نه غیر او باشد می

دوستی کنی و ها  آن را از هر معبودي غیر او نفی کنی و اهل اخالص را دوست داشته و با
-الصالةعليهدشمنی کنی. و این ملت ابراهیم ها  آن داشته و با با اهل شرك بغض و عداوت

 گردان شود، خود را خوار و کوچکاز آن سر باز زده و روي است که هرکس والسالم
 آنجا که ه اهللا عزوجل از آن خبر داده استاست کاي  هو این الگو و اسو .دارد می

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ  قَدۡ ﴿ فرماید: می
ُ
ِينَ َ�نَۡت لَُ�ۡم أ إِنَّا بَُر�ُؤاْ  إِۡذ قَالُواْ لَِقۡوِمِهمۡ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ

ا َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن  ِ ِمنُ�ۡم َوِممَّ  ٱۡ�َۡغَضآءُ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  ٱ�َّ
بًَدا

َ
�  ِ  ب

ْ ٰ تُۡؤِمُنوا ِ َح�َّ کسانی که بدو  کردار) ابراهیم و (رفتار و« ]٤املمتحنة: [ ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
 بودند، الگوي خوبی براي شما است، بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما وگرویده 

در حق  شما را قبول نداریم و و گریزانیم پرستید، بیزار و می اهللاز چیزهائی که بغیر از 
شما پدیدار آمده است، تا  توزي همیشگی میان ما وکینه دشمنانگی و و اعتنائیم بی شما

. و طاغوت در مورد هر آنچه غیر از اهللا عزوجل »انه ایمان آوریدکه به خداي یگزمانی
شود و راضی به  می باشد لذا هر آنچه غیر از اهللا عزوجل عبادت می شود، عام می عبادت

در اي  هده و یا اطاعت شوندکسی باشد که از وي پیروي شچه معبود یا  ،این عبادت است
 باشد.  می طاغوتمسیري غیر از اطاعت اهللا و رسولش باشد، 

 باشند:  می گروه پنجها  آن طواغیت بسیارند اما رأس

دهد و دلیل آن کالم اهللا عزوجل  می دعوت که به سوي عبادت غیراهللا شیطان -1

ْ ﴿ فرماید: می است که ن �َّ َ�ۡعُبُدوا
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�ٰبَِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ �  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ

بِٞ� لَُ�ۡم َعُدّوٞ  اي فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که « ]٦٠[يس:  ﴾٦٠مُّ
 .»شیطان را نپرستید زیرا دشمن آشکار شماست

و دلیل آن کالم اهللا عزوجل  دهد. می حاکم مستبدي که احکام اهللا عزوجل را تغییر -2

لَمۡ ﴿ فرماید: می است که
َ
ِينَ تََر إَِ�  � نزَِل  ٱ�َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �
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ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
ُٰغوتِ ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ ْ بِهِ  ٱل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َوُ�رِ�ُد  ۦۖ َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ  ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  ٱلشَّ
َ
 آیا تعجب )مبر!اپی(اي « ]٦٠[النساء:  ﴾٦٠ يٗداأ

بدانچه پیش از تو  گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و می کهکنی از کسانی نمی
آسمانی، به هنگام  هاي کتاب نازل شده ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق

حکم او را به جاي حکم  خواهند داوري را به پیش طاغوت ببرند (و می اختالف)
 هللاحال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (به ا و. )بپذیرند؟! اهللا عزوجل

خواهد که ایشان را  می اهریمن ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. و
 .»حقیقت بدر) کند از راه حق و بسی گمراه (و

 و دلیل آن کالم اهللا عزوجل است که کند. می نزل اهللا حکمکسی که به غیر ما أ -3

نَزَل َوَمن ﴿ فرماید: می
َ
ُ لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
 ]٤٤[املائدة:  1﴾٤٤ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

 و (بدانید که) هرکس برابر آن چیزي حکم نکند که خداوند نازل کرده است او و«
 .»گمان کافرندامثال او بی

 فرماید: می و دلیل آن کالم اهللا عزوجل است که کند. می ادعاي علم غیب هرآنکه -4

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظهُِر َ�َ
َ
�َۡسلُُك  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱَمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

هیچ  و است اهللاداننده غیب « ]٢٧-٢٦[اجلن:  ﴾٢٧رََصٗدا  ۦِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ 
 اهللامبري که از او خوشنود باشد. اسازد. مگر پی نمی کسی را بر غیب خود آگاه

کند، از میان فرشتگان)  می (براي حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطّلع

 ۥوَِعنَدهُ ﴿ فرماید: می و نیز .»دارد می نگهبانانی در پیش و پس او روان محافظان و
ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَها َوَما �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  ۡلَ�ّ

�ِض ٱَ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
بِٖ�  ۡ�  ﴾٥٩َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

 کسی جز او از است و اهللادر دست ها  آن کلید غیب وهاي  گنجینه« ]٥٩[األنعام: 

                                           
 . آید اهللا در مبحث سوم میئله إن شاء تفصیل این مس -1
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هیچ  دریا است آگاه است. و خداوند از آنچه در خشکی و  آگاه نیست. وها  آن
هیچ  افتد مگر این که از آن خبردار است. و نمی درختی) فرو برگی (از گیاهی و

یا خشکی نیست که فرو  هیچ چیز تر و و ي (درون) زمینها تاریکی اي دردانه
پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط  اهللادر علم  و از آن آگاه اهللافتد، مگر این که (

  .»ثبت است و
 که راضی به این عبادتحالیشود در می کسی که غیر از اهللا عزوجل عبادت -5

ٓ إَِ�ٰهٞ ﴿ فرماید: می و دلیل آن کالم اهللا عزوجل است که .باشد می َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِم�َ ٱفََ�ٰلَِك َ�ۡزِ�هِ َجَهنََّمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ۦّمِن ُدونِهِ  هرکس از « ]٢٩[األنبياء:  ﴾٢٩ ل�َّ

 ، به فرض) بگوید غیر ازخداوند هستندمأموران اجرا فرمان  ایشان (که فرشتگان و
گردانیم. سزاي ظالمان (دیگري  می من هم معبودي هستم، سزاي وي را دوزخ اهللا

  .»شرك به خویشتن ستم کنند) همین خواهیم داد ربوبیت ورا هم که با ادعاء 
و دلیل آن کالم  شود مگر با کفر به طاغوت؛ نمیمومن  به اهللا عزوجل بدان که انسان،

َ  ّ�ِيِن� ٱإِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل است که ۚ ٱِمَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَّبَ�َّ ِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر  ۡلَ�ّ
 ِ ُٰغوتِ ٱب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ ُ ٱلََهاۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب  ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  �َّ
ت. پس راستی که هدایت از گمراهی جدا شده اسدر دین اجباري نیست، ب« ]٢٥٦البقرة: [

راستی که به دستاویز محکمی ایمان بیاورد، ب اهللاو به  هرکس که به طاغوت کفر ورزد
  .»چنگ زده است که گسستنی نیست و خداوند شنواي داناست

 شهادت »الوثقی ةعرو«باشد. و  می دین ابوجهل »غی«و  حدین محمد  »رشد«و 

که تمامی انواع عبادات را اي  گونهباشد ب می که متضمن نفی و اثبات است، اهللاالإله إال

انواع عبادات را تنها براي اهللا عزوجل که یکتاست و شریکی ي  نفی و همه براي غیراهللا
 ». ندارد، ثابت کند
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 : این کالم اهللا عزوجل1گوید می در تفسیر این آیه اهللارحمههمچنین حافظ ابن کثیر 

﴿ ِ ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب ها  بت ها و بدین معناست که هر کس از خداگونه ﴾�َّ
و نیز از عبادت هر آنچه که غیر از اهللا عزوجل  خواند می و آنچه که شیطان به سوي آن

شود، دست کشیده و توحید را پذیرفته و اهللا عزوجل را به یگانگی عبادت کند  می عبادت

ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد ﴿ و شهادت دهد که هیچ معبود به حقی جز اهللا نیست، ِ ٱب  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوة
در امرش ثابت گشته و بر راه راست و  :یعنی ».دستاویز چنگ زده استترین  به محکم«

عبارت  ال إله إال اهللا توحیدي  حقیقت و صراط مستقیم استوار شده است. بنابراین، کلمه

هاي  با انواع اشکال و صورتها  آن ي طواغیت و کفر ورزیدن به همهي  است از نفی همه
و ایمان آوردن به یکتایی اهللا عزوجل و  ها آن ي جستن از همه آن و برائت و بیزاري

 بازگرداندن کامل عبادت براي او بدون قائل شدن هیچگونه شریکی. 
کس چیزي غیر از اهللا عزوجل را عبادت کند، براستی که طاغوت را عبادت لذا هر

ه، براي کرده است. پس اگر معبودش فردي صالح باشد، در واقع عبادت آن عبادت کنند
باشد که او را به سوي عبادت آن فرد صالح دعوت داده و این عمل را براي  می شیطان

َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ  َوَ�ۡومَ ﴿: فرماید می وي مزین ساخته است، همانطور که اهللا عزوجل
ْ َ�ۡعُبُدوَن  ُؤَ�ٓءِ إِيَّاُ�ۡم َ�نُوا ٰٓ�َ

َ
ْ  ٤٠َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِهِم� بَۡل  قَالُوا

َ
ُسۡبَ�َٰنَك أ

ْ َ�ۡعُبُدوَن  ۖ ٱَ�نُوا نَّ ۡؤِمُنوَن  ۡ�ِ ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
(یادآور شو) روزي را که « ]٤١-٤٠: أسب[ ﴾٤١أ

 پرستان)سپس به فرشتگان (رو در روي فرشته آورد و می خداوند جملگی آنان را گرد
گویند: تو منزّهی (از این  می !اند؟ کرده شما را (به جاي من) پرستش میگوید: آیا اینان  می

ما به هیچ وجه با این گروه ارتباط  اند، هاي ناروائی که به ساحت مقدست داده نسبت
 و اند پرستیده می اي نه آنان. بلکه ایشان جنّیان رایاور ما بوده تنها تو یار و و ایم) نداشته

َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ  َوَ�ۡومَ ﴿ فرماید: می و نیز اهللا عزوجل .»اند ان داشتهاکثر آنان بدیشان ایم

                                           
 .)٢٥٦ول، سورة البقرة، اآليه: ثري (اجلزء األكتفسري ابن  -١
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ا ُكنتُ  َ�ٓؤُُهم مَّ َ�ٓؤُُ�ۡمۚ فََز�َّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل ُ�َ نُتۡم َوُ�َ
َ
ْ َمَ�نَُ�ۡم أ ُ�وا َ�ۡ

َ
ِيَن أ ۡم إِيَّانَا َ�ُقوُل لِ�َّ

ِ  فََكَ�ٰ  ٢٨َ�ۡعُبُدوَن  ِ ٱب يونس: [ ﴾٢٩َشهِيَدۢ� بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم إِن ُكنَّا َ�ۡن ِعَباَدتُِ�ۡم لََ�ٰفِلَِ�  �َّ

(براي رسیدگی به حساب و کتاب مردم) جملگی (کافران و مؤمنان) را روزي« ]٢٩-٢٨
تان در جاي خود بایستید. گوئیم: شما و معبودهاي آوریم و سپس به کافران می  گرد می
داریم و در   شان نگاه میسازیم (و ایشان را مقابل معبودهاي هم جدا میها را از  بعد آن

اید (بلکه  رستیدهگویند: شما ما را نپ شان میپردازیم) و معبودهاي میان طرفین به داوري می
اید و مجسمه ما را به خاطر منافع خود  و به سخن دل گوش فرا داده شیطانبه وسوسه 

ذات پاك پروردگار است و بس). همین بس که اهللا میان ما اید. معبود حق  پرستش نموده
  .»ایم خبر بوده و شما گواه است که ما بدون شک از عبادت شما بی

خواند،  و اگر آن معبود از کسانی باشد که به سوي عبادت کردن خویش فرا می
و بري باشد همچون الت و عزي همچون طواغیت، یا اینکه آن معبود درخت یا سنگ یا ق

را ها  آن سازند و می و فرشتگانو نیکان ن کان از صالحاکه مشرهایی  بت منات و دیگر
باشند که اهللا عزوجل بندگانش را امر  می از جمله طواغیتیها  این کنند، همگی می عبادت

اهللا عزوجل از غیر  و از عبادت هر آنچهها  آن کفر بورزند و ازها  آن کرده که به عبادت
 و بیزاري جویند، همانطور که اهللا متعال هرکس که باشد، برائت شود، می عبادت

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  �ذۡ ﴿ فرماید: می
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱ إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ  ﴾َ�َطَرِ�  �َّ

اي از داستان کذیب کنندگان معاصر بیان کن گوشهبراي ت )مبر!ا(اي پی« ]٢٧-٢٦الزخرف: [
پرستید بیزارم.  می قوم خود گفت: من از معبودهائی که ابراهیم را. وقتی ابراهیم به پدر و

ي  از میان همه السالموةالصالعلیهدر این آیه ابراهیم  .»بجز آن معبودي که مرا آفریده است

 . 1باشد می ال إله إال اهللا معبودان جز کسی که او را خلق کرده، استثنا نکرد و این معناي

                                           
 ما بعدها.و ١٩٢ص » قرة عيون املوحدين«ترصف من ب -١
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باشد. و  به معناي مالک و صاحب آن چیز می »ءل يشكو ربُّ  ربُّ «رباب: األ -4

باشد. و همانطور که  می با الف و الم تعریف اسمی از اسماء اهللا عزوجل» الرب«
براي اهللا عزوجل در برگیرنده » الرب«اسم «: 1گوید می اهللارحمهعالمه ابن قیم 

که او پروردگار هر چیزي و خالق آن است و بر باشد، چرا  می مخلوقاتي  همه
 شود و هر آنچه که در نمی آن قادر است، هیچ چیزي از ربوبیت او خارج

 ». او و تحت فرمانروایی اوستي  او و در قبضهي  و زمین است، بندهها  آسمان
به ذریعه غذا  ذاتی است که در ابتدا خالق و سپس همان» الرب«گوید:  می و واسطی

 . 2»باشد می دهنده و در انتها نیز مغفرت کننده پرورش
 به غیر از  اهللا عزوجل اتخاذهایی  و خداگونهها  لیکن افرادي از بشر هستند که ارباب

ْ ٱ﴿ :فرماید می کنند. همانطور که اهللا عزوجل می َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
أ

ِ ٱ ، علماء دینی و پارسایان خود را هم به اهللاعالوه از  نصاري یهودیان و« ]٣١التوبة: [ ﴾�َّ
اکثر مفسرین گفتند: مقصود از ارباب «: 3گوید می اهللارحمه عالمه رازي .»اند خدائی پذیرفته
معتقد بودند که احبار و رهبان پروردگار جهان هستند، بلکه مقصود ها  آن این نیست که

 کردند. می کردند، اطاعت می در آنچه بدان امر کرده و از آن نهیها  آن آن است که مردم از
 . 4»باشند می و رهبان عبادتگزاران احبار علما

گوید:  می س تفسیر کردند. عدي سحاتم ن ب براي عدي حاین آیه را رسول اهللا 

                                           
 .١/٣٤ني، كمدارج السال -١

 .)٧، ١/٣( يتفسري النسف -٢

 .٣١تفسري الرازی املسمی (مفاتيح الغيب) سورة التوبة  -٣

باشد  یذم کند که و فرقی نمی باشد؛می عالم به معنايحبر و الحبر ال. 2/290حرب ةماد »اللسان«قال فی  -4

از  یکیکند و  است که در صومعه عبادت می یو الراهب کس ؛دهشمسلمان که اهل کتاب از  ای

باشد و  می »الرهبان«و جمع آن  »ةالرهبانيو ةالرهب«و مصدر آن  .باشد می یحیعبادتگزاران مس

 (اللسان، ماده رهب). .به عنوان جمع آن اشتباه است »الرهابنة«
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 خوانده شد، گفتم: وارد شدم و این آیه بر من حو بر رسول اهللا  که  مسلمان شدهزمانی

ُهْم «فرمودند:  حپس رسول اهللا  کردند. نمی شان را عبادتانعلما و عبادتگزارها  آن بََ�، إِ�َّ
ََالَل وََحلَّ 

ْ
ُموا َعلَيِْهُم احل ََراَم، فَا�َّبَُعوُهْم، فََذلَِك ِعبَاَدُ�ُهْم إِيَّاُهمْ لَحرَّ

ْ
 راها  آن بلکه« .1»وا لَُهُم احل

ها  آن کردند و مردم از می را حرام و حرام را حالل براي مردم حاللها  آن پرستیدند، می
 . »باشد ها می آن کردند، که این عبادت مردم براي می تبعیت و پیروي

کنند  می نصیحت و راهنمایی از احبار و رهبان، درخواست«گوید:  می ابوالعالیه
اهللا  . بر این اساس است که2»اند کتاب اهللا عزوجل را پشت سر قرار داده کهدرحالی

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ فرماید: می عزوجل ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥَوَمآ أ َ�مَّ

دیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خداي یگانه را بپرستند ب« ]٣١التوبة: [ ﴾٣١
 ورزي و چیزهائی است که ایشانمنزّه از شرك پاك واو  معبودي نیست و اهللابس. جز  و

  .»دهند می را انباز قرارها  آن
یز آن چیزي است را حالل کرده و حرام نل آن چیزي است که اهللا متعال آنقطعاً حال

را تشریع چیزي است که اهللا عزوجل آنرا حرام قرار داده و دین آنکه اهللا عزوجل آن
 کرده است. 

ْ ٱ﴿ :در معناي این کالم اهللا عزوجلشیخ االسالم  َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
أ

                                           
ال إ هحديث غريب، النعرف :قالو )٣٠٩٥من سورة التوبة (و تاب تفسري القرآن، بابك، الرتمذي أخرجه -١

تفسريه يف  الطربياحلديث، ويف  عني ليس بمعروفأقطيف بن و من حديث عبدالسالم بن حرب

يف  البيهقيو )١٧/٩٢) (٢١٨بري (كاليف  الطرباينو )١٠٢٩٥( حاتمابن أيب و )١٦٦٨٨) (١٦٦٨٦(

لفیو )١٠/١١٦بري (كال ) من ١١٩، ٢٣/١١٨امل (كهتذيب اليف  واملزي )١٦٧الطيوريات (يف  السِّ

روی موقوفاً علی و )٦املرام ( ةغايالرتمذي وصحيح يف  األلباين هحسنو حديث عدی بن حاتم مرفوعاً 

 ). ٣١تفسريه (لسورة التوبة: يف  ابن أيب حاتمو )١٦٦٨٩( الطربيام عند كحذيفه 

 .يط طيبه) عن السد ٤/١٣٥تفسريه (يف  ثريكاورده احلافظ ابن و )١٦٦٩٧تفسريه (يف  الطربي أخرجه -٢
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ِ ٱُدوِن  به جز هایی  شان را خداگونهو عابدان که علما و عبادتگزاران یآنان و«گوید:  می ﴾�َّ
حرام جل حرام کرده و اهللا عزو گونه که در حالل کردن آنچهاهللا عزوجل گرفتند بدین

 باشند:  می کنند، بر دو وجه اطاعت میها  آن حالل قرار داده از کردن آنچه
وجود  هللا عزوجل را تبدیل کرده و بادین اها  آن دانند می الف) وجه اول آن است که

عزوجل حالل  اهللا کنند و معتقد به تحریم آنچه می و پیروينموده تبیعت ها  آن ازاین 
نموده و  باشد. و در این امر از روساي خود اتباع می کردهرام ح کرده و تحلیل آنچه

در اینصورت چنین  اند؛ با دین انبیاء مخالفت کردهها  آن دانند می کهبا این کنندپیروي می
گرچه  اند، افرادي کفر ورزیده و براي اهللا و رسولش در تشریع دین، شریک قائل شده

براین هرآنکه بنا اند. سجده نکردهها  آن ايشان نماز نگزارده و بربراي روسا و اربابان
بر خالف دین است، تبعیت  داند او می کهن است، با اینمخالف با دی دیگري را در آنچه

اعتقاد داشته باشد،  گوید، می وي برخالف رهنمودهاي اهللا و رسولش کند و به آنچه
 باشد. می کند، مشرك می تبعیتها  آن که ازهمچون کسانی

به حرام بودن حرام و حالل بودن حالل اعتقاد و ها  آن ست کها آن ب) وجه دوم
نند، ک می شان را در معصیت و نافرمانی از اهللا عزوجل اطاعتایمان دارند، لیکن روساي
که معتقد است که فالن عمل گناه و معصیت است ولی باز آن همانطور که مسلمانی با این

دهد، حکم چنین شخصی همچون حکم کسانی است که با این اعتقاد مرتکب  می را انجام
 :روایت است که فرمودند حشوند، همانطور که در صحیح بخاري از رسول اهللا  می گناه

اَعُة يِف الَمْعُروِف « َما الطَّ   »اطاعت فقط در معروف و نیکی است.« »إِ�َّ
به کار و با وجود  یروي شریعتساس اجتهاد و به قصد اتباع و پا اما اگر شخصی بر

مانده و مرتکب خطا  پنهاناي  مساله و رعایت نهایت تقوا، امر بر وي در بردن تمام تالش
 عزوجل حاللی را حرام و یا حرامی را حالل کرده باشد، اهللابدین ترتیب شده و و اشتباه 

سعی و تالش کند بلکه به سبب  نمی ش مواخذهچنین شخصی را به سبب خطا و اشتباه
دهد.  می اجر و ثواببه وي اطاعت از اهللا عزوجل بوده، از آن اجتهادش که مقصودش و 
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 از رسول اهللا وارد شده، اشتباه و نادرست اساس آنچه اما کسی که بداند این اجتهاد بر
 حآن شخص پیروي کرده و از رهنمود رسول اهللا  است و با این همه از خطا و اشتباه

را نصیبی از شرکی که اهللا عزوجل آن بهره وبراي وي در اینصورت  روي برگرداند،
ه از هوي و هوسش پیروي کرده و که در این مسالزمانی باشد. به ویژه می مذموم دانسته،

از چنین امري مخالفت با و پیروي داند اتباع  می کهت و زبان یاري کند، با اینرا با دسآن
ورت این عمل شرك بوده و صاحب آن مستحق صکه در اینباشد.  می حرسول اهللا 

که انسان زمانی اند: باشد. بر این اساس است که علما اتفاق کرده می عقوبت و مجازات
بر خالف آن تقلید کند و تنها اختالف نظر  ق را بشناسد، بر او جایز نیست که از کسیح

و اگر از اظهار حقی که باشد  می جواز تقلید بر کسانی که قادر به استدالل هستندمورد در 
داند، عاجز و ناتوان است، همچون کسی که حق بودن دین اسالم را شناخته و در  می راآن

که  ، به سبب آنچه از حقحق را اظهار کنداش  بین مسیحیان است، اگر به مقدار توانایی
 چنین اشخاصی همچون نجاشی و غیر اوشود و  نمی توانایی اظهارش را ندارد، مواخذه

باشند. و اهللا عزوجل در مورد این اشخاص آیاتی را در کتابش نازل کرده است،  می

ۡهِل  �نَّ ﴿ فرماید: می همچون اینکه
َ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۡن أ ِ ٱلََمن يُۡؤِمُن ب نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم َوَمآ  �َّ

ُ
ٓ أ َوَما

نزَِل إَِ�ِۡهمۡ 
ُ
بدانچه بر شما نازل  و اهللابرخی از اهل کتاب هستند که به « ]١٩٩آل عمران: [ ﴾أ

َسِمُعواْ  �َذا﴿: فرماید می و نیز .»بدانچه بر خود آنان نازل گردیده است، ایمان دارند شده و
نزَِل إَِ� 

ُ
ٓ أ ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  لرَُّسولِ ٱَما

َ
ۡمعِ ٱتََرىٰٓ أ ْ ِمَن  �َّ ا َعَرفُوا � ٱمِمَّ  و« ]٨٣املائدة: [ ﴾ۡ�َّقِ

مبر نازل شده است (از شنیدن آیات قرآنی متأثّر ابشنوند چیزهائی را که بر پیآنان هر زمان 
بینی که پر از اشک  می شان رادریافت حقیقت، چشمان شوند و) بر اثر شناخت حق و می

ِ  َوِمن﴿ فرماید: می . و نیز»گردد می (شوق) ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
 ﴾١٥٩َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱقَۡوِم ُموَ�ٰٓ أ

اسرائیل) گروه زیادي (بر دین صحیح در میان قوم موسی (یعنی بنی« ]١٥٩األعراف: [
کردند و (به سبب تمسک) به حق  می ماندگار) بودند که (مردم را) به سوي حق رهنمود

 .»نمودند می (به هنگام داوري) دادگري
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 شناخت و معرفت مفصل حقکند و ناتوان از  می اما اگر کسی که از مجتهد پیروي
است عمل کند، اگر اش  باشد و در تقلید همچون آن مجتهد بر اجتهادي که در توانایی می

اساس اجتهاد  شود همانطور که اگر در تعیین قبله بر نمی دچار خطا و اشتباه شود، مواخذه
شود. و کسی که از شخصی که همچون  نمی خود عمل کرده و دچار اشتباه شود مواخذه

و با دست و زبان  کند می اساس هوي و هوس تقلید باشند، بر مینیز وي اشخاصی دیگر 
کند که حق همراه اوست، چنین شخصی از اهل  می ، از وي حمایتو آگاهی بدون علمو 

اما عمل چنین کند بر صواب باشد،  می باشد. اگرچه کسی که از او پیروي جاهلیت می
کند، بر  مینموده و پیروي  باشد و اگر کسی که از او تبعیت نمی صالحنیک و  شخصی

اساس رأي و نظر خود  شود. همانند کسی که در مورد قرآن بر کار میخطا باشد، وي گنه
چنین بدون علم سخن گفته ر درست گفته باشد خطا کرده که گوید، چرا که اگ سخن می

 گفته باشد، جایگاه خود را در آتش آماده کرده است.و اگر به غلط چیزي در مورد آن 
و نیز از جنس  .گذشتها  آن که وعید در موردباشند میاز جنس مانعین زکات ها  این

 گونه اشخاصباشند. چرا که این می هاي مخملی و ابریشمی بندگان دینار و درهم و لباس
عبادت اهللا عزوجل و اطاعت از  را ازها  آن از آنجا که بسیار حب مال دارند، این حب مال

شرك اصغر بوده و ها  آن چنین است که درو اند  مال شدهي  وسیله بندهاو بازداشته و بدین

َ�اِء رِشْكٌ « :باشد. در حدیث آمده است که می شان بر حسب آن وعیدبراي  .1»إِنَّ �َِسَ� الرِّ

                                           
 الزوائد:يف  ) وقال٣٩٨٩من الفتن ( ةتاب الفتن، باب من ترجی له السالمكالسنن، يف  ابن ماجه أخرجه -١

 )٢٠/١٥٣بري (كاليف  الطرباين أخرجهنه توبع فقد كلو هو ضعيفو ةهليع أيبسناده عبداهللا بن إيف 

) من طريق زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ٦٨١٢الشعب (يف  البيهقيو )٤/٣٦٤(و )١/٤٤م (كاحلاو

بري كاليف  الطرباينو )١٢٦١مسنده (يف  ) والشاشی٣/٣٠٣م (كاحلا أخرجهو عن معاذ مرفوعاً 

عن ابن عمر قال: مر  ةقالب أيبقحذم عن  أيب) من طريق ١٢٩٨مسند الشهاب (يف  يالقضائو )٢٠/٣٦(

بن منيع بسند ضعيف لضعف  رواه أمحد): ٧/١٥٤( ةحتاف اخلريإيف  ره. قال البوصريیكعمر بمعاذ فذ

 عله قومأ) واحلديث قد ٧١١٢( األوسطيف  الطرباينام عند كمن جماهد:  أبوقالبةقد توبع و قحذم. أيب
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بر بسیاري از ها  آن نصوصی که در . و این نوع شرك در بررسی»ریاي اندك شرك است«
  1.گناهان اطالق کفر و شرك شده است، به تفصیل بیان شده است

متعال و رسولش  کس از غیر اهللاکه آیه بر این داللت دارد که هر گردد می از این واضح
عزوجل حرام کرده یا اهللا  آوردن به کتاب و سنت با تحلیل آنچهاطاعت کرده و از روي

و را در معصیت  گرداند و غیراهللاو روي نموده را حالل قرار داده، اعراض آن تحریم آنچه
جازه نداده، از وي پیروي اهللا متعال بدان ا  عزوجل اطاعت کرده و در آنچهاهللانافرمانی 
ی براي اهللا عزوجل قرار حقیقت وي را رب و معبودي براي خود و او را شریککند، در

دارد  بر آن داللت ال إله إال اهللا اخالصي  ي است که کلمهو این منافی توحید داده است.

را (احبار و رهبان) عبادت ها  آن و اهللا عزوجل اطاعت از چرا که اله همان معبود است
 کهشوند ارباب نامیده است، چنان می گونه تبعیتنامیده و کسانی را که اینها  آن براي

ْ  َوَ� ﴿ فرماید: می ن َ�تَِّخُذوا
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ۗ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ ۡرَ�ابًا

َ
و (هیچ « ]٨٠آل عمران: [ ﴾أ

مبران را به پروردگاري خود ادهد که فرشتگان و پی نمی مبران) به شما فرماناکسی از پی
 .»را به عنوان شریکانی براي اهللا متعال در عبادت قرار دهیدها  آن یعنی گیرید.ب

﴿ ِ ُمرُُ�م ب
ۡ
يَأ

َ
ۡسلُِمونَ  ۡلُ�ۡفرِ ٱ� نُتم مُّ

َ
مگر معقول است که شما را به کفر « ﴾َ�ۡعَد إِۡذ أ

و این  »اید؟ مسلمان شده )اید و فرمان دهد، بعد از آنکه (مخلصانه رو به اهللا عزوجل کرده
اي  و هر اطاعت شونده و تبعیت شونده است. بنابراین هر معبودي رب است همان شرك

این حقیقت اطاعت شود، در اند، اهللا عزوجل و رسولش تشریع کرده غیر از آنچهکه در 
 کند به می که از وي اطاعت کرده و از او پیروياطاعت کننده و پیروي کننده، کسی را 

 فرماید: می انعامي  است، همانطور که اهللا عزوجل در سوره عنوان رب و معبود خود گرفته

                                                                                                             
راجع و )١/١٧٤( األلباينما ضعفه  ةتنبيه القاری علی تقوييف  الدويش هام صححكنه صحيح لغريه كلو

 ). ١٨٥٠( ةالضعيف

 .)٧٠ -٧/٧٢جمموع الفتاوی ( -١
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َطۡعُتُموُهۡم ﴿
َ
گمان اگر از آنان اطاعت کنید بی« ]١٢١األنعام: [ ﴾١٢١إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�وَن �ۡن أ

 این کالم اهللا عزوجل است که ،و شبیه این آیه .»شما (مثل ایشان) مشرك خواهید بود

مۡ ﴿ فرماید: می
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ شاید « ]٢١لشور: ا[ ﴾ٱ�َّ

بدان اجازه  اهللاکه اند  ی دارند که براي ایشان دینی را پدید آوردهنمعبودا آنان انبازها و
 . 1و اهللا اعلم ».)خبر است؟ بی از آن نداده است (و

لَمۡ ﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل
َ
ِينَ تََر إَِ�  � نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
ُٰغوتِ أ ْ بِهِ  ٱل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
النساء: [ ﴾ۦۖ َوقَۡد أ

آنان بدانچه بر تو نازل شده  :گویند می کنی از کسانی که نمی آیا تعجب )مبر!ا(اي پی« ]٦٠
آسمانی، به  هاي کتاب بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق و

حکم او را به جاي حکم  خواهند داوري را به پیش طاغوت ببرند (و می هنگام اختالف)
داشته و) به ایمان  اهللاحال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (به  . و)بپذیرند؟! اهللا

  .»کفر بورزندطاغوت 
کسی است که از ي  این آیه سرزنش کننده«گوید:  می حافظ ابن کثیر در مورد این آیه

ها  آن روي گردانده و دادخواهی و تحکیم را به سوي غیر حکتاب اهللا و سنت رسول اهللا 
 . 2»از باطل برده است

به آن بر ما الزم است که در مورد این امر بزرگ به طور مفصل سخن گفته و دوباره 
به و فرمانبرداري تعالی در مبحث سوم در مورد انقیاد اهللاشاءرجوع کنیم، بر این اساس ان

 گوییم.  می و نیز از تحکیم شریعت سخن ال إله إال اهللا عنوان شرطی از شروط
ْ ِ�  َوَ� ﴿ این کالم اهللا عزوجل: در مورد اهللارحمه ابن قیم �ِض ٱُ�ۡفِسُدوا

َ
َ�ۡعَد  ۡ�

در زمین با  :گویند: معناي آیه از این قرار است که می اکثر مفسرین«: 1گوید می ﴾إِۡصَ�ِٰحَها

                                           
 .١٠٦انظر فتح املجيد ص  -١

 والد الشيخ.أ) ط ٤/١٣٨ثري، (كفسري ابن ت -٢
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را با بعد از اینکه اهللا عزوجل آن اهللاعاصی و دعوت به اطاعت از غیرانجام گناهان و م
نید، شریعت و دعوت به سوي اهللا متعال اصالح گردانید، فساد نکبعثت پیامبران و بیان 
ین فساد تر بزرگ به او،ورزیدن و دعوت به سوي غیر او و شرك  چرا که عبادت غیراهللا

 شرك و دعوت به سوي غیراهللا باشد، بلکه فساد در زمین در حقیقت تنها با  می در زمین
غیر از رسول اهللا اي  هو تبعیت شوندشونده او و اطاعت  و اقامه معبودي جزو برپا کردن 

ین فساد در زمین است و صالحی براي زمین و اهل تر بزرگ باشد که این مساله می ح
تنها به سوي او و نه غیر او آن نیست مگر اینکه تنها اهللا عزوجل معبود بوده و دعوت 

عت از غیر رسول و تنها زمانی اطا باشد. حو نیز اطاعت و اتباع تنها از رسولش  باشد
که امر کند. و زمانی حبه اطاعت از رسول اهللا  حواجب است که غیر رسول اهللا  حاهللا 

 اهللا عزوجل و بر خالف شریعتش امر کند، سمع و طاعتی براي اوو نافرمانی به معصیت 
و نهی از  امر به توحید فرستاده و دینش و نیزي  د. چرا که اهللا عزوجل به وسیلهباش نمی

فساد در زمین با شرك ورزیدن به او و مخالفت کردن با پیامبرش، زمین را اصالح 
یابد که سبب هر صالحی در زمین  می ر کند،گردانیده است. و هرکس در احوال عالم تدب

باشد و نیز سبب هر شر و  می حتوحید اهللا عزوجل و عبادت او و اطاعت از رسولش 
و  حدر عالم، مخالفت با رسول اهللا  ...و  ط شدن دشمننه و بال و قحطی و مسلفت

 باشد. می حدعوت به سوي غیر اهللا عزوجل و رسولش 
 را نفی) آنال إله إال اهللاتوحید (ي  کلمه الل این عرض سریع در مورد آنچهاز خ 

باشد،  می شود که تمامی دین مبنی بر محقق شدن توحید می کند، براي ما آشکار می
گونه است که ممکن نیست در را مقرر کرده است. اینمبارك آني  این کلمه همانطور که

و نیز ممکن نیست  ت و ایمان به اهللا عزوجل جمع شودیک زمان، در قلبی ایمان به طاغو
مان به اهللا عزوجل و ایها  در قلبی ایمان به ارباب و آلهه و انداد و خداگونه در یک زمان

و خالق در هر چیزي که باشد، قائل به مساوات باشد، بین مخلوق  جمع گردد و هرکس
                                                                                                             

 .)٥٢٦ ،٣/٥٢٥بدائع الفوائد ( -١
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و از کسانی است که  عزوجل مساوي و برابر دانسته است در حقیقت آن مخلوق را با اهللا
دهند. و در حقیقت همراه اهللا عزوجل اله دیگري  می براي پروردگارشان انباز و همتا قرار

اعتقاد باشد که اهللا عزوجل  گرچه چنین شخصی در همان وقت، بر این اند، قائل شده
 شرك را نفیهاي  توحید تمامی صورتي  و زمین است؛ چرا که کلمهها  آسمان خالق

 کند.  می کند و توحید و عبودیت را تنها براي اهللا عزوجل اثبات می

 تمامی آلهه، ارباب، انداد و طواغیتي  نفی کننده »ال إله إال اهللا«توحید ي  بنابراین کلمه

ي  و این آن چیزي است که در صفحات گذشته بر آن اطالع یافتیم؛ اما کلمه باشد می
و این  کند می توحید را نیز ثابتي  گانهالوه بر نفی آنچه گذشت، اقسام سهتوحید، ع

 دهیم.  می را در صفحات آینده توضیحاهللا عزوجل بخواهد آن موضوعی است که اگر

 کند: می را اثباتتوحید آني  آنچه کلمه

که بسیاري از  ال إله إال اهللا از آنچه گذشت براي ما روشن گردید که معناي حقیقی

دانند، عبارت است از: برائت و بیزاري کامل از هر معبودي از جمله  نمی رامسلمانان آن
آن هاي  و خالص گردانیدن عبادت با تمامی انواع و صورت انداد، طواغیت و ارباب آلهه،

یکتاست و شریکی براي او نیست. و این همان محقق گردانیدن براي اهللا عزوجل که 
باشد و  می توحید با این معنا، اصل و معناي توحیدي  باشد. بدین ترتیب کلمه می توحید

فروع دین بر آن بنا شده ي  باشد و همه می اسالم و اساس دین و اصل آن آن تعریف
 است. 

شود که  می د، بر سه دسته تقسیمکن می را اثباتتوحید آني  و توحیدي که کلمه
 1عبارتند از:

                                           
باشد وگرنه توحید تجزیه  پیشتر یادآوري نمودم که این تقسیم نظري به منظور آموزش و یادگیري می -1

 پذیر نیست.
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 توحید ربوبیت: -1
که اهللا اهللا متعال در خلقت و تدبیر امور؛ چنانکه عبارت است از: اقرار به یگانگی 

َ� َ�ُ ﴿: فرماید می عزوجل
َ
ۡمرُ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ�

َ
آفریند  می آگاه باشید که تنها او« ]٥٤األعراف: [ ﴾ۡ�

کردن که همان تدبیر است همان  خلق کردن و امر ،. بنابراین»دهد می تنها او فرمان و
و بدین ترتیب هیچ خالقی جز اهللا نیست و  باشد که مختص اهللا عزوجل است. می ربوبیت

ربوبیت از خالق بودن  بنابراین تمامی امور .1جز او نیستاي  کننده هیچ امر کننده و تدبیر
باشد و بدین  می و مالک بودن و رزق و تصرف و تدبیر امور، تنها براي اهللا عزوجل

و تنها اوست که رزق  باشد می ترتیب تنها اوست که خالق است و غیر از او مخلوق
باشد و تنها اوست که پرورش دهنده و پروردگار  می دهنده است و غیر او رزق گیرنده

 و تنها اوست که مالک است و غیر او مملوك باشد می و پرورش یافتهاست و غیر ا
ین مساله را کسی جز آنکه و ا دهد. باشد و این امري است که فطرت بر آن گواهی می می

-کند. چرا نمی در قلبش مرده و بدین سبب کور شده و عقلش گمراه گشته، انکار انصاف

گویند.  می ، در این مورد سخنان تا زمینعرش تا فرش یا از آسم که تمام جهان هستی از
شان متفاوتهاي  و اشکال و دسته ها رنگ تنوع و تعددو محال است که این مخلوقات با 

 بدون خالق، خود به خود به وجود آمده باشند. 

 دالیل نقلی بر توحید ربوبیت:
مورد شمارش قرار  بیشتر از آن است کهدر قرآن و سنت دالیل نقلی در این مورد 

ۡم ُهُم ﴿ فرماید: می گیرند. از جمله آنکه اهللا عزوجل
َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ مِۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 ٣٥ ۡلَ�ٰلُِقونَ ٱأ

                                           
 دارالوطن للنرش. عة) طب١/١٦ب: فهدبن نارصالسليامن (ترتيو املجموع الثمني، مجع -١
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مۡ 
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلَُقوا �َضۚ ٱوَ  لسَّ

َ
: ابن 2گوید می بغوي ]٣٦-٣٥الطور: [ .1﴾٣٦بَل �َّ يُوقُِنوَن  ۡ�

ءٍ ﴿ فرماید: می عزوجل که: این کالم اهللا 3گوید می ب عباس ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ ۡم ُخلُِقوا
َ
 ﴾أ

 و معنایش آن است که آیا اند؟ بدین معناست که آیا ایشان بدون هیچ خالقی آفریده شده
را خلق کند. و بدون خالق به ها  آن بدون اینکه کسیاند  خود به خود خلق شدهها  آن

باشد و این معنا، معناي  می و این از محاالتی است که تصور آن غیر ممکن اند. وجود آمده
 .4باشد می مشهور آیه
را ها  آن بدون این که پروردگاريها  آن : آیا5گوید می اهللارحمه ابن تیمیه سالمشیخ اإل

و نیز اند  اي خلق نشده از هیچ مادهها  آن و گفته شده که آیااند  خلق کند، آفریده شده
 که قطعاً معناي اول مقصود اند. گفته شده آیا بدون هیچ هدف، پاداش و عقابی خلق شده

اي یا براي هدفی خلق شده باشد حتماً براي آن  که از ماده چیزيباشد، چرا که هر  می
 باشد.  می خالقی

آیا بدون پدر  اند، آیا آن مشرکان از چیزي خلق نشده: «6گوید می اهللارحمه و امام طبري
باشند  می همچون جماداتها  آن کنند پس می که اگر چنین گمان اند و مادر به وجود آمده

فهمند و با هیچ نوع  نمی اندیشند و حجت و دلیلی در شناخت اهللا عزوجل نمی که

                                           
یا این  اند؟ و خالقی آفریده شدهاند و) بدون هیچ گونه  آیا ایشان (همین جوري از عدم سر بر آورده -1

زمین را  ها و اند و) خودشان آفریدگارند؟ این که آنان آسمان که (خودشان خویشتن را آفریده
 اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند. آفریده

 .)٥/٢٣٨معامل التنزيل للبغوی ( -٢

) البيهقيالصفات و ءسامعباس (األ ابنصالح عن  أيبعن  يلبكهو الو وهو من رواية حممد بن السائب -٣

 سنده اليصح.و ٣٩١ص 

 .)٣/٧٣( منهاج السنة -٤

 .)١٣/١٥١جمموع الفتاوی ( -٥

  .)٩/٧٦٦٦( الطربيتفسري  -٦
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و نیز گفته شده که معناي آیه  گیرند؛ نمی اي پند گیرند و با موعظه نمی هشداري عبرت
 ..اند. آیا براي چیز دیگري آفریده شدهچنین است: 

ۡم ُهُم ﴿
َ
که  اند را آفریده هااین انسانها  آن گوید: یعنی آیا می امام طبري ﴾لَۡ�ٰلُِقونَ ٱأ

کشند، چرا  نمی کنند و از آنچه نهی کرده دست نمی بدین سبب از امر اهللا عزوجل اطاعت

مۡ ﴿باشد.  می که امر و نهی براي خالق
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلَُقواْ  أ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
گوید: یا  می امام طبري ﴾ۡ�

و معناي این  .باشندها  آن تا اینکه خالقاند  آسمان و زمین را خلق کردهها  آن اینکه آیا

بلکه ایشان به  ﴾بَل �َّ يُوقُِنونَ ﴿ اند. آسمان و زمین را خلق نکردهها  آن کالم آن است که
گردن نهادن به اوامر ها  آن گوید: می امام طبري اند. یقین و باور نرسیده و هنوز سرگشته

 بدین سبب که خالق نموده و نهی کرده،امر  را در آنچهپروردگارشان و اطاعت از او 
باشند، هایی  و زمین هستند، ترك نکردند، تا که بدین علت ارباب و خداگونهها  آسمان

دند که به وعید اهللا عزوجل و ترك کر ر و نواهی اهللا عزوجل را به این دلیلاوامها  آن بلکه
 در آخرت آماده کرده است، یقین نداشتند.  ه براي اهل کفرک عذابی

َ�َٰ�ٰتِ ٱِ� َخۡلِق  إِنَّ ﴿ فرماید: می آن است که اهللا عزوجل دالیل نقلی دیگراز   لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� نَزَل  �َّاَس ٱبَِما يَنَفُع  ۡ�َۡحرِ ٱَ�ۡرِي ِ�  لَِّ� ٱ ۡلُفلِۡك ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
ُ ٱَوَمآ أ َّ� 

َمآءِ ٱِمَن  ۡحَيا بِهِ  لسَّ
َ
آءٖ فَأ �َض ٱِمن مَّ

َ
ِ َدآبَّةٖ َوتَۡ�ِ�ِف  َ�ۡعَد َمۡوتَِها َوَ�ثَّ �ِيَها ِمن ۡ�

 لّرَِ�ٰحِ ٱُ�ّ
َحابِ ٱوَ  رِ ٱ لسَّ َمآءِ ٱَ�ۡ�َ  لُۡمَسخَّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
مسلّماً در « ]١٦٤البقرة: [ ﴾١٦٤�َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ َ�ۡعقِلُوَن  ۡ�

کوتاهی  اختالف آن دو در درازي و روز (و شد شب و آمد و زمین و وها  آسمان آفرینش
آبی که  ئی که به سود مردم در دریا در حرکتند وها کشتی و ها) آن شمارمنافع بی و

بر پشت  قوانین منظّمی بخارها به ابرها تبدیل وخداوند از آسمان نازل کرده (که برابر 
 گردند و پس از تلقیح، به صورت برف و می خواسته باشد رهسپار اهللابادها به جاهائی که 

با آن زمین را پس از مرگش زنده ساخته  ریزند) و می باران مجدداً بر زمین فرو تگرگ و
 ابرهائی که در میان آسمان و بادها ودر تغییر مسیر  و انواع جنبندگان را در آن گسترده و

 گردند و نمی اي در پهنه فضا پراکندهضوابط ویژه برابر قوانین و باشند (و می زمین معلّق
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یگانگی  (براي پی بردن به ذات پاك پروردگار وهائی  گمان نشانه بی روند)، هدر نمی
  .»براي مردمی که تعقّل ورزند ،خداوندگار) است

َُّهُم  وََءايَةٞ ﴿ فرماید: می و نیز �ُض ٱل
َ
ُ�لُوَن  لَۡمۡيَتةُ ٱ ۡ�

ۡ
ا فَِمۡنُه يَأ ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحّبٗ

َ
ۡحَيۡيَ�َٰها َوأ

َ
أ

ۡرنَا �ِيَها ِمَن  وََجَعۡلَنا ٣٣ ۡعَ�ٰٖب َوفَجَّ
َ
ِيٖل َوأ ٰٖت ّمِن �َّ  ]٣٤-٣٣يس: [ ﴾٣٤ ۡلُعُيونِ ٱ�ِيَها َج�َّ

را حیات براي آنان، زمین مرده است که آن بر رستاخیز) اهللا(از قدرت اي  نشانه«
 در زمین کنند. و می که ایشان از آن تغذیهایم  را بیرون آوردههائی  از آن دانه وایم  بخشیده

سارانی از گیاهان دیگر) پدیدار کردیم و چشمه سایر درختان و انگور (و خرما و هاي باغ
   .»آن بیرون آوردیم

وَن  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ فرماید: می و نیز نُتم �ََ�ٞ تَنتَِ�ُ
َ
ٓ أ ۡن َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ إَِذا

َ
 ٢٠أ

ٗة َورَۡ�ًَةۚ  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  َودَّ ۡزَ�ٰٗجا لِّتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ُروَن  َ�َٰ�ٰتِ ٱَخۡلُق  ۦَءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٢١إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ۡختَِ�ُٰف ٱوَ  ۡ�

 
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َو�

َ
ِ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٢٢لَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلِۡلَ�ٰلِِمَ� � ۡلِ ٱَمَناُمُ�م ب  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ
َق ٱيُرِ�ُ�ُم  ۦَءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٢٣إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ �َۡسَمُعوَن  ۦٓۚ ّمِن فَۡضلِهِ  بۡتَِغآؤُُ�مٱوَ   ۡلَ�ۡ

ُِل مَِن َخۡوٗفا َوَطَمعٗ  َمآءِ ٱا َو�َُ�ّ �َض ٱبِهِ  ۦَماٗٓء َ�يُۡ�ِ  لسَّ
َ
ٓۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ  ۡ� َ�ۡعَد َمۡوتَِها

ن َ�ُقوَم  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٢٤َ�ۡعقِلُوَن 
َ
َمآءُ ٱأ �ُض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ِ ۡمرِه

َ
�ِض ٱُ�مَّ إَِذا َدَ�ُ�ۡم َدۡعَوٗة ّمَِن  ۦۚ بِأ

َ
�ۡ 

نُتۡم َ�ۡرُُجوَن 
َ
ٓ أ  اهللاقدرت)  (دالّ بر عظمت وهاي  یکی از نشانه« ]٢٥-٢٠الروم: [ ﴾٢٥إَِذا

در  (به مرور زمان زیاد شدید وها  انسان سپس شما شما را از خاك آفرید و این است که
(دالّ بر قدرت هاي  یکی از نشانه روي زمین براي تالش در پی معاش) پراکنده گشتید. و

این است که از جنس خودتان همسرانی را براي شما آفرید تا در کنار آنان  اهللاعظمت)  و
 محبت انداخت (و ایشان مهر و در میان شما و و کشش قلبی) بیارامید (در پرتو جاذبه و

فائی و آسایش، مایه شکو دلباخته دیگري ساخت، تا با آرامش و یک را شیفته وهر
 روحانی تعادل جسمانی و وها  انسان پیوند زندگی و پرورش شخصیت همدیگر شوید

قدرت  دالئلی (بر عظمت و وها  محفوظ باشد). مسلّماً در این (امور) نشانه برقرار وها  آن
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از  اندیشند. و می )اهللاهاي  آفریده جهان وهاي  ) است براي افرادي که (درباره پدیدهاهللا
مختلف بودن  زمین و وها  آسمان آفرینش ،اهللاعظمت)  (دالّ بر قدرت وهاي  زمره نشانه

 گمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و بی ي شما است.ها رنگ ها وزبان
دانشوران.  در این تنوع خلقت) دالئلی است براي فرزانگان و و نظام شگفت آور گردانند

 تالش و و روز است ، خواب شما در شب واهللاعظمت)  (قدرت وهاي  از نشانه و
در این (امور، یعنی مسأله  . قطعاًاهللامندي از فضل و) بهره تان براي (کسب وکارکوشش
 تالش در پی معاش) دالئلی است براي کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و و خواب

، یکی این است که اهللاعظمت)  (دالّ بر قدرت وهاي  از زمره نشانه حقیقت را بپذیرند). و
و از آسمان آب  نمایاند هم مایه امید، به شما میو برق را که هم باعث ترس است  اهللا

گرداند.   و زمین را بعد از مرگش، به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می باراند  مهمی را می
گمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاري زمین و سرسبز شدن  بی

هاي (کمال قدرت  یدگان و خردمندان. و از جمله دالئل و نشانهآن) دالئلی است براي فهم
 زمین (بدین ساختار استوار و یکی هم این است که آسمان و اهللاو نهایت عظمت) 

به فرمان وي برپاست. بعدها وقتی (که بخواهد  صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و
براي زنده شدن) شما را از  و دگردان می نظام را خراب این نظم و و میراند می مردمان را

 »آئید. می شتابان از زمین) بیرون شما فوراً (مطیعانه و خواند و می زمین با ندائی فرا
اشعري  ود و دیگر کتب حدیث از ابوموسیدادر مسند احمد و سنن ترمذي و ابو و 

َ  إِنَّ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س يعِ  ِمنْ  َ�بََضَها َ�بَْضةٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخلََق  ا�َّ  مَجِ
رِْض،

َ ْ
رِْض  قَْدرِ  ىلَعَ  آَدمَ  َ�نُو فََجاءَ  األ

َ ْ
مْحَُر، ِمنُْهمُ  َعَل جَ : األ

َ ْ
ْ�يَُض، األ

َ ْ
ْسوَُد، َواأل

َ ْ
 َذلَِك، َوَ�ْ�َ  َواأل

ْهُل، َْزُن، َوالسَّ
ْ
َِبيُث، َوَ�ْ�َ  َواحل

ْ
يُِّب  َذلَِك َواخل عزوجل آدم را از مشتی  اهللا« .1»َذلَِك  َوَ�ْ�َ  ،َوالطَّ

                                           
قال: هذا حديث و من سورة البقرةو تاب التفسري، بابك) ٢٩٥٥( والرتمذي )٤٠٦، ٤/٤٠٠( رواه أمحد -١

ابن و )٥٤٩املنتخب (يف  عبد بن محيدو )٤٦٩٣القدر (يف  ، بابةتاب السنك، أبوداودو حسن صحيح، 



 حقیقت توحید   68

زمین گرفته بود، آفریده است، به همین فاصله فرزندان آدم بر ي  را از همهخاك که آن
سرخ، برخی سفید و برخی ها  هاي متعددي ظهور کردند، و برخی حسب خاك به شکل

آفریده شدند. و برخی نرم و برخی خشن و برخی ها  این سیاه و برخی هم با رنگی میان
 . »یان این دو و برخی ناپاك و برخی پاك و برخی در میان این دو آفریده شدنددر م

نۡ ﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  أ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
نَزَل لَُ�م ّمَِن  ۡ�

َ
َمآءِ ٱَوأ َماٗٓء  لسَّ

�َبۡتَنا بِهِ 
َ
َع  ۦفَأ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ۗ أ ٓ ْ َشَجَرَها ن تُ�بُِتوا

َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ ِۚ ٱَحَدآ�َِق َذاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ  �َّ

ن ٦٠َ�ۡعِدلُوَن  مَّ
َ
�َض ٱَجَعَل  أ

َ
نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ قََراٗر� وََجَعَل ِخَ�ٰلََها

َع َحاِجزً  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱ�ۗ أ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

َ
ن ٦١بَۡل أ مَّ

َ
إِذَا َدَ�هُ  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ

وٓءَ ٱَوَ�ۡ�ِشُف  �ِض� ٱَو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُروَن  �َّ ا تََذكَّ ن ٦٢قَلِيٗ� مَّ مَّ

َ
 أ

ِ ٱَ�ۡهِديُ�ۡم ِ� ُظلَُ�ِٰت  ّ�َ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  لّرَِ�ٰحَ ٱَوَمن يُۡرِسُل  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  لۡ َع  ۦٓۗ �ُۡ�َ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ َّ� 

ُ ٱتََ�َٰ�  ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ ن ٦٣َ�مَّ مَّ
َ
َمآءِ ٱَوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤاْ  أ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

عَ  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱ أ هائی که  (آیا بت« ]٦٤-٦٠النمل: [ ﴾٦٤قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�ٰنَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ

براي شما از  و زمین را آفریده است وها  آسمان معبود شما هستند بهترند) یا کسی که
 که شما هائی ایم؟ باغ افزا رویانیدهفرح زیبا و هاي باغ آسمان آبی بارانده است که با آن

نزول  زمین و وها  آسمان را برویانید. آیا (با توجه به آفرینشها  آن توانستید درختان نمی
یک از این دقیق هر هماهنگی و پیوند لطیف و و ثمرات ناشی از آن برکات و باران و

پرستی) پرستی به بت! اصًال ایشان قومی هستند (از حقاست؟ اهللامخلوقات) معبودي با 
 ها) انسان محلّ اقامت ها بهترند) یا کسی که زمین را قرارگاه (و کنند. (بت عدول می

 ي پابرجا وها کوه براي زمین و پدید آورده استها  در میان آن رودخانه و ساخته است
میان دو دریا مانعی پدیدار  استوار آفریده است (تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند) و

ست؟! ه اهللاآیا معبودي با  ها) این نگردند. حال با توجه به کرده است (تا آمیزه یکدیگر

                                                                                                             
 )٩/٣بري (كاليف  البيهقيو )٢٦٠٨مسنده (البحر الزخار) (يف  البزارو )٦١٦٠( هصحيحيف  حبان

 ).١٦٣٠السلسلة الصحيحة (يف  األلباين هصححو



 69 مبحث اول: ال إله إال اهللا ... نفی و اثبات

بهترند) یا ها  بت دانند). (آیا نمی را اهللاقدر عظمت  نادانند (و خبر و بی اصالً بیشتر آنان
کند هرگاه او را به کمک  می گرفتاري را برطرف بال و رسد و کسی که به فریاد درمانده می

(برابر قانون حیات دائماً به طور متناوب) جانشین (یکدیگر در) ها) را  شما (انسان و طلبد
گرداند. حال با  مستقرّ می هر دم اقوامی را بر این کره خاکی مسلّط و سازد (و می زمین

 گیرید. (آیا می ست؟! واقعاً شما بسیار کم اندرزه اهللاتوجه بدین امور) آیا معبودي با 
 دریا رهنمود (و ي خشکی وها تاریکی ما را درجان بهترند) یا کسی که ش هاي بی بت

کسی که بادها را به عنوان بشارت دهندگان، پیشاپیش نزول رحمتش  و کند می دستگیري)
آیا  ها) این راه اندازي سازد. در ساختن و می را پیک قدوم بارانها  آن سازد (و می وزان

گردانند. (آیا  می است که انباز اودورتر از این چیزهائی  فراتر و اهللاست؟  اهللامعبودي با 
 را برگشتآغازد، سپس آن می معبودهاي دروغین شما بهترند) یا کسی که آفرینش را

ل با توجه به قدرت کند؟ (حا می زمین روزي عطا کسی که شما را از آسمان و و دهد می
ده شدن اقرار عقل سالم به زن و جهانهاي  نظام موجود در پدیده نظم و و اهللاآفرینش 

مبر بدیشان) بگو: دلیل است؟ (اي پیه اهللادوباره مردمان در دنیاي جاویدان) آیا معبودي با 
معبودهاي دیگري هم وجود  اهللاگوئید (که جز  می برهان خود را بیان دارید اگر راست و

  .»دارند)
مردم  که شرك در ربوبیت در میاناز آنجا «گوید:  می اهللارحمهامام ابن ابی العز حنفی 

: فرماید می را در قرآن ذکر کرده است. همانطور کهجل بطالن آنموجود بوده، اهللا عزو

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ �َّ ٰ  ۥِمن َوَ�ٖ َوَما َ�َن َمَعهُ  �َّ ِۢ بَِما َخلََق َولََعَ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ ِمۡن إَِ�ٍٰه� إِٗذا �َّ
نه خدائی با او (انباز)  نه فرزندي براي خود برگرفته است و اهللا« ]٩١املؤمنون: [ ﴾َ�ۡعٖض� 

 پرداخت (و می بود، هر خدائی به آفریدگان خود می بوده است، چرا که اگر خدائی با او
این با وحدت نظامی که بر  و گردید می در نتیجه هر بخشی از جهان با نظام خاصی اداره

یک از خدایان (براي توسعه قلمرو ره بود) و نمی سراسر هستی حاکم است، سازگار
شد  می نظام عالم از هم گسیخته جست (و می حکومت خود) بر دیگري برتري و چیرگی

  .»کشید) می جهان هستی به تباهی و
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در این برهان نورانی و درخشان و در این الفاظ خالصه و روشنگر تامل کن که 
نفع رسانده اش  که به بندهاي  گونهباله حق بایستی خالقی فاعل باشد کند  می چگونه بیان

بود که با او در  می و از او ضرر را دفع کند. پس اگر همراه اهللا عزوجل اله دیگري
این هنگام  که در بود می شریک بود قطعا بایستی براي او خلقت و فعلاش  فرمانروایی

له در إگوید: لذا اگر چندین  می شد. امام ابن ابی العز پس از این نمی بدین شراکت راضی
 آمد: می بود به ناچار سه حالت پیش می جهان

یک در تالش پرداخت و یا اینکه هر می له، به خلق و فرمانروایی خودإیا اینکه هر 
تحت فرمانروایی واحدي بودند که در ها  آن ي براي برتري بر دیگري بود. و یا اینکه همه

تصرفی در وي نداشتند. بلکه او ها  آن رف کرده وخواست تص می گونه کههرها  آن مورد
 بودند.  ی پرورش یافته و چیره از هر وجهیبندگانها  آن بود و می به تنهایی اله

دالیل بر ترین  و آشکارترین ام عالم و استواري امورش، از روشنو تمامی نظم و نظ
که هیچ اله  باشد میآن اله و فرمانروا و پروردگاري یگانه ي  ست که تدبیر کنندها آن

ها  آن دیگري غیر او براي مخلوفات نیست و نیز رب و پروردگاري غیر از او براي
ست که در شمارش آید، همانطور که به ا آیات در این باب عظیم، بیشتر از آن .1نیست

در  نبويکند. و همچنین دالیل نقلی، از احادیث  که کفایت می اشاره کردیمها  آن برخی از
 کنیم: می دو حدیث شریف را ذکرها  آن این باب بسیارند که از میان

 اِالْسِتْغَفارِ  َسيِّدُ « :فرمودند حروایت است که رسول اهللا  سالف) از شداد بن اویس 
نْ 

َ
نَْت  اللَُّهمَّ : َ�ُقوَل  أ

َ
َ  الَ  َر�ِّ  أ

َ
  إِهل

َّ
نَْت، إِال

َ
نَا َخلَْقتَِ�  أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
 َما َووَْعِدكَ  َ�ْهِدكَ  ىلَعَ  َوأ

ُعوذُ  اْستََطْعُت،
َ
بُوءُ  َصنَْعُت، َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

َ
، بِِنْعَمِتَك  لََك  أ َّ بُوءُ  يلَعَ

َ
 يِل، فَاْغِفرْ  بَِذنيِْب  لََك  َوأ

نُوَب  َ�ْغِفرُ  الَ  فَإِنَّهُ    اذلُّ
َّ

نَْت  إِال
َ
بهترین استغفار این است که بگویی: الهی تو پروردگار « .2»أ

هستی به جز تو معبود به حقی وجود ندارد، تو مرا آفریدي و من بنده تو هستم و من من 

                                           
 . املكتب اإلسالميط  )٨٧( ةرشح عقيدة الطحاوي -١

 ).٦٣٢٣صبح (أذا إباب ما يقول و )٦٣٠٦فضل االستغفار (أتاب الدعوات، باب ك، البخاري أخرجه -٢
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و به وعده تو یقین دارم. از بدي  م تا آنجا که توان دارم، استوارمبر پیمانی که با تو بست
اي و  یی که به من ارزانی داشتهها نعمت برم. و به می ام به تو پناه کارهایی که انجام داده

کنم. پس مرا مغفرت کن چرا که کسی جز تو گناهان  می اعتراف ام، ه انجام دادهگناهانی ک
 . »بخشد نمی را

اهللا، مرا به  گفت: یا رسول سروایت است که ابوبکر صدیق  سب) از ابوهریره 

 اللَُّهمَّ : قِل «فرمودند:  حرسول اهللا  .را به هنگام صبح و شام بگویمچیزي امر کن که آن
َغيِْب  اَعلِمَ 

ْ
َهاَدِة، ال َماَواِت  فَاِطرَ  َوالشَّ رِْض، السَّ

َ ْ
ءٍ  لُكِّ  رَبَّ  َواأل ْشَهدُ  َوَمِليَكُه، يَشْ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
َ  ال

َ
  إِهل

َّ
 إِال

نَْت،
َ
ُعوذُ  أ

َ
يَْطانِ  رَشِّ  َوِمنْ  َ�ْفيِس، رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ ِكهِ  الشَّ اي عالم به پیدا و  ،پروردگارا« .1»َورِشْ

دهم که هیچ معبود  می و زمین، پروردگار و مالک همه چیز، شهادتها  آسمان پنهان، خالق
جویم و از شر و بدي  می به حقی جز تو نیست و از شر و بدي نفس خود به تو پناه

 . »جویم می شیطان و شرك او به تو پناه

 عقلی در باب توحید ربوبیت: ي  ادله
عقلی در باب توحید ربوبیت نیز بسیار بیشتر از آن است که در شمارش آید، ي  اما ادله

که در مورد وجود باشد آنگاه می اهللارحمهو از زیباترین این ادله، شاهد آوردن امام احمد 
 که در پاسخ گفت: در آنجا پناهگاه محکم و استوار و صافی خالق از ایشان سوال شد،

سفید و ي  نقره فذي براي آن نیست. ظاهرش همچونمنباشد که هیچگونه در و  می
باطنش همچون طالي خالص است. ناگهان دیوارش شکاف خورده و از آن حیوانی شنوا 

                                           
 )٩/٧٢مصنفه (يف  ابن أيب شيبةو )١٢٠٢( املفرد األدبيف  البخاريو )١٠، ١/٩( أخرجه أمحد -١

 )٥٦٠٧صبح (أذا إل ، باب ما يقواألدبتاب كبوداود، أ) و٢٩٣١له ( األدبيف و )١٠/٢٣٧(و

 )٩مسنده (يف  طياليسالو )٧٧١٥ربی (كاليف  النسائيو )٣٣٩٢) (١٤باب ( تاب الدعواتك والرتمذي

 رضی اهللا عنه مرفوعاً  أيب هريرةمن حديث و )٩٦٢( يف صحيحه ابن حبانو )٢٦٩٨سننه (يف  يالدارمو

 ).٢٧٥٣الصحيحة (يف  رمحه اهللا األلباينالشيخ  صححهو
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و بینا خارج  شده که بسیار زیبا بوده و صدایی دلپذیر داشت. (آیا معقول است که چنین 
 عملی بدون خالق رخ دهد؟).

 باشد.  می 1مدن جوجه از تخممقصود امام احمد از این مثال بیرون آ
در مورد وجود خالق عزوجل سوال شد که در پاسخ چنین  اهللارحمهو از امام شافعی 

خورد که از وي به  را میآن یکی است، کرم آني  گفت: این برگ درخت توت است، مزه
 خورد که به صورت عسل از وي خارج را میآن گردد و زنبور می صورت ابریشم خارج

به صورت پشکل و ها  آن خورند که از و گوسفند و گاو و چهارپایان از آن میشود  می
گردد  می خورد و به صورت مسک از او خارج می راگردد و آهو آن می سرگین خارج

  2که برگ توت یک چیز است.درحالی
ها  و بلکه قلوب که در سینه اند کور نشده ها چشم گویم: سبحان اهللا، براستی می

در مورد وجود خالق  اهللارحمهاز امام ابوحنیفه  و برخی از زنادقه اند. کور شده باشند، می
متعال پرسیدند که بدانها گفت: مرا راهنمایی کنید در مورد امري که خبر آن به من رسیده 

-ریاها میاي در د کشتی و ذهن مرا به خود مشغول کرده است. به من گفته شده:و فکر 

که در آن هیچکس براي نگهبانی نیست و نیز کسی تجاري درحالیباشد با انواع کاالهاي 
کند و  می کشتی رفت و آمد کرده و خود به خود حرکت همهکند. با این  نمی را هدایتآن

گوید.  را نمید: این سخنی است که هیچ عاقلی آنشکافد. زنادقه گفتن می امواج بزرگ را
براي این موجودات سازنده و خالقی گفت: واي بر شما آیا ها  آن به اهللارحمهامام ابوحنیفه 

ها  آن که در عالم علوي و سفلی وجود دارد و آنچه از اشیاي محکم و استواري که در
امام  رد؟ آن گروه بهت زده شده و به حق رجوع کردند و به وسیلهوجود ندا باشند، می

 ابوحنیفه اسالم آوردند. 

                                           
 ط دار ابن قيم. ١١١، ص ١معارج املقبول، ج  -١

 .)١/١١١املرجع السابق ( -٢
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کند که رشید در این مورد از ایشان سوال کرد که  می حکایتو امام رازي از امام مالک 
 .1استدالل کردندها  امام مالک براي وي به اختالف لغات و اصوات و نغمه

 گونه سرود:و راست گفت کسی که این

ــــة ــــل الواح ــــا س ـــاء جاري ــــراء وامل  اخلض
 

ـــــاي الصــــحاری واو هــــذ  ــــال الرواسي  جلب
 

ــا ســل الزهــر والنــدی  ســل الــروض مزدان
 

 صبـــــاح و الطيـــــر شاديــــــااإل والليـــــل و 
 

ــــاســـل هــــذه األنســـام واأل  رض و السمـ
 

ـــل   ـــس ـــاريا ل يشك ـــد هللا س ـــمع التوحي  تس
 

ــــداو ــــد رسمـ ـــل وامت ـــذا اللي ـــن ه ـــو ج  ل
 

ـــــر ريب  ـــــن غي ـــــا فم ـــــح ثاني ـــــرجع الصب  ي
 

 محکم و استوار بپرس.هاي  ها و کوه از سرزمین سبز و آب جاري و بیابان«
 شکوفه و شبنم و شب و صبح و پرندگان شاد و مسرور بپرس.از باغ و 

 از مردم و زمین و آسمان و از هر چیزي بپرس که توحید اهللا عزوجل را که بر زبان
 ،شنوي و اگر این شب همه جا را پوشانده و براي همیشه امتداد یابد می جاري استها  آن

  »براستی چه کسی است غیر از پروردگار که بار دیگر صبح را بازگرداند.
 ، مقوله قس بن ساعده االیادياین باب عظیم ذکر شده در و شاید که از زیباترین آنچه

عبادت  والسالمالصالةعليهاساس دین ابراهیم  باشد. وي از کسانی بود که اهللا عزوجل را بر
ي مردم، جمع گوید: ا می اهللارحمهبود. قس بن ساعده  ح از بعثت رسول اهللا کرده و پیش

شده و گوش کنید و هرگاه گوش کردید، حفظ کنید و چون حفظ کردید و به خاطر 
و هرگاه گفتید راست بگویید.  را به دیگران بگویید و به یکدیگر نفع برسانید.سپردید، آن

رود، باران و  می آید می کس که مرد فوت شد، هر آنچهرد و هرزندگی کرد، م هرکس
و ستارگان درخشان و  ها ستون و آسمان داراي اهان، زندگان و مردگان، شب تاریکگی

دریاهاي پر از آب و روشنایی و تاریکی و شب و روزها و خوبی و بدي؛ براستی که خیر 

                                           
) ورشح ٢٢( ةالبقر ةثري لسوركانظر: تفسري ابن و ما بعدهاو )١١٠ول (ص اجلزء األ -معارج القبول -١

 . يسالمتب اإلك) ط امل٨٥، ٨٤( يالعز احلنف أيبالبن  ةالطحاوي
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سر در گم است. قرارگاهی ها  آن در میان ها چشم در آسمان است و عبرت در زمین و
کنند. پس از  نمی شده و سقفی مرتفع و ستارگان در حرکت و دریاهایی که فورانوضع 

بادها  ها، گوید: شرق و غرب، سالمتی، خشک و تر، شور و شرین، خورشید و ماه می این
و گیاهان، پدران و ها  و دریاها، دانهها  شب و روز، مردان و زنان، خشکی ها، و باران

فقیر و ثروتمند، نیکوکار و ور و تاریکی، آسانی و سختی، ن ها، مادران، جمع و پراکندگی
است؛ هالك و نابود باد هایی  آیات و نشانهها  آنخود  در کههایی  و آیات و نشانه بدکار

آورد، و  می گرداند و پدید می باز ،که فرزند و پدري ندارد تاستاهل غفلت، بلکه او اله یک
 ونث را خلق کرده است و پروردگار آخرت و دنیاگرداند و مذکر و م می میراند و زنده می
 . 1باشد می

                                           
فنون يف  )، وابوسعيد النقاش٦/١٤٥امل (كاليف  )، وابن عدی١٢/٨٨بري (كاليف  الطرباين أخرجه -١

طريق:  ) من١/٢١٣املوضوعات (يف  )، وابن اجلوزی٢/٢٨١تارخيه (يف  )، واخلطيب٤٠العجائب (

 الطرباين): رواه ٩/٦٩٧املجمع (يف  اهليثميعن ابن عباس مرفوعا، وقال  ياللخمی عن جمالد عن الشعب

) من طريق ٦٩٦الزهد (يف و )،٢/١٠٢الدالئل (يف  البيهقي أخرجهو ذاب.كهو و فيه اللخمیو البزارو

يف  م عليه بالوضع ابن اجلوزیكقد حو الثاملی عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعا ةمحز أيب

 يئالآليف  امك يزدبوالفتح األأو هذا احلديث من مجيع جهاته باطل.و )، وقال:١/٢١٤املوضوعات (

نس أ) من حديث ٢/١٠١الئل (الديف  البيهقي أخرجه)، و٢٥١( ة)، والفوائد املجموع١٦٧( ةاملصنوع

 أخرجه، ة) من حديث عباد٢/٢٣٠( البداية والنهايةيف  ثريكبن اورده احلافظ أمرفوعا، وله طريق 

خری، أوجها أو ورد له طرقاأ، ثم ةثريعلی سنده بالغرابكبن ام احلافظ كحو هواتف اجلنانيف  ياخلرائط

ن للحديث أا دل علی ان بعضها ضعيفً كن إو خر،آوجه أذا روی احلديث من إو :البيهقيثم قال: قال 

قد و مام السيوطیالء اإلهؤومن   ةثريكن احلديث بطرقه الهل العلم من حسّ أمن و علم.أواهللا  .صالأ

م كبن حجر علی هذه الطريق حلا، فقال: فلو وقف احلافظ ةف احلديث بقوعلی من ضعّ  ردّ و دافع

نه إ) ف٣٥٥زيادات الزهد البن حنبل (يف  يريق الذخصوصا الطو للحديث باحلسن ملا تقدم من الطرق
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 گونه سروده:و اهللا عزوجل رحم کند بر کسی که این

ــــــــا عجبــــــــا  ــــــــف يعصــــــــكفي   َاهللا ـيي
 

 يــــــــــــف جيحــــــــــــده اجلاحــــــــــــدكم أ 
 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ يو اهللا ف ــــــــــــــك  هكـل حتري
 

 ينه شــــــــــــاهدكل تســــــــــــكــــــــــــ و يف 
 

ـــــــــــ ـــــــــــل يشكــــــــــ يو فـ ــــــــــه آي  ةء ل
 

ــــــــــدل عــــــــــلی   ــــــــــدأت ــــــــــه الواح  ن
 

 شود. یا اینکه منکر چگونه او را انکار می چگونه اهللا عزوجل نافرمانی عجیب است،«
اي  نشانه که هر حرکت و سکونی شاهدي براي اوست. و در هر چیزيحالیکند، در می

  »براي اوست که بر آن داللت دارد که او یگانه و یکتاست.
 :1گوید می و ابونواس

 انظــــــــــررض ونبــــــــــات األ مــــــــــل يفتأ
 

 كصنـــــــع املليــــــمـــــــا  لـــــــی آثـــــــارإ 
 

ــــــــون مــــــــن جلــــــــني شاخصـــــــــات  عي
 

 كالـــــــذهب الســـــــبي يحـــــــداق هـــــــأب 
 

ــــــد شــــــاهدات ــــــی قضــــــب الزبرج  عل
 

 كن اهللا لـــــــــيس لـــــــــه شـــــــــريأبــــــــ 
 

یی ها چشم ،به گیاهان زمین توجه کن و به آثاري که مالک ایجاد کرده است نگاه کن«
طالي خالص باز زرد رنگ مثل هایی  یی آمیخته و برآمده که در اطراف مژهها رنگ که با

  »مثل زبرجد شاهد یگانگی اهللا متعال است.اي  ساقه بر
قدرت اهللا عزوجل زندگی کرده و از هاي  اعرابی که در بین آیات و نشانهاز که و زمانی

سوال شد که دلیل وجود پروردگار تبارك و تعالی  فطرت خارج شده بود،ي  مدرسه
بر اینکه  ها گام ها و کند، و اثر قدم چیست؟ گفت: سبحان اهللا، پشکل داللت بر شتر می

                                                                                                             
م بحسنه بال كالمتهم حو ليس فيها واه يالت ةلی هذه الطريق املوصولإذا ضم إسناد، فاإل يمرسل قو

 ).  ةس بن ساعديق ة(ترمج بةصا) واإل١/٢٤١،٢٤٣( ةتنزيه الرشيعو ةراجع الفوائد املجموع .توقيف

 .22آیه  تفسیر ابن کثیر، سوره البقره، -1
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و  ها و زمین صاحب دره ها ستون کند، آسمان داراي می کسی از مسیر عبور کرده داللت
  1کند؟ نمی دریاهاي صاحب امواج، آیا این همه داللت بر وجود خبیر

 گونه سروده است:و اهللا عزوجل رحم کند بر کسی که این

 الشمــــــس و البــــــدر مـــــن آثـــــار قدرتـــــه
 

ـــــاه  ــــن عطاي ــــيض م ــــر ف ــــرب و البح  و ال
 

 الطـــــــري سبــــــــحه و الوحــــــــش جمــــــــده
 

ــــــوج   ـــــــاهكو امل ـــــــوت ناج ـــــــره و احل  ب
 

ســــه ــــمِ قدَّ  والنمــــل حتــــت الصــــخور الصُّ
 

ــــــدا يف  ــــــف مح ــــــل هيت ــــــاه و النح  خالي
 

اي از بخشش  و خشکی و دریا قطره قدرت اوستهاي  خورشید از آثار و نشانهماه و «
گوید و حیوانات وحشی تمجید او را و موج بزرگ  می و عطاي اوست. پرنده تسبیح او را

سیاه پاکی او را هاي  کند. و مورچه در زیر صخره می او را یاد کرده و ماهی با او مناجات
  »دهد. می حمد و ستایش او را ندا کند. و زنبور در کندویش می یاد

از ذرات جهان هستی نیست مگر اینکه بر ربوبیت خالق عزوجل اي  ذره بنابراین، هیچ
 باشد.  می و دالیل بر این مساله بسیار دهد می شهادت

 و از آن اعراض ی نداشتهاین نوع توحید اقرار داشته و با آن مخالفت مشرکان به
و ها  آن خالق و رازق و مالک و آفریننده پرسیدي: ها می آن اگر ازکه اي  گونهکردند، ب نمی

 گفتند: اهللا، همانطور که قرآن این مساله را از می با قطعیت و زمین کیست؟ها  آسمان خالق

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ  َولَ�ِن﴿ فرماید: می کند، اهللا متعال می حکایتها  آن ۡ�َُهم مَّ
َ
ُ ٱَس� َّ�﴾ 

گویند:  می گر از مشرکان بپرسی، چه کسی آنان را آفریده است؟ مؤکّدانها« ]٨٧ الزخرف:[
 . »اهللا

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ فرماید: می و نیز ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
 ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َُقولُنَّ َخلََقُهنَّ  ۡ�

زمین را آفریده  وها  آسمان اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی« ]٩الزخرف: [ ﴾٩ ۡلَعلِيمُ ٱ
  .»بس آگاه است، قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزّت و

                                           
 والد الشیخ. . أ) ط1/311تفسیر ابن کثیر ( -1
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َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿: فرماید می و �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
َوَمن  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  لَۡ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱمَِن  لَۡ�َّ ٱُ�ۡرُِج  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�ُقۡل أ

از زمین (به  باران) و بگو: چه کسی از آسمان (به وسیله اشعه و« ]٣١يونس: [ ﴾٣١َ�تَُّقوَن 
به شما روزي  ها) آن میوه درختان و رویش گیاهان و انفعاالت خاك و وسیله فعل و

بدانها  آفریند و می راها  آن توانا است (و ها چشم بر گوش ورساند؟ یا چه کسی  می
 مرده را از زنده بیرون و دهد)؟ یا چه کسی زنده را از مرده می بینائی نیروي شنوائی و

 جهانیان) را کسی امور (جهان و ممات در دست او است)؟ یا چه حیات و آورد (و می
 است، (چرا که آفریدگار جهان و اهللا اوگرداند؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت:  می

بار هستی، به اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است).  مدبر کار و روزي رسان مردمان و
 . »شوید؟ نمی ترسید و پرهیزگار نمی پس بگو: آیا

ِ  قُۡل ﴿ فرماید: می و نیز ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم  ۦَمۢن �ِيَِده ۡ�َ ِ
َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨َ�ۡعلَُموَن  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� بگو: آیا چه کسی « ]٨٩-٨٨املؤمنون: [ ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

حکومت مطلقه بر  ملک فراخ کائنات و فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد (و
کسی  دهد (هر که را بخواهد) و می او کسی است که پناه ت، از آن او است؟) وموجودا
 اهللاآگاهید؟! خواهند گفت: از آن  توان) از (عذاب) او پناه داد، اگر فهمیده و را (نمی

خورید و (از حق  وسوسه شیاطین را) می هوس و است. بگو: پس چگونه گول (هوي و
 . »شوید؟ می جنبل کنید، انگار) جادو و می کناره گیري

کند مگر از روي تکبر و  نمی گردانیکس از این نوع توحید اعراض و رويهیچ

  و ]٢٣الشعراء: [ 1﴾٢٣ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوَما َربُّ ﴿ خودبینی و عناد. همچون فرعون که گفت:
که در آن تصرف کرده و تدبیر امور آن خالقی را که براي جهان هستی ها  همچون دهري

                                           
 .پروردگار جهانیان کیست -1



 حقیقت توحید   78

 گویند: جهان هستی به خودي خود حرکت می و کنند می عهده داشته باشد، انکاررا بر 
 کند.  نمی کند و جز دهر و زمانه ما را هالك می

 پرستان مجوسی که معتقد به دو خالق براي جهان هستیگانهدو اند، و از این دسته
و تاریکی  که ظلمتها  که نور است و خالق شر و بديها  باشند، خالق خیر و خوبی می

َكُ�َۡت َ�َِمٗة ﴿ باشند: می معتقدین به تثلیث که بندگان صلیباند  است. و از این جمله
ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا 

َ
چه سخن (وحشتناك و) بزرگی « ]٥هف: كال[ ﴾٥َ�ُۡرُج ِمۡن أ

  .»گویند نمی افتراء آنان جز دروغ و آید!! می شان بیرونهاي از دهان
ها  آن براي ما آشکار گشت که مشرکین عرب که اهللا عزوجل به مشرك بودن ،بنابراین

کردند، بلکه ایشان در زمان سختی و  نمی حکم فرمودند، مطلقاً توحید ربوبیت را انکار
شدند و دعا و امید خود را خالصانه براي اهللا  می مشقت به سوي اهللا عزوجل متوجه

 کردند.  می ورزیدند، فراموش می شرکی را کهدادند و  می عزوجل قرار

ْ  ۡلُفۡلكِ ٱَر�ُِبواْ ِ�  فَإِذَا﴿ فرماید: می اهللا متعال َ ٱَدَعُوا ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ فَلَمَّ
ِ ٱ  (وشوند  می هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی« ]٦٥بوت: كالعن[ ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ۡلَ�ّ

 خوانند (و را به فریاد می اهللاصادقانه  دهد) خالصانه و می نگرانی بدیشان دست ترس و
سالم به خشکی  آنان را نجات داد و اهللاگردانند). سپس هنگامی که  می غیر او را فراموش

  .»ورزند می رساند، باز ایشان شرك
کس به را بدان که هررحم کند، خوب این  شگفتا از این امر!! بنابراین، خداوند بر تو

این عبادت را براي وجود  اقرار داشتند، اقرار کند و باتوحید ربوبیت که مشرکان بدان 
باشد. بلکه  می ن بوده و مشركدهد، چنین شخصی از جنس همان مشرکااهللا انجام غیر

زوجل به یگانگی  واجب است که اقرار به توحید ربوبیت، مستلزم عبادت کردن اهللا ع
باشد و تنها او روزي  می کس تنها به این اقرار کند که خالق، اهللا عزوجلچرا که هرباشد، 

کند و اوست که مالک نفع و  می دهنده است و اوست که اسباب منفعت بندگان را مهیا
را بر عهده دارد و کند و تمامی تدبیر آن می باشد و اوست که در هستی تصرف می ضرر
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عزوجل  اقرار، کسی دیگر جز اهللا رد، پس چرا با وجود ایناین امور شریکی نداي  در همه
 کند؟ می عبادترا 

 در این امر به خوبی تدبر کن، چرا که اندکی از اهل زمین این مساله را به خوبی
ما را براي توحید هاي  و سینهها  هاي آن خواهیم که سینه می دانند، از اهللا عزوجل می

 بگشاید. 

 توحید الوهیت: -2
 الوهیت، همان بخشی از توحید است که از گذشته تا به امروز در مورد آن نزاعتوحید 
و اقرار به یگانگی اهللا عزوجل در  اشد؛ و عبارت است از توحید عبادتب میو اختالف 

 گردد. نمی بدون آن محققاسالم که  باشد می عبادت. و این حد و حدود اسالم
و  و عکس این قضیه صادق نیست باشدالوهیت متضمن توحید ربوبیت میتوحید 

 باشد.  نمی توحید ربوبیت متضمن توحید الوهیت
بین این دو نوع توحید پیوند دقیق و عجیبی برقرار کرده و در  اهللارحمهعالمه ابن قیم 

 یافتگان و اهل راستی و درستیراستروان و هدایتجمع صحیحی که «گوید:  می این مورد
که اي  گونهباشد. ب می وبیت و توحید الوهیت به یکدیگربر آن هستند، پیوست توحید رب

 باشدقیومیت اهللا عزوجل بر باالي عرش می توحید ربوبیت و الوهیت، معتقد بري  دارنده
خالق و رزق در ظاهر و باطن که به تنهایی تدبیر امور را بر عهده دارد. معتقد است که 

براي امور اي  کننده نده و تدبیرکن ع کننده و موت دهنده و زندهدهنده و بخشنده و من
باشد و آنچه که او  می جز اهللا عزوجل نیست، پس آنچه که او بخواهد، همان هستی

کند و هیچ اتفاقی جز  نمی او حرکتي  جز به اذن و اجازهاي  ذره هیچ باشد. نمی نخواهد
 و هیچ دباش می علم او افتد مگر اینکه در نمی و هیچ برگی دهد نمی با مشیت او رخ

 تر بزرگ نه کوچکتر از آن ذره و نهبلکه و  ماند نمی و زمین از او پنهانها  آسمان دراي  ذره
طه دارد و مشیت او بدان باشد و قدرتش بدان احا می علم اوي  از آن، مگر اینکه در حیطه

باشد. اما پیوست  می ست. این پیوست توحید ربوبیتا و حکمتش مقتضی آن رفته است



 حقیقت توحید   80

 قلب و هم و عزم وي متکی بر اهللا عزوجل و :وهیت که عبارت است از آنکهتوحید ال
اداي حق اهللا عزوجل و قیام براي عبودیت حق  اراده او بوده و حرکاتش در راستاي

 ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿ سبحانه و تعالی باشد که این دو پیوست در حقیقت
 صفات کمال همهي  دهبه ذاتی که در بردارن ﴾إِيَّاكَ ﴿ کالم باشد چرا که با گفتن این می

به تمامی  ﴾َ�ۡعُبدُ ﴿ سپس با گفتن .دهد می اسماء نیکو براي اوست شهادتي  همه است و

�يَّاَك ﴿ سپس با گفتن .دهد می انواع عبادات ظاهري و باطنی براي اهللا عزوجل شهادت
ب یاري و توکل به او و تفویض امور به اهللا به تمامی انواع استعانت و طل ﴾�َۡسَتعِ�ُ 

 .1»دهد می عزوجل شهادت

تمامی انواع  بنابراین توحید الوهیت عبارت است از: یگانه شمردن اهللا عزوجل در
... و این انابت، تفویض، تسلیم و استعانت وعبادات، از جمله محبت، خوف، امید، توکل، 

و به خاطر آن اهللا عزوجل  اند آن مبعوث شده ي است که تمامی پیامبران برايهمان چیز
و زمین و بهشت و جهنم را خلق کرده ها  آسمان را نازل کرده است و به سبب آنها  کتاب

 است. 
بنابراین تمامی دین عبارت است از عبادت و اطاعت و خضوع، با نهایت محبت براي 

 اهللا عزوجل. 
عبادت براي اهللا عزوجل «گوید:  می »العبودیه«ي  شیخ االسالم ابن تیمیه در رساله

مخلوقات را  که باشد می را دوست داشته و بدان راضیهدفی است که اهللا عزوجل آن

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ فرماید: می که اهللا متعالراي آن آفریده است، چنانب �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
 .»ام جز براي پرستش خود نیافریده راها  انسان ها و جنمن « ]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 

به  والسالمالصالةعليهو به خاطر آن تمامی پیامبران را فرستاده است، همانطور که نوح 

                                           
 مابعدها. و ،٥٣٢، ص ٣ج » نيكمدارج السا«مستفاد بترصف يسري من  -١
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ْ ٱ﴿ قومش فرمود: َ ٱ ۡ�بُُدوا اي قوم من! براي « ]٥٩األعراف: [ ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ
  .»را بپرستید اهللامعبودي نیست. پس تنها  اهللاشما جز 

 فرمودند. شان چنینبه اقوام و نیز صالح و شعیب و دیگر پیامبران

ِن ﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنُِبوا
ُٰغوَتۖ ٱ ۡن َهَدى  ل�َّ ُ ٱفَِمۡنُهم مَّ ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة ما به میان هر « ]٣٦النحل: [ ﴾لضَّ

را  اهللامبران این بوده است) که امحتواي دعوت همه پی (وایم  ملّتی پیغمبري را فرستاده
مردمان را به راه  مبران دعوت به توحید کردند وادوري کنید. (پی از طاغوت بپرستید و

 اهللاگروهی از مردمان را (که بر اثر کردار نیک، شایسته مرحمت  اهللاحق فرا خواندند). 
گروهی از ایشان (بر اثر کردار ناشایست) گمراهی بر  و شدند، به راه راست) هدایت داد

 . »شان چسبید)سرگشتگی به دامان آنان واجب گردید (و
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك مِن رَُّسوٍل ﴿: فرماید می و نیز

َ
ٓ أ نَّهُ َوَما

َ
نَا۠  ۥإِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

مگر این که به او  ایم، مبري را نفرستادهاما پیش از تو هیچ پی« ]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 
  .»که: معبودي جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنیدایم  وحی کرده

ِ ﴿ فرماید: می و نیز نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ إِنَّ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
 ]٩٢األنبياء: [ ﴾٩٢ ۡ�ُبُدونِ ٱأ

 آئین واحد و بوده (واي  یگانه مبران بزرگی که بدانان اشاره شد، همگی) ملّتااین (پی«
من پروردگار همه شما هستم، پس تنها مرا پرستش کنید (چرا که  برنامه یکتائی دارند) و

 پس از این شیخ االسالم .»برنامه واحد، باید روبه خداي واحد کند) ملّت واحد، با
باشد. و اصل و اساس معناي عبادت  می دین داخل در عبادت بنابراین تمام«گوید:  می

و  که راه هموار و مسطح» معبدطریق «شود  می باشد. و زمانی گفته می خواري و فروتنی
 قابل عبور و مرور باشد. 

و نیز متضمن نهایت  تحبمبدان امر شده، متضمن معناي فروتنی و لیکن عبادتی که 
 جاللهبه او جلنسبت  هللا عزوجل به همراه نهایت محبتتواضع و فرمانبرداري براي ا
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َها ﴿ . و امام نسفی در تفسیر این کالم اهللا عزوجل1»باشد می ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ َر�َُّ�ُم  ۡ�بُُدوا

ِيٱ ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ تنها «گوید:  می ]٢١البقرة: [ ﴾٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  �َّ
 گوید: هر عبادتی در قرآن، توحید می بپروردگارتان را عبادت کنید؛ ابن عباس 

و کسانی که قبل از ایشان بودند، ها  آن که خالقبه اینها  انسان ايباشد. اهللا عزوجل بر می
اگر به  :گفته شدهها نبه این مساله اقرار داشتند، پس به آها  آن چرا که اند. احتجاج کرده

پس تنها او را عبادت  کنیدکه اهللا عزوجل خالق شماست، اقرار دارید و اعتراف میاین
 .2»کرده و غیر او را عبادت نکنید

بوده که  امرياولین دعوت به عبادت اهللا عزوجل هیچ نبی و رسولی نبوده مگر اینکه 
باشد،  نمی زندگیي  در حاشیهاي  مساله است. بنابراین، عبادت ومش را به آن دعوت دادهق

 اهللا متعال اند، آفریده شدهآن  رايبها  و جنها  انسانو بلکه اصل ابتدایی است که 

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ فرماید: می �َس ٱوَ  ۡ�ِ  . ]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
: 3گوید می چه زیبا »العبودیه«ي  در رساله اهللارحمهدر این باب شیخ االسالم ابن تیمیه 

جالله، افزایش یابد، عبودیت براي حق جل هر زمان که محبت اهللا عزوجل در قلب«
ازي وي نی بی یابد. و هر زمان عبودیت در وي افزایش یافت، محبت و آزادي و می افزایش

باشد: از جهت  می یابد. قلب ذاتاً از دو جهت نیازمند اهللا عزوجل افزایش می از غیراهللا
باشد. از  می باشد و از جهت استعانت و توکل که علت فاعلی می عبادت که آن علت غایی

گردد و آرامش و  نمی برد و پاك نمی رو قلب اصالح و رستگار و مسرور نشده و لذتاین
محبت داشته و به یابد مگر اینکه اهللا را به یگانگی عبادت کرده و تنها بدو  نمی سکون

برند، براي وي حاصل  می لذتبا آن مخلوقات  سوي او باز گردد. و اگر تمام اسبابی که

                                           
 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة العبوديةبترصف من  -١

  .)١/٢٦تفسري النسفی ( -٢

 .)٢٢٥ -١٠/١٩٣(جمموع الفتاوی يف  امك -٣
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 یابد، چرا که در وي فقر ذاتی به پروردگارش نمی آرامش و سکون گردد و مهیا شود،
باشد و  می هللا عزوجل معبود و محبوب و مطلوبشو این بدان سبب است که ا باشد؛ می

تنها با عبادت و محبت و انابت به سوي اهللا عزوجل است که شادي و سرور و لذت و 
 گردد.  می نعمت و آرامش و طمانینه براي وي حاصل

کس جز اهللا گردد و هیچ نمی و این نیز جز با یاري اهللا عزوجل براي وي حاصل

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد ﴿ ند، لذا وي دائماً نیازمند حقیقتحاصل ک براي ويرا تواند آن نمی عزوجل
واهشات نفسانی و باشد؛ و اگر وي تنها به فکر بدست آوردن خ می ﴾٥�يَّاَك �َۡسَتعُِ� 

براي او حاصل نشود، چیزي جز درد و رنج و  امیال خویش باشد و عبادت اهللا عزوجل
زندگی آن هاي  هاي دنیا و تیرگی و از رنج گردد نمی حسرت و عذاب براي وي حاصل

اهللا عزوجل  گونه کهگردانیدن محبت اهللا عزوجل، بدین مگر با خالص شود نمی رها
را به خاطر اهللا  اول، محبوب وي بوده و هر غیراهللاي  و در وهله مقصود نهایی وي باشد

را به خاطر خودش دوست  چیز و کسی هیچجز اهللا متعال عزوجل دوست داشته باشد و 

ال إله  کسانی که حقیقت د، ازکه این امور براي وي حاصل نشونداشته باشد. درصورتی

باشد و نیز توحید و عبودیت و محبت براي اهللا عزوجل را  نمی ند،اهرا محقق کرد إال اهللا

و بلکه بر حسب آن رنج و حسرت و  باشد می محقق نکرده است و در آن نقص و عیب
که از اهللا عزوجل کمک حالیاگر در مسیر مطلوب کوشش کند، در و باشد. می بعذا

آن اعالم  بدست آوردن و کسب و طلب یاري نکند و بر او توکل نکند و در نگیرد
د، چرا که هرآنچه شو نمی نیازمندي به اهللا عزوجل نکند، آن مطلوب نیز براي وي حاصل

به اهللا  ، بندهباشد. بنابراین نمی را که او نخواهد،باشد و هر آنچه  می اهللا عزوجل بخواهد،
نیز باشد؛ و  می محبوب و مقصود و معبود باشد، چرا که او مطلوبِ مینیازمند عزوجل 

شود. و او  می دار یاري رساندن به او بوده و بر او توکلتنها اهللا عزوجل است که عهده
ري است که جز او پروردگاري الهی است که جز او معبود بر حقی نیست و او پروردگا

 د.شو نمی نیست و عبودیت وي براي اهللا عزوجل جز با این دو (ربوبیت و الوهیت) کامل
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داشته باشد یا اینکه به سوي  بنده غیراهللا را به خاطر خودش دوست رو چوناز این
آنکه به نسبت  توجه کند تا بدو یاري رساند، درحقیقت بر حسب محبت و امیدشاهللا غیر

باشد. و اگر احدي جز اهللا عزوجل را به  می او را دوست داشته و بدو امید دارد، بنده وي
اهللا را تنها به خاطر اهللا متعال دوست داشته ست نداشته باشد و نیز غیرخاطر خودش دو

  ر با استفادهباشد و جز به اهللا عزوجل به چیز دیگري امید نداشته باشد، در اینصورت اگ
براي وي حاصل شود، قطعاً چیزي هد آنچه را که انجام دهد یا بدان سبب اسباب انجام د

شاهد آن خواهد بود که اهللا عزوجل کسی بوده که آن اسباب را خلق کرده و بدان ترتیب 
 است و نیز شاهد آن خواهد بود که هر آنچه در کردهو نظام داده و براي وي مسخر 

باشد و  می که پروردگار و مالک و خالق آن و زمین است، این اهللا عزوجل استها  آسمان
ت براي اهللا عزوجل بر حسب وي نیازمند به حضرت حق بوده و تنها سهم وي از عبودی

 باشد.  می از آن تقسیم شده، آنچه
 تفاوت این باشند که جز اهللا عزوجل کسی می مردم در این مورد در درجات متفاوتی

مردمان به اهللا ترین  رترین و باالترین و نزدیکو بترین  . لذا کاملدانددرجات را نمی
اش براي که عبودیت و بندگیایشان، آن کسی است ترین  یافتهو راهترین  عزوجل و قوي

تر باشد. و این حقیقت دین اسالم است که اهللا عزوجل پیامبران را با آن اهللا عزوجل کامل
عزوجل و نه غیر  یع و فرمانبردار اهللارا نازل کرده است که بنده تنها مطها  فرستاده و کتاب

 اهللا متعال و هم مطیع غیر اوست، مشركو فرمانبردار که هم مطیع او باشد. زیرا کسی
از او، سرباز زده و امتناع ورزد، مستکبر و و اطاعت باشد. و کسی که از فرمانبرداري  می

 ن گواهی دادن بهدق کرگوید: و این محق می ... تا آنجا کهباشد  خودبین و سرکش می

باشد، چرا که آن الوهیت غیراهللا را از قلب نفی کرده و در قلبش الوهیت  می الإله إالاهللا

الوهیت هر چیزي از مخلوقات و ي  ند. و بدین ترتیب نفی کنندهک می اهللا متعال را ثابت
و آن متضمن  باشد. می و زمینها  آسمان الوهیت رب العالمین، پروردگاري  اثبات کننده

 باشد.  می قلب با اهللا عزوجل و جدایی آن از غیراهللاو پیوستگی  وابستگی
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بدین ترتیب قلب وي در علم و نیت، گواهی دادن و اراده و معرفت و محبتش، بین 
او که به اهللا عزوجل عالم بوده و ذکر کننده اي  گونهباشد. ب می خالق و مخلوق تفاوت قائل

ایش و یکتایی او و نه ه جدایی اهللا عزوجل از آفریده ز عالم به. و نیباشد می و عارف به او
اهللا عزوجل بوده و او را تعظیم و دوستدار یک از مخلوقاتش بوده و محب یکتایی هیچ

او دوستی و  بسته و از او ترس داشته و برايده و به او امید ده و بندگی او را نموکر
 کل کرده و از عبادت غیر او خودداريبر او تو دشمنی ورزیده و از او طلب یاري کرده و

 د. کن می
و توکل بر اهللا متعال و یاري خواستن از او و ترس از او و امید به او و دوستی و 

هاي  از خصوصیت ها، این دشمنی در راه او و براي او و اطاعت کردن از امرش و امثال
 باشد.  می الوهیت اهللا عزوجل

دیگري، متضمن اقرار و کس اقرار وي به الوهیت اهللا عزوجل و نه الوهیت هیچ چیز 
اهللا عزوجل پروردگار  د، که در اینصورت وي معتقد است:باش می وي به ربوبیت اهللا متعال

و رب هر چیز و مالک و خالق و مدبر آن است، در اینصورت است که وي موحدي 
 اشد. ب می یکتاپرست در برابر اهللا عزوجل

 »العبودیۀ«ارزشمند ي  را به طور خالصه در جایی دیگر از رسالهها  این سپس تمامی
باشد: یکی آنکه جز اهللا عزوجل را  می لب و اساس دین دو اصل«: 1گوید می ذکر کرده و

نپرستیم، یعنی او را و قانون نهاده تشریع کرده  و دیگر آنکه او را جز با آنچه عبادت نکنیم

 ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ فرماید: عبادت نکنیم، همانطور که اهللا عزوجل می ها با بدعت
َحَدۢ�  ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 

َ
پس هرکس که « ]١١٠هف: كال[ ﴾١١٠أ

پروردگارش در پرستش  و ویش است، باید که کار شایسته کندخواهان دیدار خداي خ
  .»کسی را شریک نسازد

                                           
 .)٤٥١االقتضاء (و )١٠/٢٣٤جمموع الفتاوی (يف  امك -١
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باشد، گواهی دادن به اینکه هیچ معبود به حقی جز اهللا  می ن شهادتینکردو این محقق 
 اهللا متعال است. ي  فرستاده حعزوجل نیست و گواهی دادن به آنکه محمد 

و اصل دوم آن است که  که جز اهللا عزوجل را عبادت نکنیمپس اصل اول آن است 
از جانب اوست. پس بر ما الزم است که  کنندهاهللا متعال و ابالغي  فرستاده حمحمد 

  »خبرش را تصدیق و از امرش اطاعت کنیم.
گوید: و این دین اسالم است که اهللا عزوجل اولین و آخرین پیامبران را با آن  می سپس

. و آن کند نمی را از احدي قبولآن دینی است که اهللا عزوجل جز آنفرستاده است و 
 باشد.  می حقیقت عبادت براي پروردگار جهانیان

دن توحیدي که براي محقق کراز خالل این عرض با شتاب، واضح گردید که 
کافی نیست. چرا توحید ربوبیت به تنهایی دهد،  می صاحبش را در دنیا و آخرت نجات

دعا را نیز  ها، کردند و بلکه در زمان مشکالت و سختی می بدان اقرارنیز ن که مشرکا

فَإَِذا َر�ُِبواْ ﴿ فرماید: می دادند. همانطور که اهللا عزوجل می خالصانه براي اهللا عزوجل قرار
َ ٱَدَعُواْ  لُۡفۡلِك ٱِ�  ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ ِ ٱفَلَمَّ بوت: كالعن[ ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  لَۡ�ّ

 نگرانی بدیشان دست ترس و شوند (و می (مشرکان) سوار کشتیهنگامی که « ]٦٥
ند). کن می غیر او را فراموش خوانند (و می را به فریاد اهللا صادقانه دهد) خالصانه و می

 سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرك آنان را نجات داد و اهللاسپس هنگامی که 
  .»د)شون معتقد می اهللابه انبازهائی براي  ورزند (و می

اهللا عزوجل بر من و تو رحم کند، حال که این مساله را دانستی، بدان که حتما بایستی 
به همراه اقرار به توحید ربوبیت، توحید الوهیت نیز باشد که انجام انواع عبادات ظاهري 
و باطنی به همراه دو رکن اساسی آن، کمال تواضع و فروتنی و فرمانبرداري و کمال 

و یکسان است که آن عبادت قلبی باشد که مناط  .باشد می ي اهللا عزوجلمحبت، تنها برا
که متعلق به زبان است و یا اینکه عبادتی عملی باشد آن قلب است یا اینکه عبادتی قولی 
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باشد که متعلق به اموال است، یا اینکه عبادتی مالی و جوارح که متعلق به اعضا باشد 
 . است

 و اهللاالإله إال دن معنايالوهیت عبارت است از محقق کرد به طور خالصه، پس توحی

است، همچون شرط علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق،  بدان طیبه مقیدي  کلمه ی کهشروط
شاءاهللا به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم  است که اناي  مساله اخالص و محبت. و این

 واهللا المستعان.باشد؛  می مانگفت و آن اصل موضوع ما و اساس بحث

 توحید اسماء و صفات:  -3
- عزوجل در اسماء و صفاتش؛ بدینیگانه شمردن اهللا :این نوع توحید عبارت است از

یا ثابت نموده اهللا عزوجل از اسامی و صفات براي خود در کتابش  گونه که بنده به آنچه
 اهللا و رسولش ه مقصودبراي او ثابت کرده ایمان بیاورد آنهم بر وجهی کاش  اینکه فرستاده

اهللا عزوجل است، بدون ثابت کردن مثل و ي  بر وجهی که الیق و شایستهنیز باشد و  می
؛ چرا که ثابت کردن مثل و مانند براي اهللا راي اهللا عزوجل در اسماء و صفاتشمانندي ب

  1باشد. به او میورزیدن عزوجل شرك 
 علومترین  بوده و مطلقاً از شریف توحید اسماء و صفات باب بزرگی از ابواب توحید

به ذات اهللا  می است که مربوطکه آن علکه نباشد؟ درحالی باشد و براستی چرا می
باشد؛ معرفت و شناختی که  اش می عزوجل و شناخت اسماء نیکویش و صفات بلند مرتبه

 کند.  می شرك و تعطیل و تشبیه و تمثیل و بدعت و تاویل را باطل و نابود
و چه  اند ی که در این مقام لغزیدههای قدم است اهللا با عظمت و بزرگوار؛ چهپاك 

  اند. که در این علم کافر شدههایی  اذهانی که در این مورد گمراه شده و چه قلم
(نیکو) روزي و فرمانبرداري (صحیح) خواهیم که ما و شما را فهم  می از اهللا عزوجل

 کند. 

                                           
 .١٦املجموع الثمني، ص  -١
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با عظمت  یلی و بررسی مبسوط در مورد این بخشدر اینجا در صدد سخن گفتن تفص
که باشد  میاي  عقیده از توحید نیستیم، چه که جایگاه بحث تفصیلی این مساله، کتب

در و راهبر  ش کردم تا برخی از قواعد روشنگر؛ ولی من تالاند علماي گرامی ما نوشته
 ضروري است. اتهم این مبحث مهم از اسماء و صفکه در فقواعدي اختیارت قرار دهم 

 اول: ي  قاعده
اهللا متعال بر من و تو رحم کند، بدان که اسماء نیکوي اهللا عزوجل عبارتند از اسمائی 

براي او اثبات کرده و  حمحمد اش  که اهللا متعال براي خود اثبات کرده و بنده و فرستاده

ِ ﴿ فرماید: ایمان دارند. اهللا متعال میها  آن مومنین بري  همه ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
 ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

ِينَ ٱبَِهاۖ َوَذُرواْ  �ِهِ  �َّ ۡسَ�ٰٓ
َ
 اهللا« ]١٨٠األعراف: [ ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

نمایند. پس  می ترین صفات داللتکامل است (که بر بهترین معانی وها  نام داراي زیباترین
ها  نام سبحان) او را بدان ونددرخواست حاجات خویش از خدا و اهللابه هنگام ستایش 

 (و، یازند می به تحریف دست اهللاهاي  نام که در راکسانی  و بخوانید فریاد دارید و
 است)، وندبرند که از نظر لفظ یا معنی، منافی ذات یا صفات خدا  می به کارهائی  واژه

  ».نان کیفر کار خود را خواهند دیدآ واگذارید،
ْ ٱقُِل ﴿: فرماید می و نیز َ ٱ ۡدُعوا وِ  �َّ

َ
ْ ٱأ ا تَۡدُعواْ فَلَُه  لرَّۡحَ�َٰنۖ ٱ ۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ۡسَمآءُ ٱ�

َ
� ٱ ۡ�  ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ

 و .کند  نمی به کمک طلبید (فرقی» رحمن«یا » اهللا«را) با  وندگو: (خداب« ]١١٠اإلرساء: [
را به  وندصفات متعدد به فریاد خواندن، مخالف توحید نیست) خدا وها  نام را به وندخدا

تعداد اسماء نشانه تعدد مسمی نیست  هر کدام (از اسماء حسنی) بخوانید (مانعی ندارد و
از اي  زاویه بیانگر یک معرِّف کاري از کارها وزیبا است (که هرهاي  نام و) او داراي

  .)»تجهان اس خداوندکماالت 
ُ ٱ﴿: فرماید می و ۡسَمآءُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  �َّ

َ
 اوجز  است و اهللاو « ]٨طه: [ ﴾٨ ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

  .»نیکو استهاي  نام نیست. او داراي به حقی معبود
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ُ ٱُهَو ﴿ فرماید: می و ِيٱ �َّ َ�َٰدةِ� ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  �َّ  ٢٢ لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهَو  لشَّ
ُ ٱُهَو  ِيٱ �َّ وُس ٱ لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ َ�ٰمُ ٱ لُۡقدُّ ۚ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ ُ  لُۡمَتَكّ�ِ

ِ ٱُسۡبَ�َٰن  ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ ُ ٱُهَو  ٢٣َ�مَّ ۖ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ ۡسَمآءُ ٱَ�ُ  لُۡمَصّوُِر
َ
� ٱ ۡ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
کسی است که جز  اهللا« ]٢٤-٢٢احلرش: [ ﴾٢٤ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱوَُهَو  ۡ�

ناپیدا و پیدا در برابر  آشکار است (و معبودي نیست. آگاه از جهان نهان و او پروردگار و
داراي  و عامه (در این جهان، در حق همگان)دانشش یکسان است). او داراي مرحمت 

کسی است که جز او پروردگار  اهللامرحمت خاصه (در آن جهان، نسبت به مؤمنان) است. 
امنیت بخشنده، محافظ  نقص، امان دهنده و عیب و بی معبودي نیست. او فرمانروا، منزه، و
 فرازمند است. خداوند دور و واالمقام و و شکوهمند راقب، قدرتمند چیره، بزرگوار وم و

آفریدگار  کنند. او خداوندي است که طراح هستی و می از چیزهائی است که انباز او ترفرا
 زیبا است. چیزهائی که در نیک وهاي  نام صورتگر جهان است. داراي آن از نیستی و

  .»او چیره کار بجا است و دگوین می تقدیس او تسبیح وزمین هستند،  وها  آسمان
ِ  إِنَّ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س و از ابوهریره  اْسًما، َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً  ِ�َّ

  ِمائَةً 
َّ

ْحَصاَها َمنْ  َواِحًدا، إِال
َ
َنَّةَ  َدَخَل  أ

ْ
دارد، م اس 99اهللا عزوجل « .1»الِْوتْرَ  ُ�ِبُّ  ِوتْرٌ و هو  اجل

شود. و اهللا  می را حفظ نماید، وارد بهشتها  آن کس کهیعنی یکی کمتر از صد؛ هر
 . »عزوجل فرد است و فرد را دوست دارد

 دوم: ي  قاعده
باشند، بلکه  نمی ساسم مذکور در حدیث ابوهریره  99اسماء اهللا عزوجل منحصر در 

 راها  آن اي پیامبر فرستاده شدهمقرب و هیچ ي  اسماء دیگري وجود دارد که هیچ فرشته
و دلیل این مطلب حدیث  داند. نمی راها  داند، لذا جز اهللا عزوجل، کسی آن اسم نمی

                                           
 الدعاء بابو ركالذيف  مسلمو )٦٤١٠( ةاسم غري واحد ئةتاب الدعوات، باب هللا ماك: البخاري أخرجه -١

 .)٢٦٧٧حصاها (أفضل من و ىل سامء اهللا تعاأيف 
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َصاَب  َما«فرمودند:  ح است که رسول اهللا س عبداهللا بن مسعود
َ
َحًدا أ

َ
  َهمٌّ  َ�طُّ  أ

َ
 َحَزٌن، َوال

َمِتَك، اْ�نُ  َ�بِْدَك، اْ�نُ  َ�بُْدَك، إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : َ�َقاَل 
َ
 يِفَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك، يِفَّ  َماٍض  �ِيَِدَك، نَاِصييَِت  أ

لَُك  قََضاُؤَك،
َ
ْسأ

َ
يَْت  لََك  ُهوَ  اْسمٍ  بُِ�لِّ  أ وْ  َ�ْفَسَك، بِهِ  َسمَّ

َ
َحًدا َعلَّْمتَهُ  أ

َ
وْ  َخلِْقَك، ِمنْ  أ

َ
َهُ  أ نَْزتلْ

َ
 أ

وِ  ِكتَابَِك، يِف 
َ
ثَْرَت  أ

ْ
َغيِْب  ِعلْمِ  يِف  بِهِ  اْستَأ

ْ
نْ  ِعنَْدَك، ال

َ
َْعَل  أ

َ
ُقْرآنَ  جت

ْ
 َصْدرِي، َونُورَ  قَليِْب، َر�ِيعَ  ال

، وََذَهاَب  ُحْزِ�، وَِجَالءَ    َه�ِّ
َّ

ْذَهَب  ِإال
َ
ُ  أ هُ  ا�َّ ُ  وَُحْزنَُه، َهمَّ

َ
بَْدهل

َ
به هیچ کس « .»افَرَح َماَكنَهُ  َوأ

 عزوجل هم و غم او را برطرف مگر اینکه اگر این دعا را بخواند، اهللا رسدهم و غمی نمی
  کند: می کرده و فَرَج و گشایش جایگزین آن

و فرزند مرد و زنی از بندگان تو هستم سرنوشت من  تو هستمي  من بنده ،پروردگارا«
به دست توست که از (درگاه) حکم تو گذشته و از (مشیت) عدالت تو اقتضا  شده است. 

را به یکی از ها  آن را بر خود نهادي یاها  آن به حق تمامی اسامی که خود ،پروردگارا
را در علم غیب نزد را در کتابت آوردي و یا اینکه آنها  آن مخلوقات آموختی یا اینکه

ام و روشنی و را بهار قلبم و نور سینه خواهم که قرآن می خودت باقی گذاشتی، از تو
 . »غم و اندوهم قرار دهیي  برطرف کننده

را به دیگران تعلیم و آیا آن !گوید: گفته شد: یا رسول اهللا می س دعبداهللا بن مسعو

نْ  َسِمَعَها لَِمنْ  يَنْبيَِغ  بََ�،«فرمودند:  حآموزش ندهیم؟ رسول اهللا 
َ
آري، براي « .»َ�تََعلََّمَها أ

 . 1»را به دیگران تعلیم دهدشنیده، شایسته است تا آن راکسی که آن

                                           
بري كاليف  الطرباينو )٢٩٣١٨( ٦/٤٠مصنفه (يف  ابن أيب شيبةو )٤٥٢، ١/٣٩١( أخرجه أمحد -١

ن رشط مسلم من إقال: صحيح علی رشط مسلم، و )١/٦٩٠( كاملستدريف  مكاحلاو )١٠/١٦٩(

 )٩٧٢( يف صحيحه ابن حبانو بيه.أسامعه عن يف  نه خمتلفإبيه فأرسال عبدالرمحن بن عبداهللا عن إ

قال بعد ما و )١٩٩الصحيحة (يف  األلباين صححهو )١٥٥الدعوات (يف  البيهقيو )٥٢٩٧بويعلی (أو

 يبأليه إانضم  اذإيف كابن مسعود وحده، ف ةن احلديث صحيح من روايإمجله القول و ورد له شاهداً:أ

 تلميذه ابن القيم.و شيخ اإلسالم ابن تيمية صححهقد و هموسی رضی اهللا عن
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وِ «باشد که فرمودند:  می حو گواه ما در این حدیث مبارك، این سخن رسول اهللا 
َ
 أ

ثَْرَت 
ْ
َغيِْب  ِعلْمِ  يِف  بِهِ  اْستَأ

ْ
 .»نزد خود باقی گذاشتی را در علم غیبیا اینکه آن« »ِعنَْدكَ  ال

 1در باب معین بودن اسماء الحسنی شیخ االسالم ابن تیمیه در مجموع الفتاوي
 ح معین بودن اسماء الحسنی به اتفاق دانایان و آگاهان از احادیث رسول اهللا«گوید:  می

اسم (که این  99در مورد تعیین «: 2گوید می . و»باشد نمی ثابت ح از کالم رسول اهللا
ست و وارد نشده ا حاسامی چه اسمائی هستند) حدیث صحیحی از رسول اهللا 

که ولید بن  3باشد، حدیث ترمذي است نزد مردم میاین مورد که در  مشهورترین دلیلی
گویند: آن  می مسلم از شعیب بن ابی حمزه روایت کرده است و حفاظ اهل حدیث

است که ولید بن مسلم از شیوخ اهل حدیث جمع کرده است؛ و در این مورد اي  هزیاد
را تر است که ابن ماجه آن که از این حدیث ضعیف باشد می حدیث ضعیف دیگري

از برخی از سلف روایات دیگري نیز ذکر  ،و نیز غیر از این روایات 4است روایت کرده
 شده است. 

آن  اند، گروهی از حفاظ بدان تکیه و اعتماد کرده و آنچه« 5گوید: می حافظ ابن کثیر
است که یک یک شمردن اسماء الحسنی در این حدیث (توسط راوي) درج شده است 

 »باشد). نمی (و در حقیقت جزء متن حدیث

                                           
 .)٦/٣٨٢فتاوی من جمموع ابن قاسم (ال -١

  .)٢٢/٤٨٢(جمموع الفتاوی  -٢

 .)١٩٤٥ضعيف اجلامع (و )٢٥٦٣الضعيفه ( كذليف  راجعو )٣٥٠٧برقم ( -٣

 .)٣٨٦١برقم ( -٤

  .)2/285تفسیر ابن کثیر سوره االعراف ( -5
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 سوم: ي  قاعده
 جالله اطالقوجل جز با ذکر مقابل آن، بر او جلبدان که برخی از اسماء اهللا عز

گونه اسامی بدون ذکر اسم مقابل آن بر اهللا عزوجل اطالق گردد، چرا که اگر این نمی

 املانع، ياملعط«شود. این دسته اسامی عبارتند از:  می گردد، گمان نقص در حق اهللا متعال

  .»الضار النافع، القابض الباسط، املعز املذل، اخلافض الرافع

یک به تنهایی ، هراملانع، الضار، القابض، املذل، اخلافضبنابراین بر اهللا عزوجل اسم 

در وحی  گردد بلکه حتماً بایستی با اسم مقابل آن یکجا به کار رود. چرا که نمی اطالق
باشد که در قرآن  می از این دسته» المنتقم«اسم گونه بر آن اطالق نشده است. و این جز

 ٱنتَِقا�ٍ َعزِ�زٞ ذُو ﴿ فرماید: می نیامده است، همچون اینکه اهللا عزوجل» ذو«جز مضاف با 
 یا اینکه مقید بر مجرمین ذکر شده است، همچون اینکه اهللا عزوجل ]٤آل عمران: [ 1﴾٤

 .  3]٢٢السجدة: [ ٢﴾٢٢ُمنَتقُِموَن  ٱلُۡمۡجرِِم�َ إِنَّا ِمَن ﴿ فرماید: می

 چهارم: ي  قاعده
باشند و سه نوع داللت تطابقی،  می شاناسماء اهللا عزوجل، حق بوده و بر حقیقت

جالله بر ذات حق جل» الرحمن«هللا عزوجل تضمنی و التزامی دارند. به عنوان مثال، اسم ا
رحمت نیز داللت دارد که این باشد و به صفت  می که این داللت تطابقی داللت دارد

باشد و نیز بر حیات و سایر صفات کمال داللت دارد که این داللت  می داللت تضمنی
 . 4باشند می و سایر اسماء اهللا عزوجل نیز اینچنین باشد می التزامی

                                           
 بزهکاران) انتقام گیرنده است. از کافران و گمان خداوند چیره (بر هر کاري بوده و بی -1
 گیریم. ما از مجرمان انتقام می -2

 .)١/١١٨سامء احلسنی (أيف  املعارج القبول انظر: -٣

 سه نوع داللت دارد: یاله کويین اسماء ).1/119المصدر السابق ( -4
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 پنجم:ي  قاعده
 شوند. چرا که باشند و با اسماء مخلوقات مقایسه نمی نمی اسماء اهللا عزوجل مخلوق 

ها  آن همان صفاتها  آن اسماء مخلوقات، مخلوق بوده و غیر حقیقی بوده و اسماء
ه گاهی شخصی حکیم نامیده کاي  گونهباشد، ب می شانباشد، بلکه مخالف با صفات نمی

ست و که بد جنس و پست ات و نیز کریم نامیده شده درحالیکه جاهل اسشده، درحالی
ه حقیر است و کاست و عزیز نامیده شده درحالی که بدکارصالح نامیده شده درحالی
که مذموم است و که بدبخت است و محمود نامیده شده درحالیسعید نامیده شده درحالی

                                                                                                             
لفظ مذکور بر  نکهیباشد که عبارت است از ا مطابق بر ذات که همان داللت انطباق می ی) داللتالف 

 .مانند داللت اسم الرحمن بر ذات اهللا عزوجل د،یداللت نما یذات مسم
باشد که عبارت است از  می یداللت ضمن نیکه ا ها متضمن صفات مشتق شده از آن ی) داللتب 

. مانند داللت اسم الرحمن بر صفت دیداللت نما شیبر معنا یلفظ مورد نظر به صورت ضمن نکهیا
 .رحمت

 نکهیاز ا و عبارت است نام دارد یاند که داللت التزام که از آن مشتق شده یملتزم صفات ی) داللتج 
 .صفات اهللا عزوجل ریالرحمن بر سا . مانند داللت اسمدیداللت نما يگرید زیلفظ مذکور بر چ

خانه و  قتیلفظ بر حق نیلفظ خانه مثال زده است: ا يه انواع دالالت را برامقدا نبا نهیزم نیا در  
کند (داللت  بر سقف خانه داللت می یلفظ به صورت ضمن نیا زی) نیمنزل داللت دارد (داللت انطباق

ابن قدامه آثاره  :رك). یهاي آن خانه داللت دارد (داللت التزام واریلزوماً به د نی) و همچنیضمن
کند که هر اسم از اسماء اهللا عزوجل  می انیب گونهنیا زین می. ابن ق14قسمت دوم ص  هیاالصول

 زیکند و ن داللت می یها به صورت ضمن از آن یکیبر  نیبر ذات و صفت دارد، همچن یانطباق یداللت
ي اهل سنت و جماعت  دهیاز عق یی. فرازها62/1دائع الفوائبد. دینما لزوماً داللت می گرید یبر صفت

 .68ص 
[الزم به ذکر است که مترجم در هر مبحثی که احیانا نیاز به توضیح و تشریح بیشتري بوده با ذکر  

و یا متن افزوده است که به همگی آنچه از جانب مترجم افزوده شده است منبع مطالبی را در پاورقی 
 در پاورقی اشاره شده است] (مترجم) 
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و نیز علقمه (تلخ) نامیده  که چنین نیستحنظله (گیاهی تلخ) نامیده شده درحالیگاهی 
  که چنین نیست. لیحاشده در

باشد که چیزي از اسمائش  می ل و صفات کمالیولی براي اهللا عزوجل اسماء جال
کس از صفاتش مخالف با اسماء او نیست. و هرمخالف با صفاتش نیست. و نیز چیزي 

ادعا کند که صفتی از صفات اهللا عزوجل مخلوق یا غیر حقیقی و مستعار است در 
 است حقیقت کافر گشته و از حق روي گردانده است. چرا که اگر بگویی اهللا پس او اهللا

و اگر بگویی الرحمن پس او الرحمن و همان اهللا است و اگر بگویی حکیم، حمید، علیم، 
 باشد.  می مجید، جبار، متکبر، جبار، قاهر، قادر، او نیز اینچنین است و او همان اهللا عزوجل

و صفتی که براي اوست نیز مخالف  باشد نمی اسمی که براي اوست مخالف با صفتش
ن چنین بوده و هست؛ قبل از مخلوقات، خالق بوده و قبل شد، پیوسته ایبا نمی با اسمش
خورندگان روزي دهنده و رازق بوده و قبل از علوم، عالم بوده و قبل از اینکه از روزي

صوت مخلوقات را بشنود، شنوا بوده است. اهللا عزوجل از هر مثل و مانند و شبیهی پاك 

ءٞۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ند و ضدي براي او نیست،باشد. هیچ مثل و مانند و  می و منزه ۡ�َ
ِميعُ  هیچ چیز همانند او نیست و اوست که شنوا و « ]١١الشور: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
  .»بیناست

 ششم: ي  قاعده
جزاي  را براي خود بر مبنايها  آن در قرآن کریم، افعالی وارد شده که اهللا عزوجل

که در واقع با توجه به سیاقی که در آن قرار  اند عادالنه و مقابله و رویارویی اطالق کرده
مشتق ها  آن باشد، ولی جایز نیست که اسمائی براي اهللا عزوجل از می دارند، مدح و کمال

گرفته شود. و نیز جایز نیست که در غیر سیاق آیات بر اهللا عزوجل اطالق گردند. 

ْ َوَمَكَر ﴿ فرماید: ه اهللا عزوجل میهمچون اینک ۖ َوَمَكُروا ُ  و نیز ]٥٤آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

ْ ﴿: فرماید می َ �َُسوا ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم ﴿ فرماید: و نیز می ]٦٧التوبة: [ ﴾فَنَِسيَُهمۡ  ٱ�َّ �ذَا َخلَۡوا
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َما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن  ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�َّ ُ  ١٤قَالُٓوا و مانند این  ]١٥-١٤البقرة: [ ﴾�َۡسَتۡهزُِئ بِِهمۡ  ٱ�َّ
 آیات. 

 »مخادع، ماکر، ناس، مستهزي«همچون  جایز نیست که بر اهللا عزوجل اسامی ،بنابراین
تر از آن است که چنین  اطالق گردد. براستی که اهللا عزوجل بسیار بلند مرتبهها  این و مانند

کند و خدعه  می شود: اهللا عزوجل استهزاء نمی مطلقا گفتهاسامی بر او اطالق گردد. و نیز 
 تر و بزرگوارتر از آنلکه اهللا عزوجل بسیار بلند مرتبهکند، ب می کند و فراموش می و مکر

 باشد.  می
اهللا عزوجل خویش را مطلقا به کید و مکر و خداع و «گوید:  می اهللارحمهابن قیم 

باشد و مصنفین جاهلی  نمی اسماء نیکویش داخلاستهزاء، توصیف نکرده است و این در 
از اسماء  »الماکر، الخادع، المستهزي، الکائد«کنند که  می که در شرح اسماء الحسنی گمان

که انسان از شنیدن اند  باشد، در حقیقت لب به سخن بسیار بزرگی گشوده می اهللا عزوجل
و این جاهل  .شنیدن آن، کر شوددر هنگام  ها گوش و نزدیک است که آید می آن به لرزه

خویشتن اطالق کرده و بدین ترتیب  ته که اهللا عزوجل این افعال را بربدان مغرور گش
 که تمامی اسماء اهللا عزوجل نیکو و زیبامائی را از آن مشتق کرده است؛ درحالیاس
 را مقرون بهها  آن باشند. و این اسماء را در اسماء الحسنی داخل کرده است و می
کرده است و این جهل بزرگی است؛ چرا که این افعال  »الرحیم، الودود، الحکیم، الکریم«

باشند بلکه در موضعی مدح شده و در موضعی دیگر  نمی مطلقاً مورد مدح و ستایش
 »باشد. نمی باشند. بنابراین اطالق این افعال به طور مطلق بر اهللا عزوجل جایز می مذموم

ست که اهللا عزوجل خویش را به کید و مکر ا مقصود آن«گوید:  می اهللارحمهسپس ابن قیم 
که به ناحق مرتکب چنین ده مگر بر وجه مجازات براي کسانیو خداع توصیف نکر

و پر واضح است که مجازات کردن افرادي که چنین اعمالی را مرتکب  اند. کارهایی شده
ه رسد به اینکه مجازات کننده اهللا شود، چ می شوند، براي بندگان نیز حسنه و نیک قلمداد
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  1»عزوجل باشد؟!

 هفتم: ي  قاعده
که امام شنقیطی است اي از مطالبی  چکیدهدرواقع باشد که  می این قاعده از قواعد مهم

 که است. آنجا  ذکر کرده »عقالاألسامء و الصفات نقال و«ارزشمندشان ي  در رساله اهللارحمه

بحث آیات صفات و کثرت مبدانید که فرو رفتن و تعمق بیش از حد در «: 2گوید می
سوال پرسیدن در این موضوع از بدعاتی است که سلف صالح امت نسبت بدان کراهت 

اصل اساسی تمرکز کرده  داشتند. و بدانید که قرآن کریم در مبحث آیات صفات بر سه
دست یافته و بر اعتقادي که  توجه داشته باشد، به صوابها  آن است که هرکس به همه

 گردد و هرکس می و اصحاب گرامی ایشان و سلف صالح امت بودند، نائل حرسول اهللا 
 در یکی از این سه اصل اساسی اختالل وارد کند، قطعا گمراه شده است.

 گانه: اما این اصول سه 
منزه دانستن اهللا عزوجل از تشبیه کردن صفاتش به صفات مخلوقین: و این اصلی  -1

 است که کالم اهللا عزوجل بدان داللت دارد. 

ءٞ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ۡ�َ﴾ ] :هیچ چیز همانند او نیست« ]١١الشور« . 
﴿ ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 .»باشد نمی همگون او کسی همتا و و« ]٤اإلخالص: [ ﴾٤ُكُفًوا أ

﴿ ِ ۡمَثاَل فََ� تَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ
َ
 .»دهیدننظیر قرار  شبیه و اهللاپس براي « ]٧٤النحل: [ ﴾ٱۡ�

کسی وجود  زیرااهللا عزوجل خویش را بدان وصف کرده است،  به آنچه ایمان -2
تر از اهللا عزوجل به اهللا عزوجل  ندارد که اهللا عزوجل را توصیف کند که عالم

ِم ﴿ باشد.
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ُ ٱَءأ و نیز  »؟اهللادانید یا  می بگو: آیا شما بهتر« ]١٤٠[البقرة:  ﴾�َّ

                                           
البدائع الفوائد و )٤٨٦انظر طريق اهلجرتني (و ما بعدهاو )١/٨/١بترصف يسري جدا من املعارج ( -١

 .)٣/٤١٥املدارج (و )١/١٦٩(

 .37، 2ص  -2



 97 مبحث اول: ال إله إال اهللا ... نفی و اثبات

چرا که  اند؛ اهللا عزوجل را بدان وصف کرده ح رسول اهللا ردن به آنچهایمان آو
 ح تر از رسول اهللاعزوجل، در توصیف اهللا متعال عالمهیچ کس بعد از اهللا 

إِۡن  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ فرماید: می متعال در حق اوباشد، کسی که اهللا  نمی
گوید. آن  نمی هوس سخن از روي هوا و و« ]٤-٣[النجم:  ﴾٤ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

با شما در میان نهاده است) جز وحی و پیامی  (چیزي که با خود آورده است و
  .»گردد می بدو) وحی و پیام اهللانیست که (از سوي 

دست شستن از طمع در ادراك کیفیت ذات اهللا عزوجل؛ چرا که درك حقیقت و  -3

[طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿ فرماید: می باشد. اهللا متعال می کیفیت آن محال

  .»ها] از آفریدگار آگاهی ندارند ولی [انسان« ]١١٠

 هشتم: ي  قاعده
باشند، یعنی اجتهادي نیستند و در این مورد مجالی براي  می یاسماء اهللا عزوجل، توقیف

اساس است که واجب است در آنچه در کتاب و سنت آمده، توقف  این باشد؛ بر نمی عقل
که براي عقل امکان ادراك  و نه بدان چیزي اضافه و نه از آن چیزي کم شود؛ چرا شود

توقف بر آنچه که در نص  ،اینکه اهللا عزوجل مستحق آن است، وجود ندارد. بنابر اسمائی

ِعۡلٌمۚ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿ فرماید: می باشد؛ اهللا عزوجل می وارد شده است، واجب
ۡمعَ ٱإِنَّ  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  لُۡفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ

ُ
از چیزي دنباله « ]٣٦اإلرساء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

دل  گوش و گمان (انسان در برابر کارهائی که) چشم و بی ناآگاهی. روي مکن که از آن
  .»گیرد می جوي از آن قرار دهند) مورد پرس و می سایر اعضاء دیگر انجام (و

َ ﴿ :فرماید می و نیز َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�مَ ٱَما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  لَۡفَ�ِٰحَش ٱقُۡل إِ�َّ بَِغۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
ِ  ۡ�َقِّ ٱ  ب

ْ ن �ُۡ�ُِ�وا
َ
ِ ٱَوأ ِۡل بِهِ  �َّ ْ َ�َ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ ٱُسۡلَ�ٰٗنا َوأ  ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

بگو (اي پیامبر) که: خداي من هرگونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه « ]٣٣األعراف: [
را که براي آن هیچ دلیلی  اهللابه ورزیدن ك ناحق و شره در پنهان و گناهکاري و ستم ب
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حرام  ،نسبت دهید اهللاد از روي جهالت و ناآگاهی به یدان نمی ندارید و اینکه چیزي را که
  .»کرده است

باشد چراکه نام نهادن اسمی بر اهللا عزوجل که  می توقف در اسماء اهللا عزوجل واجب
اسمی که اهللا متعال خود را بدان نام نهاده، اهللا متعال خود را بدان نام ننهاده، یا انکار 

ت کردن و کفایت به باشد، لذا در این مورد ادب را رعای می جنایت در حق اهللا عزوجل
 . 1باشد می در نص وارد  شده، واجب آنچه

 نهم: ي  قاعده
 باشد که عبارت است از:  می قواعدترین  این قاعده مطلقاً از مهم

اسماء و صفات و احادیثی که در این مورد وارد شده  وجوب ایمان به تمامی آیات
و نیز بدون تعطیل یا کیفیت قائل شدن و ها  آن است، بدون تحریف کردن الفاظ یا معانی

را را براي این حق گشوده است، پس آنات  تمثیل کردن. بنابراین اگر اهللا عزوجل سینه
  اند. بر آن بوده ن امتالزم بگیر، چرا که تو بر اعتقادي هستی که سلف صالح 

 اینک به توضیح این شروط توجه کن:  !برادر عزیز
  ها: آن ایمان داشتن به اسماء و صفات بدون تحریف الفاظ و معانی -1

نفی صفات را داشته و شروع به تحریف کالم از ي  که ارادهدر شگفتم از کسانی
، تا اینکه بدین را نداردآن کنند که احتمال می جایگاه خود کرده و لفظ را بر معنایی حمل

نفی ي  که اراده هایی آن عقل قاصر با آن موافقت دارد، برسند!! همچون وسیله با آنچه

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ دهند می نصب(اعراب) اهللا را ي  صفت کالم را دارند و لفظ جالله ُموَ�ٰ  �َّ
بوده  والسالمالصالةعليهتا اینکه بگویند کالم از جانب موسی  ]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤تَۡ�لِيٗما 

ا﴿ فرماید: می که با این کالم اهللا عزوجل چه کنند دانند که نمی است، ولی َجآَء ُموَ�ٰ  َولَمَّ
                                           

 ةتبك) ط. م١٩، ١٨سامئه احلسنی للشيخ حممد بن صالح العثيمني (ص أو اهللاصفات يف  القواعد املثلی -١

 العلم.
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است که تقدیم و تاخیر و اي  آیه چرا که این ]١٤٣األعراف: [ 1﴾ ۥَر�ُّهُ  ۥلِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ 
 پذیرد.  نمی تاویلتحریف و 

 - است بر وي فرود آید مستحق آن که از سوي اهللا عزوجل آنچه -جهم بن صفوان 
تر شدن کار شده، افزوده و با جرات در مورد این کالم  بر آن، آنچه را که موجب خراب

کردم  می : اگر راهی پیدا3گوید می ]٥طه: [ 2﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ لَۡعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ اهللا عزوجل
کردم. تا بدین ترتیب معناي  می را پاكکردم، قطعاً آن می که این آیه را از مصحف حک

حالی که این تبدیل، نفی صفت استواء ررا به استیالء و غلبه یافتن، تبدیل کند. د »استوي«
این تحریف لفظی  باشد. می ست،ا و زمین برآنها  آسمان پروردگاري  بر کیفیتی که اراده

 بود. 
تاویل  ]الغیر[را در کالم اهللا عزوجل، به » نفسه«اما تحریف معنوي: همچون اینکه لفظ 

اي که در بیت اهللا و  آن به اهللا عزوجل از قبیل اضافهي  که اضافهاند  دهاند و گمان بر کرده

 و نیز ]٤١طه: [ 4﴾٤١ِ�َۡفِ�  ۡصَطَنۡعُتَك ٱوَ ﴿ فرماید: باشد. اهللا عزوجل می می ناقه اهللا هست،

رُُ�ُم ﴿ :فرماید می ُ ٱَو�َُحّذِ  که با این تاویل فاسد معناي ]٢٨آل عمران: [ 5﴾ۥَ�ۡفَسهُ  �َّ

رُُ�ُم ﴿ ُ ٱَوُ�َحّذِ یعنی اهللا عزوجل شما را از غیر خودش، بر  باشد: می گونهاین ﴾ۥَ�ۡفَسهُ  �َّ

باشد: یعنی تو را براي غیر  گونه میاین« ﴾٤١ِ�َۡفِ�  ۡصَطَنۡعُتَك ٱوَ ﴿ دارد، و معناي می حذر
 . »خود برگزیدم

                                           
 .هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت -1
 .خداوند مهربان بر باالي عرش است -2

خمترص يف  األلباينصحح و )١٩٠( ةالسنيف  محدأبن عبداهللا و )٥٨فعال العباد (أخلق يف  ،البخاري أخرجه -٣

 .٧٥العلو ص 

  ام. و تو را براي خویش پرورده -4
 .داردبر حذر میخدا شما را از خودش  -5
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بَۡل يََداهُ ﴿ فرماید: می آنجا که اهللا عزوجل اند، را به نعمت تاویل کرده» الید«و لفظ 
هر دو نعمت  که در اینصورت معناي آیه چنین است: بلکه درِ ]٦٤املائدة: [ 1﴾َمۡبُسوَطَتانِ 

اند  اهللا عزوجل باز است. و بدین ترتیب جز دو نعمت را براي اهللا عزوجل ثابت نکرده

ْ نِۡعَمَت ﴿ فرماید: می که اهللا متعالدرحالی وا ِ ٱ�ن َ�ُعدُّ َّ�  ۗٓ اگر  و« ]٣٤إبراهيم: [ ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
  .»شمارش کنید توانید نمی را بشمارید (از بس که زیادند) اهللاي ها نعمت بخواهید

باشد. شکر و ستایش اهللا  می در مورد تمامی نصوص اسماء و صفات آنان این روش
خواهیم که ما را  می آوریم که ما را به سوي حق هدایت کرد و از او می عزوجل را به جا

 باشد.  می دار آنعهده بر هدایت بمیراند؛ براستی که او
 ایمان داریم:ها  آن به اسماء و صفات بدون تعطیل -2

 کند، نفی و رها یعنی: صفات کمالی را که این اسماء جلیل براي اهللا عزوجل اقتضا می
علو و [ها  این و غیر »استواء، الکمال، المجی، السمع، البصر«کنیم. همچون صفت  نمی

  ]ارتفاع، کمال، آمدن، شنوایی و بینایی و غیره
 بدون قائل شدن به کیفیتی براي اسماء و صفات، بدانها ایمان داریم:  -3

گوییم: مثالً استواء اهللا عزوجل بر عرش، با فالن کیفیت یا با فالن  نمی بدین سبب
گوییم که اهللا عزوجل هر شب با فالن کیفیت یا فالن صفت  نمی باشد. و یا اینکه می هیئت

گوییم، چرا که سخن  نمی اینکه در مورد فالن کیفیت سخنکند، یا  می به آسمان دنیا نزول
باشد،  می گفتن در مورد کیفیت این صفات، غلو و دروغ بستن به اهللا عزوجل به ناحق

و اگر شناخت این مساله براي  عال از ذات اهللا متعال آگاه نیستچراکه کسی جز اهللا مت
فرمودند، همانطور که اهللا  می یانرا بآن حبود، قطعاً اهللا و رسولش  می بندگان شایسته

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ ﴿ فرماید: می متعال
َ
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � إِ�َّ بَِما  ۦٓ �َِ�ۡ

 ۚ آنچه را که در پشت  داند آنچه را که در پیش روي مردمان است و می« ]٢٥٥البقرة: [ ﴾َشآَء

                                           
 .بلکه هر دو دست او باز است -1
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اصالً  نبود جهان است و آگاه بر بود و و آینده حال و مطلع بر گذشته و سر آنان است (و
 مکانها در پیشگاه علم او یکسان است. مردمان) چیزي از علم او را فراچنگ همه زمانها و

َوَ� ُ�ِيُطوَن ﴿ فرماید: می و همچون اینکه .»آورند جز آن مقداري را که وي بخواهد نمی
 »ها] از آفریدگار آگاهی ندارند. [انسانولی « ﴾ِعۡلٗما ۦبِهِ 

که امام مالک در مورد صفت استواء فرمودند، در مورد صفات اهللا را ما نیز تنها آنچه  

َكيُْف  َ�ُْهوٍل، َ�ْ�ُ  اِالْسِتَواءُ « :کنیم می عزوجل تکرار
ْ
يَمانُ  َمْعُقوٍل، َ�ْ�ُ  َوال ِ

ْ
 َواِجٌب، بِهِ  َواإل

َؤاُل  عقل نبوده و ایمان به ي  و کیفیت آن در حیطه استواء مجهول نیست .1»بِْدَعةٌ  َ�نْهُ  َوالسُّ
 آن واجب است و سوال کردن از کیفیتش بدعت است. 

 ایمان داریم: ها  آن به اسماء و صفات بدون تمثیل و تشبیه کردن -4

ایمان ها  آن یعنی بدون تشبیه چیزي از صفات اهللا عزوجل به صفات مخلوقاتش بر
 جالله در اسماء جالل و صفات کمال از مشابهت با مخلوقاتش منزها که او جلچرداریم، 

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :باشد می ِميعُ ٱَ�ۡ  اهللارحمه . امام شافعی]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
جالله آمده و باشد که در کتاب او جل می براي اهللا عزوجل اسماء و صفاتی«گوید:  می

و هیچ گنجایشی براي مخلوقات اهللا  به امتش خبر داده استها  آن از حپیامبرش 
را رد کنند، چرا که قرآن با آن ها  آن ارائه داده وها  آن عزوجل نیست که حجت بر علیه

اخباري از طریق روایت راویان عادل و ثقه، به طور صحیح  ح نازل گشته و از رسول اهللا
ها  آن رو اگر کسی پس از ثبوت حجت بر وي باد وارد شده است؛ از ایندر این مور

 باشد. اما قبل از ثبوت حجت براي وي، به سبب جهل معذور می مخالفت کند، قطعا کافر
شود و کسی به سبب جهل  نمی باشد، چرا که این علم با عقل و رویت و تفکر، درك می

وي رسیده باشد. بنابراین، این صفات ثابت  شود مگر پس از اینکه خبر به نمی بدان کافر

                                           
د سنده ) وجوّ ١١٩االعتقاد (يف  البيهقي) و٦٦٤( ةهل السنأعتقاد صول اأرشح يف  يائكالالل أخرجه -١

 .)١٣/٤١٧الفتح (يف  احلافظ
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 گردد، همانطور که تشبیه در مورد ذات اهللا عزوجل نفی می نفیها  آن شده و تشبیه از
  »شود. می

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید: می روست که اهللا عزوجلاز این ِميعُ ٱَ�ۡ  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 . ]١١الشوری: [

 دهم: ي  قاعده
که الحاد در این باب بزرگ، بر سه دسته  همچنین بدانکه این قواعد را دانستی، زمانی

 :1گردد می تقسیم
ابن عباس و مجاهد در مورد این کالم  که عبارت است از آنچه الحاد مشرکین: -1

ْ ﴿ اهللا عزوجل ِينَ ٱَوذَُروا �ِهِ  �َّ ۡسَ�ٰٓ
َ
ابن فرمایند:  می ]١٨٠[األعراف:  ﴾ۦۚ يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ

را جزو اسماء اهللا  »الالت«ست که ا گوید: الحاد ملحدین آن می ب عباس
 الالت» اهللا«ست که از اسم ا گوید: الحاد ملحدین آن می دانند و مجاهد می عزوجل

منات را  »المنان«. و همچنین از اسم 2اند را مشتق کرده العزي» العزیز«و از اسم 
بر آن بوده، عدول  اسماء اهللا عزوجل بدین ترتیب مشرکان از آنچه اند. مشتق کرده

و نیز بر اسماء اهللا متعال،  کردند می نامگذاريها  آن شان را بههايکرده و بت
 کردند.  کم میها  آن اضافه و از

را به ها  آن کسانی که براي صفات اهللا عزوجل کیفیت قائل شده و الحاد مشبهه: -2
کردند. که این   متضاد با صفات اهللا عزوجل بود، تشبیه میصفات مخلوقاتش که 

 ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ باشد، آنجا که فرمودند: می الحادشان با کالم اهللا عزوجل مردود
ۖ َوُهَو  ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ [طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿ و نیز فرمودند: ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

که مشرکین مخلوق اي  گونهباشد. ب می و این الحاد، در مقابل الحاد مشرکین ]١١٠
                                           

 .)٢٥» (ثلیالقواعد امل« انظر -١

  .)١٥٥٠٣، ١٥٥٠٢تفسريه (يف  الطربيجماهد عند و اثر ابن عباسو ) قلت:٢/٢٨٠ثري (كتفسري ابن  -٢
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ي  خالق سبحانه و تعالی را دقیقاً به منزلهها  این دادند و می را همچون خالق قرار
دانند. پاك و منزه است اهللا  و با او کامال یکسان میدانسته  اجسام خلق شده

 عزوجل از این امور. 

 اء اهللا متعال را بدونکه اسماي  دسته باشند: می که بر دو نوع الحاد نفی کنندگان -3
گفتند: رحمن بدون  می و کردند می است، اثباتآن متضمن که صفات کمال 

به این که اي دیگر  ... و دسته رحمت و علیم بدون علم و حکیم بدون حکمت و
 کنند، می داللتکه بر آن را اکتفا نکرده و بلکه عالوه بر آن اسماء و آنچه مقدار 

باشد. از اهللا عزوجل عافیت و  کفر میها  این ي که همهدرحالیاند  نفی کرده
 . 1اي نیکو خواستاریم سالمتی از این امور و خاتمه

 یازدهم: آخرین قاعدهي  قاعده
یازدهم عبارت است از اینکه چگونه با این اسماء جلیل و صفات کریم، اهللا ي  قاعده

عزوجل را عبادت کنیم؟ و چگونه به مقتضاي آن عمل کرده و خود را به واجبات آن 
 بزرگی که درهاي  و حقیقت هاست آن که متضمن لزم کنیم؟ و چگونه در معانی واالییم

 نهفته است، توقف کنیم؟ها  آن
و معانی و » الرزاق«باشد، بنابراین، به عنوان مثال اسم  می ن همان مقصودبدون شک ای 
اطمینان حاصل کنند که رزق و روزي  هابدر بر دارد در نظر بگیر؛ اگر قل اتی را کهیمقتض

�ِض ٱَوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿: فرماید می به دست عالم الغیوب است، همانطور که اهللا عزوجل
َ
�ۡ 

ِ ٱإِ�َّ َ�َ  بِٖ�  �َّ ٞ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ ّ�ُ ۚ هیچ « ]٦هود: [ ﴾٦رِزُۡ�َها َوَ�ۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َها
روزي مناسب  اهللا است (و اهللاي در زمین نیست مگر این که روزيِ آن، بر عهده  جنبنده

(پس از محلّ دفن  محلّ زیست (دوران حیات) و رساند) و برّ می یک را در بحر وهر
مضبوط)  در کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ، موجود وها  این داند. همه  ممات) او را می

                                           
 ما بعدها.و )١/١٢٨انظر: معارج القبول ( -١
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َمآءِ ٱ َوِ� ﴿ فرماید: می کهو چنان .»است َمآءِ ٱ فََوَرّبِ  ٢٢رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدوَن  لسَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

نَُّ�ۡم تَنِطُقوَن  ۥإِنَّهُ 
َ
 شما است و در آسمان، روزيِ« ]٢٣-٢٢الذاريات: [ ﴾٢٣َ�َّقٞ ّمِۡثَل َمآ �

زمین سوگند که این  شوید. به خداي آسمان و می وعید داده نیز چیزهائی که بدان وعد و
دوزخ  و سزا، بهشت براي دینداران کتاب، جزا و (مطلب، یعنی وقوع رستاخیز، حساب و

سخن گفتن  (و گوئید می دینان) حق است، درست همان گونه که شما سخن بی براي
 .»تردیدي ندارید) درباره آن شک و کامالً برایتان محسوس است و

 این گماندیگر دهد، آیا  می و اگر مسلمانان بدانند که اهللا عزوجل کفار را روزي
 کند فراموش می رود که اهللا عزوجل کسی را که العزیز الغفار را به یگانگی پرستش می
 کند که رزق دهد؟  می

را به منهجی سم جلیل عبادت کرده و مقتضیات آنعزوجل را با این ا پس اگر اهللا
با اخذ تمامی اسباب براي ابداع مادي در زمین بدون آنهم  یت تبدیل کنندمتحرك در واقع

 باشد، می شان تنها به دست اهللا عزوجلکه رزقبه اینبا توکل همراه با یقین مطلق و تنبلی 
کنند و از اینجاست که  می سفت و سخت، توقف ثابت بر زمینییی ها گام قطعا با

در این ها  آن گرداند!! چرا که نمی را ناراحتها  آن تهدیدات شرقی و یاري و کمک غربی
 رازقِ و رزقِها  آن باشند که بر روي زمین نیرویی که بتواند، میان هنگام، بر یقین مطلق می

مورد ال ظن و گمانت در صاحب شوکت و قدرت، حائل و مانع گردد، وجود ندارد. ح
 اسماء جالل و صفات کمال را محقق گردانند، چیست؟  که ایشان مقتضیات دیگرزمانی

 ... نفی و اثبات، بود. ال إله إال اهللاو این مبحث اول یعنی: 



 
 
 

 مبحث دوم:
 والء و براء  ... ال إله إال اهللا

توحید با معنا و مفهوم شامل آن، از گستره زندگی ي  همانطور که گذشت کلمه
و از میان  مگر آنکه اهللا عزوجل بدو رحم کند.بسیاري از مسلمانان غایب شده است، 

رخت شان ي عظیم، از میان معانی و مفاهیمی که با وجود دوري مردم از معانی این کلمه
که امکان ندارد باشد. درحالی می غایب و متالشی گشته، مفهوم والء و براءبربسته و 

و بیزاري و  وحید محقق گردد مگر با تحقیق دوستی با اهللا و رسولش و مومنینتي  کلمه
برائت جستن از شرك و مشرکین؛ چرا که ممکن نیست در قلبی اقرار به توحید و اینکه 

و بداند  این، با آن دشمنی ورزد. وجود ت، وجود داشته باشد و باجل اسآن دین اهللا عزو
با زبان و مال و دندان  که شرك همان کفر است و با آن دوستی کرده و از آن و اهلش

 . 1باشد می ین گناهانتر بزرگ و این از دفاع کند.
 باشد مگر با مواالت و دوستی با اهل توحید و معادات و نمی آري براي مومن دینی

خطیر و مهمی ي  براستی که قضیه ها؛ آن دشمنی با اهل کفر و گمراهی و بیزاري جستن از

َها ﴿ فرماید: می ایمان و کفر است همانطور که اهللا عزوجلي  است. قضیه ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

ۡوِ�َآءُ  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ٱۡ�َُهودَ َ� َ�تَِّخُذواْ 
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  أ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول

 َ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ  ! یهودیان وایدکه ایمان آوردهکسانیاي « ]٥١املائدة: [ ﴾٥١ ٱل�َّ
به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان  مسیحیان را به دوستی نگیرید (و

برابرند). هرکس از شما با  در دشمنی با شما یکسان و برخی دیگرند (وبرخی دوست 
گمان او از زمره ایشان بشمار آنان را به سرپرستی بپذیرد) بی ایشان دوستی ورزد (و

 .»کند نمی شک نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوي ایمان) هدایت است. و
                                           

 .٩٦، ص ١ج  الدرر السنية يف األجوبة النجدية -١
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ي و اصطالحی والء و براء ناي لغوالزم است که معشدن موضوع تر به منظور روشن 
 توضیح داده شود: 

 معناي لغوي الوالء: -1
به  »الولی«به معناي نصرت و محبت و  »الوالء«گونه آمده است: این 1در لسان العرب

باشد و  می دار و تابعبه معناي ناصر و محب و دوست »المولی«معناي صدیق و نصیر و 
رت رود. و مواالت عبا می با فتحه در نسب و نصرت و برده آزاد شده به کار »والیت«

در مورد این  اهللارحمهیکدیگر. امام شافعی به نسبت  است از دوستی و محبت یک قوم

مقصود از آن والي اسالم «گوید:  می 2»من كنت مواله فع� مواله«: ح فرمایش رسول اهللا

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: می باشد. همچنان که اهللا عزوجل می
َ
َ ٱبِأ ِينَ ٱَمۡوَ�  �َّ نَّ  �َّ

َ
ْ َوأ َءاَمُنوا

بدان سبب است که خداوند موالي مؤمنان است و « ]١١حممد: [ ﴾١١َ� َمۡوَ�ٰ لَُهۡم  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
باشد و دوست  می . و مواالت (دوستی) ضد معادات (دشمنی)»کافران را موالیی نیست

بَِت ﴿ فرماید: می اهللا متعال باشد. می ضد دشمن
َ
� َك َعَذاٞب ّمَِن  َ�ٰٓ ن َ�َمسَّ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ  لرَّ�ٱإِّ�ِ

ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗا  ترسم که عذاب سختی از  می اي پدر! من از این« ]٤٥مريم: [ ﴾٤٥َ�َتُكوَن لِلشَّ
ن گاه همدم شیطان آ سوي خداوند مهربان گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ است) و

 .»عذاب سوزان) شوي و خداوند(در نفرین 
                                           

 .)٤٠٨، ٩/٤٠٧ن العرب البی منظور (انظر:  لسا -١

يف  ) وابن ماجه٤/٢٨١( أخرجه أمحدثر؛ فكأبل  ةنفس من الصحابأعرشه  احلديث عن ورد هذالقد  -٢

 الرتمذي، وة) عن بريد٨١٤٥ربی (كاليف  النسائي) و٥/٣٤٧( أخرجه أمحد) عن الرباء، و١١٦( ةاملقدم

من وجه آخر عن و رقمأ) عن زيد بن ٣٧١٣رضی اهللا عنه ( طالب أيببن  تاب املناقب، باب مناقب عيلك

) ١٢١املقدمه (يف  ابن ماجه أخرجهو )٥/٣٧٠محد (أوجه ثالث عند و )٤/٣٦٨محد (أرقم عند أزيد بن 

حة الصحييف  األلباينالعالمة  صححهخری للحديث، واحلديث أثم طرق و وقاص، أيبعن سعد بن 

 ). ٦٥٢٣) وصحيح اجلامع (١٧٥٠(
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 تعریف اصطالحی معناي والء:
پیرامون ها  آن که همگی متفاوتی براي والء وارد شده است در مفهوم شرعی تعاریف

 باشد.  می محبت و نصرت و همکاري، تقرب و اظهار دوستی
باشد و اصل والیت،  می عداوت والیت ضد« 1گوید: می اهللارحمه شیخ االسالم ابن تیمیه

به سبب پی  »ولی«باشد. و گفته شده که  می و اصل عداوت بغض و دوري محبت و قرب
باشد.  می ترنام گرفته است. و معناي اول صحیحدر پی انجام دادن طاعات و عبادات، ولی 

یعنی فالن چیز به فالن  »هذا یلی هذا«شود:  آید، گفته می می و ولی نیز به معناي نزدیک
ی باشد که در آنچه اهللا عزوجل که ولی اهللا عزوجل کسباشد. پس زمانی می چیز نزدیک

آن بغض داشته و خشم دارد، موافق به نسبت  را دوست داشته و بدان راضی است و یاآن
ن آبه نسبت  راضی بوده، امر کرده و از آنچهو پیرو حق بوده و بدانچه اهللا متعال بدان 

باشد، همانطور که اهللا  حقیقت دشمن او میکند، دشمن ولی او، در می خشم دارد، نهی

ِ ﴿ فرماید: می عزوجل ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب
َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ةِ ٱَ� َ�تَِّخُذوا نة: حتاملم[ ﴾لَۡمَودَّ

 بدیشان محبتشما نسبت که  دشمنان خویش را به دوستی نگیرید دشمنان من و« ]١
 . »ورزید می مودت کنید و می

خداوند  حقیقت باورزد، در می که با دوستان اهللا عزوجل دشمنیکسیبدین ترتیب 
حقیقت با او به ه با خداوند متعال دشمنی ورزد درکس کمتعال دشمنی ورزیده و هر

فرماید:  می این اساس است که اهللا عزوجل در حدیث قدسی جنگ برخاسته است و بر

کس با دوستان من دشمنی ورزد من با او ره« .2»بِاحلَْرِب  آَذْ�تُهُ  َ�َقدْ  َويِلًّا يِل  اَعَدى َمنْ «
 . »نمایم می اعالن جنگ

                                           
 .١١/١٦١الفتاوی،  -١

 .)٦٥٠٢تاب الرقاق، باب التواضع (ك، البخاري أخرجه  -٢
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َ�ۡعُضُهۡم  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ در مورد این کالم اهللا عزوجل: اهللارحمهحافظ ابن کثیر 
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� 

َ
یعنی برخی برخی دیگر را یاري و نصرت کرده و از «گوید:  می ]٧١التوبة: [ ﴾أ

فرمودند:  حکنند همانطور که در حدیث صحیح آمده که رسول اهللا  می یکدیگر حمایت

ُنْيَانِ  لِلُْمْؤِمِن  الُمْؤِمنَ « َصابَِعهُ  وََشبََّك  َ�ْعًضا َ�ْعُضهُ  �َُشدُّ  اَكبلْ
َ
مومنان به نسبت یکدیگر « .1»أ

شوند،  می باشند که موجب تقویت و استحکام یکدیگر می ساختمانهمچون اجزاي یک 
 .»را بین یکدیگر قرار دادند شانگشتان حسپس رسول اهللا 

 معنی لغوي براء: -2
فالنی بري شد که از چیزي رهایی یافته و  :شود می زمانی گفته«گوید:  می ابن االعرابی

د. و از این دسته آن هشدار دهمورد  یا از آن پاك و دور شود و یا اینکه عذر آورده و در

ٞ ﴿ فرماید: می است آنجا که اهللا عزوجل ِ ٱّمَِن  بََرآَءة یعنی ترك  ]١التوبة: [ ﴾ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ
 باشند. می معاهده و اعالم بیزاري. و براء و بري یکسان

 2تعریف اصطالحی معناي براء:
 عذر. قطع عبارت است از: دوري و رهایی و دشمنی پس از بیم دادن و هشدار دادن و 

باشد،  می داشتنو عداوت به طور خالصه: اصل والء محبت داشتن و اصل براء بغض 
و پذیرد.  می توحیدي تحققي  و صورت عملی مفهوم والء و براء، با تطبیق حقیقی عقیده

جز با مواالت با اهل توحید و دشمنی  باشدصحیح نمیدین هیچ مومنی «به عبارتی دیگر: 
 . 3»ها آن با اهل گمراهی و بغض و بیزاري جستن از

                                           
 تاب الربكمسلم و )٤٨١غريه (و املسجديف  صابعاأل كتاب الصالة، باب تشبيك، البخاري أخرجه -١

 ) ٢٥٨٥تعاضدهم (و تعاطفهمو مننيؤداب، باب تراحم املاآلو ةالصلو

 .ةدارالطيب ٩٠ص  بن سعيد القحطاين سالم:  حممداإليف  الرباءو الوالء -٢

 .٩٥ص  ٢، ج الدرر السنية -٣
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بسیاري  ي زندگیاین عصر و زمان، در غیاب این مفهوم با شکوه از صحنه براستی در
در هم  در آن مفاهیمی که و زمان فشارد. عصر می و اندوه قلب راخشم  ،از مسلمانان

آن منقلب  در هابها منقلب شده و قلتبدیل گشته و معیار و میزانها  قیاسو م آمیخته
و  راي دشمنان اهللا عزوجل رایج شدهمحبت ب دوستی و گشته است؛ چرا که والء و
شان را در دست کفار گذاشته و نهایت محبت و مودت و بسیاري از مسلمانان دستان

 شان دفاعو افکار و قوانین هاو روشها  آن یاري و مواالت را نثار ایشان کرده و از
ان رها شده است. و اخیراً آنچه کار را خرابتر کنند. عصري که در آن اهل توحید و ایم می

تحت که  اند که منتسب به اسالماست یی جاهالن ساده لوح و کسانی گوکرده، هذیان
اسالم و (گانه ت ادیان سهدر این راستا نداي وحد» دین براي اهللا و وطن براي همه« :شعار

دانند یهودیان توارات را تحریف کرده و  می کهبا این اند. سر داده )نصرانیت و یهودیت
پیامبران از جمله موسی و عیسی و ي  گرنه دینی که همهو اند. نصاري انجیل را تبدیل کرده

 شد. اهللا متعالبا می اسالم اند، شان از دیگر پیامبران با آن آمدهمحمد و تمامی برادران

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ فرماید: می  اهللاگمان دین در پیشگاه بی« ]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ
 . »اسالم است

را جز با والسالم ةالصالنوح علیهاهللا عزوجل، [آري، دین همه پیامبران اسالم بوده است.] 
 کند که فرمود: می حکایت السالمعلیه. اهللا عزوجل از نوح اسالم مبعوث نکرده است

ُ�وَن ِمَن ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
(مسلمانان) که از زمره  ام فرمان یافته« ]٧٢يونس: [ ﴾٧٢ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َوأ

 .»گان باشمشدتسلیم 
 َوَمن﴿ فرماید: می را جز با اسالم مبعوث نکرده است، اهللا متعال السالمعلیهو نیز ابراهیم 

ۖ ٱِ�  ۡصَطَفۡيَ�ٰهُ ٱَولََقِد  ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  ۧيَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َيا ِ ٱِ�  ۥ�نَّهُ  �ُّ لَِمَن  �ِخَرة
ٰلِِح�َ ٱ ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥقَاَل َ�ُ  إِذۡ  ١٣٠ ل�َّ

َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ٰ  ١٣١ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱأ ُم بَنِيهِ  ۧبَِهآ إِبَۡ�ِٰ�  َوَو�َّ

َ ٱَوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ  ۡسلُِموَن  ّ�ِينَ ٱلَُ�ُم  ۡصَطَ�ٰ ٱ �َّ نُتم مُّ
َ
البقرة: [ ﴾١٣٢فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

گردان خواهد شد مگر آن (نادانی) که خود را چه کسی از آئین ابراهیم روي« ]١٣٢-١٣٠
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ناچیز دارد؟) ما او  عقل خویش را به بازیچه گیرد و (انسانیت وکوچک داشته و  خوار و
او در جهان دیگر، از زمره  رهبر دیگران کردیم) و سمبل و را در این جهان برگزیدیم (و

 وها  شایستگان (مقرّب درگاه الهی) است. آن گاه که پروردگارش (همراه با نمودن نشانه
اقرار کن و) اخالص داشته باش. گفت:  اهللای نفسی) بدو گفت: (به یگانگ آیات کونی و
 سر بر آستان تو سائیدم و) خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. و (اقرار کردم و
یعقوب (نوه او نیز چنین کرد. هر  و ان خود را به این آئین سفارش کردابراهیم فرزند

وحیدي اسالم) را براي کدام به فرزندان خویش گفتند:) اي فرزندان من! خداوند، آئین (ت
نمیرید  شما برگزیده است. (پس به ما قول بدهید که یک لحظه هم از آن دوري نکنید) و

  .»جز این که مسلمان باشید
مۡ ﴿ فرماید: را با اسالم مبعوث کرده است، اهللا متعال می السالمعلیهو نیز یعقوب 

َ
ُكنُتۡم  أ

ْ َ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه  لَۡموُۡت ٱُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب  إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعِدي� قَالُوا
آیا « ]١٣٣البقرة: [ ﴾١٣٣ُمۡسلُِموَن  ۥَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗدا َوَ�ُۡن َ�ُ  َۧءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ� 

ادعاء دارید که بر آئین یعقوب  نمائید و می مسیحیان که محمد را تکذیب (شما یهودیان و
هستید) هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید (تا آئینی را بشناسید که بر 

پرستید؟ گفتند:  می . آن هنگامی که به فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را)آن مرد؟
ما  خداوند یگانه است واسحاق را که  اسماعیل و خداي تو، خداي پدرانت ابراهیم و

  .»سائیم) می بندگی بر آستانش سر عبادت و تسلیم (فرمان) او هستیم (و
 فرماید: می و نیز اهللا عزوجل پیامبرش یوسف را جز با اسالم نفرستاده است، اهللا متعال

وِ�ِل  لُۡملۡكِ ٱَرّبِ قَۡد َءاتَۡيَتِ� مَِن ﴿
ۡ
َحادِيِث� ٱوََعلَّۡمتَِ� ِمن تَأ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطَر  ۡ� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
نَت  ۡ�

َ
أ

ۡ�َياٱِ�  ۦَوِ�ِّ  ِ  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ ۡ�ِۡقِ� ب
َ
ٰلِِح�َ ٱتََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو� (یوسف رو « ]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١ ل�َّ

اي  پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من داده )گفت: به خدا کرد و
زمین! تو سرپرست من در  وها  آسمان اي آفریدگار اي. ها آگاه ساخته مرا از تعبیر خواب و
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 خویشتن را در پناه تو گذارم و آخرت هستی. (همه امور خود را به تو وامی دنیا و
  .»به صالحان ملحق گردان دارم). مرا مسلمان بمیران و می

به پادشاه اش  نامه و این را جز با اسالم نفرستاد السالمعلیهو نیز اهللا عزوجل سلیمان 

َها  قَالَۡت ﴿ :را بر پیروانش در مملکتش خواندباشد کسی که آنسبا می ُّ�
َ
ْ ٱَ�ٰٓ� لِۡ�َ  لَۡملَُؤا

ُ
� ٓ إِّ�ِ

ِ ٱ�  ۥِمن ُسلَۡيَ�َٰن �نَّهُ  ۥإِنَّهُ  ٢٩إَِ�َّ كَِ�ٰٞب َكرِ�ٌم  َّ  ٣٠ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ �َّ َ�ۡعلُواْ َ�َ
َ
تُوِ� �

ۡ
َو�

(بلقیس) گفت: اي سران قوم! نامه محترمی به سویم « ]٣١-٢٩النمل: [ ﴾٣١ُمۡسلِِمَ� 
و (سرآغاز) آن چنین است: به نام  این نامه از سوي سلیمان آمده استانداخته شده است. 

تا برتري جوئی در برابر من نکنید،  ام) خداوند بخشنده مهربان. براي این (نامه را فرستاده
 را براياش  سبا در روزي که اهللا عزوجل سینهي  و ملکه .»تسلیم شده به سوي من آئید و

ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن ﴿ پذیرفتن حق گشود، وارد اسالم شد و گفت:
َ
َرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� َوأ

ِ َرّبِ  و همراه با سلیمان  ام پروردگارا! من برخود ستم کرده« ]٤٤النمل: [ ﴾٤٤ لَۡ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
 .»تسلیم پروردگار جهانیانم

را جز با اسالم نفرستاده است، اهللا عزوجل  السالمعلیهیز اهللا عزوجل پیامبرش موسی و ن

ِ ﴿ کند که فرمود: می از او در کالمش حکایت ِ ٱَ�َٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ُٓواْ إِن  �َّ َ�َعلَۡيهِ تََو�َّ
ۡسلِِمَ�  بر او توکّل  ،اي قوم من! اگر واقعاً به خدا ایمان دارید« ]٨٤يونس: [ ﴾٨٤ُكنُتم مُّ

  .»اید خود را بدو تسلیم کرده(مسلمان بوده و) باید بر او توکّل کنید) اگر  کنید (و
 را جز با اسالم نفرستاده است، اهللا متعال السالمعلیهیز اهللا عزوجل پیامبرش عیسی و ن

َحسَّ ِعيَ�ٰ ِمۡنُهُم ﴿ فرماید: می
َ
آ أ نَصارِٓي إَِ�  ۡلُ�ۡفرَ ٱفَلَمَّ

َ
ِۖ ٱقَاَل َمۡن أ َ�ُۡن  ۡ�ََوارِ�ُّونَ ٱقَاَل  �َّ

نَصاُر 
َ
ِ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱَءاَمنَّا ب نَّا ُمۡسلُِموَن  ۡشَهدۡ ٱوَ  �َّ

َ
هنگامی که عیسی از  ولی« ]٥٢آل عمران: [ ﴾٥٢بِ�

نافرمانی) کرد، گفت: کیست که یاور من به سوي خدا  سرکشی و ایشان احساس کفر (و
یم؛ (زیرا ما) به او براي تبلیغ آئین او) گردد؟ حواریون گفتند: ما یاوران (دین) خدائ (و

  .»هستیممنقاد (اوامر او)  مخلص و(مسلمان) ایم؛ و (تو نیز) گواه باش که ما ایمان آورده
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بناي انبیاء و بهترین تعبیر در پایان کار را جز با ي  و نیز اهللا عزوجل جزء کامل کننده

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ فرماید: می ح اسالم مبعوث نکرده است، اهللا عزوجل به پیامبرش
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱدِيَنُ�ۡم َو� امروز (احکام) « ]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا

تان) يها گام استوار داشتن دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزّت بخشیدن به شما و
اسالم را به عنوان آئین خداپسند براي شما  نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و

دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَبَۡتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ و اهللا عزوجل بر او نازل فرموده که: .»برگزیدم
 کسی که غیر از (آئین و و« ]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمَِن  �ِخَرةِ ٱِمۡنُه َوُهَو ِ� 

او در آخرت از زمره زیانکاران  و شود نمی شریعت) اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته
  .»خواهد بود
 باشد، بلکه آن دین تمامی بشریت می اسالم دین اهل آسمان و اهل زمین ،بنابراین

-ل و کفر با ایمان، آمیخته شود درحالی، آیا ممکن است که حق با باطهمهباشد. با این  می

 �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ۡ�َُهودُ ٱتَۡرَ�ٰ َعنَك  َولَن﴿: فرماید می که اهللا عزوجل که حکیم و خبیر است
ٰ تَتَّ  ِ ٱبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى َح�َّ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �َّبَۡعَت ٱَولَ�ِِن  لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ

َ
ِيٱأ َجآَءَك ِمَن  �َّ

ِ ٱَما لََك ِمَن  ۡلعِۡلمِ ٱ ٖ َوَ� نَِصٍ�  �َّ ز مسیحیان هرگز ا یهودیان و« ]١٢٠البقرة: [ ﴾١٢٠ِمن َوِ�ّ
هاي نادرست)  خواست که از آئین (تحریف شده وتو خوشنود نخواهند شد، مگر این

آرزوهاي  ها و اگر از خواست ایشان پیروي کنی. بگو: تنها هدایت الهی هدایت است. و
 با دریافت وحی الهی، یقین و اي (و آگاهی یافته ایشان پیروي کنی، بعد از آن که علم و

براي تو نخواهد  اهللایاوري از جانب  اطمینان به تو دست داده است)، هیچ سرپرست و
 .»یاري نخواهد کرد) تو را کمک و اهللا بود (و

ــــــب أ ــــــيب وتـح  يتـــــدعأعــــــداء احلب
 

ــــــه مـــــــا ذا  ـــــــا ل  انكمـــــــاإل يفـــــــ كحـب
 

 حبابــــــــهأجـاهـــــــداً  يـذا تعـــــــادكــــــو 
 

ــــــأ  ــــــن املحب ـــــــا  ةي ـــــــطانأي ـــــــا الـشـي  خ
 

 ن توافــــــق مــــــن حتــــــبة أرشط املحبــــــ
 

 عــــــــــلی مـحـبتـــــــــه بــــــــــال نـقـــــــــصان 
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ـــــــ ـــــــبة إنف ـــــــه حم ـــــــت لـ ـــــــع ادعـي  م
 

 1نـــــت ذوبطـــــالنأمـــــا حيـــــب ف كخالفــــ 
 

باتمام  که دشمنان او را دوست داري وحالیکنی در می حادعاي محبت رسول اهللا «
کنی، این امکان ندارد؛ کجا این محبت است اي برادر شیطان.  می توان با دوستانش مبارزه

او دوست دارد موافق  که با کسی که او را دوست داري در آنچه شرط محبت آن است
 او دوست دارد عمل ه بر خالف آنچهکحالیدوستی او را داري، در باشی، پس اگر ادعاي

  »بري. می کنی، تو در باطل به سر می
هجی غیر از میان او و کسی که بر روش و مناستی مسلمان حقیقی کسی است که بر

براستی  است کامال فاصله و جدایی باشد و بدین صفت آراسته باشد.روش و منهج اسالم 
باشد.  می برافراشته، واجب ی غیر از پرچم اسالمآنکه پرچممسلمان و هر جدایی میان هر

ست که بین منهج اهللا عزوجل و هر منهج وضعی دیگري آمیختگی امسلمان مامور  براستی
ام اجتماعی و نه در هیچیک از امور زندگی. نه در نظ ایجاد نکند، نه در تصور اعتقادي و

تفاوتهایی را که بین اسالم و  ،ه و مدارا و فریب و نیرنگصالحامکان ندارد با م و براستی
کنند که این  می که تالش کفر وجود دارد، با یکدیگر در تالقی قرار داد. و براستی آنانی

یان یا برخورد مسالمت آمیز، مصمم و قاطع را به اسم تسامح یا تقریب بین ادي  فاصله
را مقرر داشته سامحی که اسالم آندین اسالم و معناي تبه نسبت  شانذوب کنند، در فهم

 2اند. باشد، دچار اشتباه شده می و نیز برخورد مسالمت آمیزي که موافق با منهج قرآن کریم
صادق است، در واقع کسی است که عبادت و عبودیت را اش  بنابراین مومنی که در عقیده

و از شرك و مشرکین و دشمنان اهللا  مخصوص اهللا عزوجل و تنها براي او قرار دهد
از هر  ها، آنبه  نسبت  عزوجل در هر مکان و زمانی بیزاري جسته و بلکه با بغض و کینه

کفرشان مصر بوده و با که بر که باشند، مادامی یجنسی و در هر مکانی و بر هر زبان

                                           
 .١٧١البن القيم ص  ةالنوني -١

 .)٤٦، ٤٥ص  ١عبداهللا اجللعود (ج  سالمية، حمامس بنالرشيعة اإليف  املعادالةو املواالة -٢
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باشند به سوي اهللا عزوجل تقرب جوید. و محبت و  می پروردگارشان در جنگ و عناد
هر و مومنان قرار دهد، از هر جنس و در اش  دوستی را براي اهللا عزوجل و فرستاده

ها  آن به درد آید و با خوشحالیها  آن و با درد و رنج مکانی و به هر زبانی که باشند.

َها﴿ شود: خوشحال ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم  �َّ

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

 ِ ةِ ٱب  ! دشمنان من وایدکه ایمان آوردهکسانیاي « .﴾ۡ�َقِّ ٱَوقَۡد َ�َفُرواْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  لَۡمَودَّ
 مودت کنید و می نسبت بدیشان محبت دشمنان خویش را به دوستی نگیرید. شما

تا آنجا  .»حقیقتی ایمان ندارند که براي شما آمده است که آنان به حق وورزید، درحالی می

بِيلِ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء ﴿ فرماید: می که کس از هر« ]١املمتحنة: [ ﴾١ لسَّ
  .»منحرف گشته استشما چنین کاري را بکند، از راستاي راه 

و بِر و  یسته است بدانیم، تعریف مواالت نزد علما و زبان شناسان چیزيهمچنین شا
باشد نه  نمی که لفظ مواالت مترادف لفظ بر و نیکیاي  گونهباشد؛ ب می نیکی چیز دیگري

 در مدلول لغت و نه در مدلول شرع. 
به ها  آن کفار و نیکی کردن بهبنابراین دعوت اسالم به رفتار سخاوتمندانه با برخی 

تمندي و بزرگواري اسالمی با باشد، چرا که مسلمانان با سخاو ها نمی آن معناي مواالت با
ه محبت قلبی یا کنند، بدون اینک ل، رفتار میمتقاباساس عدل و احترام  مردم بر همه

 . 1آن هستند، داشته باشند ي که برکفر بهنسبت  مودت و مهربانی
 شوند:  می ین زمان در رفتارشان با کفار به سه دسته تقسیممردم در ا

دین اهللا عزوجل، مجاهد در راه اهللا، دوستدار یاري دهنده که اي  دسته قسم اول:
بوده و بیشترین اجر حقیقت این افراد اندك باشند که در می دوستانش و دشمن دشمنانش

 نزد اهللا عزوجل دارند.  و پاداش را
 باشند.  که یاري اهل اسالم را رها کرده و از کفار به دور میاي  دسته قسم دوم:

                                           
 .)٤٣، ٤٢، ص ١املعاداة (ج و املواالة -١
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و  با قول و فعلها  آن که به سبب حمایت از کفار و یاري دادناي  دسته قسم سوم:
 .1باشند می از اسالم خارج ها، آن و دشمنی ورزیدن با اهل حق و جنگیدن با اعتقاد

 نعـــــم لــــــو صدقــــــت اهللا فيــــــام زعمتــــــه
 

ــــــ  ـــــاهللا وحي ـــــن ب ـــــت م ــــــركي كلعادي  ف
 

 جـــــــهرةوواليـــــــت أهــــــل احلــــــق رسا و
 

 فــــــر ينصــــــــركلـــــــام هتــــــاجيهم وللو 
 

ـــام ـــ ف ـــلمك ـــت مس ـــا قل ـــال م ـــد ق ـــن ق  ل م
 

ـــــــ  ــــــكو ل ـــــــأن ب ـــــــركتذ كرشاط هنال  ـ
 

 ل مـــــوطنكـــــ يفار فــــــكالــــــ مبـايــــــنة
 

ـــــرر  ــــحيح املق ــــنص الص ــــا ال ــــذا جاءن  ب
 

ــــــرا وكوت ــــــريهم جه ــــــفيه رف ــــــمأتس  هي
 

ــــــوه وأو تضــــــليلهم   ـــــــهروافــــــيام أت  ظـ
 

ــــــورهمو ــــــني ظه ــــــد ب ــــــدع بالتوحي  تص
 

ــــــــذا و  ــــــــدعومهوا رسا ل ـــــــــهرو كت  جت
 

ـــــو ـــــذا ه ـــــ فه ـــــدين احلنيف ـــــدی يال  واهل
 

ـــــ  ـــــو ة إو مل ـــــم ل ـــــركبـراهي ــــت تشع  2ن
 

کنی، تصدیق کرده باشی واي بر تو، قطعاً   می آري اگر اهللا عزوجل را در آنچه گمان«
ر نهان و ورزند، دشمنی کنی و نیز اهل حق را د می کفرکه به اهللا عزوجل بایستی با کسانی

برابر کفار  را درها  آن که به کفار هجوم آوردند،و زمانی آشکار حمایت و یاري کنی
با شروطی که  بگوید من مسلمانم، مسلمان نیست، مگر نصرت و یاري کنی. هرکس

که نص صحیح و  بایستی یادآوري شود که عبارتند از: جدایی از کفار در هر مکانی؛
و اظهار سفیه  ها به صورت آشکار آن صریح در این مورد وارد شده است. و تکفیر کردن

آشکارا  کنند. و بایستی می آورده و آشکار در آنچهها  آن بودن راي ایشان و گمراهی
رده و با تمام همت و تالش به نهانی و آشکارا بدان دعوت دهی. چرا که توحید را بیان ک

 »باشد، اگر بدانی. می این دین حنیف و هدایت و ملت ابراهیم
گردد، جز یک حالت و  می موجب ارتداد از اسالمبا انواع مختلف آن وافقت با کفار م

                                           
 .٢٥٧، ٢٥٦التوحيد، ص  عةجممو -١

 .٧٩احلسان الشيخ السليامن بن سمحان ص  ةانظر ديوان عقود اجلواهر املنضد -٢
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فقت با مشرکین به سه موا«گوید:  می باشد، همانطور که شیخ محمد بن عتیق می آن اکراه
 گردد:  می حالت تقسیم

ها  آن که در ظاهر ازاي  گونهموافق باشد بها  آن که در ظاهر و باطن با حالت اول:
گرایش و محبت و تمایل داشته باشد؛ این نوع ها  آن اطاعت کرده و در باطن به سوي

 گرداند.  موافقت با کفار، کفري است که شخص را از اسالم خارج می
 در ظاهرها  آن موافقت و گرایش به کفار در باطن با وجود مخالفت با حالت دوم:

باشد. اما اگر ظاهراً به اسالم عمل کند مال و خونش  می باشد که همچنین این نوع، کفر می
شود. این عملکرد منافقی است  می بوده و بر حسب ظاهرش با وي رفتارو مصون معصوم 

را در باطن مخفی ها  آن ت و محبت کفار و یاري و نصرتکه اظهار اسالم کرده و مود
 کرده است. 

در باطن: که این ها  آن موافقت کردن با کفار در ظاهر با وجود مخالفت با حالت سوم:
 باشند:  می حالت بر دو نوع

کفار باشد و او را  و تسلط  دهد که تحت سیطره می نوع اول: این عمل را زمانی انجام
این حالت،  دهند. در می در همان حال وي را آزار کنند و می شکنجه تهدیدبه کشتن و 

که قلبش مطمئن به  براي وي جایز است که در ظاهر با کفار موافقت کند با وجودي
آنجا که این آیه نازل  1اتفاق افتاد که این مساله براي عمار بن یاسر ایمان باشد، همانطور

ِ  َمن﴿ گشت: ِ ٱَ�َفَر ب ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ  �َّ
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ النحل: [ ﴾ۡ�ِ

 بجز آنان که (تحت فشار و ،شوند می شان کافرکه پس از ایمان آوردنکسانی« ]١٠٦
  »....شان ثابت بر ایمان استهاي دل در همان حال گردند و می اجبار) وادار به اظهار کفر

                                           
يف  الطربي أخرجهللحديث و سناد اليصح فهو مرسل،ن اإلكنزلت فيه، ل يةن اآلأاملشهور هذا هو و -١

 امكمسنده يف  سحاق بن راهويهإو )٢٠٩، ٨/٢٠٨ربی (كاليف  البيهقي) و١٠٦النحل: ةتفسريه (لسور

 ). ١/١٤٠( ةاحللييف  بو نعيمأو )٢/٣٨٩( كاملستدريف  مكاحلاو )٢٦٨٠( ةاملطالب العالييف 
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کنند  می نوع دوم: کسانی هستند که در ظاهر با کفار موافقت و در باطن مخالفت
نبوده و فقط این عمل را به سبب طمع در ها  آنو تسلط  که تحت فرمانرواییحالیدر

ریاست یا مال یا وابستگی به وطن یا خانواده یا ترس از اتفاقی که ممکن است براي 
خص مرتد شده و کراهت و چنین حالتی این شدهند؛ که در  می مالش بیفتد، انجام

و وي از جمله کسانی است که  رساند نمی به کفار، بدو سودينسبت  نارضایتی باطنی وي

ُهُم  َ�ٰلَِك ﴿ فرماید: ها می آن اهللا عزوجل در مورد َّ�
َ
ْ ٱبِ� ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ ۡسَتَحبُّوا نَّ  �ِخَرةِ ٱَ�َ  �ُّ

َ
َوأ

َ ٱ عذاب بزرگ) بدان  و اهللاین (خشم « ]١٠٧النحل: [ ﴾١٠٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
 رشتَگرامی دهند و می خاطر است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح

اهللا عزوجل در  .»گرداند نمی هدایته کافران را (به سوي بهشت) خداوند گرو و دارند می
باطل به نسبت  به آن و یا محبت داشتننسبت  با بغض بر داده که جهل به دیناین آیه خ

 و اهلش، چنین افرادي را به سوي کفر نکشانده است و فقط سبب کفرشان آن بوده که
 . 1دنیا را بر دینی که از جانب اهللا عزوجل نازل گشته، ترجیح دادندهاي  از بهرهاي  بهره

و عمل نبوي و سنت  یبه سبب اهمیت و ضرورت این مساله است که دالیل قرآن
منسجم بوده و بر آن تاکید  نمواالت کفار و وجوب مواالت مومنا بر تحریم ن صحابه
 برخی از این دالیل قرآنی عبارتند از:  دارند.

َها ﴿ فرماید: می دلیل اول: اهللا متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوِ�َآَءۘ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�ۡعُضُهۡم أ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾٥١ ل�َّ

به  مسیحیان را به دوستی نگیرید (و ! یهودیان وایدکه ایمان آوردهکسانیاي « ]٥١املائدة: [
در  به سرپرستی نپذیرید). ایشان برخی دوست برخی دیگرند (وطریق اولی آنان را 

آنان را به  برابرند). هرکس از شما با ایشان دوستی ورزد (و دشمنی با شما یکسان و
شک نیست که خداوند افراد  گمان او از زمره ایشان بشمار است. وسرپرستی بپذیرد) بی

                                           
 .)٢٩٦، ٢٩٥التوحيد (ص  ةانظر: جمموع -١
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یک از شما یستی هرگوید: با می س حذیفه .»کند نمی ستمگر را (به سوي ایمان) هدایت
 . 1باشد می خبر و ناآگاه بی که از این آیهحالیترسد که یهودي یا نصرانی شود درب

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ ﴿ در مورد این کالم اهللا عزوجل: اهللارحمه امام قرطبی  ﴾ِمۡنُهمۡ  ۥَوَمن َ�َتَول
را یاري و ها  آن به دوستی گرفته ورا بر علیه مسلمانان ها  آن یعنی کسی که«گوید:  می

و این حکم یعنی   باشد. ها می آن حکمش در کفر و جزاي آن، همانند حکم نصرت دهد،
 . 2»باشد می باقیتا روز قیامت  قطع مواالت بین مسلمانان و کافران

 معنی درست و صحیح در این مورد «: 3گوید می اهللارحمه و شیخ المفسرین امام طبري
مومنان را از اینکه یهود و نصاري را بر علیه : اهللا عزوجل این قرار است که نزد ما از

 و با اند به دوستی و یاري بگیرندایمان آورده ح به اهللا عزوجل و رسولش کهکسانی
 پیمان شوند، نهی کرده است. بر علیه ایشان همها  آن

ن به و مومنا حرا به جاي اهللا و رسولش ها  آن کسو اهللا عزوجل خبر داده که هر
پیمان گردد و یا و مومنان هم حبر علیه اهللا و رسولش ها  آن دوستی و یاري گرفته و با

از  ح باشد، اهللا و رسولشها  آن و مومنان جزو حگرایی بر علیه اهللا و رسولش در حزب
  »باشند. می وي بیزار

َُّهم ّمِنُ�ۡم ﴿ این کالم اهللا عزوجل:در مورد  اهللارحمهو صاحب تفسیر المنار  َوَمن َ�َتَول
 ن ازصاري را یاري کرده و به جاي مومنایهود و ن یعنی هرکس«: 4گوید می ﴾ِمۡنُهمۡ  ۥفَإِنَّهُ 
یکپارچه در برابر شما هستند، ها  آن که همگیحالیطلب یاري و کمک کند، درها  آن

                                           
، بريوت، ةتب العلميك) ط دارال٢/٥١٦الدرااملنثور (يف  ةيانظر تفسري اآلو ،١١٥التوحيد، ص  ةجمموع -١

 .٥١املائدة:  ةتفسريه لسوريف  ابن أيب حاتم أخرجهفقد 

 .)٦/٢١٧ريم (كال اجلامع ألحكام القرآن -٢

 .)٤/٢٩٢١، (الطربيتفسري  -٣

 .ة) ط دار املعرف٦/٤٣٠نار (تفسريامل -٤
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 بر علیه شماها  آن چرا که وي بابوده نه از شما؛ ها  آن حقیقت چنین شخصی ازدر
رو یا اینکه وي در عمال از مومنی صادق سرزند، از اینباشد. و عاقالنه نیست که این ا می

و یا اینکه موافق  ورزد، موافق است می دوستی و محبتها  آن اعتقاد با کسانی که با
تی گرفته است، به دوسها  آن دشمنی با کسانی است که کفار یهودي و نصرانی را بر علیه
را به دوستی و یاري ها  آن که در هر دو حالت حکمش، حکم همان کسانی است که

کفار  کس که (یهود و نصاري وگوید: پس هر می گوید: و ابن جریر می گرفته است. سپس
ها  آن ن به دوستی و یاري بگیرد، وي از اهل دین و ملتو مشرکین) را بر علیه مسلمانا

نکه با او و به گیرد مگر ای نمی را به دوستی و یاريدیگري  هیچکسباشد، چرا که  می
که به او و دینش راضی باشد، و زمانی دینش و با آنچه بر آن راضی است، موافق باشد

و بدین  ورزد می گیرد، دشمنی می حقیقت با کسی که با او مخالفت کرده و بر او خشمدر
به دوستی بر علیه مسلمانان گونه را اینباشد که او  می ترتیب حکم وي حکم همان کسی

  »و یاري گرفته است.

ِينَ ٱَكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن  تََرىٰ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل دلیل دوم: ْۚ َ�ِۡئَس َما  �َّ َ�َفُروا
ن َسِخَط 

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ُ ٱقَدَّ وَن  ۡلَعَذابِ ٱَعلَۡيِهۡم َوِ�  �َّ ْ يُۡؤِمُنوَن  َولَوۡ  ٨٠ُهۡم َ�ِٰ�ُ َ�نُوا

 ِ ِ ٱب نزَِل إَِ�ۡهِ َما  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ
ُ
َُذوُهمۡ ٱَوَمآ أ ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقوَن  �َّ

َ
-٨٠املائدة:[ ﴾٨١أ

مشرکان براي نبرد با  پذیرند (و می بینی که کافران را به دوستی بسیاري از آنان را می« ]٨١
شوند. با این کار زشت) چه توشه بدي براي خود پیشاپیش (به  می با اسالم همدست

جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن  و اهللاي که موجب خشم فرستند! توشه می آخرت)
 آنچه بر او (از قرآن) نازل شده است، ایمان مبر (اسالم) واو پی اهللاست. اگر آنان به 

گرفتند. ولی بسیاري از  نمی (به سبب ایمان راستین هرگز) کافران را به دوستیآوردند،  می
  .»از دین خارجند آنان فاسق و

گوید:  در تفسیرش در مورد این آیه می اهللارحمهشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
و آنچه که بر او نازل شده، بر بنده مواالت و  حایمان به اهللا عزوجل و رسول اهللا «
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که به اهللا عزوجل کفر رش و دوستان او و دشمنی با کسانی را محبت و دوستی با پروردگا
 واجب اند، کنند و در مسیر سرکشی از فرامین او قرارگرفته می ورزیده و با او دشمنی

جالله ل و ایمان به او جلبا اهللا عزوج گرداند. و بدین ترتیب شرط والیت و دوستی می
 ست که دشمنان اهللا عزوجل به دوستی گرفته نشوند. ا آن

و این داللت بر انتفاء مشروط (عدم  شود نمی یافتها  آن چنین اشخاصی، این شرط در
ها  آن کند، لیکن بسیاري از بر او نازل شده) می و آنچه حایمان به اهللا و رسول اهللا 

 خارج حاز اطاعت اهللا عزوجل و ایمان به او و پیامبرش ها  نآ فاسقند، یعنی بسیاري از
 باشد. می شانفسق منان اهللا عزوجل ازشان با دشباشند. و مواالت و دوستی می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل دلیل سوم: ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض� إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ  �َّ
َ
ْ َ�ۡعُضُهۡم أ َ�َفُروا

�ِض ٱتَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ� 
َ
که کافرند، برخی یاران کسانی و« ]٧٣األنفال: [ ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ  ۡ�
همسنگرند. پس  رأي وبدسگالی با مؤمنان هم در جانبداري از باطل و برخی دیگرند (و

 در حفظ عهد و پیمان بکوشید) که اگر چنین نکنید فتنه و ایشان را به دوستی نگیرید و
  .»دهد می فساد عظیمی در زمین روي

و آن  شد می از کفار و دوستی با مومنان نبود در بین مردم فتنه برپا یعنی اگر دوري
و بدین ترتیب فسادي  الط مومنان با کافران صورت گرفتهاینکه امر ملتبس گشته و اخت
ي  . بنابراین واجب است که جامعه1گرفت داد، صورت می می وسیع که همه جا را پوشش

کفار و مشرکین در روش و اخالق و عادات و تقالید، ظاهرا و باطنا، ي  از جامعه اسالمی
اسالمی داراي کیان و سرشت مستقلی باشد و به ي  کامالً متمایز باشد و بایستی جامعه

گرنه فساد واقع گشته و بال و مصیبت فخر ورزیده و بدان ببالد واش  سبب دین و عقیده
 گردد.  می منتشر

                                           
 والد الشيخ.أ) ط ١٣٢، ٧/١٣١ثري (كتفسري ابن  -١
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َها﴿ :فرماید می وجلاهللا عز دلیل چهارم: ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َ�َفُرواْ  �َّ

ْ َ�ِٰ�ِ�َن  ۡعَ�ٰبُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبوا
َ
ٰٓ أ که ایمان اي کسانی« ]١٤٩آل عمران: [ ﴾١٤٩يَُردُّوُ�ۡم َ�َ

زیان دیده (از  و گردانندبرداري کنید، شما را به کفر برمیاگر از کافران فرمان اید! آورده
  .»گردید می حرمان) بر ایمان به سوي کفر و سوي دین و

اهللا عزوجل بندگان مومنش را از اطاعت کافران و منافقان بر حذر داشته است، چرا که 
آورد. سپس بندگان  نابودي و هالکت در دنیا و آخرت را به ارمغان میها  آن اطاعت از

دوستی و طلب یاري از حضرتش و توکل بر خودش و مواالت و مومنش را به اطاعت 

ُ ٱبَِل ﴿: و فرموده است امر کرده ِٰ�ِ�نَ ٱَمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو َخۡ�ُ  �َّ  ]١٥٠آل عمران: [ 1﴾١٥٠ ل�َّ
ینِ تر بزرگ او بهترینِ یاوران (و یاور شما است و اهللا(کافران یاور شما نیستند) بلکه «

که اهللا و اي کسانی«گوید:  می در تفسیر این آیه اهللارحمهامام طبري  .»مددکاران) است

ْ ﴿ اید را در وعده و وعید تصدیق کرده حرسولش  ِينَ ٱإِن تُِطيُعوا َّ�  ْ اگر « ﴾َ�َفُروا
یعنی اگر از یهود و نصاري که نبوت پیامبرتان را  ».کسانی را که کافر گشتند، اطاعت کنید

را ها  آن کنند، اطاعت کنید و راي و نظر می آن نهیکنند و از  می امر د، در آنچهانکار کردن
کنند در مورد آن براي  می گمان آنچه درها  ي آنها نصیحت برگزیده و قبول کنید و به

ۡعَ�ٰبُِ�مۡ ﴿ شما خیر خواهند عمل کنید.
َ
ٰٓ أ تان موجب ارتداد بعد از این عمل ﴾يَُردُّوُ�ۡم َ�َ

 شود. آیات و رسولش پس از اسالم آوردن میایمان و کفر ورزیدن به اهللا عزوجل و 

ْ َ�ِٰ�ِ�َن ﴿ را بدان تان که اهللا عزوجل شما و بدین سبب از ایمان و دین ﴾١٤٩َ�َتنَقلُِبوا
گردید، که در حقیقت بر خود زیان  می یعنی هالك شده باز هدایت کرده بود، زیانکار

و اید. لذا اهل ایمان ا از بین بردهتان رو دنیا و آخرت ایده شدهتان گمرارسانده و از دین
 و نیز به شان اطاعت کنندبه اهللا، از اینکه اهل کفر را در آراء و نظراتمومنانِ 
  اند. شان عمل کنند، نهی شدهدر دینها  آن يها نصیحت

                                           
 .١٥٠، ١٤٩) سوره آل عمران ٣/٢٠٧ثري (كتفسري ابن  -١
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رضایت و فروتنی براي اهل  راحت کننده است که مسلمانی در پیبسیار دشوار و نا
که باشد. درحالی می کند که وي پایبند بر اسالم و هویتش گمان ر باشد و با این همهکف

باشد. چرا  نمی راکدرونق و  بی و وهمی یست که این جز خیال و گمانی کاذبتردیدي ن
 کند براستی که بسیار نزدیک استکس اقدام به اطاعت و نزدیک شدن به اهل کفر که هر

 دچار زیانمندي آشکاري در دنیا و آخرت شود.

ٰ تَتَّبَِع  �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ۡ�َُهودُ ٱتَۡرَ�ٰ َعنَك  َولَن﴿ فرماید: می اهللا عزوجل پنجم: دلیل َح�َّ
ِ ٱِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  َبۡعَت ٱَولَ�ِِن  لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �َّ

َ
ِيٱأ َما لََك  ۡلعِۡلمِ ٱَجآَءَك ِمَن  �َّ

ِ ٱِمَن  ٖ َوَ� نَِصٍ�  �َّ مسیحیان هرگز از تو خوشنود  یهودیان و« ]١٢٠البقرة: [ ﴾١٢٠مِن َوِ�ّ
نادرست) ایشان پیروي هاي  هخواست نخواهند شد، مگر این که از آئین (تحریف شده و

آرزوهاي ایشان پیروي  وها  هاگر از خواست کنی. بگو: تنها هدایت الهی هدایت است. و
اطمینان به تو  با دریافت وحی الهی، یقین و اي (و آگاهی یافته علم وکنی، بعد از آن که 

تو را  اهللا براي تو نخواهد بود (و اهللایاوري از جانب  دست داده است)، هیچ سرپرست و
  .»یاري نخواهد کرد) کمک و

و بر کسی پوشیده  وجود نداردو تردیدي  که در آن هیچ ابهام این حقیقتی است
، هرگز رفتاري مسالمت آمیز نداشته و نخواهند در طول تاریخنصاري که یهود و  نیست

داشت گرچه ادعاي صلح و دوستی و رفتاري مسالمت آمیز کنند، چرا که این طبیعت و 
کنند،  نمی باشد که هرگز از آن تنازل ها می آن سرشت و جزئی از اخالق و رفتارخوي و 

اینکه کنند، مگر نشینی نموده و عقبتنازل ها  آن قدر هم که مسلمانان در برابرهر
 و در آن ذوب شوند. کنندشان پیروي مسلمانان از باطل و گمراهی

اهللا عزوجل رسولش را «: 1گوید می در تفسیرش اهللارحمهعبدالرحمن بن ناصر السعدي 
شان؛ شوند مگر با پیروي کردن از دین نمی دهد که یهود و نصاري از او راضی می خبر

                                           
 .١٢٠ريم الرمحن، سوره البقره، كسري اليت -١
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کنند که آن هدایت  می و گمان د که بر آننددینی هستن گران به سويدعوتها  آن چرا که

ِ ٱإِنَّ ُهَدى ﴿ پس بدانها بگو: ؛است براستی که هدایت اهللا عزوجل که با آن فرستاده  ﴾�َّ

 شما بر آن هستید، هوي و هوس همان هدایت است و اما آنچه ﴾لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو ﴿ ام شده

ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �ََّبۡعَت ٱَولَ�ِِن ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل که باشد، بدلیل کالم می
َ
ِيٱأ َجآَءَك  �َّ

ِ ٱَما لََك ِمَن  ۡلعِۡلمِ ٱِمَن  ٖ َوَ� نَِص�ٍ  �َّ در این آیه، به شدت از پیروي کردن از هوي  ﴾مِن َوِ�ّ
ی شده ست، نهآنها ا دین وصصدر آنچه مخها  آن و هوس یهود و نصاري و مشابهت به

در این زمینه مورد خطاب قرار گرفته است اما امتش را نیز  ح رسول اهللاگرچه است. 
اشد که کلی بودن مفهوم و معنی ب می قاعده بر این یشود، زیرا در نصوص شرع می شامل

همان طور که عمومیت لفظ مد نظر است نه  ،نظر است نه یک مخاطب مخصوصمد

 ».بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب إن العربة« خصوصیت سبب.

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل دلیل ششم: يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
ْۚ إِِن  ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ٱۡسَتَ�ُٰعوا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
َ�َيُمۡت َوُهَو َ�فِٞر فَأ

ۡ�َيا ۡصَ�ُٰب  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َوأ (مشرکان) « ]٢١٧البقرة: [ ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

کسی که از دانند، ولی نتان برگردینگید تا اگر بتوانند شما را از پیوسته با شما خواهند جن
آخرت  شان در دنیا ودر حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمال خود برگردد و دینشما از 

 .»مانند می در آن جاویدان باشند و می ایشان یاران آتش (دوزخ) و رود می بر باد
باشد که در آن از اصرار  می صادقی از جانب العلیم الخبیر رهنموددر این آیه،   

این دین و اهلش در هر به نسبت  بنیادي که در درون دشمنان اسالمبیثانه و دشمنی خ
دارد. براستی که تنها وجود اسالم براي دشمنان  می سپاه و هر سرزمینی که باشند، پرده بر

ها  آن این اساس است که اهللا عزوجل کینه و خشم و اندوه و وحشت به همراه دارد؛ بر
را از ها  آن باشند تا اینکه اگر بتوانند از این طریق می پیوسته در پی از بین بردن مسلمانان

اجازه  ،به سبب ترس از جان و مالها  به موافقت با آنشان بازگردانند. اهللا عزوجل دین
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جنگند، براي دفع  می با ويها  آن هرکس پس از اینکهکه اند  و بلکه خبر دادهاست نداده 
باشد. و اگر  می اسالم بازگردد، قطعا مرتدو از  موافقت کندها  آن شرشان با رضاي دل با

پس از اینکه مشرکین با وي جنگیدند بر آن دین بمیرد، قطعاً از اهل آتش و دوزخیان 
جنگند  می که با اوبود. حال که چنین شخصی، با این بوده و براي همیشه در آتش خواهد

بجنگند، با یهود و  دارد کسی که بدون اینکه با وي گردد، چنین فرجامی می از دینش باز
شان موافقت کند، چگونه خواهد بود. آیا چنین شخصی نصاري و کفار و مشرکین در دین

  1باشد؟ نمی باشد؟ و نیز سزاوارتر به حکم ارتداد و کفر نمی سزاوارتر به عدم عذر

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمنُونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل دلیل هفتم:
َ
أ

ِ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱ َّ�  ۗ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ  ]٢٨آل عمران: [ ﴾ِ� َ�ۡ

هر که  و را به جاي ایشان به دوستی گیرند کافران مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و«
 اهللاوي را در چیزي از (رحمت)  اي) بهره گسسته است و اهللاچنین کند (رابطه او با 

آزار) ایشان مصون دارید و  مگر آن که (ناچار شوید و) خویشتن را از (اذیت و -نیست 
 . »(به خاطر حفظ جان خود تقیه کنید)

ي مومنان و اینکه با محبت اهللا عزوجل مومنان را از به دوستی گرفتن کافران به جا
ین عمل وعید ها شوند، نهی کرده است و بر ا آن سبب شادمانی و سرورکردن به ایشان، 

ِ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس مَِن ﴿ مترتب کرده و فرموده است: ءٍ  �َّ کس هر :یعنی ﴾ِ� َ�ۡ
برائت و دوري جسته حقیقت وي از اهللا عزوجل نهی اهللا عزوجل را مرتکب شود در این

. یعنی با ارتکاب این نهی در حقیقت از اهللا عزوجل برائت و دوري جسته و نیز اهللا 2است
عزوجل از او اعالم برائت و بیزاري کرده است، چرا که با این عمل از دینش بازگشته و 

                                           
 .٢٣٥، ٢٣٤بترصف من جمموعه التوحيد، ص  -١

 آل عمران.  ة) لسور٣/٤٤ثري (كتفسري ابن  -٢
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ْ ﴿ مرتد شده و وارد کفر شده است. اما این کالم اهللا عزوجل: ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ  1﴾ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ إِ�َّ

مغلوب بوده و توانایی اظهار دشمنی با ایشان را ها  آن مگر اینکه مسلمانان در میان :یعنی
کنند،  میاظهار رضایت ها  از آنبه سبب شکنجه شدن نداشته باشند و بدین سبب با زبان 

و  از عداوت و دشمنی و بغضکه قلبش مطمئن به ایمان به اهللا عزوجل و مملو درحالی
 باشد.  می دشمنان اهللا عزوجلبه نسبت  کینه

َها﴿ فرماید: می اهللا عزوجل دلیل هشتم: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا  َءابَآَءُ�مۡ  َ�تَِّخُذٓوا

ۡوِ�َآءَ  �ۡخَ�ٰنَُ�مۡ 
َ
ْ  إِنِ  أ يَ�ِٰن�  َ�َ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡسَتَحبُّوا َُّهم َوَمن ٱۡ�ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول

ُ
 ُهمُ  فَأ

ٰلُِمونَ   همسران و برادران (و ! پدران وایدکه ایمان آوردهکسانیاي « ]٣٣التوبة: [ ﴾٢٣ ٱل�َّ
دوست خود  گاه وتکیه یک از خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (وهر فرزندان و

 نزدشان عزیزتر ودینی از دینداري در  بی ندانید) اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند (و
  .»مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند تر باشد). کسانی که از شما ایشان را یاور و گرامی

این کفار  گرچه اند، از کفار امر کردهو فاصله گرفتن  جدایی در این آیه اهللا عزوجل به
کفر را ر اگ ها، آن و نیز از مواالت و دوستی و به یاري گرفتن .از پدران یا فرزندان باشند
وعید مترتب  ها، آن را اختیار کند، نهی کرده و بر دوستی گرفتنبر ایمان ترجیح داده و آن

ِ  �َّ ﴿ فرماید: کرده است. همچون اینکه اهللا عزوجل می ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
َولَۡو َ�نُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

يَ�ٰنَ ٱَكَتَب ِ� قُلُو�ِِهُم  يَّ  ۡ�ِ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� نَۡ�ٰرُ ٱبُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

َ
�ۡ 

ۚ رَِ�َ  ُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ
ُ
ْ َ�ۡنُهۚ أ ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  �َّ

َ
ِ ٱ� ُهُم  �َّ

روز قیامت ایمان  و اهللامردمانی را نخواهی یافت که به « ]٢٢املجادلة: [ 2﴾٢٢ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
باشند،  زیدهدشمنی ور رسولشو  اهللارا به دوستی بگیرند که با  داشته باشند، ولی کسانی

                                           
 .١٥٢، ص ٣، ج الطربيانظر: تفسري  -١

 .٢٤، بةالتو ةثري لسوركتفسري ابن  -٢
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قبیله ایشان باشند. چرا که مؤمنان،  یا قوم و و هرچند که آنان پدران یا پسران یا برادران
 شان داده است وبا نفخه ربانی خود یاري و شان رقم ایمان زده استهاي دل بر اهللا

 ها و گرداند که از زیر (کاخ می بهشتی داخل هاي باغ ایشان را به و رده استشان کقویتت
 و از آنان خوشنود اهللامانند.  می جاودانه در آنجا و رودبارها روان استها  آن ان)درخت

رستگار  ، قطعاً پیروز واهللا. هان! حزب اهللا هستندخوشنودند. اینان حزب  اهللایشان هم از 
  .»است

سبی گرچه این رابطه برادري و نَي  ایمان و عقیده بر رابطهي  گونه است که رابطهو این
 باشد.  می تر از نزدیک باشد، مقدمنزدیک

اهللا عزوجل خبر داده که : «1گوید می در مورد این آیه اهللارحمه شیخ االسالم ابن تیمیه
محبت ورزد، چرا که نفس  حیابی که با دشمنان اهللا و رسولش  نمی اي پیامبر، مومنی را

ي  دو ضد، نفی کنندهباشد، همانطور که یکی از  ها می آن ایمان، منافی مودت و محبت با
گردد که عبارت  می گاه ایمان یافت شود، ضد آن نفیباشد. بدین ترتیب هر می دیگري

بنابراین اگر شخصی با قلبش با  ري و دوستی با دشمنان اهللا عزوجل؛است از مواالت و یا
کند، این مساله دلیلی بر آن است که در قلبش ایمان  می دشمنان اهللا عزوجل دوستی

  »باشد. ینم واجب

َُّهم ﴿ صحیح است که این کالم اهللا عزوجل«: 2گوید می اهللارحمهو ابن حزم  َوَمن َ�َتَول
چنین باشد، کافري از گروه گردد، که هرکس این می بر ظاهرش حمل ﴾ِمۡنُهم ۥّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ 

  »و این حقی است که هیچ دو نفر از مسلمانان در آن اختالف ندارند. د.باش می کفار
اي که ذکر شد، واضح و مشخص  در این مورد بسیارند و از خالل ادله یدالیل قرآن

گردید که هیچ مجالی براي شک کردن در این مطلب نیست که اسالم هیچ مسلمانی 

                                           
 .٧/١٧جمموع الفتاوی،  -١

 .)١١/١٣٨املحلی ( -٢
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که از نظر اعتقاد و قول و عمل، اهللا متعال و رسولش و مومنان صحیح نیست، مگر زمانی
که بر کفر و  ین با اعتقاد و قول و عمل، مادامیرا به دوستی گرفته و از شرك و مشرک

و پیوسته بر این اعتقاد باشد تا اینکه اهللا عزوجل  شان هستند، بیزاري و دوري جویدشرك
که ما احادیث  دباش می را با آن مالقات کند. و دالیل از احادیث نبوي در این مورد بسیار

 ایم:  ذیل را از میان احادیث نبوي اختیار کرده
: نزد گویدکنند که می می روایت س از جریر» الکبري«حمد و بیهقی در ی، ایسان -1

تان را بدهید تا با دست دادند؛ پس گفتم: می که ایشان بیعترسول اهللا آمدم، درحالی
و براي من شروطی مقرر کنید، چرا که شما داناترید؛ رسول اهللا  شما بیعت کنم

بَايُِعَك «فرمودند:  
ُ
نْ  ىلَعَ  أ

َ
، َ�ْعبُدَ  أ َ َالَة، َوتُِقيمَ  ا�َّ اَكَة، َوتُْؤِ�َ  الصَّ  َوُ�نَاِصحَ  الزَّ

ِ��َ  َوُ�َفاِرَق  الُْمْسِلِمَ�، ا عبادت کنم بر اینکه اهللا عزوجل ر می با تو بیعت« .1»الُْمرْشِ
و زکات را بپردازي و مسلمانان را نصیحت کرده و  کنی و نماز را برپا داري

  ».فاصله گرفته و دور و جدا شويو از مشرکین  باشیها  آن خیرخواه

 «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  ساز بریده  -2
َ

 فَإِنَّهُ  َسيٌِّد، لِلُْمنَافِِق  َ�ُقولُوا ال
ْسَخْطتُمْ  َ�َقدْ  َسيًِّدا يَُك  إِنْ 

َ
به منافق، سید و آقا نگویید، چرا « .2»وََجلَّ  َعزَّ  َر�َُّ�مْ  أ

آقا شمارید (با بزرگ شمردن دشمن اهللا عزوجل) اهللا متعال را که اگر او را سید و 
 . »اید خشمگین کرده

                                           
ربی كاليف و )٧/١٤٨( كعلی فراق املرش ة، باب البيعةتاب البيعك، النسائي) و٤/٣٦٥( أخرجه أمحد -١

يف  الطرباينو )٩/١٣ربی (كالسنن اليف  البيهقيو )٧٦٤تعظيم قدر الصالة (يف  ياملروزو )٧٨٠٠(

 ). ٦٣٦الصحيحة (يف  األلباين صححهو )٢٣١٨) (٢/٣٥٩بري (كال

 )٣٧٤، ٥/٣٦٤محد (أو )٤٩٧٧( يربتو ريب :كيقول اململو ، باب الاألدبتاب كابوداود،  أخرجه -٢

يف  البيهقي) و٤/٣٤٧م (ك) واحلا١٠٠٧٣ربی (كاليف  النسائيو )٧٦٠( املفرد األدبيف  البخاريو

 ).٣٧١الصحيحة (يف  األلباينعلی رشط الشيخني العالمة  صححهو )٤٨٨٣الشعب (
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 حکه رسول اهللا اند  روایت کرده ساحمد و ابوداود و ترمذي از ابوهریره  -3

َحُدُ�مْ  فَلَْينُْظرْ  َخِليِلِه، ِديِن  ىلَعَ  الرَُّجُل «فرمودند: 
َ
انسان بر دین « .1»ُ�َالِْل  َمنْ  أ

 یک از شما دقت کند که چه کسی را به دوستیپس هر باشد، می دوستش
 .»گیرید می

ْوَ�ُق «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  ساز ابن مسعود  -4
َ
يَماِن  ُعَرى أ ِ

ْ
اإل

ُبُّ 
ْ
، يِف  احل ِ ُْغُض  ا�َّ ِ  يِف  َوابلْ  ،ایماني  دستگیرهترین  و مطمئنترین  محکم« .2»ا�َّ

 محبت به خاطر اهللا عزوجل و بغض و دشمنی ورزیدن به خاطر اهللا عزوجل
 . »باشد می

َحبَّ  َمنْ «روایت است که فرمودند:  ح از رسول اهللا سامامه از ابو -5
َ
، أ ِ ْ�َغَض  ِ�َّ

َ
 َوأ

، ِ ْ�َطى ِ�َّ
َ
، َوأ ِ ِ  َوَمنَعَ  ِ�َّ يَمانَ  اْستَْكَمَل  َ�َقدِ  ِ�َّ ِ

ْ
اهللا عزوجل س به خاطر کهر« .3»اإل

                                           
) ٤٥تاب الزهد، باب (ك والرتمذي )٤٨٣٣ن جيالس (أ، باب من يومر األدبتاب كابوداود،  أخرجه -١

م ك) واحلا١٤٣١املنتخب (يف  عبد بن محيدو ).٣٣٤ ،٢/٣٠٣محد (أحسن غريب، و :قالو )٢٣٧٨(

 ).٩٢٧الصحيحة (يف  األلباين) وحسنه لغريه ٤/١٧١(

بري كاليف  الطرباينو )٣٢١مسنده (يف و )٣٠٤٤٣مصنفه (يف  ابن أيب شيبةو )٣٧٨الطيالسی ( أخرجه -٢

يف  األلباينحسنه بمجموع طرقه و )٢/٤٨٠م (كاحلاو )١٣٠١) والصغري (١٠٥٣٧، ١٠٥٣١(

 ). ١٧٢٨، ٩٩٨الصحيحة (

بري كاليف  الطرباينو )٤٦٨١نقصانه (و اإليامن ةزياد ، باب الدليل عىلةتاب السنكبوداود، أ أخرجه -٣

رشح  يف  يائك) والالل٩٠٨٣( األوسط)، و١٢٦٠ (نيمسند الشامييف و )٧٧٣٨، ٧٧٣٧، ٧٦١٣(

الشعب يف و )،٢٢٧االعتقاد ( يف  البيهقي) و٣٣٦٣( ةرشح السنيف  ي) والبغو١٦١٨صول االعتقاد (أ

له شاهد من و سناده حسنإو -رضی اهللا عنه -ةمامأ أيب) من طريق القاسم بن عبدالرمحن عن ٩٠٢١(

، »حديث حسن«قال: و )٢٥٢١) (٦٠، باب (ةالقيام ةتاب صفك، الرتمذي أخرجهنس: أحديث معاذ بن 

بري كاليف  الطرباينو )١٥( الشعبيف  البيهقي)، و٢/١٦٤م (ك) واحلا٤٤٠، ٣/٤٣٨محد (أو

 ).٣٨٠الصحيحة (يف  األلباين) وصححه بمجموع الطريقني الشيخ ٢٠/٤١٢(
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و به خاطر او بدهد و منع کند، ایمان  دوست بدارد و نیز به خاطر او دشمنی ورزد
 . »را کامل کرده است

که در باب مفهوم والء و براء اتفاق افتاده است رفتار و و از دالیل عملی واقعی 
که در عظمت و . چنانبودندو آراسته  بدان مزین حاصحاب رسول اهللا  کرداري است که

این ي  باشد؛ سخن گفتن از همه نمی در مبحث والء و براءها  همچون این نمونه ،بزرگی
تا ببینیم چگونه کسانی که  پردازیم ها می آن رو به برخی ازباشد؛ از این نمی حاالت مقدور

مهم و مفهوم اساسی و ي  را تربیت کرده و پرورش دادند، این مسالهها  آن حرسول اهللا 
ز کسی که اهللا ج -غایب شده  یت زندگی امت در این روزگاروز از واقعبزرگ را که امر

 شان تطبیق دادند. در زندگی -عزوجل بدو رحم کند 
رخ  ساي بود که براي مغیره بن شعبه  ، واقعهدر این راستا رخ داداز وقایع زیبایی که 

بن مسعود  عروه؛ در آن روز در حدیبیه توقف کرد حداد؛ و آن زمانی بود که رسول اهللا 
که آن وقت سید و بزرگ ثقیف بود، نزد رسول اهللا حالیپیش از اسالم آوردنش، در ثقفی

این عمل از عادات  - گرفت می ریش ایشان را حآمده و در حین مذاکره با رسول اهللا 
انجام  به یکدیگر بر مبناي مهربانی و ابراز عالقه عرب بود که در زمان مالطفت و رغبت

که برادرزاده عروه بن مسعود بود، باالي سر  سدر این زمان مغیره بن شعبه  -.دادند می
بار خود بر سر داشت؛ هرکه شمشیر در دست و کالهحالیایستاده بود، در حرسول اهللا 

شمشیر به ي  کرد، مغیره با دسته می که عروه دستش را به سوي ریش رسول اهللا دراز
عروه  را از ریش رسول اهللا دور نگهدار؛ دستتگفت:  می زد و بدو می دست عمویش

 سرش را بلند کرده و گفت: این مرد کیست؟ همه گفتند: مغیره بن شعبه. عروه گفت: اي
مگر من نبودم که براي جبران خیانت و نیرنگ تو، آن همه تالش و کوشش کردم؟  ،وفا بی
را کشته ها  آن سپسدر زمان جاهلیت با گروهی همراه شده بود و  سگفتنی است مغیره «

 حرا به غارت برده بود، وي پس از این ماجرا مسلمان شد، رسول اهللا ها  آن و اموال
پس » مسئولیتی ندارم اي، مالی که ربوده پذیرم و در برابر می مسلمان شدنت را«فرمودند: 
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 گوید: عروه می زیر نظر گرفت. راوي را حاز این عروه ارتباط و محبت یاران رسول اهللا 
نظر دوخته بود. به اهللا عزوجل سوگند رسول اهللا  حدو چشمی به اصحاب رسول اهللا 

گرفت که  می انداخت، مگر اینکه آب دهانش بر دست یکی از یارانش قرار نمی آب دهان
 کرد، آن عمل را فوراً انجام می را به کاري امرها  آن مالید و اگر می را بر چهره و بدنشآن
آب وضویش نزدیک بود با یکدیگر درگیر  گرفت، براي می که وضودادند و زمانی می

آوردند و به خاطر تعظیم و  می شان را در نزد او پایینشوند. و هنگام سخن گفتن صداي
عروه نزد  شدند. چون نمی به هنگام نگاه کردن به ایشان، خیره حاحترام رسول اهللا 

نزد پادشاهان مختلف، قیصر،  من ، سوگند به اهللادوستانش بازگشت گفت: اي مردم
بگزارند همچون احترامی ها  آن شان بهام که یاران ام ولی هرگز ندیده و نجاشی رفته کسري

 . 1»احترام یاران محمد به او
به  ساسحاق از زهري آمده است که مغیره بن شعبه و در روایت احمد از روایت ابو

بِکش قبل از اینکه به اهللا عزوجل سوگند  دستت را از محاسن رسول اهللا عروه گفت:
گوید:  می (با قطع کردن آن با شمشیرم) نرسد. راوي حدستت به محاسن رسول اهللا 

 مسلمان با عموي مشرك، تبسم کردند. ي  از این عمل برادرزاده حرسول اهللا 
ی را تخریج کرده که روایت سو ابن حبان در صحیحش از ابوهریره  و بزار در مسندش

ي  که در سایهحالیدر گذشتندبر عبداهللا بن ابی بن سلول  ح: رسول اهللا گویدمی
بر ما خاك پاشیده و ما را خاك  2که ابن سلول گفت: پسر ابوکبشه ساختمان بلندي بود

 آلود کرده است. 
به سوگند گفت: یا رسول اهللا،  س داهللا بن عبداهللا بن ابی بن سلولفرزند ابن سلول، عب

                                           
هل احلرب أمع  ةاملصاحلو اجلهاديف  تاب الرشوط، باب الرشوطكعن حديث طويل:  البخاري أخرجه -١

)٢٧٣٢، ٢٧٣١(.  

و ابن سلول این را از باب تنقیص  باشد ي سعدیه که رسول اهللا را شیر داد، می ابوکبشه، شوهر حلیمه -2
 گفت.
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، اگر بخواهی حتما با سرش اشته و بر تو کتاب نازل کرده استرا گرامی دکسی که تو 

 «فرمودند:  حآیم. که رسول اهللا  می نزدت
َ

بَاكَ  بِرَّ  َولَِ�نْ  ،ال
َ
ْحِسنْ  أ

َ
خیر، « .»صحبته َوأ

 .1»و با وي رفتاري نیکو داشته باش لیکن به پدرت نیکی کن
 در برابر پدر منافقش را در روزي که این سخن خطرناك را 2عبداهللا و نیز موضع

َذلَّ «گفت: 
َ ْ
َعزُّ ِمنَْها األ

َ ْ
 الَْمِدينَِة يَلُْخرَِجنَّ األ

َ
 . 4از یاد نبردیم 3»َ�ُقولُوَن لنَِئ رََّجْعنَا إِىل

و نیز موضع  5در برابر مادرش س سعد بن ابی وقاص و شایسته نیست که موضع
در برابر  س ابوعبیده بن جراح و همچنین موضع 1برابر برادرشدر  س ن عمیرمصعب ب

 پدرش را فراموش کنیم. 

                                           
 )١١٣جامعه (يف  ) وابن وهب٢٧٠٨شفكمسنده (اليف  البزارو )٤٢٨( يف صحيحه ابن حبان أخرجه -١

 حسنهو رجاله ثقاتو ) رواه البزار٩/٥٢٨( يقال اهليثمو )١/٣٠١مجيع (يف  امك األوسطيف  الطرباينو

 وط.ؤرناالشيخ األ

 )١١٣جامعه (يف  ) وابن وهب٢٧٠٨شف كمسنده (اليف  ) والبزار٤٢٨( صحيحهيف  ابن حبان أخرجه -٢

 رجاله ثقاتو ): رواه البزار٩/٥٢٨( يقال اهليثمو )١/٣٠١املجمع (يف  امك األوسطيف  الطرباينو

 وط.ؤرناحسنه الشيخ األو

 قدرت، اشخاص خوار و مصطلق) به مدینه برگشتیم، باید افراد باعزّت وگویند: اگر (از غزوه بنی می -3
 ناتوان را از آنجا بیرون کنند.

عبداهللا پسر  در مورد رسول اهللا و یارانش گفت، پس از اینکه عبداهللا بن ابی بن سلول این سخن را -4
و  ري جست و بر دروازه مدینه ایستاداین منافق که مرد شایسته و از نیکان صحابه بود، از پدرش بیزا

ن کشید، وقتی پدرش سر رسید، به او گفت: به اهللا سوگند، ازاینجا گذر شمشیرش را از غالف بیرو
ي ورود بدهد، چرا که عزیز اوست و ذلیل تویی. وقتی پیامبر  کنی تا آنکه رسول اهللا به تو اجازه نمی

 (مترجم)  292، ص 2ي ورود دادند. سیره ابن هشام، ج  ي مدینه رسیدند به او اجازه اکرم به دروازه
مادرش اعتصاب غذا کرد  .مادر کافرش در معرض فتنه قرار گرفت از سوي سبن ابی وقاص سعد  -5

 آب و عذا نخواهم خورد تا وقتی که به دین پدرت برگردي، طبرانی روایت نموده که سعد :گفت و

ۡيَنا﴿گفت: این آیه در مورد من نازل شد که:  �َ�ٰنَ ٱ َوَوصَّ يۡهِ ُحۡسٗناۖ �ن َ�َٰهَداَك لِتُۡ�َِك ِ� َما  ۡ�ِ بَِ�ِٰ�َ
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ٓۚ  ۦلَۡيَس لََك بِهِ  اگر آن دو (پدر و مادرتان) تو را مجبور کردند که با «. ]٨[العنكبوت:  ﴾ِعۡلٞم فََ� تُِطۡعُهَما

به  گوید: سعد می »من شریک قرار دهی، چیزي که اصالً بر آن علم نداري، پس از آنان اطاعت مکن.
مادرم گفتم چنین مکن زیرا من دینم را به خاطر هیچ چیزي ترك نخواهم کرد. سه شبانه روز متوالی 
چیزي نخورد تا اینکه سخت ضعیف و ناتوان گردید. وقتی من این حالت او را دیدم، گفتم: مادرم، 

ز دست بدهی دانی به اهللا عزوجل سوگند، اگر صد جان داشته باشی و یکی را پس از دیگري ا تو می
دید، غذا خورد. تفسیر ابن من از دین و آیینم دست بردار نیستم. مادرم وقتی که وضعیت را چنین 

 و مسلم روایت نموده که: مادر سعد سوگند خورد که هرگز با سعد سخن .446ص  3کثیر، ج 
یی که اهللا گو و گفت: تو می .ورزد و نیز آب و غذا نخواهد خوردنگوید، تا وقتی که به دینش کفر 

عزوجل تو را توصیه نموده است تا با پدر و مادرت به نیکی رفتار کنی  و من مادرت هستم و تو را 
تا  از خوردن و آشامیدن خودداري کرد گوید: سه شبانه روز مادرم دهم. سعد می به این کار دستور می

، به او آب داد و سعد را اینکه به علت ضعف و ناتوانی بیهوش گردید، یکی از پسرانش به نام عمار

ۡيَنا﴿دعاي بد کرد، اهللا متعال در قرآن کریم این آیه را نازل فرمود:  �َ�ٰنَ ٱ َوَوصَّ يۡهِ ُحۡسٗناۖ �ن  ۡ�ِ بَِ�ِٰ�َ
ۡ�َياٱَوَصاِحۡبُهَما ِ� ﴿و نیز این آیه دیگري در این مورد آمده است:  ﴾َ�َٰهَداَك لِتُۡ�َِك ِ�  ُّ�  ۖ  ﴾َمۡعُروٗفا

خواستند به او غذا  ها می گوید: وقتی آن سعد می »دو به خوبی رفتار کن.در دنیا با آن« ]١٥[لقامن: 
براستی که سعد دچار مشکل بزرگی  بستند. را میکردند، سپس آن را با چوبی باز میبدهند، دهانش 

لبش داللت العاده ایمان در قنظیر بود که به جوشش فوق گردیده بود اما موضع او، موضعی بی
ي  حاضر بود نتیجهبلکه نماید. و بیانگر این است که او هرگز حاضر نیست ایمان را معامله کند و  می

 این امر را هر چه باشد، با جان و دل پذیرا باشد. به نقل از الگوي هدایت. (مترجم) 
جنگ بدر  و برادرش ابو عزیر بن عمیر در صف مشرکان در انپرچمدار مسلمان س مصعب بن عمیر -1

بود و به اسارت مسلمانان درآمد و در دست یکی از انصار قرارگرفت، وقتی مصعب او را دید، به آن 
. ابوعزیر گفت: تو برادر منی، دار استمحکم ببندید، زیرا مادرش سرمایه انصاري گفت: دستانش را

این  او (انصاري) برادر من است نه تو؛ گفت: سکنی. مصعب  می گاه چنین در مورد من سفارشآن
هاي واالیی هستند که  ها ارزش و این را ثابت کرد.عمالً آن س ک شعار نبود، بلکه مصعبتنها ی

گیرد که هر نوع روابط  ها از عقیده سرچشمه میبایستی بشر براساس آن زندگی نماید. این ارزش
 ) (مترجم) 43دهد (الگوي هدایت، ص  اع قرار مینسبی و اجتماعی را تحت الشع
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 را تربیت کرد،ها  آن حکه رسول اهللا مطالعه کند کس سیرت و زندگانی مردانی را هر 
سایه افکنده و ها  آن که تاریخ برگیرد  قرار میهایی  مبهوت و سرگردان در برابر نمونه

 ح. و بدین ترتیب بود که رسول اهللا است و بزرگی روایت کردهتجلیل  ارا بها  آن سیرت
 اهللا عزوجل داشتند.   نصرت و رهبري و سروري را از سوي استحقاق عزت و

ضایع گردید  -والء و براء ي  قاعده -بزرگ ي  از روزي که این مفهوم اساسی و قاعده
ان به لرزه درآمده و از ششان نیز ضعیف گردید و امتمسلمانان ضعیف شده و هویت

 شان کاسته شد. منزلت و جایگاه
زندگی مسلمانان  این مفهوم بزرگ و اساسی از واقعیت در غیابحزن و اندوه چقدر 

عنکبوت است، قلب ي  تر از خانه به ریسمانی که سست شانشان و آویخته شدنو روابط
 فشارد.  می را

متعددي همچون روابط قومی و وطنی و براستی که بشریت در گذشته و حال روابط 
به سرعت دچار شکست ها  آن کفري را تجربه کرده است، که همگی تنظیمات حزبیِ

ها  آن مختلف را دور هم جمع کرده یا اینکههاي  گروه نتوانستهها  آن یک ازاند و هیچ شده
و و نیز نتوانسته که شکست خوردگان را نصرت و یاري کند و انصاف  را یکی کند.

 . 1عدالت را در میان مظلومان و ظالمان رعایت کند
روي محبت و نصرت و رحمت، در وابستگی به این دین و ه ب هابکلید گشایش قل

تا اینکه  است فهم صحیح آن و تطبیق عملی مفهوم والء و براء در زندگی امت نهفته
لت و شخصیت اي که بایستی به منظور بقاي هویت و جایگاه و منز بدین ترتیب فاصله

این ي  که معالجه کنمد، تحقق پذیرد. براستی اعتراف میامت مسلمان وجود داشته باش
و تالشی دم از خالل این صفحات، امري قاصر مفهوم بزرگ و با عظمت در زندگی مر

کند که برایم آسان  می ام در پیشگاه اهللا عزوجل جبران باشد. و این نقص را تضرع می گذرا
 اذن اهللا تعالی. ه بحثی مستقل به طور جداگانه بدان بپردازم. بگرداند تا در 

                                           
 .٢٤٧، ص ١املعاداة، ج و املواالت -١
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باشد، بلکه آن  توحید میي  بسیار بزرگ و اساسی به بزرگی عقیدهاي  مساله چرا که آن
دردناکی که  تلخ که شایسته است با وجود این واقعیت اصلی از اصول اسالم بوده

، به طور ویژه فهمیده شود. برندهر مکان در آن به سر می و در مسلمانان در این روزگار
مختلف زمین نیست مگر آنکه در آن صدایی از  از مناطق ايو منطقه  هچرا که هیچ ناحی

 را یاريها  آن کفار یا کسانی کهي ها گام که شکنجه شده و در زیربلند است مسلمانانی 
ی افتاد، از ما دور نیست و  شرایط دردناك باشند. اتفاقاتی که در بوسن می کنند، مغلوب می

ان و سودان و دیگر کشورها (سوریه و مسلمانان در فلسطین و عراق و چین و افغانست
 پوشیده نیست. یمن) بر هیچکس

ـــ ـــ يفف ـــی اإلأل ك ـــالم دائــــرةفـــق عل  س
 

ـــــوی و  ـــــا رض ـــــن هوهل ـــــد م ـــــالنينه  ثه
 

 خـوتنــــــــاإتقتيــــــل بذبــــــح وصلـــــــب و
 

ـــــد ك  ـــــفی احلق ـــــدت لتش ــــــا اع ـــــريانم  ن
 

ــــــخون ذوی اإل ــــــهيسترص ــــــامن عاطف  ي
 

 عــــــوانفلــــــم يغـــــثهم بيـــــوم الــــــروع أ 
 

ـــــ  و الصـــــحف يكفــــاليوم ال شــــاعر يب
 

 و المرســـــــــالت عندشــــــــــان يكحتــــــــــ 
 

ــــــره أ  م هــــــذه ضعــــــههــــــل هــــــذه غي
 

 1ســـــــالم نسيــــــــانلإلر وكـــــــفر ذكللــــــــ 
 

از ترس آن، شود، که  می اي بر علیه اسالم مصیبت بزرگ و فراگیري واقع در هر ناحیه«
اي  معامله مان هر نوعگیرد. با برادران می بلند رضوي و ثهالن تحت الشعاع قرارهاي  کوه
که خودش را براي این کارها مهیا کرده تا چنان از ذبح گرفته تا اعدام و ترور؛کنند،  می

روز  خوانند، اما در می مهربانی و شفقت را به فریاد ،را بهبود بخشد. مومناناش  آتش کینه
اي  هگوید و نه روزنام می کنند. امروز نه شاعري نمی را یاريها  آن دهندگانترس، یاري

اخبار را. آیا این غیرت  فرستنده امواج،هاي  کشد و نه دستگاه می را به تصویرها  مصیبت
  »است یا خواري و پستی که براي کفر یادي و براي اسالم فراموشی است.

                                           
 .٦٥، ص ةسالميفاح، بقلم شعراء الدعوة اإلكال غاينأ -١
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 کند:  نمی را نقض استثنائاتی که اصل  براء
، سخن از والء و کند برخی از استثنائاتی که اصل براء را نقض نمی ذکر باارم دوست د

 مان فهِم اشتباه و برداشت نادرستی از برسانم، تا اینکه دوستان براء را زودتر به پایان
نداشته باشند و نحوه تعامل آنان با این نصوص درست و نصوصی که پیشتر گذشت، 

 باشد.صحیح 
 : 1نرمی و لطافت به هنگام ابالغ دعوت -1

و رها ها  آن از کافران به معناي پنهان کردن دعوت اسالم ازجستن برائت و بیزاري 
ده که . بلکه اسالم بر اهلش واجب کرباشد نمی در گمراهی که در آن هستند، ایشان کردن

منکر نهی کنند و نیز بر را به معروف، امر و از ها  آن مردم را به سوي خیر دعوت داده و
رغبت تمایل و به سوي اسالم، آنان  بازگشتبه نسبت  شان حریص باشند. و نیزهدایت

و  از راه آنها  گردد مگر با وارد شدن به قلب موکدي داشته باشند. و این امر میسر نمی
را حکمت و فراستی ها  آن جلب رضایت آن؛ چرا که اسالم راه دعوت دادن کفار و غیر

جامع و عمیق و اندرز نیکو و زیبائی که دلچسب و گیرا و قانع کننده بوده و در آن 
نیکو قرار داده اي  همناظره و مباحثه به شیونیز و  ترهیب و تشویق و بیم و امید باشد

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ فرماید: می که اهللا عزوجلاست، چنان  ۡ�ََسنَةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
 ِ ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ِ  ۦِ�َ أ ۡعلَُم ب

َ
 لُۡمۡهتَِدينَ ٱَوُهَو أ

زیبا  اندرزهاي نیکو و بجا و مبر!) مردمان را با سخنان استوار وا(اي پی« ]١٢٥النحل: [ ﴾١٢٥
بهتر گفتگو کن؛ چرا که  با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و و فراخوانبه راه پروردگارت 

گونه بس  به و آگاهانه مستدالّنه و (بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و
گمان  بی جزاست.) سزا و کتاب و حساب و ضالل و بر ما هدایت و و ؛گیرا و پیدا زیبا و

                                           
 .١٤٣-١٣٣دارالعلم، بنها ص  عةء للشيخ عبدالرمحن عبداخلالق، طبالرباو الوالءيف  ةمستفاد من دراس -١
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 گمراه حال کسانی است که از راه او منحرف وتر (از همگان) به  پروردگارت آگاه
  .»گردند می راهیاب یا این که رهنمود و شوند و می

هاي سخت و سنگین، به بهاي غافل و ناآگاه و قلساین بدان سبب است که نفو 
گردند مگر با لطافت و اظهار محبت و  نمی نگشته و نیز نرم و لطیفسوي اسالم باز

موسی و  کههللا عزوجل زمانیاین اساس بود که ا بر ها؛ آن شفقت و حرص بر هدایت

ِّٗنا لََّعلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�ُقوَ� ﴿ فرمود:ها  آن بهرا به سوي فرعون فرستاد، هارون  ۡو  ۥقَۡوٗ� �َّ
َ
ُر أ َ�َتَذكَّ

سپس به نرمی با او (درباره ایمان) سخن بگوئید، شاید (غفلت خود « ]٤٤طه: [ ﴾٤٤َ�َۡ�ٰ 
و  .»عذاب دوزخ) بهراسد طغیان خویش و را) یاد کند و (از عاقبت کفر و عظمت خدا و

و پس از  رد نمود و به نیکویی با وي گفتگو کردچنین برخوبا فرعون  السالمعلیهموسی 
 را با وي اعالن کرد، امرش را به اهللا عزوجل سپرد.اش  اینکه فرعون دشمنی
 گونه عملو کافران و معاندان، ایندر ابالغ دعوت به مشرکان ح  و نیز رسول اهللا

از مشرکان عرب ها  آن یکسان بود، چهها  آن با حبرخورد رسول اهللا  کرد. و نحوه می
 و یا اینکه یهودي و نصرانی بودند. و دراین روش از اهللا عزوجل اطاعت کردند.  بودند

ۡهَل ﴿ و نیز اهللا متعال فرمودند:
َ
ْ أ ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ۡحَسُن إِ�َّ  لَِّ� ٱإِ�َّ
َ
ِينَ ٱِ�َ أ َّ� 

ْ ِمۡنُهۡمۖ  مسیحیان) جز به روشی  (یعنی با یهودیان و !با اهل کتاب« ]٤٦بوت: كالعن[ ﴾َظلَُموا
گفتگو مکن، مگر با کسانی  به قبول نزدیکتر) باشد، بحث و آرامتر و نرمتر و که نیکوتر (و

از حد اعتدال در جدال،  زور یا گستاخی شوند ومتوسل به  از ایشان که ستم کنند (و
  .»حدت در مقابله با آنان بالمانع است) خارج گردند. در این صورت شدت و

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ و نیز فرمودند: (اي « ]١٢٥النحل: [ ﴾ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
زیبا به راه پروردگارت  اندرزهاي نیکو و بجا و ومبر!) مردمان را با سخنان استوار اپی

 .»فراخوان
ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ و نیز فرمودند:  در « ]١٠املزمل: [ ﴾١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ۡهُجۡرُهمۡ ٱَ�َ

  .»به گونه پسندیده از ایشان دوري کن و شکیبائی کن ،گویند می برابر چیزهائی که
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و نرمی و لطافت و گذشت بزرگوارانه و بدون  این آیات که به سوي حکمت
با کفار و  شدت عمل و غلظت دهند، درحقیقت با آیاتی که به می سرزنش، دعوت

. چرا که این شدت و غلظت در نیست د، در تناقضخواننمشرکین و منافقین فرامی

َها﴿ فرماید: می باشد. همانطور که اهللا عزوجل می زمان جنگفقط در  ها، آن برخورد با ُّ�
َ
�ٰٓ�َ 

ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  لُۡكفَّ
ۡ
التحريم: [ ﴾٩ لَۡمِص�ُ ٱَعلَۡيِهۡمۚ َوَمأ

نفاق به دور  منافقان جهاد و پیکار کن (تا ایشان را از کفر و مبر! با کافران وااي پی« ]٩
 (با ایشان خشن باش. این مجازات کنونی ایشان است، وبر آنان سخت بگیر و  داري) و

  »شان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جایگاهی است!در آخرت) جایگاه
َها﴿ فرماید: می و نیز ُّ�

َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ َ�ٰتِلُوا ِينَ ٱَءاَمُنوا ارِ ٱيَلُونَُ�م ّمَِن  �َّ َوۡ�َِجُدواْ  لُۡكفَّ

 ۚ رانی بجنگید که به شما ! با کافایدکه ایمان آوردهکسانیاي « ]١٢٣التوبة: [ ﴾�ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗة
  .»شهامت) ببینند جرأت و حدت (و باید که (در جنگ) از شما شدت و و نزدیکترند

شود.  می براي ما تفاوت میدان دعوت و میدان جهاد و قتال آشکار ،و بدین ترتیب
 کردن سخنان زیبا و نیکو در راستاي اختیار که در مقام دعوت، نرمی و مالطفت وچنان

باشد و در مقام جهاد و قتال، شدت و  می به سوي اسالمها  رغبت در متمایل شدن قلب
د داشته باشد. بایستی که فهمی دقیق و عقل و خردي عمیق براي این امر وجو می غلظت

نصوص در  همچون قرار دادنقرار نگیریم تعاملی خاص با نصوص  باشد تا اینکه در
 در محلی غیر از جایگاه خودشان. ها  آن یا استشهاد به جایگاه نادرست

 اهل کتاب: ي  حالل بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و خوردن ذبیحه -2

جمله کسانی هستند که ، از هاو یا نصرانی اننیست که اهل کتاب چه یهودی تردیدي
حکم کفر و ها  آن دعوت اسالم را شنیده و بدان گردن ننهادند، اهللا عزوجل بر چون

ِينَ ٱَ�َفَر  لََقدۡ ﴿ فرماید: می که اهللا عزوجلآتش کرده است، چنان جاودانگی در قَالُٓواْ إِنَّ  �َّ
َ ٱ ٰٓءِيَل  لَۡمِسيحُ ٱَمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  �َّ ْ ۡ�بُ ٱَ�ٰبَِ�ٓ إِۡسَ� َ ٱ ُدوا َمن  ۥَرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَّهُ  �َّ

 ِ ِ ٱ�ُۡ�ِۡك ب ُ ٱَ�َقۡد َحرََّم  �َّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  �َّاُر

َ
ٰلِِمَ� مِۡن أ َ�َفَر  لََّقدۡ  ٧٢َوَما لِل�َّ
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ِينَ ٱ َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ نَّ  �َّ ا َ�ُقولُوَن َ�ََمسَّ ٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ �ن لَّۡم يَنَتُهواْ َ�مَّ � َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ثَالُِث ثََ�ٰثَةٖ
ِينَ ٱ ِ�ٌم  �َّ

َ
ْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ  گمان کسانی کافرند کهبی« ]٧٣-٧٢املائدة: [ ﴾٧٣َ�َفُروا

ن مسیح پسر مریم است. (در گویند: (خدا در عیسی حلول کرده است و) خدا هما می
را بپرستید که اي  یگانه اسرائیل! خدايی که خود) عیسی گفته است: اي بنیصورت

 اهللاقرار دهد،  اهللاکس انبازي براي گمان هرپروردگار من و پروردگار شما است. بی
جایگاه او آتش  نهد) و نمی هرگز به بهشت گام بهشت را بر او حرام کرده است (و

-یاوري ندارند (تا ایشان را از عذاب جهنّم برهاند). بی ستمکاران یار و است. و(دوزخ) 

گویند: خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی که)  می گمان کسانی کافرند که
گویند  می اگر از آنچه خدا یکی بیش نیست) و معبودي جز معبود یگانه وجود ندارد (و

رنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد باطل از معتقدات باطل خود ب دست نکشند (و
  .»مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید می ماندگار

شان در به سبب سخنان زشت و ناروايها  آن و این نص صریح و واضحی در کفر
با این سخنان از مسماي اهل ها  آن باشد. همچنین شکی نیست که می مورد اهللا عزوجل

را با این اسم، با وجود آن ها  آن چرا که اهللا عزوجل پیوستهشوند،  نمی کتاب خارج

ۡهَل ﴿ فرماید: می اعتقادشان، مخاطب قرار داده است. همچون اینکه
َ
َ� َ�ۡغلُواْ ِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓأ

 َ�َ ْ ِ ٱدِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُوا ۚ ٱإِ�َّ  �َّ َما  ۡ�َقَّ ِ ٱوُل َمۡرَ�َم رَسُ  ۡ�نُ ٱِعيَ�  لَۡمِسيحُ ٱإِ�َّ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  �َّ
ٓ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ َ�  لَۡقٮَٰها

َ
� َٔ  ِ  ب

ْ ِ ٱاِمُنوا ۚ  َ� وَ  ۦۖ َورُُسلِهِ  �َّ ْ ثََ�ٰثٌَة ْ ٱَ�ُقولُوا َما  نَتُهوا � لَُّ�ۡمۚ إِ�َّ َخۡ�ٗ
ُ ٱ ن يَُ�وَن َ�ُ  ۥٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ُسۡبَ�َٰنهُ  �َّ

َ
ُ  ۥأ َّ� ۘ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَوَ�ٞ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
�ۡ  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ� 

درباره عیسی راه  اي اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید (و« ]١٧١النساء: [ ﴾١٧١َو�ِيٗ� 
او را به اوصاف ناشایستی همچون  جز حق مگوئید (و اهللادرباره  تفریط نپوئید) و افراط و
گمان عیسی مسیح پسر مریم، فرزند، نستائید). بیانتخاب  اتّخاذ همسر و اتّحاد و حلول و

 و پسر خدا نیست آن گونه که شما مبران استااو یکی از پی است (و اهللافرستاده 
 را به مریم رساند (وآن اهللا(یعنی پدیده فرمانِ: کُنْ) است که  اهللا کلمهاو  پندارید) و می
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 اهللاو داراي روحی است (که) از سوي  بدین وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند) و
الوهیت را خاص  مبرانش ایمان بیاورید (واو پی اهللا(به کالبدش دمیده شده است) پس به 

مگوئید که (خدا) سه تا  نسازید) و اهللاهیچ یک از انبیاء را در الوهیت انباز  بدانید و اهللا
رد. از این سخن پوچ) دست خداي دیگري وجود ندا ،جز اهللا است (بلکه خدا یکتاست و

حاشا که فرزندي  بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش نیست که اهللا است و
حال آن که از آن  فرزند نیازي خواهد داشت) و زن و داشته باشد. (چگونه به انباز و

مدبر  اهللاکافی است (که تنها)  و در زمین است آنچه وها  آسمان اوست آنچه در
  .»خود) باشد(مخلوقات 

، با مسماي اهل آوردندرا بر زبان می یسخنان که چنیناین را با ناآن براستی اهللا عزوجل
وجل براي مسلمانان، خوردن کتاب، مخاطب قرار داده است و عالوه بر این اهللا عز

اهل  و نیز ازدواج با زنان اند اهل کتاب ذبح کرده گوشت حیوان (حالل گوشتی) را که
باشد  و این امري است که در بین مسلمانان بر آن اجماع می کتاب را حالل قرار داده است

ِحلَّ لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: فرمایند می باشد که می شاهد بر آن کالم اهللا عزوجل و
ُ
ّيَِ�ُٰتۖ ٱأ َوَطَعاُم  لطَّ

ِينَ ٱ َّ�  ْ وتُوا
ُ
َُّهۡمۖ وَ  لِۡكَ�َٰب ٱأ  لُۡمۡؤمَِ�ِٰت ٱمَِن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

ِينَ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱوَ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
جُ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ُ
ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ ُ�ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ  ورَُهنَّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم إِذَا

ۡخَداٖن� َوَمن يَ�ۡ 
َ
ِ ُمَ�ٰفِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذٓي أ يَ�ٰنِ ٱُفۡر ب ِ ٱوَُهَو ِ�  ۥَ�َقۡد َحبَِط َ�َملُهُ  ۡ�ِ ِمَن  �ِخَرة

و  ما همه چیزهاي پاکیزه حالل گردیدامروزه (با نزول این آیه) براي ش« ﴾٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
(ذبائح و) خوراك اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده است) براي شما حالل 

زنان  و ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمنو ( حالل است خوراك شما براي آنان است و
قصد  پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حالل است، هرگاه که مهریه آنان را بپردازید و

کس که انکار کند ناکاري یا انتخاب دوست نباشد. هرمنظورتان ز ازدواج داشته باشید و
حرام برخی از  ایمان به احکام حالل وآنچه را که باید بدان ایمان داشته باشد (از جمله 

در آخرت  گردد و می فایده بی هاي مذکور در اینجا) اعمال او باطل وازدواج ها وخوراکی



 حقیقت توحید   140

  .»از زمره زیانکاران خواهد بود
یهود و نصاري با برائت و بیزاري ي  شود که خوردن از ذبیحه می از این آیه فهمیده

، اگرچه این ذبیحه هدیه آورده شود، چرا که رسول باشد نمی در تعارض ها، آن جستن از
و همچنین  1.از گوسفندي که زنی یهودي به ایشان هدیه کردند میل فرمودند حاهللا 

باشد.  نمی در تعارضها  آن ازدواج با زنان یهودي و نصرانی با برائت جستن و بیزاري از
باشد، مودتی  می همسرشبه نسبت  ه مودت و محبتی که در قلب شوهرو شکی نیست ک

قرآن و نصوص   آن با کفار که در مورد یمودت و محبتآن فطري است که از نهی از 

َ�ُِد قَۡوٗما  �َّ ﴿ فرماید: می همچون اینکه اهللا عزوجل باشد؛ می سنت وارد شده است استثنا
 ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ مردمانی را « ]٢٢املجادلة: [ ﴾ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را به دوستی بگیرند  و اهللانخواهی یافت که به 
 . »مبرش دشمنی ورزیده باشنداو پی اهللاکه با 
 ها: آن رفتار زیبا و پسندیده و نیکی کردن به -3

و  کند. نمی همچنین این مساله، اصل براء و بیزاري جستن از کفار و مشرکین را نقض 

ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ فرماید: می اصل و اساس در این مساله، کالم اهللا عزوجل است که َعِن  �َّ
ِينَ ٱ ن َ�َ�ُّ  ّ�ِينِ ٱلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  �َّ

َ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ َ ٱوُهۡم َوُ�ۡقِسُطوٓا َّ� 

بخشش  که نیکی ودارد از این نمی خداوند شما را باز« ]٨املمتحنة: [ ﴾٨ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ 
دیارتان شما را بیرون  از شهر و واند  بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده

  .»دارد می خداوند نیکوکاران را دوست اند. نرانده
و دعاي  شان و هدیه دادن به آنهاهاي شان و قبول کردن هدیهو نیز عیادت بیماران

 حباشد. چرا که رسول اهللا  میداخل  نهادر نیکی کردن به آ ها، آن هدایت کردن براي
را هدایت ها  آن زیادي از کفار و مشرکین دعا کردند تا اهللا عزوجل ها و اقوامبراي گروه

                                           
 .)٢١٩٠(سالم، إلتاب اكمسلم، و )٢٦١٧ني (كمن املرش ة، باب قبول اهلديةتاب اهلبك، البخاريام عند ك -١
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 :فرمودند حروایت شده که رسول اهللا  سکند، همانطور که در صحیح مسلم از ابوهریره 

مَّ  اْهدِ  اللُهمَّ «
ُ
يِب  أ

َ
 .»پروردگارا مادر ابوهریره را هدایت فرما« .1»ُهَر�َْرةَ  أ

براي مادر کافرش  تقاضا کرد تا حاز رسول اهللا  سو این زمانی بود که ابوهریره 
 تا اینکه مسلمان شود.  دعاي هدایت کند

: طفیل بن عمرو دوسی نزد گویدروایت است که می سو در صحیحین از ابوهریره 
 دوس ابا کرده و کفر ورزیده است،ي  آمده و گفت: یا رسول اهللا، طایفه حپیامبر اکرم 

 اهللا) دوس نابود خواهد شد. اماسول که (با نفرین ر ان را نفرین کن. مردم گمان کردندآن

ِت  َدوًْسا اْهدِ  اللَُّهمَّ «دعاي خیر کرده و فرمود:  ها) آن (برخالف انتظار حرسول اهللا 
ْ
 َوأ

و پس از اینکه  .2»و مشرف به اسالم بگردان وس را هدایت کنپروردگارا د« .»بِِهمْ 
ف ما را پاره پاره کرد، آمده و گفتند: یا رسول اهللا، تیرهاي ثقی حصحابه نزد رسول اهللا 

طایفه ثقیف را  ،پروردگارا« .3»ثَِقيًفا اْهدِ  اللَُّهمَّ «دعا فرمودند: ها  آن براي حرسول اهللا 
 . »هدایت فرما

                                           
 .)٢٤٩١رضی اهللا عنه ( الدويس أيب هريرة، باب من فضائل ةفضائل الصحابيف  مسلم أخرجه -١

 اجلهاديف و )٤٣٩٢( الدويس والطفيل بن عمرو دوس ة، باب قصزيتاب املغاكيف  البخاري أخرجه -٢

 )٦٣٩٧ني (كالدعوات باب الدعاء للمرش ) ويف٢٩٣٧لفهم (أني باهلدی ليتكللمرش ءالسري باب الدعاو

 ).٢٥٢٤باب من فضائل غفار ( ةفضائل الصحابيف  مسلمو

قال: و )٣٩٤٢( ةحنيف يبنو ثقيفيف  تاب املناقب، باب مناقبك، والرتمذي )،٣/٣٤٣( أخرجه أمحد -٣

 ابن ابی عاصمو )،٧/٤١١(و )٦/٤١٣ف (نصامليف  ابن أيب شيبةو »هذا حديث حسن صحيح غريب«

يف  األلباينعله العالمة أو )١/٣١٨امل (كاليف  ابن عدیو )٨٦معجمه (يف  الدقاقو )١٥١٥االحاد (يف 

) ودفع هذا االعالل الشيخ ٣٩٨( ة) وختريج فقه السري٣٤( ينبوالدفاع عن احلديث الرتمذي وضعيف 

 ةتاريخ املدينيف  ةابن شيب أخرجهللحديث وجه آخر، و الصواب،لعله و )٢٥١( يءتنبيه القاريف  الدويش

الشيخ  كذلك صححهاحلديث و سنده واه،و رهكسفيان قال: فذ أيب) من حديث غطيف بن ٢/٤٩٩(

 حتقيق املسند.يف  وطؤرنااأل
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با اسالم، ثابت  ناآن به نیت انس و الفت گرفتنها  آن يهاقبول کردن هدیه اما در مورد
در  اهللارحمه کردند. امام بخاري می هدایاي مشرکین را قبول حشده که رسول اهللا 

كِنيَ «این عنوان قرار داده است:  صحیحش بابی با ِ نَ املُرشْ ةِ مِ يَّ بُولِ اهلَدِ باب قبول « »بَابُ قَ

روایت است که  حاز رسول اهللا  س گوید: از ابوهریره می سپس »کردن هدیه از مشرکان

ِ «فرمودند:  َالُم � ْو َجبَّاٌر، َ�َقاَل: َهاَجَر إِبَْراِهيُم َعلَيِْه السَّ
َ
َساَرةَ، فََدَخَل قَْرَ�ًة ِ�يَها َمِلٌك أ

ْ�ُطوَها آَجرَ 
َ
همراه ساره همسرش هجرت کرد و به شهري وارد شد  السالمعلیهابراهیم « .»أ

راند، آن پادشاه گفت: هاجر را که کنیزش بود  می که در آن پادشاهی یا ستمکاري  فرمان
گوسفندي بریان هدیه داده شد که آمیخته به  ح. و نیز براي رسول اهللا »به ساره بدهید

قاطري سفید و چادري بخشید که  زهر بود. و ابوحمید گفته: پادشاه ایله براي رسول اهللا 
  .1وي نوشته و او را بر سرزمینش حاکم قرار داد ي بها نامه حرسول اهللا 

 ح: عبایی ابریشمی به رسول اهللا گویدکند که می می سپس حدیث انس را روایت
فرمود. آن عبا  می هاي ابریشمی منع از پوشیدن لباس حکه رسول اهللا هدیه دادند، با این

ِي«فرمودند:  حمورد پسند مردم قرار گرفت. رسول اهللا 
َّ

دٍ  َ�ْفُس  َواذل  لََمنَاِديُل  �ِيَِدهِ، ُ�َمَّ
ْحَسنُ  اجلَنَّةِ  يِف  ُمَعاذٍ  بِْن  َسْعدِ 

َ
سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، « .»َهَذا ِمنْ  أ

 . »هاي سعد بن معاذ در بهشت زیباتر از این است دستمال
در صحیحش پس از  اهللارحمهاما در مورد هدیه دادن به کفار و مشرکین، امام بخاري 

كِنيَ «بابی که ذکر آن گذشت، بابی تحت عنوان  ِ رشْ ةِ لِلْمُ يَّ هدیه دادن به باب « »بَابُ اهلَدِ

ُ ٱَ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ فرماید: می گوید: و اهللا عزوجل می آورده است. سپس »مشرکین َعِن  �َّ
ِينَ ٱ ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ّ�ِينِ ٱلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  �َّ وُهۡم َوُ�ۡقِسُطوٓا ن َ�َ�ُّ

َ
َ ٱَولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ َّ� 

بخشش  دارد از این که نیکی و نمی خداوند شما را باز« ]٨املمتحنة: [ ﴾٨ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ 

                                           
 )٢٦١٧، ٢٦١٦، ٢٦١٥) حديث (٢٨ني رقم (كمن املرش ة، باب قبول اهلديةتاب اهلبك البخاريصحيح  -١

 .)٢٤٦٩صحيح مسلم (يف  هوو
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دیارتان شما را بیرون  از شهر و واند  بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده
را  سو در این باب حدیث ابن عمر  »دارد. می خداوند نیکوکاران را دوست اند. نرانده

فروشد. وي به  می ابریشمیي  دید که مردي پارچه س : عمرگویدمیکند که  می روایت
(اقوام که نمایندگان رچه را خریده و روز جمعه و زمانیگفت: این پا حرسول اهللا 

َما«فرمودند:  حآیند، بپوشید؛ رسول اهللا  می نزدتانمختلف)  ُ  َخَالَق  الَ  َمنْ  َهَذا يَلْبَُس  إِ�َّ
َ

 هل
. سپس از آن »پوشد که او را در آخرت نصیبی نباشد می چنین لباسی راکسی « .»اآلِخَرةِ  يِف 

را براي عمر ها  آن یکی از حو رسول اهللا  آورده شد حبراي رسول اهللا ها  پارچه
که در مورد آن فرمودي آن چرا که را بپوشم درحالیگفت: چگونه آن س فرستاد، عمر

ْو تَْ�ُسوَهاإِ�ِّ لَْم « ند:فرمود حفرمودي؟ رسول اهللا 
َ
ْ�ُسَكَها تِلَلْبََسَها تَِبيُعَها، أ

َ
-من آن« .»أ

برادر خود  برايرا آن س. عمر »را بفروش یا به کسی بدهرا بپوشی، آنام که تو آن را نداده
 . 1، فرستادپیش از آنکه وي اسالم بیاورد ،که از اهل مکه بود

: در گویدکند که می می را روایت لو نیز در این باب حدیث اسماء بنت ابوبکر 
 حکه مشرك بود، به دیدنم آمد. من از رسول اهللا مادرم درحالی حزمان رسول اهللا 

سوال کردم و گفتم: مادرم به خانه من آمده و از من انتظار هدیه و نیکی دارد، آیا با وي 

ِك «فرمودند:  حصله رحم کنم؟ رسول اهللا  مَّ
ُ
رحم کن ي  آري با مادرت صله« .»َ�َعْم ِصِ� أ

 .2»(حق خویشاوندي را رعایت کن)
و احسان کردن، مستلزم محبت و مودت  کنم که نیکی و پیوند خویشاوندي می تاکید

 فرماید: می باشد، آنجا که اهللا عزوجل نمی داشتنی که از آن در کالم اهللا عزوجل نهی شده،

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  . ]٢٢املجادلة: [ ﴾ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
 و در مورد هدیه دادن به  مشرك این  عبارت حافظ ابن حجر مرا شگفت زده کرده که

                                           
 .)٢٦١٩ني حديث (كللمرش ة، باب اهلديةتاب اهلبك) ٥/٢٧٥مع الفتح ( البخاريانظر: صحيح  -١

 .)٢٦٢٠، (البخاريصحيح  -٢
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 باشد.  نمی گوید: هدیه دادن به مشرك چه نفی آن و چه اثبات آن مطلق می

 اما در مورد عیادت بیماران کفار و مشرکین: 
 کارکند که گفت: غالمی یهودي که خدمت می امام بخاري در صحیح از انس روایت

براي عیادتش آمده و نزدیک سرش نشستند  ح، بیمار شد. رسول اهللا بود حرسول اهللا 

ْسِلمْ « :و بدو فرمودند
َ
. وي به پدرش که نزد او نشسته بود نگاه کرد. »اسالم بیاور« »أ

اطاعت کن. پس اسالم آورده و مسلمان شد. پس از آن  پدرش به وي گفت: از ابوالقاسم

ِ  احلَْمدُ «شد، فرمود:  می که از خانه خارجدرحالی حرسول اهللا  ِي ِ�َّ
َّ

ْ�َقَذهُ  اذل
َ
 .»انلَّارِ  ِمنَ  أ

 . 1»سپاس پروردگاري که او را از آتش دوزخ نجات داد«
است که امید اجابت  عیادت مشرك تنها زمانی مشروع«گوید:  می اهللارحمه ابن بطال

وارد شدن به اسالم نداشته به نسبت  باشد. اما اگر تمایلی می وي براي وارد شدن به اسالم
زده و گفته  بر این سخن وي حاشیه اهللارحمه. حافظ بن حجر 2»باشد، عیادتش جایز نیست

 اساس مختلف بودن مقاصد، متفاوت آن است که عیادت مشرك برتر  صحیح«است: 
 .  3»گردد می باشد. چرا که گاهی با عیادت وي مصلحت دیگري واقع می

کند.  نمی خالصه، این برخی از استثنائاتی بود که اصل براء را از جهت عملی آن نقض
بود که برادران بزرگوارم، در تعاملی به دنبال این بحث آن ها  آن و مقصودم از آوردن

هی غیر از محل در جایگاها  آن ادننصوص خاص یا عام با قرار دبه نسبت  اشتباه
چنین مسائل عملی سوال که بسیاري از ما در مورد خودشان، قرار نگیرند، به ویژه زمانی

 پرسیدند. 

                                           
 .)٥٦٥٧( كتاب املرضی، باب عيادة املرشك، البخاري أخرجه -١

 .)١٠/١٢٥فتح الباري ( -٢

 نفس املصدر السابق. -٣
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فرماید، براستی که او ولی مان بخواهیم که فهم و عمل صحیح نصیب می از اهللا عزوجل
 دار آن است.و عهده





 
 
 

 مبحث سوم:
 تحکیم شریعت  ... ال إله إال اهللا

د. شو می کند، از آن صادر می زندگی را تنظیم است که شریعتی که اموراي  عقیده اسالم
باشد. و هرگز اهللا عزوجل  می بنابراین عقیده، اصلی است که ارکان شریعت بر آن متمرکز

شان صحیح و سالم باشد و به اهللا کند مگر اینکه عقیده نمی از مردم، شریعت را قبول
عزوجل و وحدانیت او در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و افعالش، ایمان داشته و 

و جزا و پاداش و  از حسابرسیاست به عالم غیب و جهان آخرت و آنچه که در آن 
  ، یقین داشته باشند.بهشت و جهنم

که باشد ممکن میاي  هاست که بناي جامع ها رسوخ کند، آن وقتاگر عقیده در قلب
و جهان هستی ها  انسان روابطش بادر  چه در روابط با پروردگارش و چهدر حیاتش، 

که  -اساس بوده که اولین امري که پیامبران  ملتزم به شریعت اهللا عزوجل است. و بر این
 اهللا متعال عقیده بوده است؛ اند، بدان دعوت داده -باد  سالم و درودها آن ي بر همه

ِن  َولََقدۡ ﴿ فرماید: می
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا  ]٣٦النحل: [ ﴾ل�َّ
مبران این بوده امحتواي دعوت همه پی (وایم  مبري را فرستادهاما به میان هر ملّتی پی«

ٓ ﴿ فرماید: می و نیز .»از طاغوت دوري کنید را بپرستید و اهللاست) که  رَۡسۡلَنا ِمن  َوَما
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥَ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ � نَا

َ
� ٓ ما پیش از « ]٢٥األنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�بُُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

که: معبودي جز من ایم  مگر این که به او وحی کرده ایم، مبري را نفرستادهاتو هیچ پی
 .»نیست، پس فقط مرا پرستش کنید

وجدانی که از زندگی بشري به دور باشد، نیست، بلکه اي  عقیده بنابراین اسالم، مجرد
 کند، از آن صادر می مختلف زندگی را تنظیم ده اصل دین بوده و شریعتی که امورعقی
و ها  دار اسالم، همچون تنه در برابر شاخهدرخت سرسبز و سایه د. مثال آن درگرد می



 حقیقت توحید   148

ي آن  که اگر عقیده صحیح بوده و در قلب رسوخ پیدا کند، ساقهاي  گونهباشد. ب ها می میوه
 هاي آن آشکارگردد و برگ می آن کشیده و پهنهاي  و شاخه محکم و استوار شده

با استقامت در راه و منهج اهللا  انهایش در زندگی انسشود و شکوفه زده و میوه می
به شریعتش و رفتار اسالمی استوار  و پایبندي عزوجل و توقف کردن در حدود او و التزام

 آید.  می به دست
تنها بدین سبب اهللا عزوجل پیامبرانش را با عقیده به سوي بندگانش فرستاد تا اینکه 

که شریک اهللا هایی  را از خداگونهشان راي اهللا عزوجل و برائت و بیزاريتوحیدشان را ب
تا اینکه به مقتضاي آن، با جامه عمل پوشاندن به امر اعالن کنند. و  اند، عزوجل قرار داده

به شریعتش در عمل و رفتار و منهج، بدان و پایبندي و انقیاد و التزام  و نهی اهللا عزوجل
کرد.  نمی را تصدیقیت، آنکه واقعگونه نبود، عقیده تنها ادعایی بود اذعان کنند. و اگر این

بلکه با منهج و روش و نظام جامعه متناقض بوده و ادعاي آن ادعایی دروغ و بهتانی 
 بزرگ بود. 

واقع حقیقت ایمان به یگانگی الوهیت اهللا عزوجل و عبودیت انسان براي او،  و در
ینداري کردن با ه، در دکه بعد از ایمان آوردن به این مسالباشد نمی ایمان آورندگانیبراي 

کند، خود را آزاد دانسته و در  می اهللا عزوجل حکمحکم  ی جزحکم هر روشی که به
 کنند.  نمی برابر شریعت اهللا عزوجل خضوع و فروتنی

مجرد از احکام و تشریعات عملی، مبعوث نشده اي  عقیده چرا که هیچ رسولی تنها با
تا اینکه اهللا عزوجل بعد  عت بوده مبعوث شدهه همراه آن شریک اياست و بلکه با عقیده

 از او رسولی دیگر فرستاده است. 

ٗقا﴿ فرماید: می السالمعلیهاهللا عزوجل در مورد عیسی   �َّۡوَرٮٰةِ ٱلَِّما َ�ۡ�َ يََديَّ ِمَن  َوُمَصّدِ
ِحلَّ لَُ�م َ�ۡعَض 

ُ
ِيٱَوِ� که) تصدیق  ام پیامبريو (من « ]٥٠آل عمران: [ ﴾ُحّرَِم َعلَۡيُ�مۡ  �َّ

اي از  تا پاره ام) کننده آن چیزي هستم که پیش از من از تورات بوده است و (آمده
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گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان تخفیفی از سوي  چیزهائی را که (بر اثر ستم و
 . »تان حالل کنم) براياهللا

نَّ  َوَ�َتۡبَنا﴿ فرماید: می و در مورد تورات
َ
ٓ أ ِ  �َّۡفَس ٱَعلَۡيِهۡم �ِيَها ِ  ۡلَعۡ�َ ٱوَ  �َّۡفِس ٱب  لَۡعۡ�ِ ٱب

نَف ٱوَ 
َ
�ۡ  ِ نِف ٱب

َ
ُذنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ  ِ ُذنِ ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب در آن  و« ]٤٥املائدة: [ ﴾قَِصاٞص  ۡ�ُُروحَ ٱوَ  لّسِ

شود)  می (کشته(کتاب آسمانی، تورات نام) بر آنان مقرّر داشتیم که انسان در برابر انسان 
گوش در  شود) و می بینی در برابر بینی (قطع شود) و می و چشم در برابر چشم (کور

ها  جراحت شود) و دندان در برابر دندان (کشیده می شود) و می برابر گوش (بریده
 .»قصاص دارد

شود و آثار آن که بایستی در حیات و  می که در نفوس مستقراي  عقیده بین ،بنابراین
تالزمی  ر و قضاوت و حکم و مدیریت آن در سطح فرد و جامعه ظاهر گردد،رفتا

 باشد.میضروري 
بر مکلف اعتقاد  باشد که دربردارنده اموري است که می اسالم شامل احکامی اعتقادي

قیامت و خیر و شر و پیامبران و روز ها  آن در مورد اهللا عزوجل و فرشتگان و کتاببه 
 ؛ تقدیر واجب است

که بر مکلف واجب است که متعلق به فضائلی  باشدمی اخالقی مینیز شامل احکاو 
 است آراسته بدانها باشد؛ 

که از او است اقوال و افعال و عقود و تصرفاتی  و نیز شامل احکام عملی در زمینه
 ؛ شود صادر می

ان متوجه اهللا عزوجل شده و نیز شامل حیاتی تعبدي است که به سبب آن قلب مسلم
 گیرد.  می جوانب مختلف زندگی اهللا متعال را در نظر و در

فضیلت و ي  باشد که به منظور اشاعه می حیات در اسالم به معناي نظامی اخالقی
عدل در ي  دن رذیلت به پا خاسته است. و نظامی سیاسی که اساس آن اقامهریشه کن ش

ي آن، ها ستون صالح وهایی  آن خانوادهي  باشد. و نظامی اجتماعی که هسته می بین مردم
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ي  باشد. و نظام اقتصادي که عامل تعیین کننده می یکدیگربه نسبت  تعهد فرزندان جامعه
باشد. و به طور  می آن بر وفق منهج اسالمی يو ثمره  آن و کار و محصول به دست آمده

 باشد.  می بشريهاي  کامل براي فعالیت ايکلی اسالم، منهج و برنامه
کند.  می اسالمی را اقتضا جوب تحکیم و حکمیت شریعتتوحید، وي  عقیده ،بنابراین

هم منکر زشتی که  باز . با این همه1باشد و عمل به احکام شریعت از مقتضیات توحید می
 کرد، اتفاق افتاد و آن دست کشیدن از شریعت اهللا عزوجل بود. و نمی کس فکرش راهیچ

باشد.  می و ناتوانی و جمود ه عجز و ضعفشریعت ب تر از آن، متهم کردنو تلخ تر بزرگ
ندارد که با روح عصري که در آن هستیم و پیشرفت و ترقی را و اینکه شریعت توانایی آن

در حد سخن گفتن اکتفا نکرده و  فقت و همراهی کند. و بدین امر تنهاموا همگانی آن،
بودن با بسیاري از جوانب زندگی هم به بیگانه بلکه از این هم تجاوز کرده و شریعت را مت

و به جاي آن قوانین وضعی فرانسوي و آمریکایی و انگلیسی و سوسیالیستی و  کرده است
 دیگر قوانین مستبد و نادرست را حل کننده اوضاع دانسته است. 

است که از بوي خوش مشک اذیت  در این مورد، همچون مثال سوسکیها  آن و مثال
فن در مستراح زندگی کرده و از این وضع خود بسیار شادمان و بلکه با بوي متع شده

و تشریع که کنند  مینموده و فکر گمان  و ناآگاهان چنیناست. گاهی بسیاري از نادانان 
و  ي، از جمله تشریع و قوانین وضعی ملحدین و زنادقه و سکوالرهابشرنظام قانونی 

که و دیگر کسانیدموکراسی اران طرفدداران و و سرمایهها  و سوسیالیستها  کمونیست
بِسان  ،سیطره دارندها  آن و شهوات و شبهات بر کند می حکمها  آن شان برهوي و هوس
و  و امواج متالطم است که ایشان را از وسط بادهاي طوفاناي  دهنده کشتی نجات

که کسی سیاري از مردم در آن همچون بسیار سیاه که بهاي  ویرانگر و تاریکیهاي  فتنه
دهد؛ و  می خورند، نجات می شیطان سخت او را دچار جنون و دیوانگی کرده، تلوتلو

ۡحَسُن ِمَن ﴿ نامراد و زیانمند گردیدند:ها  آن گونه همگینای
َ
ِ ٱَوَمۡن أ ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقِنُوَن  �َّ

                                           
 .»طان، للشيخ الفاضل مناع خليل القالرشيعة اإلسالميةيم كوجوب حت«تاب كمن  -١
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و چه کسی  »کند؟ می حکم اهللاآیا چه کسی براي افراد معتقد بهتر از « ]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠
گذاري وي هتر است؟ و چه کسی تشریع و قانونحکمش از حکم اهللا عزوجل نیکوتر و ب

به کند که  می گذاري اهللا عزوجل، نیکوتر و بهتر است؟ چه کسی ادعااز تشریع و قانون
کند که وي به  می شان داناتر است؟ و چه کسی گمانمخلوقات از خالق و مدبر امور

نیاز دارند، داناتر و آشناتر از خالق مردم در هر زمان و مکانی دان ب هاحوال مردم و آنچ

َ� ﴿ است؟
َ
مگر کسی که (مردمان « ]١٤: كاملل[ ﴾١٤ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱَ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو  �

باریک بین بس  حال این که او دقیق و و داند نمی وضع ایشان را) آفریند (حال و می را)
دانست که اوضاع تغییر خواهد کرد؟ و امور دگرگون  آیا اهللا عزوجل نمی »آگاهی است؟!

تواند ادعا کند که اهللا  می خواهد شد؟ و چیزهاي جدیدي ایجاد خواهد شد؟ چه کسی
 داند.(العیاذ باهللا) نمی عزوجل تغییرات احوال و امور را

  د بن ابراهیم در انواع کفر اعتقادمهم شیخ محم مقوله
 ابن کثیر«: 1گوید می »تحکیم القوانین« اش: در رساله اهللارحمهن ابراهیم شیخ محمد ب 

ۡحَسُن ِمَن ﴿ فرماید: می گوید: اهللا عزوجل می
َ
ِ ٱَوَمۡن أ املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما لَِّقۡو�ٖ يُوقُِنوَن  �َّ

و بدان ایمان آورده و  اهللا عزوجل شریعت را دریافت کردهیعنی براي کسی که از  ]٥٠
و دادگرترین و استوارترین کسانی است که ترین  یقین کرده و دانسته که اهللا عزوجل آگاه

به فرزندش، به مخلوقاتش نسبت  رود و از پدر می دادگري و فرمانروایی از او انتظار
کسی باشد، چه  می و در هر چیزي عادل است و عالم و قادر به هر چیزي بوده ترمهربان

 تر است.  حکمش از اهللا عزوجل عادالنه
 گوید: پس از این شیخ محمد بن ابراهیم انواع کفر اعتقادي را مطرح کرده و می

-اهللا عزوجل نازل کرده، حکم می که به غیر آنچه اول آن است که حاکمیي  دسته -1

 کند.  می احق بودن حکم اهللا متعال و رسولش را انکار کند،

                                           
 .12ص  -1
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 حاکمی که به غیر آنچه اهللا عزوجل نازل کرده، حکم دسته دوم آن است که -2
کند، حقانیت حکم اهللا متعال و رسولش را انکار نکرده ولی اعتقاد دارد که  می

با یکدیگر بدان  در حکمیتی که مردم در زمان اختالف ح حکم غیر رسول اهللا
باشد چه به طور می حتر و فراگیرتر از حکم رسول اهللا  بهتر و کامل نیاز دارند

 آید. می حوادث و اتفاقاتی که در طول زمان و تغییرات اوضاع پدیدمطلق و یا در 
باشد. چرا که برتري دادن قوانین بشري که  می کفرنیز این نوع  تردیدي نیست که

افکار بشر است، بر قوانین اهللا ي  ي اذهان و پس مانده در واقع ساخته و پرداخته
 شد. با می الحکیم الحمید

 و تغییر اوضاع و حوادث تغییرها  با اختالف زمان حاحکام و قوانین اهللا و رسولش 
مگر اینکه حکم آن در کتاب  -هر چه که باشد  -اي نیست  کند، چرا که هیچ مساله نمی

یا به صورت نص واضح و آشکاري و یا به صورت  حاهللا عزوجل و سنت پیامبرش 
 فهمند.  نمی فهمند و برخی دیگر می راها  آن استنباطی وجود دارد، حال برخی

نیست که  کند چنان می که فتوي با تغییر اوضاع، تغییراند  و معناي اینکه علما گفته
از احکام دین و اسباب  یاز علم دارند و یا شناخت و درك درست یاندکي  بهره افرادي که
اساس  تغییر فتوا برند اگمان بردهکه چنان ؛کنند می آن ندارند، تصورهاي  و حکمت

ی، حیوانی و اهداف مادي و تخیالت انحرافی قابل تغییر است، لذا شهوانهاي  خواسته
 ع کرده و نصوص را تا بتوانند پیروشود که سرسختانه از موضع خود دفا مشاهده می

دهند و  می دهند و در همین راستا معناي آیات و احادیث را تغییر می نظریات خود قرار
 کنند.  می عوض

فتوا با اصول « :تغییر فتوا با تغییر اوضاع و زمان، آن است که اما مقصود علما از
مراد اهللا و که هایی  و همچنین با مصلحت هایی که باید رعایت شوندشریعت و علت

ي  بدیهی است که طرفداران قوانین ساخته و پرداخته »سازگار باشد. باشندرسولش می
-واستهبه هیچ چیز جز آنچه با اهداف و خها  آن و چیزها به دور هستندن بشر از این ذه



 153 مبحث سوم: ال إله إال اهللا، تحکیم شریعت

بر گواه  جاري بهترینهاي  شان سازگار باشد هر چه که باشد، توجه ندارند و واقعیتهاي
 . 1این حقیقت است

                                           
ي ذهن بشر از قوانین قرآن و سنت، بهتر نیست  حاکم معتقد است که قوانین ساخته و پرداختهسوم:  -1

بلکه همانند آن است، چنین حاکم و فرمانروایی نیز همانند دو نوع اول کافر و از دین خارج است، 
 ي کند که مخلوق و خالق با هم برابر هستند و چنین اعتقادي با آیه ایجاب می چرا که اعتقاد او

ۖ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ منزه بودن او تعالی از  که بیانگر کمال یکتایی پروردگار و يدیگر آیات و ﴾َ�ۡ
، مخالف ي بین مردم در مسایل اختالفی استهمانندي با مخلوقات در ذات، صفات، افعال و داور

 کنند. ها را رد می این افراد مخالف آیات فوق هستند و آنو درحقیقت  باشد.می
 ي به ي به قوانین غیر الهی همانند حکم کننده شخص چنین اعتقادي ندارد که حکم کننده چهارم:

را بهتر بداند، اما معتقد است حکمرانی با قانونی که آن سنت) است. چه رسد به این که قرآن و(
قوانین قرآن و سنت است، جواز دارد، چنین فردي همانند حاکمانی که ذکر کردیم (کافر) مخالف با 

معتقد به چیزي است  آید، چرا که نیز صادق می وي ها مصداق دارد بر هر حکمی که براي آن است و
 که با نصوص صحیح و صریح قطعی حرام است.

ن، فراگیرترین و آشکارترین موردي سنت) بزرگتری این نوع (عدم حکم به قوانین قرآن و پنجم:
است که با شریعت از روي عناد و در جهت نابودي احکام الهی و به هدف مخالفت با اهللا و رسولش 

گیرد و از نگاه جمع بندي و ترتیب، اصل، فرع، شکل، نوع، حکم، الزم االجرا بودن و  انجام می
هاي شرعی منابع  طور که دادگاهدارد. همانهاي اسالمی  با دادگاهداشتن منبع و مرجع شباهت زیادي 

ع این قوانین و مراجع آن قانون فرانسه، بگردد، منا و مراجعی دارد که همه به قرآن و سنت بر می
ي است که  ااهب و ادیان خود ساختهقوانین کشور انگلستان و دیگر قوانین مذ ،قوانین کشور آمریکا

هم اکنون این  ها تلفیق شده است. ها از مجموعه این دگاهمنتسب به شریعت هستند که قوانین این دا
ها و کشورهاي اسالمی با آمادگی و امکانات کامل مشغول به کار هستند  ها در بسیاري از شهر دادگاه

ها در میان مردم با قوانین مخالف  کنند و قضات در این دادگاه ها رجوع می و مردم دسته دسته به این
را کنند که باید آن زم میملها  بر اجراي قوانین این دادگاهمردم را  .کنند میسنت، قضاوت  قرآن و

از را بر مردم الزامی کنند. چه کفري باالتر از این است و چه چیزي بیشتر قبول نمایند و پذیرش آن
 وسلم مخالف است؟!!علیهاهللاهللا صلی با رسالت محمد رسولاین 
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پسندید که دستورات افرادي همانند  ختگان و عاقالن! چگونه میپس اي گروه خردمندان و اي فرهی 

ا ها از شم هاي امثال خود شما بر شما به اجرا در آید و یا نظر افرادي که بینش آن خودتان و اندیشه
شان از نظریات صحیح است و حتی خطاها و اشتباهات شان جایزکمتر است و خطا و اشتباه در حق

شان چیز صحیحی وجود ندارد؛ مگر مسایلی که احکام است. حتی در قوانین وها به مراتب بیشتر  آن
گذارید که آنان در  به صورت نص یا استنباط برگرفته از دستورات اهللا و رسولش است. آیا می

سایر حقوق (فردي و  و فرزندان، اموال و ا، همسرانه ها، آبرو و شرف، خانواده ها، خون جان
ند و قوانین اهللا و رسولش که مصون از اشتباه هستند و هیچ گونه باطلی از اجتماعی) شما قضاوت کن

دگار حکیم و حمید نازل شده است  چرا که از جانب پرور و نه از پشت سر به آن راه ندارد پیش رو
 اعتبار شمارند؟!!!ترك کنند و بی

ها را آفریده تا  است که آندر واقع تسلیم شدن در برابر خالقی  ،پذیرش حکَمیت و قوانین پروردگار 
او تعالی را عبادت کنند، لذا همان طور که سجده براي مخلوق جایز نیست و فقط براي اهللا جایز 
است، مردم موظف هستند فقط اهللا را عبادت کنند و مخلوق را عبادت نکنند به همین صورت نباید 

حمید، رئوف و رحیم است. نه تسلیم فرمان و داوري کسی جز پروردگاري شوند که حکیم، علیم، 
گردانیده ها وي را هالك  ها، شبهه حکم و قانون مخلوقِ ستم پیشه و جاهل که تردیدها، شهوت

م است که ها چیره است. به این ترتیب بر خردمندان الزدلی وتاریکیاست. بر دلشان غفلت سنگ
ي ذهن بشر  اخته و پرداختهاي نجات دهند، چرا که حکومت مطابق قوانین سخود را از چنین مهلکه

ها، اشتباهات و خطاهاست. عالوه بر این  به بردگی کشاندن انسان و حکمرانی بر مبناي هواها، هوس

نَزَل ﴿ مصداق این آیه قرار خواهند گرفت:
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .»اهللا نازل کرده است، حکم [قضاوت و داوري] نکند، کافر است)کس به آنچه هر« ]٤٤[املائدة: 
. به نقل از ماجراهایی که براي پدران و ..سران عشایر و قبایل صحرا نشین و آنچه بسیاري از ششم:

را رود و در اصطالح محلی آن شمار میشان به رسوماجدادشان پیش آمده است و از عادات و 
اند و در میان خود بر اساس آن حکم و قضاوت  شان به ارث بردهننامند که از پدرا (سلوم) می

هاي  مانده گذارند، از باقی ي اجرا می را به مرحلههنگام اختالف و مراجعه و حکم آن کنند و در می
 .الحول والقوة إال باهللاگردانی از فرمان اهللا و رسول است. جاهلیت و اعراض و روي

دین  ازی را که به غیر آنچه اهللا متعال نازل کرده حکم نموده، حاکمقسم دوم: کفر عملی است که  

نَزَل ﴿ ي: آیه بداند، آن طور که ابن عباس گر خارج نمی
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
فَأ
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براستی که این امر بسیار  خطرناك، آه از این بیماري دردناك؛هاي  آه از این فتنه
خواري و ذلیلی ي  به ورطه ي خودستی امت از نقطه بلند و پرآوازهباشد. برا می خطرناك

جدا شد  حو سستی سقوط نکرد مگر روزي که از کتاب پروردگارش و سنت رسولش 
شرق ملحد و گاهی به سوي غرب کافر کرد؛ و شروع به زبان درازکردن گاهی به سوي 

صاف و ریسمانی نیرومند و زالل و اي  هو چشم که در مقابل وي آبشخوري گوارادرحالی
 و مصدر عزت و شرف و رهبري و فرماندهی بود.  نوري واضح و روشن

گردد مگر  نمی بازاش  به اهللا سوگند هرگز امت به هویت و کرامت و سروري و رهبري
بازگشته و مطیع  اش، خالق و سازنده ،به سوي اهللا عزوجل زندگیدر تمامی امور که زمانی
جالله باشد. همانطور که اهللا عزوجل بدان امر کرده و لیم در برابر او جلمانبردار و تسو فر

َها﴿ فرموده است: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا اي کسانی که « ]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  لّسِ

در تفسیر  اهللارحمه . حافظ ابن کثیر»همگی به طور کامل وارد اسالم شوید اید! ایمان آورده
را تصدیق  حاهللا عزوجل بندگانش را که بدو ایمان آورده و رسولش «گوید:  می این آیه

                                                                                                             
نوع کفر را این آیه، این در تفسیر  بکرده است. ابن عباس  را تفسیر ]٤٤[املائدة:  ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ

 تر از کفر اکبر دانسته است (کفر دون کفر).اي پاییناز درجه
ابن کثیر «فرمود: این نوع کفر، کفري نیست که شما به آن گرایش دارید.  می بابن عباس  

تر از  ي پایین ا کنند، در درجه کسانی که حکم به غیر ما انزل اهللا می ي ابن عباس . مطابق گفته»)2/62(
» نزل اهللاأما « کند که به غیر قرار دارند که در واقع هواي نفس، حاکم و قاضی را وادار میکفر اکبر 

حکم کند حال آن که معتقد است حکم اهللا و رسولش حق است و قبول دارد که خودش در اشتباه 
ن گرداند لیک یي اسالم خارج نم بوده و از هدایت منحرف است. هر چند این نوع کفر فرد را از دایره

است که از تمام گناهان کبیره مانند: زنا، نوشیدن شراب، دزدي، سوگند دروغ  بزرگیگناه و معصیت 
را در کتاب خود کفر نامیده است و اگر این معصیتی است که اهللا تعالی آنو... بزرگتر است؛ زیرا 

 نامید. را کفر نمیتر از گناهان کبیره نبود آنبزرگ
به کتاب خود با خشنودي و فرمانبرداري  در بازگشتي مسلمانان را  ه همهخواهانیم کاز اهللا تعالی  

 (به نقل از کتاب تحکیم القوانین) (مترجم)  که او توانا و قادر بر این است! ندمتحد ک
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و نیز به تمامی  را برگیرنداسالم و شرایع آنهاي  امر فرموده که تمامی دستگیره اند، کرده
 را ترك کنند. مر آن عمل کرده و تمامی نواهی آناوا

ضحاك و عکرمه و قتاده و سدي و ابن  عوفی از ابن عباس و مجاهد و طاووس و

ْ ٱ﴿ زیاد در مورد این کالم اهللا عزوجل ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا گویند:  می کند که می نقل ﴾َكآفَّةٗ  لّسِ
و ضحاك از ابن عباس و ابوالعالیه و ربیع بن انس  .یعنی به طور کامل وارد اسالم شوید

ْ ٱ﴿ کند که گفتند: می روایت ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا یعنی به طور کامل در طاعت اهللا  ﴾َكآفَّةٗ  لّسِ
بندگان مومنش را امر ي  گوید: اهللا عزوجل همه می . سپس ابن کثیر1عزوجل درآئید

توانند عمل  می ایمان و شرایع اسالم که بسیارند، تا آنجا کههاي  فرموده که به تمامی شعبه
 »کنند.

ل بیان فرمودند که مردم بر سه عزوجکه اهللا  از آنجایی«گوید:  می اهللارحمهو قرطبی 
بر یک ملت واحد باشید و بر اسالم  :پس فرمودند باشند، می مومن و کافر و منافق دسته

این نظر باشد. و  می اینجا به معناي اسالم در »سلمال«ید. مانجمع شوید و بر آن ثابت قدم ب
 روایت کرده است.  برا از ابن عباس مجاهد بوده و ابومالک آن

ه دگوید: و امام طبري حمل لفظ را بر معناي اسالم ترجیح دا می پس امام قرطبیس
 و معناي آیه را شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي براي ما به روشنی بیان کرده و .2»است

 خواهد می که در آن از مومنان  این دستوري است از جانب پروردگار«: 3گوید می

ْ ٱ﴿ ۡلمِ ٱِ�  ۡدُخلُوا را به اوامر آني  که همهاي  گونهکامال وارد دین اسالم شوند، ب ﴾َكآفَّةٗ  لّسِ
را ترك ننمایند و هوي و هوس خویش را پروردگار و جا آورند و هیچ چیزي از آن

واجب کرده است، چنانچه با  رابدین ترتیب که امري که شریعت آنمعبود قرار ندهند، 

                                           
 .ةداراملعرف ة) طبع١/٢٥٥ثري، (كتفسري ابن  -١

 ) ط. دارالسالم.٢/١١٩( الطربيتفسري و )٢٣، ٣/٢٢( اجلامع ألحكام القرآن -٢

 .٢٠٨، ةالبقر ةلسور تيسري الكريم الرمحن -٣



 157 مبحث سوم: ال إله إال اهللا، تحکیم شریعت

شان را انجام داده و اگر با آرزوهايسازگار باشد، آنهاي نفسانی آنان و آرزو خواهشات
نی تابع و پیرو را ترك کنند؛ زیرا واجب است که هواهاي نفساسازگار نباشد، آن

و  انایی خویش اعمال خیر انجام دهندقدرت و توي  و باید به اندازه دستورات دین باشد.
نصیب  د تا از اجر و پاداش آن بیندارند، با نیت و قلب بدان بپردازنرا آن در آنچه توان

 عزوجل فرستاده است، بدون کمترین به دستوراتی که اهللاو پایبندي نمانند. بنابراین التزام 
به نسبت  ن عبادتی است که حق اهللا عزوجلتردیدي واجب است. و در حقیقت این هما

 باشد.  می بندگانش
و قانونگذاري شریعت اهللا  در بیان اینکه تحکیم اهللارحمهشیخ محمد بن ابراهیم 

و نه  تحکیم شریعت اهللا عزوجل«: 1گوید می باشد می عزوجل همان معناي شهادتین
باشد، چرا که  می عبادت غیراهللادیگر عبادت اهللا عزوجل و نه ي  تحکیم غیر آن، نیمه

یچ شریکی براي او مضمون شهادتین آن است که اهللا عزوجل تنها معبود بر حق بوده و ه
، از با آن از جانب اهللا متعال آمده که با آنچهو فقط رسول اهللا کسی باشد  داده نشود قرار

باشد. و شمشیرهاي جهاد جز بدین سبب و نیز جز به  او پیروي شده و داور و حکم
، از و اختالف منظور محقق ساختن آن در انجام و ترك انجام و تحکیم در زمان نزاع

  »غالف بیرون کشیده نشده است.
بدان که اهللا عزوجل در آیات « 2گوید: می »البیانضواءأ«در  اهللارحمهعالمه شنقیطی 

بسیاري صفات کسی را که مستحق آن است که حکم براي او باشد، بیان کرده است، لذا 

را توضیح خواهیم ها  آن اهللاشاء إنبر هر عاقلی الزم است که در این صفات ذکر شده که 

کند،  می گذاريات بشري که قوانین وضعی را قانوندر مقابل، در صفداد، تامل کند و نیز 
گذاري براي او باشد در فات کسی که بایستی تشریع و قانونتامل کند و ببیند که آیا ص

شریکی و قانونگذاري براستی که اهللا عزوجل از اینکه در تشریع  -بشر وجود دارد؟ 
                                           

 ).١٢/٢٥٦براهيم (إرسائل حممد بن و یفتاو -١

 ).١٠الشوری،  ةضواء البيان (تفسري سورأ -٢
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ترتیب اگر صفات تشریع کننده بر بشر بدین  -داشته باشد، برتر و منزه و پاك است 
پیروي کند و اگر آشکار شد که ها  آن باشد، پس از نمی گونهمنطبق بود، که هرگز این

تر از آن است که  تر و کوچک تر و ذلیل کند حقیرتر و فرومایه می بشري که قانونگذاري
را تا حد  ه و اورا در جایگاه بشري خود قرار دادها  آن قانونگذاري کند، پس بایستی که

 مقام ربوبیت باال نبرد. 
اش  اهللا عزوجل پاك است از آنکه براي او در عبادتش یا حکمش یا فرمانروایی براستی

 شریکی باشد. 
که حکم و تشریع کند  بیان میاز جمله آیاتی که اهللا عزوجل در آن صفات کسی را 

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفتُمۡ ٱ َوَما﴿ فرماید: می ست کها ، آنباشد می براي او  ِۚ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ َّ�﴾ 
. »گردد می در هر چیزي که اختالف پیدا کردید داوري آن به اهللا واگذار« ]١٠الشوری: [

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ فرماید: باشد، می می پس از آن در مقام بیان صفات کسی که حکم براي او َّ� 
�ِيُب 

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ فَاِطرُ  ١٠َرّ�ِ َعلَۡيهِ تََو�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ۡزَ�ٰٗجا  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

نَۡ�ٰمِ ٱَوِمَن 
َ
ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِ  ۡ�

َ
ۖ وَُهَو  ۦأ ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ َمَقاِ�ُد  ۥَ�ُ  ١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ إِنَّهُ  لّرِۡزَق ٱيَبُۡسُط  ۡ� ٍء َعلِيٞم  ۥلَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر الشوری: [ ﴾١٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

راي ب بندم، (و می من بدو پشت است که پروردگار من است و اهللاچنین داوري « ]١٢-١٠
کنم. او  می مراجعهحل مشکالت) به (کتاب) او  و رفع اختالفات و قضاوت در منازعات

و چهارپایان را به شکل  زن زمین است. او شما را به صورت مرد و وها  آسمان آفریننده
تکثیر نسل  تولید و ها و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسان ماده درآورده است و نر و

 صفات به چیزي از نه او در ذات و نیست (و اهللافزاید. هیچ چیزي همانند  می ها) حیوان
صفات  زمین در ذات و نه چیزي از چیزهاي آسمان و و ماند می زمین چیزهاي آسمان و

از جمله  و نماید می بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت او شنوا و ماند) و می بدو
زمین در دست اوست.  وها  آسمان پاید). کلیدهاي می ها را حیوان وها  انسان ولد زاد و

گرداند. او از همه چیز کامالً آگاه  می یا کم بخواهد روزي را فراوان وکس که براي هر
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  .»است
کنند،  میگذاري نموده و قانون ی شیطانی تشریعو قانون آیا در کافران فاجري که نظام

 که امور به سوي او بازوصف گردد کسی هست که مستحق آن باشد که به پروردگاري 
ها  آن و زمین است، یعنی خالق و مخترعها  آسمان خالقشود و  می و بر او توکل گردد می

 ؟را آفریده استهایی  بدون مثالی پیشین باشد و براي همیشه زوج
که مستحق حکم و  بدانیدرا پس اي  مسلمانان بر شما الزم است که صفات کسی 

و تشریع و قانونگذاري کافر  باشد می گذاري و حالل و حرام کردنتشریع و قانون
 و حقیر و جاهل را نپذیرید.خسیس 

 که مستحق تشریع و قانونگذارياست و از جمله آیاتی که بیانگر صفات کسی  

َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡيُب  ۥَ�ُ ﴿ فرماید: می باشد، آن است که اهللا عزوجل می �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
بِۡ�ۡ بِهِ  ۡ�

َ
 ۦ�

ۡسِمۡعۚ َما لَُهم ّمِن ُدونِهِ 
َ
ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ  ۦَوأ َحٗدا  ۦٓ ِمن َوِ�ّ

َ
تنها او « ]٢٦هف: كال[ ﴾٢٦أ

شنوا است! (او همه چیز را  داند. شگفتا او چه بینا و می زمین را وها  آسمان است که غیب
شان سرپرستی براي اهللازمین) بجز  وها  آسمان شنود! ساکنان می همه چیز را بیند و می

 قضاوت خود کسی را انباز در فرماندهی و امور آنان شود) و دارنیست (که عهده
  .»گرداند نمی

-کنند، کسی مستحق آن هست که این می گذاريا در میان کافران فاجري که قانونآی

باشد؟ و یا شنوایی و بینایی او در  می و زمینها  آسمان گونه وصف گردد که براي او غیب
بیند؟ و براي  می آنچه که هست،ي  شنیده و همهمسموعات را ي  باشد که همه می حدي

 باشد؟!  نمی هیچکس جز او ولی و مددکاري 
که اهللا عزوجل از اینکه شریکی و همتا و همانندي در این امور داشته باشد،  براستی

 باشد.  پاك و منزه بوده و در مرتبه بسیار واالتر و برتري از آن می
 فرماید: ست که اهللا عزوجل میا اللت دارد، آنو از جمله آیاتی که بر این مساله د

ِ ٱتَۡدُع َمَع  َوَ� ﴿ ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  �َّ ۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ �َ�ۡهِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَر
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هیچ معبود همراه اهللا معبود دیگري را به فریاد مخوان. جز او « ]٨٨القصص: [ ﴾٨٨تُرَۡجُعوَن 
 شود. فرماندهی از آن اوست و می نابود دیگري وجود ندارد. همه چیز جز ذات او فانی و

-اعمال کتاب اقوال و به حساب و شوید (و می همگی شما به سوي او برگردانده و ؛بس

  .»تان داوري خواهد کرد)در میان کند و می تان رسیدگی
کنند کسی هست که مستحق آن باشد که  می گذاريآیا در کافران فاجري که قانون

 گونه وصف گردد که او اله واحد است و هر چیزي غیر از وجه او هالك و نابوداین
 گردند؟  می گردد؟ و مخلوقات به سوي او باز می

تر از آن است که مخلوق گارمان و بسیار بزرگوارتر و مقدسپاك و منزه است پرودر
 ذلیلش با صفات او وصف گردد. 

إِِن ﴿ فرماید: می ز آیاتی که بر این مساله داللت دارد آن است که اهللا عزوجلو ا
ِۖ َ�ُقصُّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱ ۖ ٱإِ�َّ ِ�َّ  اهللاحکم تنها حکم « ]٥٧األنعام: [ ﴾٥٧ ۡلَ�ِٰصلِ�َ ٱَوُهَو َخۡ�ُ  ۡ�َقَّ

  .»استو جداکنندگان (حق از باطل) کند و او بهترین داوران  می حقیقت را بیان باشد، می
کنند، کسی هست که مستحق آن باشد که  می وضعو قانون آیا در کسانی که شریعت 

 به پیروي از حق و بیان آن و بهترین جداکنندگان حق از باطل، وصف گردد؟ 

نَزَل  قُۡل ﴿ فرماید: می و از آیات دیگر آن است که اهللا عزوجل
َ
آ أ رََءۡ�ُتم مَّ

َ
ُ ٱأ لَُ�م ّمِن  �َّ
ۡم َ�َ 

َ
ذَِن لَُ�ۡمۖ أ

َ
ُ أ ِ ٱّرِۡزٖق فََجَعۡلُتم ّمِۡنُه َحَراٗما وََحَ�ٰٗ� قُۡل َءآ�َّ وَن  �َّ  ]٥٩يونس: [ ﴾٥٩َ�ۡفَ�ُ

روزي شما کرده است و  براي شما آفریده و اهللابگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که «
به  اهللاید، بگو: آیا را حالل نمودهها  آن بخشی از و را حرامها  آن (خودسرانه) بخشی از

از  بندید (و می دروغ اهللاشما اجازه داده است (که از پیش خود چنین کنید) یا این که بر 
  .»بدانها دستور نداده است؟) اهللاکنید که  می گوئید و می چیزهائی اهللازبان 

گونه مستحق آن باشد که اینآیا از میان کسانی که ذکرشان گذشت، کسی هست که 
و حالل و حرام  کند توصیف گردد که او کسی است که رزق را براي مخلوقات، نازل می

 را نازلزیر کسی که رزق را خلق کرده و آناو ممکن نیست؟ چرا که ناگي  جز با اجازه
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گرداند، همان کسی است که تصرف در روزي با حرام و حالل کردن آن براي اوست؟  می
ستی که اهللا عزوجل پاك و منزه است از آنکه شریکی براي او در تحلیل و تحریم برا

 » باشد.
که در آن یا اسالم است یا  باشد می ترین قضایاي عقیده براستی این قضیه از خطرناك

فَُحۡ�مَ ﴿ فرماید: می جاهلیت؟ اهللا عزوجل
َ
ۡحَسُن ِمَن  لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱ أ

َ
ِ ٱَ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ ُحۡكٗما  �َّ

خواهان حکم جاهلیتند؟ و براي قومی که یقین ها  آن آیا« ]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ّلَِقۡو�ٖ يُوقُِنوَن 
 . »دارند، حکم چه کسی از حکم اهللا بهتر است

اهللا عزوجل در این آیه، بر کسانی که از «گوید:  می حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه
-باشد، روي می از هر شريي  خیري و نهی کنندههر ي  حکم اهللا عزوجل که در برگیرنده

گردانده و به سوي غیر آن از آراء و امیال و اصطالحاتی که دیگران بدون سندي از 
شان را انکار کرده است. این عمل اند، روي آورده اند، شریعت اهللا عزوجل وضع کرده

ا آراء و نظریات بکه هایی  و جهالتها  همانطور که اهل جاهلیت در بین خود به گمراهی
و همانطور که قوم تاتار به  کردند می شان وضع کرده بودند، حکمو امیال و اهواء

 شان چنگیز خان بود، حکمپادشاهآراء و نظریات پادشاهی، که برگرفته از هاي  سیاست
که در واقع آن کتابی  شامل  شان وضع کرده بودچنگیزخان قانون یاسق را براي کردند. می

اسالمی بود که آن احکام را از شرایع متفاوت از جمله یهودیت و نصرانیت و احکام 
ه از نظر و هوا و و در آن بسیاري از احکام تنها برخاست گرفته بودها  آن اسالم و غیر

و بدین گونه شریعتی را براي فرزندانش مقدر کرد تا از آن پیروي  هوس خود وي بود.
و سنت رسولش، مقدم دارند. که  بر کتاب اهللا عزوجلرا آن کرده و بر آن حکم کرده و

باشد، تا اینکه به حکم اهللا و  چنین عمل کند، کافر بوده و جنگیدن با او واجب میهرکس 
 .1»رسولش باز گردد و در مسائل کوچک و بزرگ به غیر آن حکم نکند

                                           
 .٦٣، ص ٢ثري، ج كتفسري ابن  -١
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باشد و  می باشد که در آن یا کفر می براستی این قضیه، از خطرناکترین قضایاي عقیده 

نَزَل ﴿ فرماید: می یا ایمان!! اهللا عزوجل
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .»واقعاً کافرندها  آن و هر که مطابق آیات الهی حکم نکند،« ]٤٤املائدة: [ ﴾٤٤
-آنچه از سیاق و ظاهر آیات برمی« گوید: می »البیانضواءأ«در  اهللارحمه عالمه شنقیطی

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ ي: آید، آن است که آیه
ُ
در مورد مسلمانان نازل شده است،  ﴾لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 چرا که اهللا عزوجل قبل از آن، مسلمانان این امت را مخاطب قرار داده و فرموده است:

واْ � ۡخَشۡونِ ٱوَ  �َّاَس ٱفََ� َ�َۡشُواْ ﴿ مردم مترسید، از من  پس، از« ﴾َ�ِٰ� َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۚ َوَ� �َۡشَ�ُ

َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ ﴿ فرماید: و پس از آن می .»بترسید و آیات مرا به بهاي اندك مفروشید
نَزَل 

َ
ُ ٱأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
همانطور که از  باشد، می بنابراین، مخاطب مسلمانان ﴾٤٤ لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 آید. بر این اساس است که کفر گاهی کفر اصغر (کفر دون کفر) می سیاق آیات و ظاهر بر
باشد و گاهی انجام آن به همراه حالل شمردن آن و یا قصد انکار احکام اهللا عزوجل و  می
 و مبنایی جزاساس  باشد؛ اما کسی که بر می با وجود علم بدان بوده که کفراکبرها  آن رد

ده و عملی مرتکب گناه شبا این کار  داند می کهکند، درحالی می حکم اهللا عزوجل حکم
و تنها هوي و هوسش او را بدان واداشته است، در این صورت،  قبیح و زشت انجام داده

و سیاق قرآن همچنین  .شوند می که گناهی را مرتکبباشد میهمچون سایر مسلمانانی 

 ﴿ بیانگر آن است که آیه
ُ
ٰلُِمونَ ٱْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ ي در مورد یهود و آیه ﴾٢٢٩ ل�َّ

ُ
فَأ

 باشد.  می در مورد نصاري ﴾٨٢ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ
 است:  بدان که توضیح این بحث از این قرار

 شوند، گاهی مقصود از می که در شرع اطالق» الکفر، الفسق، الظلم«هریک از الفاظ  
 کفري است که صاحبش را از دین خارجها  آن گاهی مراد از معصیت و گناه وها  آن

نَزَل ﴿ گرداند. می
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما اهللا عزوجل نازل کرده بر  و هرکس به آنچه ﴾�َّ

مبناي مخالفت و ابطال حکم اهللا عزوجل، حکم نکند، پس ظلم و فسق و کفرش، عبارت 
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کس به آنچه اهللا عزوجل نازل کرده، گرداند و هر می از کفري است که او را از دین خارج
با این اعتقاد که وي مرتکب حرامی شده و عملی قبیح مرتکب گشته، حکم نکند، کفر و 

 گرداند.  نمی فسق و ظلمش، عبارت است از کفري که وي را از دین خارج
سوم در مورد ي  دوم در مورد یهود و آیهي  دانستی که آیه اول در مورد مسلمانان و آیه

ها  آن توان در شان نزول نمی آیات و احادیث راوارده از و نصوص  باشد می نصاري
محصور کرد و به موارد مشابه آن نسبت نداد، بلکه معنا و مفهوم عمومی آیات و احادیث 

نزد  گیرد؛ و تحقیق احکام مختلف آنچه بود که مشاهده کردي و علم می مبناي عمل قرار
 .1»باشد می اهللا عزوجل

و فصل الخطاب آن است که «: 2گوید می در تفسیر این آیه اهللارحمه ابن الجوزي 
داند  که مینازل کرده، بر مبناي انکار آن حکم نکند درحالیاهللا عزوجل  هرکس بر آنچه
 شدند، چنین شخصی کافر که یهود مرتکب این امرچنان را نازل کرده استاهللا عزوجل آن

خواهشات نفسانی کس به آنچه اهللا عزوجل نازل کرده، بر مبناي تمایالت و باشد؛ و هر می
باشد. علی ابن  می انکار آن، حکم نکند، چنین شخصی ظالم و فاسق و هوي و هوس و نه
کس آنچه را که اهللا عزوجل : هر3کند که وي فرمود می روایت بطلحه از ابن عباس 

و هرکس بدان اقرار کرده و بدان حکم نکند، فاسق و  کرده، انکار کند کافر استنازل 
 ظالم است.

                                           
 .)٩٤، ٩٣، ص ٢القرآن بالقرآن (ج  يضاحإيف  ضواء البيانأ -١

 .)٣٦٧، ٢/٣٦٦زاداملسري ( -٢

 أيبعلی بن و عن ابن عباس قوله. قلت: ةطلح أيب بن ) من طريق عيل١٢٠١تفسريه (يف  الطربي أخرجه -٣

 .)٦/١/١١٤الشواهد (الصحيحةيف  نه جيدكل :األلباينمل يسمع من ابن عباس قال  ةطلح
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و ابن  »ةتعظيم قدر الصال«و طبري در تفسیرش و حاکم در مستدرك و مروزي در 

کس آنچه را که اهللا کنند که گفت: هر می روایت باز ابن عباس  1عبدالبر در تمهید
روند  می نیست که به سوي آنعزوجل نازل کرده، انکار کند، کافر است. براستی آن کفري 

نَزَل ﴿ باشد. نمی ند،کفري که شخص را از دین خارج ک و آن
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 باشد.  می کفر دون کفر (کفر اصغر) ﴾٤٤ لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

نَزَل ﴿ گوید: می »اجلامع ألحكام القرآن«عالمه قرطبی در 
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
آیات در مورد کفار  تمامی این» الفاسقون«و » الظالمون«و  ﴾٤٤ لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

کس بر باشد، بدین معنا که هر می و گفته  شده در آن اضمار و پوشیدگی نازل شده است
نکند،  بدانچه اهللا عزوجل نازل کرده، حکم حمبناي رد قرآن و انکار احادیث رسول اهللا 

باشد. ابن  می و آیه در این مورد عام اند. باشد. که ابن عباس و مجاهد این را گفته می کافر
که به غیر آنچه اهللا عزوجل نازل گویند: این آیات در مورد هرکس  می مسعود و حسن

که معتقد بر شد. یعنی زمانیبا می جمله مسلمانان و یهود و کفار، عام کرده، حکم کند از
که معتقد بر ارتکاب گر کسی این عمل را مرتکب شود، درحالیحالل بودن آن باشند، اما ا

باشد،  می باشد و امر وي در اختیار اهللا عزوجل می حرام باشد، وي از مسلمانان فاسق
 . 2»بخواهد او را عذاب کند و یا او را ببخشاید

بن عازب و براء « :گوید می اقوال بسیاري را ذکر کرده وو حافظ ابن کثیر در تفسیرش 
حذیفه بن یمان و ابن عباس و ابومجلز و ابورجاء عطاردي و عکرمه و عبید اهللا بن 

گویند: این آیات در شان اهل کتاب نازل گشته است. و  می عبداهللا و حسن بصري و ...

َوَمن ﴿ گوید: می و سدي .حسن بصري افزوده و گفته است: و آن نیز بر ما واجب است

                                           
ابن و )٥٦٦(قدر الصالة تعظيم يف  ) املروزی٢/٣٤٢( كاملستدريف  مكاحلاو )١٢٠٩١( الطربي أخرجه -١

 .)٤/٢٣٧التمهيد (يف  عبد الرب

 تاب. كلل ةالعام ةاملرصي ةاهليئ ة) طبع٥/١١٠العظيم ( اجلامع ألحكام القرآنانظر  -٢
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نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱلَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
کس آنچه را که اهللا عزوجل و هر ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 داند، وي از کافران می کهمستبدانه و ستمگرانه ترك کند، درحالینازل کرد، عمداً یا 
ند که در مورد این آیه فرمود: ک می روایت بباشد. و علی ابن طلحه از ابن عباس  می
کس بدان اقرار باشد و هر می کس آنچه را که اهللا عزوجل نازل کرده، انکار کند، کافرهر

 باشد.  می کند، (و بدان حکم نکند) ظالم و فاسق
کند که گفت: از ابن عباس  می معمر از ابن طاووس روایت«: 1گوید می و عبدالرزاق نیز

نَزَل ﴿ عزوجلدر مورد این کالم اهللا 
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

گوید: این کفر همچون کفر کسی که  می سوال شد که گفت: آن کفر است. ابن طاووس
 باشد.  نمی ورزد، می آسمانی و پیامبران کفر هاي کتاب به اهللا عزوجل و فرشتگان و

کند که گفت: این نوع کفر، کفر دون کفر  می و ثوري از ابن عباس از عطاء روایت 
باشد. که آن  می (کفر اصغر) و ظلم دون ظلم (ظلم اصغر) و فسق دون فسق (فسق اصغر)

 . 2را ابن جریر روایت کرده است
گویند: آن کفري که فرد  می گوید: ابن عباس و طاووس می و امام بغوي در تفسیرش

به آن کافر نسبت  باشد، بلکه هرگاه این عمل را مرتکب شود نمی از دین خارج کند،را 
 ورزد، می و چنین شخصی همچون کسی که به اهللا عزوجل و روز قیامت کفر شده است

باشد. و  می گوید: آن کفر دون کفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق می باشد. عطاء نمی
اهللا عزوجل نازل  ست: هرکس بر مبناي انکارِ آنچهگوید: معناي آیه چنین ا می عکرمه

کس بدان اقرار کرده و به آن حکم نکند، ن حکم نکند، قطعاً کافر است و هرکرده، بدا
 . 3باشد می ظالم و فاسق

                                           
 .)١٢٠٥٥تفسريه (يف  الطربيمن طريقه و الرشد ةتبك) ط م١/١٩١تفسريه (يف  -١

 داراجليل، بريوت. ة) طبع٢/٥٨ثري (كانظر تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن  -٢

 ر.كدارالف ةما بعدها طبعو )٢/٢٦٠ويل (أالتو التفسرييف  انظر: معامل التنزيل -٣
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گوید:  می کند و می و امام شوکانی در تفسیر آن، اقوالی مشابه آنچه پیشتر گذشت، ذکر
که اند  تخریج کرده بحاتم حدیثی را از ابن عباس  و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی

نَزَل ﴿ در مورد این کالم اهللا عزوجل
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

کس شد و هربا می کس حکمی را که اهللا عزوجل نازل کرده، انکار کند، کافرگوید: هر می
 باشد.  می بدان حکم نکند، ظالم و فاسقبدان اقرار ورزیده و 

و فریابی و سعید بن منصور و ابن منذر و ابن ابی حاتم و حاکم و بیهقی در سنن 

نَزَل ﴿ در مورد این کالم اهللا متعال: بحدیثی را از ابن عباس 
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 که را صحیح دانسته استو حاکم آناند  تخریج کرده ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

و آن کفري که صاحبش را از دین  روند می گوید: آن کفري نیست که به سوي آن می
باشد؛ و عبد بن حمید و ابن  باشد بلکه کفر دون کفر (کفر اصغر) می نمی خارج گرداند،

گوید: آن کفر  می که در مورد این آیهاند  منذر روایتی را از عطاء بن ابی رباح تخریج کرده
 . 1باشد می دون کفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق

اهللا  است که حکم به آنچه صحیح آن«گوید:  می اهللارحمهاین اساس امام ابن قیم  بر
کفر اصغر و سب حال حاکم، شامل هر دو نوع کفر (نازل نکرده است، بر حرا آن عزوجل
معتقد به وجوب حکم به آنچه اهللا عزوجل نازل که اگر حاکم باشد. چنان می )کفر اکبر

و در عین  و نافرمانی، از آن رو بر گرداند کرده، باشد و با این اعتقاد از روي سرکشی
باشد، در این صورت این  می حال اعتراف دارد که با این عمل مستحق عقوبت و عذاب

ه آنچه اهللا عزوجل و اگر بر این اعتقاد باشد که حکم کردن ب باشد عملش کفر اصغر می
که یقین دارد که عمل و ترك آن، مخیر است، با اینباشد و وي در  نمی نازل کرده، واجب

باشد. و اگر نسبت به آن  آن حکم اهللا متعال است، در اینصورت این عملش کفر اکبر می

                                           
 ر.كدارالف ة) طبع٣/٨٧( يثورللسيوطأالتفسري بامليف  انظر الدراملنثور -١
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جاهل بوده و در آن دچار اشتباه و خطا گشته و خطاکار بوده، حکم خطاکاران و کسانی 
 . 1»باشد می براي وي اند، ه اشتباه دچار عملی شدهکه ب

توان  می دیگر را در جاییبا تفصیلی بدیع که کمتر همچون آنپس از این امام ابن قیم 
 متضاد ایمان عملی، کفر عملی«گوید:  می یافت، این مساله خطیر و مهم را توضیح داده و

را که ما ه چآن حو رسول اهللا  باشد؛ می باشد و متضاد ایمان اعتقادي کفر اعتقادي می

ُ  فُُسوٌق، الُمْسِلمِ  ِسبَاُب «گفتیم، در حدیث صحیح اعالن کرده و فرمودند: 
ُ

 .2»ُ�ْفرٌ  َوقِتَاهل
بین  ح. در این حدیث رسول اهللا »دشنام دادن مسلمان فسق و جنگیدن با او کفر است«

که دشنام دادن به اي  گونهب اند، جنگیدن با مسلمان و دشنام دادن او تفاوت قائل شده
مسلمان را فسق و جنگیدن با او را کفر قرار دادند و بدیهی است که مقصود رسول اهللا 

ي  و این کفر صاحبش را به طور کلی از دایره فر عملی بوده است نه کفر اعتقادي؛ک ح
ن نوشد با ای می کند همانطور که شخص زناکار و دزد و کسی که شراب نمی اسالم خارج

 گردد.  می زائلها  آن شوند، گرچه اسم ایمان از نمی اسالم خارجي  اعمال از دایره
وجل و به که داناترین امت به کتاب اهللا عز است اي این تفصیل، همان نظر صحابه

شود. چرا  نمی گرفتهها  آن چنین مسائلی جز ازکه اسالم و کفر و لوازم آندو بودند. کسانی
گروهی  اند: و به دو دسته تقسیم شدهاند  را نفهمیدهها  آن صودکه متاخرین مراد و مق

به جاودانگی در آتش، ها  آن دانند و بر صاحبان می صاحبان گناهان کبیره را از دین خارج
دانند  می کامل االیمان ینوهی صاحبان گناهان کبیره را مومناکنند (خوارج) و گر می حکم

جل اهل سنت را بر راهی و اهللا عزو اند. جفا کردهها  این غلو کرده وها  آن (مرجئه) که
وسط هدایت کرده است، اهل سنتی که در میان مذاهب گوناگون میانه و  کامل و دیدگاه

پس در اینجا کفر دون کفر (کفر اصغر) و نفاق  .باشد می به مانند اسالم در میان ملل دیگر

                                           
 .١/٣٣٧ني، ج كمدارج املسا -١

تاب ك) ومسلم، ٤٨هو اليشعر (و ن حيبط عملهأمن من ؤباب خوف امل اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -٢

لِمِ فُ ي، باب قول النباإليامن بَابُ املُسْ رٌ (: سِ فْ هُ كُ قِتَالُ ، وَ وقٌ  .)٦٤سُ



 حقیقت توحید   168

ر) و فسق دون فسق (فسق اصغر) دون نفاق (نفاق اصغر) و شرك دون شرك (شرك اصغ
سفیان بن عیینه از هشام بن حجیر از طاووس از باشد.  می و ظلم دون ظلم (ظلم اصغر)

نَزَل ﴿ اهللا متعالي  این فرموده در مورد بابن عباس 
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ

ُ
فَأ

روند،  می مقصود از آن کفري که به سوي آنکند که فرمود:  می روایت ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱُهُم 
طاوس از پدرش خبر داده که وي گفت: از ابن  گوید: معمر از ابن می عبدالرزاق . و1نیست

                                           
گوید:  می »)208/ 1( صحاب اجلحيمأ لفةاقتضاءالرصاط املستقيم ملخا« سالم ابن تیمیه درشیخ اإل -1

ي اهللا  همچون این فرموده ؛شود نمیکفري که معرف به الف والم باشد، غالبا جز به کفر اکبر حمل «

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ کنند: متعال در مورد کسانی که به غیر آنچه اهللا متعال نازل کرده حکم می
ُ
 ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

گوید: این کفر، کفري غیر از کفر  در مورد این آیه وارد شده که می باز ابن عباس  آنچه و
) از طریق هشام بن حجیر از طاووس 313/ 2باشد (کفردون کفر)، که حاکم در مستدرك ( (اکبر) می

بن  هشام ،روایت کرده، از وي ثابت نیست. چرا که احمد و یحیی بن معین باز ابن عباس 
خالف این قول نیز از وي روایت شده است.  ،این در این مورد ه براند. عالو را ضعیف دانسته حجیر

در  بکند که از ابن عباس  عبدالرزاق در تفسیرش از معمر از ابن طاووس از پدرش روایت می

نَزَل ﴿ مورد این آیه سوال شد:
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 بابن عباس  ﴾٤٤ ۡلَ�ِٰفُرونَ ٱَفأ
 ست وا اطالق خود باقی باشد، یعنی آیه در گفت: آن کفر است. که این قول از ابن عباس محفوظ می

بدان تصریح کرده کفر اکبر  باطالق آیه بر این داللت دارد که مقصود از کفري که ابن عباس 
با آراء یهود را بلکه آن کند و را ترك میآن شرع را کنار گذاشته و باشد. چگونه به اسالم کسی که می
کند، حکم  عوض میرا ماهیت آن شرع را تبدیل کرده و ها تغییر داده و مشابه آن نصاري و و

باشد، اعراض از شرع  عالوه بر اینکه این عمل وي، تبدیل شرع نازل شده می کهدرحالیشود؟  می
 بباس باشد. اما آنچه ابن جریر در تفسیرش از ابن ع خود کفري مستقل است، می مطهر، که

این کفر همچون کفر به اهللا متعال « ذا)كذا وكفر باهللا واليوم اآلخر وبكمن ك(ليس روایت کرده که گفته: 
اهللا روز قیامت و کفر به چنین و چنان نیست، مراد از آن این نیست که حکم به غیر ماانزل  و

داشته  باس را از قول ابن عبو برداشت هرکس این فهم  و ؛کفراصغر یا کفر دون کفر است
که ظاهر کالم ابن  ي برهان کند. در صورتی بر گمانش اقامه باشد، بر او الزم است که دلیل بیاورد و

ها نسبت به بعضی  ست که: کفر اکبر مراتب متفاوتی دارد که بعضی از آنا بیانگر آن ب عباس
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نَزَل ﴿ در مورد این آیه بعباس 
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 کتب و، فرشتگان مانند کفر به اهللا متعال و این کفر و باشد می سوال شد، فرمود: آن کفر
در روایت دیگري که از ایشان وارد شده، آمده که فرمود: کفري است  رسلش نیست. و
 طاوس گفته است: کفري نیست که از دین خارج کند. و و .کند نمی که از دین خارج

ظلم دون  دون کفر و وکیع از سفیان از ابن جریج از عطاء روایت کرده که گفت: آن کفر
عطاء بدان تصریح کرده، براي کسی که قرآن را  آنچه و. باشد می فسق دون فسق ظلم و

 بیان شده است. در آن  روشن و واضح بوده و، یدهفهم
 کافر نامیده است و ،کند می اهللا متعال حاکمی را که بغیر ما انزل اهللا حکم براستی

که کفار نیز کافر نامیده است، درحالی نازل کرده،رسولش  که بررا منکر آنچه  جاحد و
نیستند. همچنین کافر، ظالم نامیده شده، همانطور  برابر نسبت به هم در یک حد مساوي و

ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ ﴿ فرماید: می 254که اهللا متعال در سوره بقره آیه  کافران  و« ﴾٢٥٤ ل�َّ
خلع را نیز ظالم نامیده  و تحدود، نکاح، طالق، رجع اهللا متعال متجاوز در . و»ستمگرند

ِ ٱَوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ...﴿ فرماید: می 1است، اهللا عزوجل در سوره طالق آیه  َظلََم َ�َقۡد  �َّ
تجاوز کند، به خویشتن  مقرّرات الهی پافراتر نهد و هرکس از قوانین و و« ﴾...ۥَ�ۡفَسهُ 

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿ نیز فرمود:و پیامبرش یونس  .»کند می ستم
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱ منزّهی (از هرگونه  تو پاك و معبود به حقی جز تو نیست و« ]٨٧[األنبياء:  ﴾٨٧ ل�َّ

                                                                                                             
تر از کفر حاکمی شدیدروز قیامت  و فرشتگان باشد. بنابراین کفر به اهللا متعال و دیگر شدیدتر می

گوییم: براستی که کفر  هم اینچنین می ما کند و است که به غیر آنچه اهللا متعال نازل کرده حکم می
مالئکه و...  تر از کفر کسی است که به اهللا متعال و، خفیفکند انزل اهللا حکم می ما حاکمی که به غیر

مسلمان است و کفرش، کفري اصغر است،  ،این حاکم این بدان معنی نیست که کفر ورزیده است. و
اهللا متعال از دین خارج  تعیبه دلیل ترك کردن و کنار گذاشتن شر یحاکم گونهبلکه این ؛هرگز

 ).119/ 13بنگر ( ةيوالنها ةيابن کثیر در این مورد اجماع را نقل کرده است. به البدا باشد. و می

 (مترجم) 
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 تصور گذرد و می فراتر از هر آن چیزي هستی که نسبت به تو بر دلمان و کاستی کم و
اثر مبادرت به کوچ بدون اجازه حضرت باري) من از جمله ا بر پروردگارکنیم.  می

 .»)ام (مرا دریاب ستمکاران شده
ٓ َر�ََّنا ...﴿ و آدم صفی اهللا فرمود: نُفَسَنا َظلَۡمَنا

َ
ما (با  ،پروردگارا« ]٢٣األعراف: [ ﴾...أ

 .»ایم نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده
 ،پروردگارا« ]١٦القصص:[ ﴾ِ�  ۡغفِرۡ ٱَ�ۡفِ� فَ  َظلَۡمُت رَّبِ إِّ�ِ ﴿ و موسی کلیم اهللا فرمود:

 .»رس و) مرا ببخشبمن بر خویشتن (با کشتن یک تن) ستم کردم، پس (به فریادم 
 که قطعا این ظلم به مانند آن ظلم نیست. حالیدر

و  26 همچنین کافر، فاسق نیز نامیده شده، همانطور که اهللا متعال در سوره بقره آیات

ِينَ  ٢٦ ٱلَۡ�ِٰسقِ�َ إِ�َّ  ۦٓ َوَما يُِضلُّ بِهِ ...﴿ فرماید: می 27 ِ يَنُقُضوَن َ�ۡهَد  ٱ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد  ٱ�َّ
گرداند.  نمی حیران منحرفان را با آن گمراه و اما اهللا متعال جز کجروان و و« ﴾...ۦِميَ�ٰقِهِ 

مبران) محکم اعقل و پی فطرت وآن کسانی که پیمانی را که قبالً با اهللا متعال (به واسطه 
 . »شکنند می اند، بسته

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� َوَما يَۡ�ُفُر  َولََقدۡ ﴿ فرماید: می 99همچنین در سوره بقره آیه 
َ
أ

ٓ إِ�َّ  روشنی (به وسیله جبرئیل بر قلب تو القاء هاي  گمان ما آیه بی« ﴾٩٩ ٱلَۡ�ِٰسُقونَ بَِها
 رودـسرتعظیم فها  آن رابرـان راه حق، در بـویندگـه جـادیم (کـفرست براي توکردیم و) 

حقیقت) کسی  دشمنان حق و روندگان (از دائره قانون فطرت و رونـز بیـج آورند) و می
 باشد.  می بسیار است در قرآناین مساله  ی که بیانگرو آیات .»ورزد نمی بدانها کفر

: فرماید می 6شده، اهللا متعال در سوره حجرات آیه  و همچنین مومن نیز فاسق نامیده

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ٰ  فَاِسقُۢ َءاَمُنوٓاْ إِن َجآَءُ�ۡم  ٱ�َّ ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�تُۡصبُِحواْ َ�َ

َ
بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓواْ أ

اگر شخص فاسقی خبري را به شما  ،اید که ایمان آوردهاي کسانی« ﴾٦َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدمَِ� 
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 شان واحوال رسانید درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی بدون آگاهی (از حال و
 . »از کرده خود پشیمان شوید و ناخت راستین ایشان) آسیب برسانیدش

نازل شد. واضح و آشکار است که این فاسق با  ابی العاصبن  حکماین آیه در مورد 

ِينَ ﴿ فرماید: می 4 باشد. و اهللا متعال در سوره نور آیه می تآن فاسق متفاو يَۡرُموَن  َوٱ�َّ
ۡر�ََعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت 

َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ� بَٗد�ۚ  ٱۡجِ�ُ

َ
ْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُوا ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
دهند، سپس چهار  می که به زنان پاکدامن نسبت زناکسانی« ﴾٤ ٱلَۡ�ِٰسُقونَ َوأ

هرگز گواهی دادن  و رند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنیدآو نمی گواه (بر ادعاي خود، حاضر)
متمرّد از فرمان  آنان را (در طول عمر بر هیچ کاري) نپذیرید، و چنین کسانی فاسق (و

 . »خدا) هستند
ۡمرِ َرّ�ِهِ  َ�َفَسقَ ...﴿ فرماید: می 50 آیهو در مورد ابلیس در سوره کهف 

َ
از  و« ﴾ۦٓۗ َ�ۡن أ

َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ ﴿ فرماید: می 197. و در سوره بقره آیه »فرمان پروردگارش تمرّد کرد
ۗ َوَ� ِجَداَل ِ�  فُُسوَق فََ� َرفََث َوَ�  ٱۡ�َجَّ  پس کسی که حج را بر خویشتن واجب « ﴾ٱۡ�َّجِ

توجه داشته باشد  را مراعات دارد وا آغاز نموده باشد، باید آداب آنحج ر کرده باشد (و
نباید مرتکب چنین  جدالی نیست (و و (فسق) گناه که) در حج آمیزش جنسی با زنان و

(که فرد را از دین  این فسوق همچون آن فسق نیستو واضح است که  »اعمالی شود).
 خارج کند).

روشن گردید، کفر و همچنین ظلم و فسق نیز به دو دسته همانطور که در این آیات 
باشد  می یک نوع جهل، کفرکه اي  گونهاینچنین است، ب نیزشوند و جهل  می تقسیم

ِ  ٱلَۡعۡفوَ  ُخذِ ﴿ فرماید: می 199 همانطور که اهللا متعال در سوره اعراف آیه ُمۡر ب
ۡ
 ٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡعرِۡض َعِن 
َ
به کار نیک دستور  آسانگیري کن و داشته باش وگذشت « ﴾١٩٩ ٱلَۡ�ٰهِلِ�َ َوأ

 . »از نادانان چشم پوشی کن بده و
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باشد که کفر نیست، همچون این فرمایش اهللا متعال در  می و نوع دیگري از جهل

ِ َ�َ  ٱ�َّۡوَ�ةُ  إِ�ََّما﴿ :17سوره نساء آیه  ِيَن َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ وٓءَ لِ�َّ ُ�وَن ِمن ُ�مَّ َ�ُتو ِ�ََ�ٰلَةٖ  ٱلسُّ
 سفاهت و پذیرد که از روي نادانی (و می گمان خداوند تنها توبه کسانی رابی« .﴾...قَرِ�بٖ 

یازند، سپس  می غلبه شهوت بر نفس) به کار زشت دست حماقت ناشی از شدت خشم و
 از کرده خود پشیمان گردند (و) برمیاهللاهرچه زودتر (پیش از مرگ، به سوي 

 .»گردند) می
کند و آن شرك  می باشد، شرکی که فرد را از دین خارج می شرك دو نوعهمچنین 

و شرك  است کند و آن شرك اصغر نمی اکبر است و شرکی که صاحبش را از دین خارج

ِ  �ُۡ�ِكۡ َمن  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید: می باشد. اهللا متعال در مورد شرك اکبر می عملی مانند ریا ِ ب  ٱ�َّ
ُ َ�َقۡد َحرََّم  َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ لَۡيهِ عَ  ٱ�َّ

ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ گمان بی« ]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢اُرۖ َوَما لِل�َّ

هرگز به بهشت  بهشت را بر او حرام کرده است (و اهللاقرار دهد،  اهللاهرکس انبازي براي 
 .»یاوري ندارند و ستمکاران یار جایگاه او آتش (دوزخ) است. و نهد) و نمی گام

ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِ  ُحنََفآءَ ﴿ و فرموده است: ِ  �ُۡ�ِكۡ َوَمن  ۦۚ ِ�َّ ِ ب �ََّما َخرَّ ِمَن  ٱ�َّ
َ
َمآءِ فََك�  ٱلسَّ

ۡ�ُ َ�َتۡخَطُفُه  ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  ٱلطَّ
َ
 اهللامخلص  حقّگرا و« ]٣١احلج: [ ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ٱلّرِ�حُ أ

انبازي قرار دهد،  اهللاقرار ندهید. زیرا کسی که براي  اهللاگونه شرکی براي هیچ و باشید
به  انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و

ربایند، یا این که تندباد  می بدن) او راهاي  بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تکّه
 وي را آن چنان بر زمین کند (و می پرتابدره ژرفی)  او را به مکان بسیار دوري (و

 .»شود) می اي پرت اي از آن به نقطه هر قطعه کوبد که بدنش متالشی و می
فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ�  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ فرماید: می و در مورد شرك ریا

َحَدۢ�  ۦٓ بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  �ُۡ�ِكۡ 
َ
ویش پس هرکس که خواهان دیدار خداي خ« ]١١٠الكهف: [ ﴾١١٠أ

 .»در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد و است، باید که کار شایسته کند
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َمْن َحلََف « :1باشد که فرمودند می حاین فرمایش رسول اهللا  و اما مثال شرك اصغر
ِ َ�َقدْ  كَ  بَِغْ�ِ ا�َّ رْشَ

َ
 .»یاد کند، شرك ورزیده است سوگند اهللاهرکس به غیر« .»أ

کند و  نمی اهللا فرد را از دین خارجار است که سوگند یاد کردن به غیرمعلوم و آشک
 گرداند. نمی بر وي واجبنیز احکام کفار را 

ُقوا َهَذا «: 2باشد می این قبیل از حو این فرمایش رسول اهللا  كَ ا�َّ ْ ْخىَف ِمْن الرشِّ
َ
؛ فَإِنَُّه أ

 تر از راه رفتن مورچهمخفی از این شرك پرهیز کنید، براستی که آن« .»ِل َد�ِيِب انلَّمْ 
 .»باشد می

ل به دو دسته تقسیم فسق و ظلم و جهو چگونه شرك و کفر  ،پس دقت و توجه کن
که صاحبش را از  بخشیکند و  می که کفر است و فرد را از دین خارج بخشیشده است، 
 کند.  نمی دین خارج

 باشد، نفاق اعتقادي و نفاق عملی: می نوعهمچنین نفاق دو 
ن بر منافقین انکار کرده است آدر قررا آن اهللا متعال فاق اعتقادي عبارت است از آنچهن

 . 3ده استکرآنها واجب  قسمت آتش را برترین  و به سبب آن پایین

                                           
يف  ، باباأليامن والنذورتاب ك) وابوداود ١٨٩٦مسنده (يف  )، والطياليس٢/٣٤،٥٨،١٢٥( أخرجه أمحد -١

احللف بغري  ةراهيكيف  ، باب ما جاءالنذور واأليامنتاب كيف  والرتمذي )،٣٢٥١باء (احللف باآل ةراهيك

)، والصحيحة ٢٥٦١رواء (اإليف  األلباينشيخنا  صححهو هذا حديث حسن. :) وقال١٥٣٥اهللا (

 .   يسالمتب اإلكامل ة) طبع٦٢٠٤)، وصحيح اجلامع حديث رقم (٢٠٤٢(

) من حديث ٣٤٧٩( األوسطيف  الطرباين)، و٦/٧٠( ابن أيب شيبة)، و٤/٤٠٣املسند (يف  أخرجه أمحد -٢

 ).٣٦صحيح الرتغيب (يف  األلباينله شواهد حسنه هبا شيخنا و ابی موسی رضی اهللا عنه

َها﴿ فرماید: می 145-144در سوره نساء آیات همانطور که اهللا متعال  -3 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
َ
بِيًنا  لُۡمۡؤِمنَِ�ۚ ٱأ ِ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ ن َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
ِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ  ١٤٤�

ۡركِ ٱ  ٱ �َّ
َ
 نمایانند و هاي ایشان را می گمان منافقان (نشانهبی« ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا  �َّارِ ٱِمَن  ۡسَفلِ ۡ�

ها که خداوند (خونلیحازنند! در خام خود) خدا را گول میبه خیال  دارند و کفر خویش را پنهان می
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 :1باشد که فرمودند می حدیث صحیح در ح نبوي رهنمودو نفاق عملی همچون این 

خلَف و�ذا اؤتُِمَن خانَ  آيةُ «
َ
َث َكَذَب و�ذا وَعَد أ افق سه نشانه من« .»املنافِق ثالٌث إذا َحدَّ

کند و  می خالف وعده دهد می هرگاه وعده ؛گوید می دروغ چیز است: هرگاه سخن بگوید
 .»کند می خیانت ،هرگاه او را امین بدارند

ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ «: 2در حدیث صحیح آمده است نهمچنی
َ
ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن  أ

اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها: إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن، َو�َِذا 
َث َكَذَب، َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر، َو�َِذا َخاَصَم فََجرَ   در اوکس که این چهار خصلت هر« .»َحدَّ

یک خصلت از  دیده شود،ها  آن کس، در او یکی ازدیده شود، منافقی خالص است و هر
 را ترك کند. آن چهار خصلت عبارتند از:که آنزمانی تانفاق دارد 

 کند.  می هرگاه، امانتی به او سپرده شود، خیانت -1
 گوید.  می هنگام صحبت کردن، دروغ -2
 شکند.  می پیمانی ببندد، پیمانش را اگر عهد و -3
  .»گوید می دهد و ناسزا می هنگام دعوا، دشنام  -4

 .شود می باشد که گاهی با اصل ایمان جمع می این نفاق عملی لذا

                                                                                                             
بدین  دارد و براي آنان مهیا میدر آخرت دوزخ را  و نماید اموال ایشان را در دنیا محفوظ می و

حال به نماز بی خیزند، سست ونافقان هنگامی که براي نماز برمیزند. م وسیله) ایشان را گول می
خداي را کمتر  نه به خاطر خدا) و نمازشان به خاطر مردم است؛ کنند (و با مردم ریا می ایستند و می

ترین در پائین گمان منافقان در اعماق دوزخ وند. بیپرداز جز اندکی به عبادت او نمی کنند و یاد می
 .»آنان را برهاند) هرگز یاوري براي آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و مکان آن هستند و

، باب بيان خصال اإليامنتاب كمسلم، و )٣٣، باب عالمات املنافق (اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -١

 .)٥٩املنافق (

، باب بيان خصال اإليامنتاب كمسلم، و )٣٤، باب عالمات املنافق (اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -٢

 .)٥٨املنافق (
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آن اینکه  باشد و می در اینجا اصل دیگريگوید:  می اهللارحمهپس از این امام ابن قیم 
 مان جمعای نفاق و فجور و توحید، تقوا و ایمان، شرك و گاهی در یک شخص، کفر و

 همچونباشد که اهل بدعت  می جماعت ین اصول اهل سنت وتر بزرگ شود. این از می
  اند. قدریه با آن مخالفت کرده معتزله و خوارج و
اي قرار یافتن شعبهي  آن اینکه الزمه باشد و می در اینجا اصل دیگريگوید:  می سپس

باشد، گرچه آنچه در وي  به مومن نمی ،از شعب ایمان در شخص، نامیده شدن آن فرد
کفر در فرد، هاي  اي از شعبهقرار یافتن شعبهي  ایمان است. همچنین الزمه ،استقرار یافته

. کفر است ،باشد، گرچه آنچه در وي استقرار یافته نامیده شدن شخص به کافر نمی
 زماي از شعب علم در فردي، نامیده شدن وي به عالم الهمانطور که از قرار یافتن شعبه

آید که  نمی طب الزم مسائل فقه و در بعضی ازو آگاهی در صورت شناخت  و ؛آید نمی
قرار  اي از ایمان [در فرد کافر] و یااین قرار یافتن شعبه فقیه نامیده شود. و فرد طبیب و یا

آن  نفاق [در فرد مسلمان] مانع از آن نیست که آن شعبه از ایمان، ایمان و یا یافتن کفر و
 گاهی آن فعل بر وي اطالق آن شعبه از نفاق، نفاق نامیده شود. و کفر، کفر و یا از شعبه

َمْن َحلََف بَِغْ�ِ اِهللا «، 1»َ�َمْن تََرَ�َها َ�َقْد َ�َفرَ «شود، همچون اینکه رسول اهللا فرمودند:  می
قَُه بَِما َ�قُ «، 2»َ�َقْد َ�َفرَ  افًا، فََصدَّ ْو َعرَّ

َ
ىَت اَكِهنًا، أ

َ
. پس هرکس صفتی 1»وُل، َ�َقْد َ�َفرَ َمْن أ

                                           
 :) وقال٢٦٢١الصالة ( كتريف  ، باب ما جاءاإليامنتاب ك، الرتمذي)، و٣٥٥، ٥/٣٤٦( أخرجه أمحد -١

 يف)، و١/٢٣١الصالة ( كتاريف  مكتاب الصالة، باب احلك، النسائيهذا حديث حسن صحيح. و

)، ١٠٧٩الصالة ( كفيها، باب من جاء فيمن تر ةالصالة والسن إقامةتاب ك)، وابن ماجه ٣٢٩ربی (كال

) ١/٤٨( كاملستدريف  مك) واحلا١٤٥٤( يف صحيحه ) وابن حبان٦/١٦٧املصنف (يف  ابن أيب شيبةو

يف  محدأعبداهللا بن و يوافقه الذهبو بوجه من الوجوه. ةتعرف له عل سناد الهذا حديث صحيح اإل :وقال

 ).٥٦٤) وصحيح الرتغيب (٤١٤٣صحيح اجلامع (يف  األلباين) وصححه العالمة ٧٦٩( ةالسن

 تخریج آن پیشتر گذشت. -2
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باشد، همچنین شایسته  نمی اسم کافر مستحق مطلقااز صفات کفر از وي صادر شود، 
نیست به کسی که مرتکب عمل حرامی شده، گفته شود: آن عمل را از روي فسق انجام 

بر وي اسم  ،با این عمل حرام فاسق شده است. چرا که با یکبار انجام آن عمل داده و
در او تکرار  و ردهن عمل حرام بر وي غلبه پیدا کآکه آید مگر زمانی نمی فاسق الزم

 . 2»شود
از سلف صالح امت، الزم است به مسائل مهمی  پس از نقل اقوال صحیح و متعدد

 آید، بپردازیم: می که
دشوار، دو ي  باشد. در این حیطه می خطیر و بزرگاي  مساله اول: این قضیه،ي  مساله

 که عبارتند از:اند  گروه دچار لغزش شده
تکفیر، ي  اي که در مساله گونهکنند؛ ب می تبعیتها  آن گروه اول: خوارج و کسانی که از

َوَمن لَّۡم ﴿ اساس فهم ناشی از این آیه: و در آن بسیار غلو کردند و بر مبالغه و افراط کرده
نَزَل 

َ
ٓ أ ُ ٱَ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
و بلکه  تنها حکام را تکفیر نکردند ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

سبب مشایعت و باشد، به  می شان به اجماع مسلمانان ثابتمسلمانان و کسانی را که اسالم
و در نزدشان این مشایعت و  اند. شان از آن حکام، تکفیر کردهجانبداري و طرفداري

-حالیا دست و زبان، تحقق یافته است. درب عملکرد آنان اري، با عدم انکار ظاهريطرفد

باشد. چرا که عدم انکار ظاهري با دست و زبان، مطلقاً به  نمی که این برداشت، صحیح
                                                                                                             

التطري، و ةهانكتاب الك ،بوداودأ) و١/٤٢٣مسنده (يف  سحاق بن راهويهإ)، و٢/٤٢٩( أخرجه أمحد -١

تيان احلائض إعن  يسننها، باب النهو تاب الطهارةك)، وابن ماجه، ٣٩٠٤اهن (كاليف  باب ما جاء

 أخرجهمرفوعا. وله شاهد عن ابن مسعود؛  أيب هريرة) من حديث ٩٠١٦ربی (كاليف  النسائي)، و٦٣٩(

) من ١٦٥٥مسنده (البحر الزخاريف  )، والبزار٨٢٥مسنده (يف  )، والشايش٣٨٢مسنده (يف  الطياليس

الصحيحة يف  األلباينالعالمة  صححهقد و خریأا، وللحديث شواهد سعود مرفوعً حديث ابن م

 ).٥٩٤٢) وصحيح اجلامع (٢٠٠٦رواء () واإل٣٣٨٧(

 .ةالثاني ة) الطبع٣١-٢٥مام ابن القيم رمحه اهللا (صتاب الصالة، لإلكيف  انظر هذا البحث القيم مفصال -٢
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باشد.  نمی اند، که شریعت اهللا عزوجل را تبدیل کردهعناي مشایعت و جانبداري از کسانیم
 حکند، بلکه رسول اهللا  بان، انکاررا ندارد که با دست و زچرا که هرکس توانایی آن

همانطور که در  اند. انکار منکر را بر حسب قدرت و توانایی اشخاص واجب قرار داده

ى َمنْ «فرمودند:  حآمده است که رسول اهللا  س حدیث ابوسعید
َ
ْهُ  ُمنَْكًرا ِمنُْ�مْ  َرأ  فَلْيَُغ�ِّ

ْضَعُف  وََذلَِك  فَبَِقلِْبِه، �َْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  فَِبِلَسانِِه، �َْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  �ِيَِدهِ،
َ
يَمانِ  أ ِ

ْ
 کس ازهر« .1»اإل

و اگر  تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانشرا با دست شما امر منکري را مشاهده کرد آن
انکار  ح. و بلکه رسول اهللا »ایمان استي  درجهترین  نتوانست با قلبش و این ضعیف

باشد، جهاد  رضایت و متابعت و پیروي از کفر و معصیت میقلب که مقتضاي آن عدم 
 حروایت شد که رسول اهللا  سنامیده است، همانطور که در حدیث عبداهللا بن مسعود 

ةٍ  يِف  اهللاُ  َ�َعثَهُ  نيَِبٍّ  ِمنْ  َما« :فرمودند مَّ
ُ
  َ�بِْ�  أ

َّ
ُ  اَكنَ  إِال

َ
تِهِ  ِمنْ  هل مَّ

ُ
ْصَحاٌب  َحَواِر�ُّوَن، أ

َ
 َوأ

ُخُذونَ 
ْ
ْمِرهِ، َو�َْقتَُدونَ  �ُِسنَّتِهِ  يَأ

َ
ْلُُف ها  آن ُ�مَّ  بِأ

َ
  َما َ�ُقولُونَ  ُخلُوٌف  َ�ْعِدِهمْ  ِمنْ  خت

َ
 َ�ْفَعلُوَن، ال

  َما َوَ�ْفَعلُونَ 
َ

 ُمْؤِمٌن، َ�ُهوَ  بِِلَسانِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤِمٌن، َ�ُهوَ  �ِيَِدهِ  َجاَهَدُهمْ  َ�َمنْ  يُْؤَمُروَن، ال
يَمانِ  ِمنَ  َذلَِك  َوَراءَ  َولَيَْس  ُمْؤِمٌن، َ�ُهوَ  بَِقلِْبهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ِ

ْ
هیچ پیامبري « .2»َخرَْدلٍ  َحبَّةُ  اإل

قبل از من نبوده که بر امتی مبعوث گردد مگر اینکه از امتش دوستان و یارانی براي او 
و سپس  کردند می اقتداکردند و به اوامرش  بوده که سنتش را گرفته و بدان عمل می

 کردند و کاري نمی خود عملي  شدند که به گفته می شانجانشینها  آن کسانی پس از
و  جهاد و مبارزه کند مومن استها  آن کس باند که بدان مامور نشده بودند، هرکرد می

جهاد و ها  آن و هرکس با قلبش بااست  جهاد و مبارزه کند مومنها  آن هرکس با زبانش با
خردلی ي  دانهي  و پس از این (مخالفت با قلب) به اندازه باشد می بارزه کند، مومنم

 . »ایمان وجود ندارد اي) (ذره

                                           
 .)٤٩( اإليامنر من كعن املن يالنهون ك، باب بيان اإليامنتاب كمسلم،  أخرجه -١

 ) ٥٠( اإليامنر من كعن املن يون النهك، باب بيان اإليامنتاب ك، أخرجه مسلم -٢
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ْ ٱ﴿ توبهي  سورهي  این مساله را در شرح آیه اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه  َُذٓوا َّ� 
ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ  توضیح داده و سو حدیث عدي بن حاتم  ﴾�َّ

به جز اهللا عزوجل گرفتند هایی  شان را خداگونهکه علما و عبادتگزاران هایی آن گوید: و می
حالل قرار جل حرام کرده و حرام کردن آنچه اهللا عزو گونه که در حالل کردن آنچهبدین

 باشند:  می کنند، بر دو وجه اطاعت میها  آن داده از
 زوجل را تبدیل کرده و با این همهدین اهللا عها  آن دانند می وجه اول آن است کهالف) 

کرده و  اهللا عزوجل حالل کنند و معتقد به تحریم آنچه می و پیروينموده تبیعت ها  آن از
 کهنیو در این امر از روساي خود پیروي کرده با ا باشد. می حرام کرده تحلیل آنچه

که در اینصورت چنین افرادي کفر ورزیده و  اند، انبیاء مخالفت کردهبا دین ها  آن دانند، می
شان نماز گرچه براي روساي اند، شریک قائل شده حبراي اهللا و رسولش در تشریع دین 
بنابراین هرآنکه دیگري را در آنچه که مخالف با  اند. سجده نکردهها  آن نگزارده و براي

داند او بر خالف دین است، تبعیت کند و بدانچه که وي برخالف  می کها ایندین است ب
ها  آن گوید، اعتقاد داشته باشد، همچون کسانی که از می حرهنمودهاي اهللا و رسولش 

 باشد. می کند، مشرك می تبعیت
به حرام بودن حرام و حالل بودن حالل اعتقاد و ها  آن ست کها ب) وجه دوم آن

نند، ک می شان را در معصیت و نافرمانی از اهللا عزوجل اطاعتایمان دارند، لیکن روساي
را عمل گناه و معصیت است ولی باز آنفالن  همانطور که مسلمانی با اینکه معتقد است

دهد، حکم چنین شخصی همچون حکم کسانی است که با این اعتقاد مرتکب  می انجام
 شوند. می گناه

مبحث، نتیجه آن شد که گروه اول در تکفیر کالم در این ي  خالصه، پس از اطاله
  اند. افراط کرده و حاکم و محکوم را با هم، تکفیر کرده

گروه دوم: این دسته کسانی هستند که با گروه اول در تناقض بوده و افراط خوارج و 
کنند، مردود دانسته و حتی که تکفیر کسانی را  می در تکفیر تبعیتها  آن کسانی را که از
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قع شدن در آنچه که شان به اجماع مسلمانان ثابت شده است، به خاطر ترس از واکه کفر
اند؛ و چه بسا که در این روش به برخی از  بر آن بودند، ترك کردهها  آن خوارج و پیروان

اقوال صحیحی که از سلف صالح امت نقل شده آنهم بدون تحقیق انگیزه خاص و عامی 
نصوص و واقعی که ایجاد شده ربط داده شود،  ها، تاساس آن، بین دالل که بایستی بر

   اند. استناد کرده
ي  شان را در این مسالهو از بیان مسائلی که قصد توضیح کنمبدین مقدار اکتفا می

 پردازیم.  می دومي  خطیر و مهم داشتم به مساله
 ا در براهللا عزوجل نازل کرده است، هر دو نوع کفر ر دوم: حکم به غیر آنچهي  مساله

که اگر اي  گونهباشد. ب می گیرد، کفر اصغر و کفر اکبر؛ و این بر حسب حال حاکم می
و بر  اهللا متعال نازل کرده، واجب نیست تقاد باشد که حکم کردن به آنچهحاکم بر این اع

ن حکم که آن حکم اهللا عزوجل است، بدانیست که با وجود علم و یقین به ایناو الزم 
باشد. اما اگر حاکم بر این اعتقاد باشد  می چنین عملی، کفر اکبرکند، بدون هیچ اختالفی 

 اهللا عزوجل نازل کرده، واجب بوده و آن حق و نیکو اساس آنچه که حکم کردن بر
آن، از حکم اهللا عزوجل انکار  این به سبب خواهشات نفسانی و نهوجود  باشد و با می

قبیح شده زشت و ي حرام و مرتکب امربا این عمل عتقد است مو بلکه  سرکشی کند
 باشد.  نمی وي از دیني  است، در این صورت کفر و فسق و ظلمش خارج کننده

حکم کردن به کفر دون کفر خواندنِ  و دلیل  انگیزهکه درواقع  عملی است چنینو تنها 
چنین حکمی  و دلیلباشد. میسلف ي  ائمه از سويغیر آنچه اهللا عزوجل نازل کرده 

باشد که حکم اهللا عزوجل را از پایه و اساس رد کرده و بدان  نمی هرگز متوجه کسی
کند، یا اینکه  می راضی نیست و بلکه حکم شریعت اهللا عزوجل را متهم به نقص یا جمود

باشد. که در مورد  نمی سازد که متناسب با روح عصر می بر شریعت این اتهام را وارد
هیچ اختالفی وجود ندارد که وي مرتکب کفري که صاحبش را از دین  چنین شخصی

ن اینکه شریعت اصلی باشد باشد بی می کند، شده است. بنابراین، تفاوت زیادي می خارج
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و اینکه شریعت محکوم در برابر قوانین  گردد می به سوي آن باز که قضاوت و داوري
 دیگر باشد. 

کس شریعت محکم و استوار را که از بنابراین، هر«د: گوی می اهللارحمهحافظ ابن کثیر  
خاتم پیامبران نازل شده، ترك کند و قضاوت  حجانب اهللا عزوجل بر محمد بن عبداهللا 

شود، چه  می و حکمیت را به سوي غیر آن از شرایع منسوخ دیگر برد، کافر و داوري
را بر و آن برسد کسی که قضاوت و داوري و حکمیت را مخصوص یاسق قرار دهد

 چنین کند، یقیناً به اجماع مسلمانان کافرعت اهللا عزوجل مقدم بدارد؟ که هرکس شری
  »شناسید؟!! اما سوال اینجاست که آیا یاسق یا یاسا را می 1گردد می

یاسق یا یاسا، عبارت است از «گوید:  می حافظ ابن کثیر پاسخ این سوال را داده و
 آن، چنگیز خان،و ترتیب دهنده باشد که واضع  می حکاماي از ا کتابی که شامل مجموعه

را از شرایع مختلف از جمله یهودیت و نصرانیت و اسالم گرفته است و در آن ها  آن
و بدین  اساس نظر و هوي و هوسش آورده است را برها  آن باشد که می بسیاري از احکام
را بر حکم آن پیروي کرده و آنرزندانش شرع و قانونی مقرر نمود که از ترتیب، در میان ف

 .2کردن به کتاب اهللا عزوجل و سنت رسولش، مقدم داشتند
کس بر وجوب حکم تردیدي نیست که هر«گوید:  می اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه  

نازل کرده، اعتقاد نداشته باشد، کافر است،  حاهللا عزوجل بر رسولش  کردن به آنچه
عزوجل پیروي از آنچه اهللا  حالل بداند که در بین مردم، نه با بنابراین کسی که براي خود

باشد، چرا که هیچ  می داند، حکم کند، کافر می را عدلنازل کرده، بلکه بر اساس آنچه آن
که گاهی عدل اي  گونهکند. ب می به حکم عادالنهکردن امتی نیست مگر اینکه ادعاي امر 

باشد. بلکه بسیاري از  می دانند، می را عدلشان آنسفیدانو ریش بزرگان شان آنچهدر دین
 را نازل نکرده است، حکمها  آن شان که اهللا عزوجلاساس عادات منتسبان به اسالم بر

                                           
 .)١٣/١١٩النهاية (و البداية -١

 .)٢/٦٧ثري، (كتفرس ابن  -٢
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اوامري که برخی خود وضع  مانندو  نشینانی که در گذشته بودندکنند، همچون بیابان می
قادند که این اوامر همان چیزي و بر این اعت کنند می کرده و در میان خود از آن اطاعت

 باشد. می و این نیز کفر که شایسته است به جاي کتاب و سنت بدان حکم شود؛است 
که جز به عاداتی که اطاعت حالیدراند  بدین ترتیب بسیاري از مردم اسالم آورده 

ها  آن اگرکنند. بنابراین  حکم نمی اند، شان جاري کردهامر کرده و در بینها  آن شوندگان به
این،  وجود باشد و با نمی بدانند که حکم کردن جز به آنچه اهللا عزوجل نازل کرده، جایز

را اهللا عزوجل نازل  ه و بلکه حکم کردن برخالف آنچهملتزم شد به آن عادات و رسوم
 .1باشند می گرنه افرادي جاهلباشند و حالل بدانند، در اینصورت کافر می کرده

 شیخ االسالم: اما معناي کالم 
د و در نباش می ند که در ظاهر به غیر شریعت ملتزم و پایبنداز مسلمانان کسانی هست

کنند؛ اما این عمل را  می بینشان براساس عادات و آداب و رسومی که جاري است، حکم
دهند، بلکه گاهی این عمل از روي جهل یا شبهه یا  نمی از روي رد کردن شریعت، انجام

شان، زند. بر همین اساس شایسته نیست که به مجرد عمل ظاهري می سرها  آن تاویل از
شان منافی گرچه عملشان کفر باشد، تکفیر شوند. تا اینکه بدانند و بفهمند که عمل

بعد از ها  آن باشد. بدین ترتیب هرکس از می شان به شریعت اهللا عزوجلحقیقت التزام
دالیل شرعی، بر عملش اصرار ورزد، کافر حجت و فهمیدن ي  تعریف و بیان و اقامه

 رنده این عمل نامیده است. اباشد. بلکه در این صورت شیخ االسالم، وي را حالل شم می
 پس از ذکر بسیاري از آیات قرآن اهللارحمهو عالمه قرآنی محمد امین شنقیطی 

د، گرد می نهایت وضوح روشن پیشتر ذکر کردیم، دربا نصوص قرآنی که «گوید:  می
که در واقع شیطان این قوانین را بر زبان  -کنند  می کسانی که از قوانین وضعی پیروي

مبناي مخالفت با آنچه اهللا عزوجل بر زبان فرستادگانش تشریع کرده، به  دوستانش، بر

                                           
 .)٥/١٣٠( ةالنبوي ةمنهاج السن -١
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شان نیست و این جز از کسانی که اهللا تردیدي در کفر و شرك -عنوان قانون نهاده است 
پس  »زند. نمی حو کرده و وي را در برابر نور وحی کور کرده، سرعزوجل بصیرتش را م

که واجب است میان  بدان«گوید:  می مهمی را ذکر کرده وي  از این عالمه شنقیطی نکته
و زمین است و میان ها  آسمان نظام و قوانین وضعی که مقتضاي تحکیم آن، کفر به خالق

باشد، تفصیل قائل شد. و  نمی اهللا عزوجلنظام و قوانینی که تحکیم آن مقتضی کفر به 
 شوند:  می توضیح این مطلب آن است که قوانین به دو دسته تقسیم

 قوانین اداري و شرعی: 
ثبت و ضبط امور و دقت و استواري امور است، ها  آن اما قوانین اداري که مقصود از

و از صحابه و  باشد یها نم آن گونه مانعی براينباشد، هیچ به روشی که مخالف با شریعت
 مخالفت نکرده است. و عمر بن خطابها  آن کس بابودند هیچها  آن کسانی که پس از

چنین  حکه در زمان رسول اهللا بسیاري از این نوع، عامل بود، درحالیبه قوانین  س
نوشت، تا  می قوانینی نبود. همچون اینکه اسامی سپاهیان را به منظور ثبت اسامی در دیوان

کسانی را که غائب و حاضرند، بررسی کند. بنابراین همچون این امور اداري که به سبب 
و با شریعت مخالفتی ندارد،  گردد می اتقان و اطمینان و بهتر انجام شدن امور مقرر

امور بر ي  و از این قبیل است تنظیم امور موظفین و تنظیم اداره در آن نیستلی اشکا
نوع از قوانین و تنظیمات وضعی،  ی نداشته باشد، که اینروشی که با شریعت مخالفت

 باشد.  نمی و از قواعد شرعی مبتنی بر مراعات مصالح عمومی خارج الی در آنها نبودهشکا
و زمین ها  آسمان اما نظام و قوانین شرعی که مخالف با تشریع و قانونگذاري خالق

 و زمینها  آسمان رزیدن به خالقکفر و ها، آنو قضاوت و داوري به  تحکیمسپردن است، 
و اینکه بایستی  ر مورد برتري مرد به زن در میراثانصافی د بی باشد. همچون ادعايِ می

ل و از این قبی به هر دو یک مقدار سهم داده شود؛ هر دو در بحث میراث مساوي باشد و
و اینچنین  ؛باشد می و اینکه طالق ظلمی در حق زن است ادعاي ظلم بودن تعدد زوجات
گذاري در مورد هوس؛ تحکیم این نوع نظام و قانونادعاهاي پوچ و برخاسته از هوي و 

شان در سطح جامعه، کفر ورزیدن به و دینها  اشخاص و اموال و آبرو و نسب و عقل
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باشد که  می و زمین بوده و نافرمانی و تجاوز به نظام و قوانین آسمانیها  آسمان خالق
که او داناتر به را وضع کرده است درحالیخلوقات را آفریده است، آنمي  کسی که همه

باشد. اهللا عزوجل پاك و منزه است از اینکه همراه او تشریع کننده و  می شانمصالح

مۡ ﴿ :قانونگذاري دیگر باشد
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ شاید « 1﴾�َّ

بدان اجازه  اهللاند که  معبودهائی دارند که براي ایشان دینی را پدید آورده آنان انبازها و
 .»خبر است؟) بی از آن نداده است (و

اند  علما اجماع کرده«گوید:  می اهللارحمهبن باز و شیخ بزرگوار ما عبدالعزیز بن عبداهللا 
باشد  می بهتر و نیکوتر از حکم اهللا عزوجلاهللا س بر این اعتقاد باشد که حکم غیرککه هر

بهتر و  حاز هدایت و روش رسول اهللا  ح یا اینکه هدایت و روش غیر رسول اهللا
کس بر که هراند  باشد. همانطور که اجماع کرده می باشد، چنین شخصی کافر می نیکوتر

به یا تحکیم  حاین اعتقاد باشد که براي شخصی از مردم خارج شدن از شریعت محمد 
براي کسی «: 3گوید می . و نیز2»باشد می جایز است، چنین شخصی کافر و گمراه غیر آن،

 حکه بر این اعتقاد باشد که احکام و قوانین و نظرات مردم، بهتر از حکم اهللا و رسولش 
باشند، یا اینکه ترك حکم اهللا متعال و  می باشد، یا اینکه شبیه و همانند یکدیگر می

بهتر است و به جاي آن احکام و قوانین وضعی بشري را حالل بداند، اگرچه  رسولش
تر است، ایمانی براي  تر و عادالنه معتقد باشد که احکام و قوانین اهللا عزوجل بهتر و کامل

  »او نیست.
کس بر مبناي خوار هر«گوید:  می اهللارحمهو شیخ بزرگوار ما محمد بن صالح العثیمین 

بر اساس آنچه اهللا عزوجل نازل کرده، حکم نکند، یا اینکه بر این  ،دانستنشمردن و حقیر 

                                           
 .)٩٣، ٤/٩٢ضواء البيان (أ -١

 .)١/٢٧٤( ةمقاالت متنوعو جمموع فتاوی -٢

مابعدها) ط و ٣٩الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا (ص  ةلسامح »يم رشع اهللا ونبذ ماخالفهكوجوب حت«رساله  -٣

 داراملسلم.
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، چنین است تربهتر و سودمندها  انسان براي حاعتقاد باشد که حکم غیر اهللا و رسولش 
شخصی کفري خارج کننده از دین ورزیده است و کافر گشته است و از میان چنین 

کنند تا  می ت اسالمی براي مردم، وضعاشخاصی کسانی هستند که قوانین مخالف شریع
 .1»اینکه منهج و روشی آسان در اختیار مردم باشد تا مردم در مسیر آن حرکت کنند

 آن است که اهللارحمهو از جمالت زیباي شیخ محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف  
باشد، وضع قانونی ملعون به جاي آنچه  می از انواع کفر اکبر که آشکار و واضح«گوید:  می

با زبان عربی روشن و آشکار نازل کرده تا اینکه از  حکه روح االمین بر قلب محمد 
 بیم دهندگان باشد و با آن در بین جهانیان حکم کند و هرگاه با یکدیگر اختالفي  جمله

 .2»باشد می کردند، به سوي آن بازگردند،
جداي از کسی که عالم است، تصور کند که شخصی، رو ممکن نیست عاقلی، این از

وجل بر او حکمی را فرض کرده، ولی که دین اهللا عزباشد مومنی صادق و بر این اعتقاد 
و با اراده و اختیار، حکم  ا تغییر داده و از آن روي گرداندحکم اهللا عزوجل راین وجود  با

 به اسالم و ایمان حکم کند. و پس از این، به چنین شخصی  دیگري را جایگزین آن کند
 بدانیم که مناط کفر کسانی که غیر شریعت اهللا عزوجل بر عالوه بر این الزم است

ست که این قضاوت و حکم را بپذیرند و بدان ا شود، آن می حکم شده و تحمیلها  آن
 شوند، همانطور که گذشت.  می نیز کافرها  آن راضی باشند که در اینصورت

ري غافل مهم دیگي  شایسته است پس از تقریري که گذشت، از مساله سوم:ي  مساله
حکم کردن به کفر شخصی معین، بایستی به همراه تحقق شروط و  نشویم و آن اینکه:

و به خوبی اندیشه  ه در این امر شتاب زده عمل نکنیمانتفاء موانع باشد و واجب است ک
خاص و عام هاي  صحیح با انگیزهي  ادله کرده و نیز بر عملی ثابت با دریافت و اشراف بر

آن، باشیم تا اینکه دالیل شرعی را در مکان نادرست آن گواه نگیریم و بدین ترتیب در 

                                           
 .)١/٣٦املجموع الثمني ( -١

 ) ط دار املسلم.٥يم القوانني (ص كرساله حت -٢
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معصیت و گناهی بزرگ واقع نشویم و یا اینکه بدون علم از جانب اهللا عزوجل سخن 
 گفته و حکم برانیم. 

آن است  »اعالم الموقعین«یزش و از کلمات زیباي امام ابن قیم در کتاب شگفت انگ 
براي مفتی و حاکم و قاضی، امکان فتوي و حکم کردن وجود ندارد، مگر «گوید:  می که

 زمانیکه برخوردار از دو نوع فهم باشد: 
ي  واقع شده به وسیله ستاي استنباط علمی حقیقت آنچهفهم واقع و فقه آن در را -1

 ها، تا اینکه کامالً بدان احاطه پیدا کند.  و عالمتها  قرائن و نشانه
و آن عبارت است از فهم  ع شده، واجب است.فهم حکمی که در آنچه واق -2

 حکمی که اهللا عزوجل بر اساس آن در کتابش یا بر زبان پیامبرش در مورد
یک بر دیگري [تطبیق ده، حکم کرده است و سپس تطبیق هرکه رخ دااي  مساله

رخ داده با آن حکم و نیز تطبیق حکم با  آنچه اتفاق افتاده که اي  مساله واقع و
 .1است]
بزرگ از مسائل اي  مساله و در واقع این انی، مساله بسیار خطیر و مهم استبرادر ایم

  اند. باشد که امت در آن اختالف کرده می بزرگ اصولی
ر بیان بت قدم دتان کالمی دقیق و زیبا از شیخ االسالم و المسلمین، ثادر اینجا براي

براستی من بیش از «گوید:  می که کنم می نقل اهللارحمه حق و نصرت دین، ابن تیمیه
 کسی از اینکه به شخص معینی از مردم، نسبت کفر و فسق و معصیت داده شود، نهیهر
که دانسته شود که بر وي حجتی (قرآن و سنت) اقامه شده که هرکس کنم. مگر زمانی می

شود. براي این امت  می کاراهی کافر و گاهی فاسق و گاهی گنهکند، گبا آن مخالفت 
 خطایش بخشیده شده است و این خطا مسائل خبري، قولی و مسائل عملی را نیز در بر

 کردند می گیرد و پیوسته سلف صالح امت در بسیاري از مسائل با یکدیگر اختالف می
 داد.  نمی و فسق و معصیت و گناه بر دیگري، شهادت کفرها  آن یک ازکه هیچدرحالی

                                           
 .)٨٨، ١/٨٧عالم املوقعني (إ -١
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، نقل شده به صورت مطلقدر باب تکفیر گویم، اقوالی که از سلف صالح و ائمه  می 
باشد. لیکن واجب است که بین کالمی که  می حق مثال کسی که چنین و چنان بگوید،

از مسائل اي  مساله گفته شده و تطبیق آن بر فردي معین تفاوت قائل شد و این اولین
باشد، چرا که  می ي وعید اصولی بزرگ بود که امت در آن اختالف کردند و آن مساله

 إِنَّ ﴿ فرماید: می باشد. همچون اینکه اهللا عزوجل نصوص قرآن در باب وعید مطلق می
ِينَ ٱ ۡمَ�َٰل  �َّ

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
که با این مضمون  یدیگر نصوص و ]١٠النساء: [ 1﴾ُظۡلًما ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيَأ

کس چنان عملی انجام دهد، براي وي چنان عقوبتی است. این نصوص، هر وارد شده که:
کس هر :اند باشند که گفته می باشد و به مانند سخنان برخی از سلف صالح مطلق و عام می

 چنین بگوید: وي چنان است. 
توبه، یا باشد، که یا سبب آن  می گاهی حکم وعید در مورد شخصی معین ملغی

شوند و یا  می که موجب بخششهایی  کند، یا مصیبت می حسناتی که گناهان را محو
که گاهی شخصی اي  گونهباشد، ب وعید میي  باشد. و تکفیر از جمله می شفاعتی مقبول

باشد  می فرمودند، حگوید، تکذیب آنچه رسول اهللا  معین و مشخص گرچه کالمی که می
که آشنایی کامل به اصول عقاید اسالمی  است مسلمان چنین شخصی تازهلیکن گاهی 

کند که دسترسی به علم  می ندارد، یا اینکه مسلمانی است که در صحرایی دور زندگی
نداشته و نیز علما بدو دسترسی ندارند، که چنین شخصی در چنین حالت و وضعیتی به 

ي اقامه گردد؛ و گاهی شود، تا اینکه حجت بر و نمی سبب انکار آنچه انکار کرده تکفیر
 را نشنیده و یا اینکه شنیده اما در نزد وي ثابتاي  مساله نیز شخص نصوص مربوط به

داند که موجب شده آن نص را  می با نص دیگري در تعارضرا آن باشد. و یا اینکه نمی
که در را حدیثی ا این تاویل مرتکب خطا شده است. و من همیشه تاویل کند گرچه ب

گاه از ورد شخصی است که گفت: هرکنم که در م می در این مورد ذکر باشد می صحیحین
و سپس مرا در دریا رها کنید چرا که به اهللا  مرا بسوزانید، جسد مرا خُرد کنیددنیا رفتم، 

                                           
 .خورند ستمگرانه می ناحق وبیگمان کسانی که اموال یتیمان را به  -1
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دهد که کسی از  می سوگند اگر دست اهللا عزوجل به من برسد، قطعا مرا عذاب دردناك
ه است. پس از اینکه وي مرد، با وي چنین کردند. چون در جهانیان را آنچنان عذاب نداد

پیشگاه اهللا عزوجل حاضر شد، اهللا متعال به وي فرمود: چه چیزي موجب شد تا این عمل 
.  این شخص در 1را انجام دهی؟ آن مرد گفت: ترس از تو؛ پس اهللا عزوجل او را بخشید

این  ذره شدن شک کرده و بلکه برقدرت اهللا عزوجل مبنی بر بازگرداندن وي پس از ذره 
ولی باشد،  می اتفاق مسلمانان کفره و این اعتقاد ب شود نمی اعتقاد بود که دیگر بازگردانده

 که مومن بوده و از اهللا عزوجلدانست، درحالی نمی رااین شخص بدان جاهل بوده و آن
 . ترسید که او را مجازات کند و بدین سبب اهللا عزوجل او را بخشید می

و نیز کسی که از اهل اجتهاد و مجتهد بوده و به سبب تاویل، عمل یا قولی خالف  
که وي از کسانی است که بر متابعت و حالیعقاید اسالمی مرتکب شده باشد، دراصول 

باشد، سزاوارتر به مغفرت و بخشش از چنان شخصی  می حریص حپیروي از رسول اهللا 
 .2»باشد می که ذکر آن گذشت،

باشد، بلکه  نمی کس که به چیزي از مظاهر کفر ملبس گردیده، مطلقاً کافربنابراین هر 
 و میان حکم بر فاعلی که با ارتکاب آن عمل کافر یستی میان حکم بر فعل که کفر استبا

 یک از دو حکم، متفاوت و مختلفتفاوت قائل شد. چرا که شرایط هر شود یا نه می
 . 3باشد می

باشد و این شریعت است که به کفر  می م بر فعل، ظاهر و آشکارگونه که حکبدین
بودن آن عمل حکم کرده است اما در مورد فاعل، بایستی به قصد وي که منجر به آن 

                                           
لُواْ َكَ�َٰم ﴿ تاب التوحيد، باب قوله تعالی:ك، البخاري أخرجه -١ ن ُ�بَّدِ

َ
ِۚ ٱيُرِ�ُدوَن أ ) من حديث ٢٧٥٦( ﴾�َّ

 .)٣٤٨١، ٣٤٧٨( البخاريانظر صحيح و مرفوعاً  ةهرير أيب

 ) بترصف يسري.٢٣١ -٣/٢٢٩( شيخ اإلسالمجمموع الفتاوی ل -٢

دهد اما با  روست که گاهی شخصی عملی را که در نصوص کفر نامیده شده، انجام میو این از آن -3
 گردد. (مترجم)  . کافر نمیعمل کفري، به سبب عذر به جهل و..وجود ارتکاب آن 
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عمل شده توجه شود، چرا که در واقع حقیقت نیت است که ثواب و عقاب و مدح و ذم 
ر این مقام گفته شود: اقتضاي وجود ندارد که د این امکانباشد. و نیز  می مبتنی بر آن

شرط کردن نیت در حکم به کفر شخص معین، معلق کردن حکم به تکفیر، بر روشن 
کس این امکان وجود ندارد که باطن او را بداند و یا باشد و براي هیچ می شدن امر باطن

بر آن اطالع یابد. چرا که ظاهر و باطن در نزد اهل سنت و جماعت متالزم یکدیگر 
 و انتفاء موانع.  د، لیکن با وجود فراهم آمدن شروطباشن می

و  کفر شخصی معین، شروطی محقق گردد بر این اساس بایستی قبل از حکم کردن به
 شود. نمی به مجرد انجام فعل ظاهري تکفیر

 گردد:  می که این شروط در محقق شدن دو امر خالصه 
 جهل یا تأویل نباشد.  که معذور بهاي  گونهاقامه حجت بر آن شخص خاص، ب -1
 که به سبب تقیه معذور بوده باشد. اي  گونهمکره نباشد، ب -2

 این موضوع احتیاج به توضیح بیشتري دارد: 
آن که حجت فرستاده شده [قرشود مگر زمانی نمی گوییم، شخص معین تکفیر می پس

وي عرضه را به خوبی فهمیده باشد تا شبهاتی که بر و سنت] بر وي رسیده باشد و آن
گردد،  می را نفهمد، محققحجت، گرچه آني  شده زائل گردد. و این سخن که اقامه

را فهمیده و گردد مگر بر کسی که آن نمی باشد؛ بلکه حجت اقامه می سخنی نادرست
 را بداند، اما اینکه پس از فهمیدن و فهم کردن حجت، به وسیله آن هدایتمقصود آن

باشد. شیخ  می حجت خارجي  دیگر است که از مناط اقامهشود یا نه، این حکمی  می
کتاب و سنت بر آن داللت دارند که اهللا عزوجل «گوید:  می اهللارحمهاالسالم ابن تیمیه 

کند مگر پس از اینکه رسالت بدو ابالغ شده باشد، پس کسی که  نمی کسی را عذاب
که رسالت به طور اجمالی شود و کسی  نمی رسالت به طور کلی بدو نرسیده باشد، عذاب
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شود، مگر به سبب انکار  نمی و بدون برخی از تفصیالت آن به وي رسیده باشد، عذاب
 . 1»آنچه از حجت فرستاده شده که بر وي اقامه گردیده است

جاهل و خطاکار این امت، گرچه عملی «گوید:  می اهللارحمهو قاضی ابوبکر بن العربی 
 گردد، چرا که وي معذور به جهل و خطا نمی ك یا کافرکفري یا شرکی انجام دهد، مشر

ح و گردد بر وي به صورت آشکار و واض می باشد مگر اینکه حجتی که تارك آن کافر می
ردد و وي از آن سر باز زند و ابهامی نباشد، بیان گ روشن که در آن هیچگونه پوشیدگی

و از مسائلی است که اجماع روشن و آشکار  را که جزء بدیهیات دین اسالم استچه یا آن
 . 2»داند، انکار کند می رابدون دقت و تامل آنباشد و هر مسلمانی  می و قطعی بر آن

نُتۡم َ� ﴿ و در تفسیر قرطبی در تفسیر این کالم اهللا عزوجل:
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
أ

همانطور که کافر جز با اختیار کردن ایمان پس «: 3آمده است ]٢احلجرات: [ ﴾٢�َۡشُعُروَن 
کفر را که قصد شود، همچنین به اجماع، مومن تا زمانی نمی و برگزیدن آن بر کفر، مومن

 گردد. و همچنین کافر، به سبب آنچه که نمی را اختیار نکرده است، کافرنداشته و آن
د که از حقی که دانسته روي باش می روباشد (بلکه کافر بودن وي از آن نمی داند، کافر نمی

  »گردانده است).
پس از شناخت آنچه « گوید: می در رد بر بکري اهللارحمهو شیخ االسالم ابن تیمیه 

که ایشان براي امتش، به فریاد خواندن  دانیم می با آن آمده، ضرورتا حرسول اهللا 
 از مردگان را مشروع قرار نداده است، چه خواندن انبیاء و چه صالحین و چه غیر هیچیک

و نه به لفظ استعاذه و پناه  لب یاري کردن و نه به الفاظ دیگرنه به لفظ استغاثه و ط ها. آن
براي امتش سجده کردن به  حو نه به الفاظ دیگر؛ همانطور که رسول اهللا ها  آن بردن به

ده را مشروع قرار نداده است. و نیز مانند این امور را مشروع قرار نداده میت و مرده و زن
                                           

  .)١٢/٤١٣جمموع الفتاوی، ( -١

 .)٥/١٣٠٧حماسن التاويل للقاسمی ( انظر: -٢

 .ةتب العلميك). ط دارال١٦/٢٠٣) (٢احلجرات،  ةتفسري القرطبی (لسور -٣
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دانیم که این  می این امور نهی کرده است وي  از همه حدانیم رسول اهللا  می است، بلکه
اما  اند، را حرام اعالم کردهآن حشرکی است که اهللا عزوجل و رسولش ي  اعمال از جمله
علم نسبت به آثار رسالت، تکفیر بسیاري از متاخرین بدین جهل و قلَّت ي  به سبب غلبه
 ايیکالم وح اند، باشد، تا اینکه بر ایشان، در مورد آنچه مخالفت کرده نمی سبب ممکن

 .1که رسول اهللا با آن از جانب اهللا متعال آمدند، تبیین و روشن گردد
شرك شده و  شیخ االسالم بیان کرد که وي کسی را که ملبس به چیزي از مظاهر

کند.  نمی مرتکب آن گردیده تا زمانیکه حجت فرستاده شده بر وي اقامه نگردد، تکفیر
چرا که امکان آن وجود دارد که وي جاهل بوده و حجت شرعی به وي نرسیده باشد، یا 

باشد،  می که به سبب آن معذوراي  شبهه اینکه آن عمل شرکی را از روي تاویل، به علت
 تا اینکه آن شبهه زائل گردد. انجام داده است 

 من ذکر اما آنچه دشمنان در مورد«گوید:  می اهللارحمه عبدالوهابو شیخ محمد بن 
کنم، یا اینکه جاهلی را که بر  می تکفیر اساس ظن و گمان پی در پی کنند، که من بر می

خواهند مردم  می کنم، این بهتان بزرگی است که با آن می حجت نشده، تکفیري  وي اقامه
 . 2»را از دین اهللا و رسولش، متنفر سازند

 و اما دروغ و بهتان همچون اینکه«: 3گوید می به شریفاش  در رساله اهللارحمهو شیخ 
و هجرت به سوي ما را بر کسی که قادر به  کنیم می گویند: ما به طور عمومی تکفیر می

کنیم و نیز کسی را  می نکند، تکفیر دانیم و کسی را که تکفیر می اظهار دینش باشد، واجب
کنیم. و همچون این سخنان و بلکه سخنانی بدتر و بیشتر از آن؛  می که نجنگد، تکفیر

آن مردم را از دین ي  باشد که به وسیله می این سخنان بهتان و دروغیي  که همهدرحالی

                                           
  .)٣٧٦(ص  ة، البن تيمييركالرد علی الب -١

  .)٥٨( ةلفات الرسائل الشخصيؤجمموع م -٢

. للشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن ٢٩مام ص ذب علی الشيخ اإلكالرد علی من يف  مصباح الظالم -٣

 حسن آل الشيخ.
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عبدالقادر و نیز بتی بر قبر  را  که بتی ما کسانی کهدارند. زمانی می باز حاهللا و رسولش 
 شان و نبود کسی کهکنند، به سبب جهل می عبادتها  آن را بر قبر احمد بدوي و امثال

کنیم، چگونه کسی را که به اهللا عزوجل شرك نورزیده،  نمی کند، تکفیر را آگاهها  آن
دانیم؟  می که به سوي ما هجرت نکند و تکفیر نکند و قتال نکند، کافردرصورتی
  »ا تو پاك و منزه هستی، این بهتان بزرگی است.پروردگار

کرده  تاکید ین حکم شیخش، امام محمد بن عبدالوهابو شیخ عبداللطیف در مورد ا
این امر را مقرر و  - عبدالوهابیعنی شیخ محمد بن  - اهللارحمهیخ ما ش«گوید:  می و

حجت ي  و جز پس از اقامه بیان کرده استها  آن موافق با علماي امت و براساس اقتدا به
کرد، حتی که وي در مورد تکفیر جاهلی  و واضح و روشن شدن دالیل شرعی تکفیر نمی

 . 1»کرد می آگاه کند، توقف که کسی نبود وي راکه از بندگان قبور بود، زمانی
 در ابالغ حجت معتبر است، عدم امکان جهل آنچهما آشکار گردید،  بنابراین بر

باشد. و این به منظور  و این جز با علم به حال شخص بر وجه مخصوص نمی باشد می
تاکید بر آن است که آیا حجت شرعی که فرستاده شده به طور یقینی بر وي ابالغ گردیده 

 یا اینکه بدو نرسیده است. 
شبهات ناشی از تاویل اشتباه و ي  باشد، ازاله می در ابالغ حجت معتبر و نیز آنچه

گردد، به خاطر  دارد، حجتی را که بر وي اقامه میاي  شبهه باشد. زیرا آنکه می نادرست
و رد  حکند، آنهم بدون اینکه قصد تکذیب رسول اهللا  می تاویل اش، موافقت آن با شبهه

کند که آن مفهوم حجتی است که بر وي  می و بدین ترتیب گمان شریعت را داشته باشد؛
باشد، چرا که وي در  می شخصی به سبب تاویلش معذورابالغ گردیده است. و اینچنین 

یده، که یقینا بدانیم که وي حجتی را که بدو اقامه گردحقیقت خطا کرده است، البته زمانی
 باشد.  داند؛ و این منهج سلف صالح امت می نمی را حاللتکذیب نکرده و مخالفت با آن

                                           
 .٣٢٥، ٣٢٤مام ص الشيخ اإلذب علی كالرد علی من يف  انظر: مصباح الظالم -١
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باشد  می تکفیر شخصی معین، شروطیبراي «گوید:  می اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه 
د؛ و تکفیر مطلق مستلزم باشد که بایستی منتفی گرد می که بایستی تحقق یابد و نیز موانعی

که شروط تحقق یافته و موانع منتفی گردد. این مساله با باشد مگر زمانی نمی تکفیر معین
( من  -ن نصوص عام گردد که امام احمد و عموم ائمه، که ای این توضیح بیشتر روشن می

 کردند اما می ذکر را مطلق  -نان بگوید، کافر است قال کذا فهو کافر) هرکس چنین و چ
گفتند، به طور مشخص و معین  می نصوص چنین و چناناین بیشتر کسانی را که مطابق 

اما اینکه از امام احمد در این باب دو «گوید:  می ... سپس شیخ االسالمکردند  نمی تکفیر
روایت ذکر شده، بایستی در آن تامل و دقت شود یا اینکه نیاز به تفصیل دارد و آن اینکه: 

دلیل بر وي بوده که ي  هر آنکه امام احمد وي را به طور معین تکفیر کرده به سبب اقامه
کس را ست. و هرردیده اشروط تکفیر در وي تحقق یافته و موانع آن در حق وي منتفی گ

به سبب منتفی بودن شروط و عدم انتفاء موانع  ،که امام احمد به طور معین تکفیر نکرده
 مطلق بودن کالمش در بحث تکفیر علی سبیل العموم در حقش بوده است و این توضیحِ

 . 1»باشد می
دچار معتبر، در مقابل شخصی که ي  حجت بایستی هر نوع شبههي  بنابراین در اقامه

کند،  می حجت و دالیل شرعی اقتضاء شبهه وي را از اعتقاد به آنچه شبهه شده و آن
اي  شبهه اساس که بازهم آن حجت اقامه شده را بربازداشته، زایل گردد. وگرنه درصورتی

باشد.  می ده، تاویل کند، به سبب زایل نشدن شبهه معذورکه دارد و آن شبهه برطرف نش
 و شراب نوشیدن وي و حالل شمردن آن بر س قدامه بن مظمون در این مورد داستان
خواست که حد را بر وي  سکه عمر بن خطاب . و زمانی2باشد می اساس تاویل، مشهور

جاري کند، قدامه گفت: این حق براي شما وجود ندارد که بر من شالق زده و حدي 

                                           
 .)٤٨٩ -١٢/٤٧٨جمموع الفتاوی ( -١

السنن يف  البيهقي) و٥/٥٦٠الطبقات (يف  ) وابن سعد٢٤٣، ٩/٢٤٠املصنف (يف  رواه عبدالرزاق -٢

  .)٣/٢٢٠( ةصاباإليف  وردها احلافظ ابن حجرأو )٣/٨٤٢،٨٤٣( ةتاريخ املدينيف  ) وابن شيبه٨/١٦(
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ِينَ ٱَ�َ  لَۡيَس ﴿ فرماید: گفت: اهللا عزوجل می گفت: چرا؟ قدامه سجاري کنید. عمر  َّ� 
ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ْ  ل�َّ در پاسخ وي گفت: در  سعمر  ]٩٣املائدة: [ ﴾ُجنَاٞح �ِيَما َطعُِمٓوا

کردي، از آنچه که اهللا  می تاویل دچار خطا و اشتباه شدي، اگر تقواي الهی را پیشه
به شالق  س ر بن خطابسپس عم کردي. عزوجل بر تو حرام کرده، اجتناب و دوري می

 زدن وي امر فرمود.
باشد که حجت در بحث تحریم شراب، بر وي ابالغ شده  می یکی از صحابه س قدامه

فهمند. لیکن وي نهی تحریم  باشد که لغت قرآن را خوب می می و نیز از جمله اعرابی
معتقد بود که تحریم که بر وي عارض شده بود، تاویل کرده و اي  شبهه شراب را به سبب

 خاص کرده است و به سبب این فهمرا مائده آني  سورهي  عامی که در آیه ذکر شده، آیه
وي را به سبب  س را نوشیده و عمریه، با اعتقاد حالل بودن شراب، آناز آو برداشت 

 که حالل دانستن شراب کفر اکبرنوشیدن شراب تکفیر نکرد [درحالیحالل شمردن 
م بودن چرا که حالل شمردن شراب توسط وي از روي تکذیب حکم حراباشد]  می

 بود.  شراب، یا رد کردن آن نبود و بلکه فقط از باب تاویل اشتباه و نادرست
که این امر زمانی«گوید:  می س ابن تیمیه در مورد حالل شمردن شراب توسط قدامه

صحابه اتفاق کردند که  ذکر شد او و علی بن ابی طالب و سائر س براي عمر بن خطاب
شراب خوردن) وي را شالق بزنند.  تحریم شراب، اعتراف کرد (فقط به دلیلاگر وي به 

حجت بر وي و دفع شبهه بر حالل شمردن آن اصررار ورزید، وي ي  و اگر پس از اقامه
 . 1»را (به سبب حالل شمردن حرام) بکشند

عنوان مانعی که همگی اشخاص با الزم است بدانیم امکان معذور بودن و عدم آن به 
باشد و بلکه امکان معذور بودن و  نمی منضبطامري شان در آن مساوي باشند، تنوع حال

باشند  می معذوراي  شبهه که گاهی برخی از مردم بااي  گونهباشد. ب می عدم آن امري نسبی

                                           
 .)١١/٤٠٣(جمموع الفتاوی  -١
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بب متفاوت د و این به سنباش نمی که برخی دیگر از مردم با همان شبهه معذورحالیدر
بودن احوال مردم و آشکار بودن آثار رسالت یا اخفاي آن و یا به سبب احوال خاصی که 

باشد. و هر زمان که تاویل در امري ظاهر  ها می این شخصی معین را احاطه کرده و مانند
شود و هر زمان که تاویل در امري  می معذور دانستن، محدودي  و آشکار باشد عرصه

گردد. اما در حالت اکراه  می معذور دانستن وسیعي  باشد، دایره و عرصهمخفی و پوشیده 
بدیهی است که اهللا عزوجل، احدي را جز کسی که در معرض اکراه واقع شده باشد، در 

ِ  َمن﴿ فرماید: می داند، اهللا عزوجل نمی کفر ظاهري معذور ِ ٱَ�َفَر ب إِ�َّ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ  �َّ
ۡ�رِهَ 

ُ
ِ  ۥَوقَۡلُبهُ  َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ ِ�ۡ  ِ َح ب ن َ�َ َصۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن  لُۡ�ۡفرِ ٱَوَ�ِٰ�ن مَّ

ِ ٱ ُهُم  َ�ٰلَِك  ١٠٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  �َّ َّ�
َ
ْ ٱبِ� ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ ۡسَتَحبُّوا نَّ  �ِخَرةِ ٱَ�َ  �ُّ

َ
َ ٱَوأ َ� َ�ۡهِدي  �َّ

شوند  می شان کافرکه پس از ایمان آوردنسانیک« ]١٠٧-١٠٦النحل: [ ﴾١٠٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱ
 در همان حال گردند و می اجبار) وادار به اظهار کفر بجز آنان که (تحت فشار و -

آري! چنین کسانی که سینه خود را براي پذیرش مجدد  -شان ثابت بر ایمان است هاي دل
(در دنیا)  اهللاپذیرند)، خشم  به دلخواه خود دوباره کفر را می (ودارند  می کفر گشاده

عذاب  و اهللاو (در آخرت، کیفر و) عذاب بزرگی دارند. این (خشم  شود می گریبانگیرشان
 دهند و می بزرگ) بدان خاطر است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح

  .»گرداند نمی ه سوي بهشت) رهنمودگروه کافران را (ب اهللا و دارند می ترشگرامی
که تظاهر به کفر کرده  برداشته شدن وصف کفر از شخصیپرواضح است که براي 

 گرنه با تظاهر به کفر، قطعا کافره وي در معرض اکراه بوده باشد، واست، بایستی ک
 گردد.  می

این احکام را به طور خالصه و دقیق بیان کرده  اهللارحمهشیخ محمد بن صالح العثیمین 
این اساس قبل از حکم کردن بر مسلمانی به فسق یا کفر، واجب است که  بر«گوید:  می و

 به دو امر توجه گردد:
داللت کتاب یا سنت بر اینکه آن قول یا عمل که از وي سرزده، موجب کفر و  -1
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 شود.  می فسق
یا آن عمل را انجام داده  سخن را گفته و انطباق آن حکم بر شخصی معین که آن -2

و موانع منتفی  در حق وي کامل شدهکه شروط تکفیر یا تفسیق اي  گونهاست، ب
 گردد.

به و آگاه تحقق یابد آن است که وي عالم  شروطی که الزم استترین  و از مهم
دد، مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت که به سبب آن منجر شده تا کافر و یا فاسق گر

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ فرماید: می باشد. چرا که اهللا عزوجل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  ]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

راه ضاللت براي او) مبر دشمنانگی کند، بعد از آن که (راه) هدایت (از اکسی که با پی«
و (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که (به  روشن شده است

با همان کافرانی  گردانیم (و می رهنمود ،شود و) دوستش داشته است می دوزخ منتهی
با  گردانیم و می به دوزخش داخل گرفته است) ونمائیم که ایشان را به دوستی  می همدم

  »دوزخ چه بد جایگاهی است! و سوزانیم می آن
ُ ٱَ�َن  َوَما﴿ فرماید: می و نیز ا َ�تَُّقوَنۚ إِنَّ  �َّ َ لَُهم مَّ ٰ يُبَّ�ِ ِ�ُِضلَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ

َ ٱ ٍء َعلِيٌم  �َّ حکمتی که دارد)  خداوند (به سبب عدالت و« ]١١٥ التوبة:[ ﴾١١٥بُِ�ّلِ َ�ۡ
لغزش  در برابر اشتباه و سازد (و نمی گمراه ،هیچ وقت قومی را که هدایت بخشیده است

گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را  نمی شانعذاب کنند، به عقاب و می ناشی از اجتهادي که
مبر) براي آنان ااشکال، توسط پی شبهه و بی آشکار (و بپرهیزند روشن وها  آن که باید از

  .»گمان خداوند آگاه از هر چیزي استبیان کند. بی
خود، در آنچه کفر و فسق ي  بدون اراده نع تکفیر آن است که مسلمانو از جمله موا

مختلفی دارد. همچون اینکه بر آن کفر و یا هاي  است، واقع گردد که این نیز صورت
. و از این جمله است کسی که فکرش بسته شده و به سبب فسق، اکراه و اجبار شده باشد

گوید؛ سپس شیخ  می داند چه نمی ها، این شدت خوشحالی یا ناراحتی و یا ترس و مانند
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 تکفیر، صحیح آن است که هریکي  گوید: اما مساله می گوید: شیخ االسالم می ابن عثیمین
از امت محمد که اجتهاد کرده و قصد و نیت وي رسیدن به حق بوده، ولی دچار خطا و 

. و هرآنکه براي شود می شود. بلکه خطا و اشتباه وي بر او بخشیده نمی اشتباه شده، تکفیر
با آن آمده، بیان شده و آشکار گردد و پس از آن به دشمنی با  حرسول اهللا  وي آنچه

و راهی جز راه  نکه راه هدایت براي وي روشن گشتهپس از ایبرخیزد،  حرسول اهللا 
کس از هوي و هوسش پیروي باشد و هر رد، چنین شخصی کافر میمومنان در پیش گی

باشد که گاهی  می کاری کند و بدون علم سخن بگوید، گنهکرده و درطلب حق، کوتاه
یئات و گناهانش باشد که بر س هایی می فاسق بوده و گاهی براي وي حسنات و نیکی

 . 1»شود ترجیح داده می
نیز تفاوت میان عمل و کسی  را گفته ووضیح تفاوت میان سخن و کسی که آنبا این ت

شود؛ بنابراین، هر سخن یا عملی که فسق و یا کفر باشد،  می را انجام داده، دانستهکه آن
گونه نیست که به گوینده و یا انجام دهنده آن، براساس آن، حکم به فسق یا کفر شود. این

و  کند می چیزها را مشاهدهترین  د، عجیبدر روش مردم در این باب، بنگرو هرآنکه 
و پناه  وجل و درخواست هدایت و ثبات برحقدر پناه بردن به اهللا عز اش شدت نیازمندي

 . 2شناسد می حراف،بردن به او از گمراهی و ان
 حکم کردن بر شخصی معین، تانی و تامل و عدم شتابزدگی واجب بنابراین به هنگام

باشد و الزم است که پیوسته این  می و سخن نگفتن بدون علم و عدل واجب است

رَ  إَِذا«که فرمودند:  دآور شویمرا یا ح نبوي رهنمود َخاهُ  الرَُّجُل  َ�فَّ
َ
 بَِها بَاءَ  َ�َقدْ  أ

َحُدُهَما
َ
  قَاَل، َكَما اَكنَ  إِنْ «و در روایتی آمده است که:  .»أ

َّ
گاه هر« .3»َعلَيْهِ  رََجَعْت  َو�ِال

                                           
 .)١٢/١٨٠جمموع الفتاوی ( -١

 .ةالسن ة) ط مكتب٩٠، ٨٧سامئه احلسنی للشيخ ابن عثيمني (أبترصف من القواعد املثلی يف صفات اهللا و -٢

) ومسلم، كتاب اإليامن، باب ٦١٠٤ويل فهو كام قال (أخاه بغري تأأخرجه البخاري، كتاب األدب، باب من كفر  -٣

 ) واللفظ له.١١١) (٦٠خيه املسلم: ياكافر (حديث أليامن من قال إبيان حال 
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و در  »گردد. می شخصی برادر مسلمانش را تکفیر کند این کفر به یکی از آن دو باز
به جا باشد، (حکمی که از جانب وي صادر اش  چنانچه گفته«روایتی آمده است که: 

گونه نباشد کفر به خودش ناحق بوده و وي ایناش  ارد است) اما اگر گفتهگشته، و
لغزش را  از اهللا عزوجل، ثبات بر حق، و عصمت از »گردد. می بازگشته و خودش کافر
 . »باشد دار آن و تواناي بر آن می عهده خواهانیم، براستی که او

ل کند و عم را اقتضا میتوحید وجوب تحکیم شریعت ي  اما بعد؛ عزیزانم، پس عقیده
از مقتضیات با تمام گستردگی آن زندگی مختلف جوانب  به احکام شریعت اسالمی در

اسالمی آن است که این جامعه به منظور ي  بارز جامعهي  باشد. و اولین نشانه می توحید
به پا خیزد، عبودیتی اش  جوانب زندگی در تمام اهللا عزوجل به یگانگی،و بندگی عبودیت 

را شکل داده و ایجاد کرده است. و این و محمد رسول اهللا آن ال إله إال اهللا ه شهادتک

عبودیت در جانب اعتقادي پدیدار شده، همانطور که در شعائر تعبدي ظاهر گشته است و 
 همانطور که در شرایع دیگر نیز جلوه پیدا کرده است. 

تنها براي اهللا اي  بنده نداشته باشد،بدین ترتیب آنکه اعتقاد به وحدانیت اهللا عزوجل 

ُ ٱَوقَاَل ﴿ فرماید: می باشد، اهللا متعال نمی عزوجل ْ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ � ٱَ� َ�تَِّخُذٓوا َما ُهَو إَِ�ٰهٞ  ثۡنَۡ�ِ إِ�َّ
َٰي فَ  َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَوَ�ُ  ٥١ رَۡهُبونِ ٱَ�ِٰحٞد فَإِ�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�َغۡ�َ  ّ�ِينُ ٱَوَ�ُ  ۡ�

َ
ۚ أ ِ ٱَواِصًبا َ�تَُّقوَن  �َّ

است که دو معبود دوگانه براي خود برنگزینید، بلکه  فرموده اهللا« ]٥٢-٥١النحل: [ ﴾٥٢
زمین  وها  آسمان در هآنچ بس. تنها از من بترسید و تنها وپس است اي  یگانه معبود اهللا

اطاعت  و قانونگذاري حق اوینداري و (کار) همواره (تعیین نحوه) د و است از آن اوست
قوانین تکوینی  و اهللاالزم است. پس (وقتی که عالَم هستی از آنِ  انقیاد از وي واجب و و
 »ترسید؟ می اهللاهمگان از اوست) آیا از غیر  انقیاد همه چیز و اطاعت و تشریعی و و

- عزوجل و یا کسی به همراه او جلز اهللاکسی که شعائر تعبدي را براي کسی ج و

إِنَّ  قُۡل ﴿ فرماید: باشد، اهللا متعال می نمی اهللا عزوجلي  جالله قرار دهد، در واقع بنده
ِ رَّبِ  ُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
َو�َِ�ٰلَِك أ
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نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من  :بگو« ]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
و  یکی نیست به من چنین امر شده استاو را شر آن پروردگار جهانیان است. اهللا،براي 

  .»من از نخستین مسلمانانم
گیرد، در  می از طریق رسول اهللا، فرا ئع و قوانین را از کسی جز اهللاو نیز کسی که شرا

مۡ ﴿ فرماید: می باشد، اهللا متعال نمی عزوجلاهللا ي  بنده فقطواقع 
َ
ْ لَُهم  أ ُٰٓؤاْ َ�َُعوا لَُهۡم ُ�ََ�

َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱّمَِن 
ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ آیا معبودانی دارند که بدون اذن اهللا آئینی « ]٢١الشوری: [ ﴾�َّ

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: و نیز می »اند؟ ساختهها  آن براي َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما
ْۚ ٱفَ  را اجرا کنید و شما از احکام الهی آورده است آن آن چه پیامبر براي« ]٧احلرش: [ ﴾نَتُهوا

بر هر مسلمانی واجب  ،بنابراین .»آن چه شما را از آن بازداشته است از آن دست بکشید
باشد،  می است که به قوانین وضعی که مخالف و متضاد با شریعت پروردگار مخلوقات

را انکار کرده و تا اذعان نکرده و بدانها گردن ننهد و بر وي واجب است که آن اقرار و
 حد توانش با آن مبارزه کند. 

تاب کرده، بشارت  بی شان را شکسته ودوست دارم کسانی را که حزن و اندوه قلوب
که با ریخته بشارت به این ا مالک نبوده و در اختیار ندارند؛که چیزي از امور ر یآنان دهم،

شدید، به فضل اهللا عزوجل امت هاي  شدن آروزها در این شب تاریک و در این تاریکی
ان بینم که به سوي اهللا متعال بازگشته و به صورت عملی شروع به انتقال از بحر می را

 به بانگ و فریاد بحران کرده است.  ،بانگ و فریاد
و اینک  کنند درپی ایجاد شده و رشد میهاي بیداري اسالمی مبارك، پیاینک گردان

و اینک قلوب عموم مسلمانان هر عملی از عملیات  باشند می جوانان پسر و دختر مسلمان
کند. در وقتی  می رده و ردتخریب و هدم و تبعید و ویرانی و در هم شکستن را انکار ک

باشد  می اهللا عزوجلي  گري و الحاد در هم شکسته شده؛ و این وعدهاباحیهاي  که پرچم

ْ نُوَر  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ ﴿ فرماید: می باشد. اهللا متعال می اهللا متعال حق و راستي  و وعده وا
ِ ٱ ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ

َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ ِيٓ ٱ ُهوَ  ٨ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ِ  ۥأ َودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب
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را  اهللاخواهند نور  می« ]٩-٨الصف: [ ﴾٩ لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱ
است، هرچند که کافران  خویش نوري  کامل کننده هللاشان خاموش کنند ولی اهاي دهان اب

دوست نداشته باشند. اوست آن خدایی که پیامبر خود را همراه با هدایت و دین راستین 
  .»تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان دوست نداشته باشند بفرستاد

دانم تا  می دار این مسئولیت و حامل این امانت و من هر مرد و زن مسلمانی را عهده
حرکت و تالش و  نکند و ازه از همین االن براي دین اهللا عزوجل حرکت کرده و تنبلی ک

جهادش براي دین اهللا عزوجل نکاسته و گمان نکند که دین تنها مسئولیت داعیان و 
سربازي براي  اشند، بلکه بایستی بداند، او خودب دار آن میفقط عهدهها  آن علماست و

اهللا دار و نگهبان و محافظ دین تو اي زن مسلمان، پردهباشد؛ و  می دین اهللا عزوجل
 عزوجل هستی؛

پس برخیزید که وقت عمل فرا رسیده؛ برخیزید، متحد و شانه به شانه، با اتفاق،  
بدون ارتکاب منکري براي تغییر این منکر بزرگ و اساسی؛ با حکمت عمیق و پند و 

ا و رفتاري ستودنی و عملی با اطمینان اندرز نیکو و سخنان رقیق و مالئم و اخالقی گوار
 و نو. 

پس برخیزید و امانت را بر دوش حمل کنید و پرچم توحید را باال برید. اسالم را با 
 تمام معنا و مقتضیاتش بر مردم تعلیم داده و بیاموزید. 

مان را زنده ي اسالم که در شرایط کنونی، امتبرادرانم، به منظور عملی جدي در راستا
کنم، داشته باشید، تا اینکه کسی ادعا  می ند، بایستی که فهم خوبی در اموري که ذکرگردا

داند و ابعاد مختلف  نمی شناسد و مسئولیت خود را نمی نکند که وي عصر خود را
 کند:  نمی را که مکلف بدانهاست، دركاش  وظیفه
 بایستی که درك و شناخت دقیقی در مورد حقیقت اسالم و حقیقت جاهلیت -1

داشته باشید، تا اینکه از نظر علمی، فهم، تفکر و رفتار، مسلمان باشید، همانطور 
بزرگی از ي  و بدین ترتیب مزین به بهره ز نظر قلبی و عاطفی مسلمان هستید؛که ا
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جوانب مختلف امور زندگی را بر فهم و کفایت اسالمی الزم باشید، تا اینکه 
ریعت و قواعد آن هدایت کنید و بدین منظور و مقصد اسالم و فهم روح ش مبناي

اسالم ي  حیات بازگردانید، همانطور که نیروهاي اولیه یتواقع ترتیب اسالم را به
و بلکه براي همه دنیا  اند گونه بودند؛ تا براي دشمنان دین که تازه جوانه زدهاین

جوانب ي  و ترقی در همه اسالم دینی است که سعادت و پیشرفتثابت کنید که 
کند؛  می را دریافت کرده و بدان ملتزم گردیده، تضمینیات را براي هر آنکه آنح

 و هرگز این عمل صورت .باشد می و این تنها ادعا نیست، بلکه واقعیتی ملموس
سازي کادرهایی متخصص از ر با فهم صحیح و عمل جدي و آمادهپذیرد مگ نمی

 زندگی. هاي  اي از عرصه مسلمان در هر عرصه
است که به نشر دعوت و تعریف کامل و شامل اسالم در بین صفوف عوام بر شم -2

را مزین ها  آن شان زدوده شده وهمت ورزید تا اینکه تاریکی جهلو توده مردم 
شان شان گردانید. و تا اینکه ناپاك از پاك برايبینه در امر دیندلیل و حجت و به 

با رفتار و عملکردتان اي  گیرد مگر نمی تبیین گردد؛ و هرگز این عمل صورت
کنید. بر ما الزم است که اسالم را با رفتار و اخالق و  می کسانی که به دین عمل

کسی که دعوت داده و سخن  مان براي مردم تفسیر کنیم، زیرافهم و اعمال
ین ضرر را متوجه دعوتش تر بزرگ کند، با این رفتار، نمی که عملگوید درحالی می

باشد که موجب کشت بذر نفاق  می ین تناقض بین قول و عملکرده و در واقع ا
گرداند، بنابراین این امر نیازمند  می گردد و اطمینان مردم به ما را زایل می در قلوب

َها ﴿ باشد. می اخالص در نیت و صدق در عمل ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ�  �َّ

ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢َ�ۡفَعلُوَن  ْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ ن َ�ُقولُوا
َ
اي « ]٣-٢[الصف:  ﴾٣أ

گوئید که خودتان برابر آن  می ! چرا سخنی (به دیگران)ایدکه ایمان آوردهکسانی
خودتان برابر آن عمل نکنید، موجب کینه  کنید؟ اگر سخنی را بگوئید و عمل نمی

  .»گردد می اهللاخشم عظیم  و
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تان در جهت رسیدن به اسالم، در حالی باشد که در ابزار دوستان من، نباید تالش -3
باشید. چرا که اسالم، بر  می و به کارگیري وسایل رسیدن به اسالم از آن منحرف

ه است، بلکه بر ي ضعیف و قواعدي متزلزل بنا نشدها ستون ناسالم یاهاي  پایه
یق و صبري جمیل باشید، چرا که شما واجب است که بر علمی دقیق و فهمی عم

باشد. ما  می را خواستاریم، اهدافی بزرگ و اساسیها  آن اهدافی که محقق شدن
 تصحیح عقیده و عبادت و تحکیم شریعت را داریم. ي  اراده

 با آن آمده، حبه طور خالصه: هدف ما بازگرداندن مردم به اسالمی که رسول اهللا 
پس هیچ گامی را براي اسالم برندار، مگر  اند. فهمیدهرا آن باشد، نه اسالمی که دیگران می

سلف صالح،  منهج و روش مبناي با حسابی دقیق و حکمت و بصیرت و فهمی عمیق بر
پس از این نیز  گر (منهج سلف) باشد.مان موافق با این منهج هدایتتا اینکه گام ابتدایی

آن و ي  ر نتایج گام قبلی و بررسی ثمرهگام جدیدي را برندارید مگر پس از بازبینی و مرو
که در آن ها  و ضعفها  بررسی آنچه از کوتاهیآري، آنچه که با آن و بر آن بوده است. 

تا اینکه بدانیم و  التی که با آن مواجه شده، دانسته شودتا اینکه موانع و مشک ه،بود
اهللا علیهم چیره  چگونه ممکن است بر این موانع در مسیر التزام به منهج سلف رضوان

 شد؟

ه منجر به مانعی در این امور بدان سبب است که گامی را کي  دوستان من، همه
سبب آن بار  نداشته باشد، تکرار نکنیم، یا اینکه بهاي  هو هیچگونه فاید مسیرمان گردد

که حرکت است تحدیاتی ترین  از خطرناكاین به نظر من،  دیگر دچار خطا نشویم و
ستنتاج کامل خطاهاي برخی از عدم او این به خاطر  باشد؛ می با آن مواجه اسالمی معاصر

-مند نمیبهرهها  آن ها از که با بررسی خطاها و لغزش باشدهایش در اینجا و آنجا میگروه

 باشد.  می و تردیدي نیست که این نیازمند دیدگاهی وسیع شود.
که باشد  می از مهمترین بندها معتقدم که این بند از قید و بندهاي این منهج عملی -4

گیري سالح و اعمال زور به منظور تغییر اوضاع؛ عبارت است از: دوري از به کار
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که  اي باشد که منجر به ثمره می چرا که همچنین این روش نوعی از شتابزدگی
یک از باشد. و این امري است که هر نمی شود و سودمند نمیرود آن می انتظار

را لحاظ را حفظ کند، بایستی آنها  آن خواهم می ه از اهللا عزوجلجوانان انقالبی ک
راه، ولی ترین  و در واقع این تالشی است براي رسیدن به هدف از کوتاه کنند

روشهاي ي  از همه تر بزرگ بلکه عاقبت این امر و ضرر آن بسیار ،صحیح نیست
 ه، بهره بگیریم. که بر امت گذشتهایی  باشد و تمنا دارم که از تجربه می دیگر

مردم را علنا به اسالم دعوت دهید و قلوب را و  آري دعوتتان را علنی نشر دهید
و این با سالح اخالق نیکو  جاهلیت به سوي اسالم بازگردانید را ازدگرگون سازید و آن

صادقانه و حکمت بلیغ و پند و اندرز  پسندیده و صفات پاکیزه و رفتارهاي  و ویژگی
ه و مقصود عجله نکنید، چرا که این مراحل، در نتیجي  و بعد از همه گردد؛ می نیکو میسر

کس در رسیدن به چیزي قبل از موعد مقررش شتاب ورزد، با محروم شدن از آن هر
دینش  کس برکند و هیچ نمی زدگی احدي عجلهجل با شتابگردد و اهللا عزو می مجازات

تر نیست، پس بایستی که ما بذر صحیح ا غیرتبها  آنبه  نسبت و اولیائش از اهللا عزوجل
اساس فهم سلف صالح امت، بکاریم و نتایج را به  را مطابق و موافق با کتاب و سنت بر

 ، واگذاریم. است اهللا عزوجل که مالک تمامی امور
ذیب کنندگان، از جانب اهللا و در هالك شدن تک در هدایت شدن مردم عجله نکنید

بگویید: پروردگارا، بسیاري از مردم را دعوت دادیم، جز اندکی و  متعال شتاب نورزید
و نگویید: پروردگارا بسیار صبر کردیم پس چرا عذاب  مان را استجابت نکردند؛دعوت

و این امر  هرگز این در شان و منزلت ما نیست؛کنی؟  نمی خود را بر ظالمان نازل
بر اهللا عزوجل رعایت در براباشد و شایسته است که ادب را  می مخصوص اهللا عزوجل
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َ� ﴿ دهد. می امور را به اهللا عزوجل واگذاریم، که او هرچه بخواهد انجام کنیم و تمام
ا َ�ۡفَعُل وَُهۡم �ُۡ�  َٔ �ُۡ�   . ]٢٣األنبياء: [ 1﴾٢٣لُوَن  َٔ ُل َ�مَّ

 جز با قلوبی که متوجه اهللا عزوجل بوده و در پی دنیا و کسب جاه و مقامها  و دعوت
 و تنها با دعوت دادن، خواستار وجه اهللا عزوجل و در پی رضاي اوست اقامه باشد نمی

ِ  قُۡل ﴿ گردد. نمی ۡدُعٓواْ إَِ�  ۦَ�ِٰذه
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ نَا۠ َوَمِن  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ ِ ٱوَُسۡبَ�َٰن  �َّ نَا۠  �َّ

َ
َوَمآ �

 این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی وبگو: « ]١٠٨يوسف: [ ﴾١٠٨ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن 
 را منزّه (از انباز و اهللا و باشند) خوانم و پیروان من هم (چنین می می اهللابینش به سوي 

کسی و چیزي را  باشم (و نمی من از زمره مشرکان و مدان می ها) یدیگر ناشایست نقص و
 .»انگارم) نمی اهللاشریک 
ِينَ ٱوَ ﴿ ۚ �نَّ  �َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا َ ٱَ�َٰهُدوا  ]٦٩بوت: كالعن[ ﴾٦٩ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱلََمَع  �َّ

 را آنان کنند، جهاد ما دین) (پیروزي راه در و ایستند تالش به ما (رضایت) براي که کسانی«

 قطعاً و گردانیم می خویش) هدایت و حمایت مشمول (و رهنمود خود به منتهی هاي راه در

 .»بهروزند) و پیروز ،باشد ایشان صف در اهللا که کسانی (و است نیکوکاران با اهللا
 با را؛ حاجت قضاي آداب حتی بیاموزد، ما به را چیز همه تا آمده اسالم که بدانید  -5

 منظور به استوار قواعدي و سالم هایی پایه وضع از که است ممکن آیا این وجود

  باشد؟ کرده غفلت اسالم، مبناي بر متیحکو و دولت بناي

 به اسالمی حرکت هر بر و عام طور به اسالمی، بیداري زندانفر از یکهر بر بنابراین

 دقیق فهمی خالل از مگر نکند، بزرگی یا کوچک حرکت هیچ که است واجب خاص، طور

 باشد. می دین موضوع که چرا شرعی، قواعد و ضوابط اساس بر عمیق بینشی  و درایت و

                                           
کسی  شود، و بازپرسی نمی گیرد (و کند، مورد بازخواست قرار نمی خداوند در برابر کارهائی که می« -1

 در افعال و گیرند (و حق خُرده گیري ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می
 .»است)سؤال بسیار  اقوالشان جاي ایراد و
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 رسیدن فرا از قبل چیزي آوردن بدست در کسهر که چرا نکنید، عمل شتابزده یجنتا در 

 .1گردد می مجازات آن، از شدن محروم با کند، عجله آن، موعد

ـــــحوتنا  ـــــل ص ـــــا جي ـــــذأي  ریأن أ كعي
 

ـــــف مـــــن بعـــــد اإل يف   خـــــاء متزقـــــاالص
 

 تـــــــاب اهللا فجـــــــر صــــــادقك يف كلـــــــ
 

ــــــداه و  ــــــاتبع ه ــــــف ـــــــا كدع ــــــن فرق  مم
 

ــــ ــــول يف كل ــــدو كرس ــــو الــــذ ةق  يفه
 

ـــــــدق و  ــــــــابالص ـــــــع ختلف ـــــــق الرفي  اخلل
 

ـــــل صـــــحوتنا ســـــتبقی شـــــاخما ـــــا جي  ي
 

ــــــ  ــــــی بالتزام ــــــوف تبق ــــــمقا كو لس  اس
 

 که ببینم اینکه از دهد، پناه را تو که خواهم می عزوجل اهللا از ما، بیدار و انقالبی نسل اي«

 پس است، صادق فجري قرآن در برایت اید.گشته جدا هم از صفوف در برادري زا پس

 الگوي و اسوه پیامبرت کن. رها کند می انگیزي تفرقه که را کسی و کن پیروي راآن هدایت

 و بزرگ ما، انقالبی و بیداري نسل اي باشد. می واالیی اخالق و صدق به مزین که توست
 »ماند. خواهی مرتبه بلند و عزت با دین، به التزامت با و ماند خواهی باعزت

 باشد: می دعا و تضرع که پایانی وصیت ماا
 و گرفته خدمت به خودش دین براي را ما که خواهم می عزوجل اهللا از پایان، در و

 مانروزي نیکو فرجامی و گرداند روشن مسلمین عزت و اسالم نصرت با را مانچشمان

 را مومنش بندگان و کتاب و دین و گرداند. مانروزي عمل، و فهم و علم نیز و گرداند

 باشد. می آن سرپرست و دارعهده او که براستی دهد. یاري و تنصر

                                           
 .١٨٤افراح، حممد حسان، طبعه دارالسلم ص و جراح ةانظر: خواطر علی طريق الدعو -١
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 مقدمه:
 اصل این شروط 

 در تیر سرعت همچون که اي کلمه تنها توحید، ي کلمه که گردید بیان گذشته فصل در

 راآن که کسانی از بسیاري که وقتی رد آنهم باشد، نمی گردد، جاري زبان بر حروفی قالب

 از یزن و است مقید بدانها توحید ي کلمه که باشندمی مهمی شروط از غافل کنند، می تکرار

  باشند. می غافل باشند، آن نطق به ونرمق است واجب که آن مقتضیات
-برمی در را زندگی جوانب تمامی که باشدمی کامل و شامل منهجی توحید ي کلمه لذا

 بدان وي جوارح و اعضا و کند یقتصد قلب با و بگوید زبان با راآن که کسی پس .گیرد

 پس و است شده عزوجل اهللا دین وارد حیاتش مختلف جوانب تمام با و کامالً گردد، زمتلم

 عزوجل اهللا احکام به ملتزم حیاتش از بخشی در تنها که نیست وي منزلت و شان در این از

 از ترتیب بدین و باشد عاري عزوجل اهللا براي بندگی و عبودیت از یگر،د جوانب در و باشد

 و زندگی ها آن با و کرده اختیار و نموده انتخاب دیگر قوانین و اوضاع و هابرنامه و ها روش

 و کرده جاري زبان بر را »اهللا إال إله ال« که کسی شان این براستی کند. تنظیم را حیاتش

 نیست. باشد، فهمیده راآن مقتضاي و دانسته راآن معناي

 وارد »اهللا إال إله ال« بگوید کسهر گویند: می مردم برخی شد: گفته اهللارحمه حسن به

 وارد کند، ادا راآن فرض و حق و بگوید اهللا إال إله ال کسهر گفت: حسن شود؟ می بهشت

 .1شود می بهشت

 پاسخ در وي نیست؟ »اهللا إال إله ال« بهشت کلید و مفتاح آیا شد: گفته منبه بن وهب به و 

 دندانه داراي که کلیدي با اگر پس باشد، می هایی دندانه داراي مگر نیست کلیدي هیچ گفت:

                                           
 ) للطربی.                    ١/٢٢٠( البخاريرشحه لصحيح يف  ابن بطال هعزاو )٦( مايلاأليف  ،يالشجر أخرجه -١
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  .1شود نمی گشوده برایت بهشت گرنهو گردد می باز برایت بهشت درِ آمدي، بود،
 بر مطلق د،باش یکی سبب و حکم کهزمانی« :2که است آن فقه اصول در مقرر قواعد از و

 و حکم در که دیگري نصوص و گردد ذکر مطلق نصوصی هرگاه پس گردد. می حمل مقید
 »گردد. می حمل مقید نصوص بر مطلق نصوص گردد، ذکر باشد، یکی ها آن با سبب
 به شدن وارد که هستند آن بیانگر و اند شده وارد توحید فضل در که شریفی احادیث و

 گونهاین باشند، می »اهللا إال إله ال« توحید و اخالص ي کلمه به مرتبط آتش، تحریم و بهشت

 ها آن که شده اشاره مورد این در دیگري مطلق احادیث که باشند می مطلق احادیث احادیث،

  است. کرده شروطی به مقید را

نَّهُ  َ�ْعلَمُ  وَُهوَ  َماَت  َمنْ « فرمودند: ح اهللا رسول مثال: عنوان به
َ
َنَّةَ  َدَخَل  ،ال إله إال اهللا �

ْ
 »اجل

  »شود. می بهشت وارد نیست، یگانه خداي جز یحق بر معبود هیچ که بداند و بمیرد هرکس«

ْشَهدُ « فرمودند: نیز و
َ
نْ  أ

َ
�ِّ  ،ال إله إال اهللا أ

َ
  اِهللا، رَُسوُل  َو�

َ
 َشاكٍّ  َ�ْ�َ  َ�بْدٌ  بِِهَما اهللاَ  يَلىَْق  ال

  ِ�يِهَما،
َّ

َنَّةَ  َدَخَل  إِال
ْ
 من و ندارد وجود یکتا خداي جز یحق بر معبود که دهم می گواهی« .»اجل

 در و کند مالقات را عزوجل اهللا  شهادت دو این با اي بنده هر هستم، خدا رسول و فرستاده

  .»شد خواهد بهشت وارد ندهد، راه دل به تردیدي آن

َائِِط  َهَذا ءِ َوَرا ِمنْ  لَِقيُت  َ�َمنْ « فرمودند: طوالنی حدیثی در س ابوهریره به و
ْ
 �َْشَهدُ  احل

نْ 
َ
تُهُ  قَلْبُهُ  بَِها ُمْستَيِْقنًا ال إله إال اهللا أ ْ َنَّةِ  �رَشَّ

ْ
 مالقات دیوار این پشت در که را کسهر« .»بِاجل

                                           
 )٣/١٣١١(فتح، » إال اهللاال إله «المه كان آخر كتاب اجلنائز، باب من ك، معلقا، البخاري أخرجه -١

 ١٩٠الصفات ص و سامءاأليف  البيهقي) و٤/٦٦( ةاحللييف  بو نعيمأ) و١/٩٥بري (كالتاريخ اليف  وصلهو

 حسنه ابن حجر رمحه اهللا. و )٢٩٧٢( ةاملطالب العالييف  امكمسنده يف  هسحاق بن راهويإو

 ةصول الفقه علی روضأ ةركبعدها) ومذوما  ٣/٤لآلمدی (ام كح) واإل٢٦٢( انظر: املستصفی للغزايل -٢

 ) ط داراليقني. ٤١١الناظر: للشنقيطی (
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 یقین بدان دلش در و ندارد وجود عزوجل اهللا جز حقی بر معبود هیچ دهد: گواهی که کردي

  .»بده بشارت بهشت در شدن داخل به را او باشد داشته

َحدٍ  ِمنْ  َما« فرمودند: نیز و
َ
نْ  �َْشَهدُ  أ

َ
نَّ  ال إله إال اهللا أ

َ
ًدا  َوأ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ  ِمنْ  ِصْدقًا ا�َّ

  قَلِْبِه،
َّ

َمهُ  إِال ُ  َحرَّ  دهد گواهی اخالص و صداقت روي از و قلب ته از کسهر« .»انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ

 جهنم آتش متعال اهللا اوست، ي فرستاده محمد و نیست عزوجل اهللا جز حق به معبودي که

   .»کند می حرام او بر را

ْسَعدُ « فرمودند: و
َ
 قَلْبِِه، ِمنْ  َخالًِصا ،ال إله إال اهللا قَاَل  َمنْ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  �َِشَفاَعيِت  انلَّاِس  أ

وْ 
َ
 روي از که است کسی قیامت، روز در من شفاعت به نسبت مردم ترین بختنیک« .»َ�ْفِسهِ  أ

  .»نیست عزوجل اهللا جز حقی به معبود هیچ بگوید: باشد، قلبش از برخاسته که اخالصی

َ  فَإِنَّ « فرمودند: و مَ  قَدْ  ا�َّ ِ  وَْجهَ  بَِذلَِك  يَبْتيَِغ  ،ال إله إال اهللا: قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ىلَعَ  َحرَّ  ا�َّ

 خواستار آن گفتن با که اهللا إال إله ال ي گوینده بر را آتش عزوجل اهللا براستی« .»عزوجل

 .»است گردانیده حرام باشد، اهللا وجه دیدار
 بیان ،هاست آن به مقید توحید ي کلمه که را یهایدقی و هاطشر احادیث این ي همه 

 گردد، جاري بانز بر که نیست اي کلمه تنها توحید، ي کلمه که است آن بیانگر و کند؛ می

 و تتبع و استنباط و استقراء اساس بر قیدها، و هاطشر این و دارد. قیدهایی و شرایط بلکه
 یکهر براي که دید خواهیم لذا است. شده گرفته سنت و کتاب از صحیح، دالیل در سیبرر

 را شروط این که آنچه ح اهللا رسول صحیح احادیث و عزوجل اهللا کالم از شروط، این از

 مردم است شایسته که را عملی توحید حقیقت ها آن ي همه و باشد می کند، می ثابت و تایید

 إله ال ي کلمه کردن جاري مجرد توحید، حقیقت که آنند بیانگر و کنند می تاکید باشند آن بر

 و صادق مخلص، آن به نسبت گوید، می راآن که کسی بایستی بلکه باشد نمی زبان بر اهللا إال

 به عالم خالصه، طور به یا باشد. آن حدود و نواهی و اوامر و مقتضیات و شروط به عالم

 و داشته یقین بدان قلبش و باشد؛ کرده، حرام و حالل که را آنچه یعنی آن حالل و حرام
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 اهللا هب ایمان که چرا باشد، داشته ندارد، راه آن در هرگز شکی هیچگونه که جازم ایمانی بدان

 و ایمان؛ ي همه از است عبارت یقین و باشد نمی سودمند و مفید یقینی، علم بدون عزوجل
 به و کند قبول اش زندگی امور ي همه در راآن و داشته کامل مالتزا توحید، ي کلمه به بایستی

 با و باشد دارا را عزوجل اهللا از ضایتر و عزوجل اهللا با محبت نهایت ها، این ي همه همراه

 چیز آن گرچه باشد؛ متمایل دارند، دوست ح رسولش و اهللا آنچه به جوارح و اعضا و قلب

 و بغض آن به نسبت ح رسولش و اهللا آنچه هر از نیز و باشد؛ وي هوس و هوي با مخالف
 بدان هوسش و هوي گرچه کند، گردانیروي و اعراض دانند،می ناپسند راآن داشته کراهت

  باشد. متمایل
 است: شده جمع زیبا شعر این در هاطشر این

 قــــــــد قيــــــــدت ةروط ســــــــبعـوبشــــــــ
 

ــــــوح يفو  ـــــــصوص ال ــــــا وردت يالن  حق
 

 نه لــــــــــم ينـتفـــــــــــع قـائلــــــــــهاإفــــــــــ
 

 ـملـهـــــــــاكال حـــــــــيث يستإبـالنطـــــــــق  
 

ـــــــــــم و  اليقيــــــــــــن والقبـــــــــــولالعل
 

ــــــــ  ــــــــاد فـ ــــــــا امواالنــقـي ــــــــولأدر مـ  قــ
 

ـــــــــــــــــــدق و ـــــــــــــــــــوالـصــ  ةاملـحـبـ
 

ـــــــهأاهللا ملــــــا  كخـــــــالص وفقــــــواإل   حبـ
 

 پس اند. شده وارد وحی نصوص در که باشد می هفتگانه شروط به مقید توحید ي کلمه«

 کامل راآن شروط کهزمانی مگر رساند، نمی نفع را اش گوینده توحید ي کلمه به نطق تنها

 اخالص؛ و محبت و صدق و انقیاد و قبول و یقین و علم از: عبارتند شروط این که گرداند.

  »بگرداند. موفق دارد، دوست که آنچه در را تو عزوجل اهللا
 ارزشمندش، کتاب در اهللارحمه 1حکمی احمد ابن حافظ شیخ را هفتگانه شروط این

 به بزودي است. کرده ذکر »التوحيد يف صولاأل علم إىل الوصول سلم برشح القبول معارج«

                                           
باشد. وي عالمی از علماي  شیخ حافظ ابن احمد بن علی حکمی یکی از علماي کشور عربستان می -1

م در روستاي السالم از  1942هـ،1342رمضان در سال  24باشد که در  ي جنوب (تهامه) می منطقه
اي صالح رشد کرد سپس علم  ضایا) در جنوب شرقی شهر جازان متولد شد. در خانهتوابع شهر (الم
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 به است واجب که دهیم توضیح را عملی توحید تا ردازیم،پ می هاطشر این از هریک

 گردد. ایجاد اند، شده غریب آن در توحید اهل که وقتی در امت، حیات در حقیقی صورت

 براي را معنوي و مادي اتامکان و استعدادها ي همه که جاهالنی جاهلیت وسط در آنهم

 کردن جاهل منظور به بدنهاد و خبیث هایی نقشه و طرح قالب در آن اهل و توحید با مبارزه

 و زندگی از را توحید حقیقت تالش این با تا اند کرده بسیج توحید، حقیقت به مسلمانان
   کنند. جدا کامال هستند، آن در که واقعیتی و مردم حیات

 :1»ال إله إال اهللا«معناي 

 عالم در بلندمرتبه خداوند جز بحقی، معبود و شونده پرستش هیچ یعنی: »اهللا إال إله ال«

  ندارد. دوجو هستی

  است: استوار اساسی رکن دو بر »اهللا إال إله ال« ي کلمه

                                                                                                             
اي  گونهت. در طلب علم نبوغ خاصی داشت باهللا آموخیخ بزرگوارش عبداهللا قرعاوي رحمهرا از ش

و از او  تا کتابی در باب توحید تالیف کندسالگی رسید، شیخش از وي خواست  19که چون به سن 
ي  خواست تا کتاب به صورت شعر باشد تا حفظ آن براي طالب آسان باشد. بدین ترتیب منظومه

را نگاشت. و مورد تحسین استادش و علماي  »التوحيديف  صولعلم األ إىلسلم الوصل «ارزشمندش، 
روع به و دیگر علوم، ش ث حدیث و فقه و سیره و علم میراثمعاصر بود. پس از این تالیف در مبح

گذشت در سال  سال از عمر مبارکش می 35که اش درحالی د و سرانجام در بهار زندگیتالیف کر
د و هـ به مالقات پروردگارش شتافت. اهللا عزوجل از او قبول کرده و ما و او را به همراه سی 1377

اعالم «مند ایشان [کتاب ارزشط. نزار).  338 -1/331ر: معارج القبول (آقاي داعیان جمع بفرماید. بنگ

سوال و  بکه اعتقاد اهل سنت و جماعت را در قال» العتقاد الطائفة الناجية املنصورةالسنة املنشوره 
به فارسی ترجمه شده » فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت«کند با عنوان جواب مطرح می

 (مترجم)] است.

 . (مترجم) 37-25ي مصطفی حلیمه ص  به نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا نوشته -1
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 داشته راآن شایستگی که است معبودي وجود يبرا مطلق، نفی جانب متضمن که رکنی

 نیز ...»الاله« توحید شهادت نخست قسمت از مقصود و شود پرستش چیزي در که باشد

  است. همین
 و یکتا اهللا تنها بحق، معبود که آن اثبات است؛ اثبات جانب متضمن که دیگري رکن

  است. همین نیز »االاهللا« توحید شهادت دوم قسمت از مقصود و منظور و است بلندمرتبه
 قصر و حصر نهایت نشانگر بیاید، ال)إ( استثناي حرف (ال)، نفی حرف از بعد گاههر

  است. شریک بدون ي یگانه و بلندمرتبه خداوند مانه که است بحقی معبود آن براي
 نماییم: می استنباط را زیر هاي تحلیل و مالحظات تعریف این از
 بیاورد، روي آن اثبات جانب بدون توحید، شهادت نفی جانب به (تنها) کسی هر -1

 بدون توحید، شهادت اثبات جانب به (صرفاً) هرآنکه چنینهم و شود نمی مومن

 هر که آن مگر شود نمی مؤمن انسان و گردد؛ نمی مؤمن بیاورد، روي آن نفی جانب

 به باطن و ظاهر در (خویش)، عمل و قول و اعتقاد در هم، با را اثبات و نفی رکن دو

  آورد. جاي

ۡ�ُُموُهمۡ ٱ �ذِ ﴿ فرماید: می کهف اصحاب مورد در مرتبه بلند خداوند که چنانهم َوَما  ۡ�َ�َ
َ ٱَ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ  وُ  �َّ

ۡ
ْ ۥٓ فَأ  از و شوید می جدا قوم این از چون و« ]١٦هف: كال[ ﴾لَۡكۡهِف ٱإَِ�  ا

 و خویش قوم از را خود حساب (و کنید می گیريکناره اهللا جز به پرستند می که چیزهایی
 نجات را خویش دین (و شوید پناهنده غار به پس سازید) می جدا آنان دروغین معبودهاي

  .»دهید)
 از گیريکناره بستند: کار به همزمان طور به را »اهللا إال إله ال« رکن دو هر کهف اصحاب

 خداي عبادت از اما ..شدند. می پرستش که دروغین خدایان و ها طاغوت از آنچه و مشرکین

 واجب و است کردن عبادت ي شایسته یکتا خداي تنها چون دند؛نکر دوري منزه و پاك

  گیرد. انجام او براي صرفاً عبادت و طاعت که است

 �ذۡ ﴿ فرماید: می -السالمعلیه -ابراهیم پیامبرش، زبان) ز(ا بلندمرتبه خداوند چنینهم و
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�ِيهِ َوقَۡوِمهِ 
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱ إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ  ﴾٢٧َسَيۡهِديِن  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  �َّ

 آنچه از من گفت: خود مشرك قوم و پدر به خلیل ابراهیم که گاه آن و« ]٢٧-٢٦الزخرف: [

 و آفرید مرا که خدایی (عبادت) از جز به جویم، می بیزاري کنید می پرستش را ها آن شما که
  .»کند می هدایت بختینیک راه به و راهنمایی حق دین به هم را من حتما

فََرَءۡ�تُم  قَاَل ﴿ فرماید: می - السالمعلیه -ابراهیم پیامبرش، (زبان) از بلندمرتبه پروردگار باز
َ
أ

ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدوَن  نُتۡم وََءابَآؤُُ�ُم   ٧٥مَّ
َ
قَۡدُمونَ ٱأ

َ
ٓ إِ�َّ رَبَّ  فَإِ�َُّهمۡ  ٧٦ ۡ�  ﴾٧٧ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَعُدّوٞ ّ�ِ

 پرستش را چیز چه که بینید می و) کنید می کار چه که دانید (می آیا« ]٧٧-٧٥الشعراء: [

 جز به دانید) می خود معبود شما  (که ها آن ي همه شما، پیشین پدران هم و شما هم کنید؟ می

 .»هستند من دشمن جهانیان، پروردگار
 باطلی خدایان تمام از را خود گیري کناره و دشمنی -السالمعلیه - ابراهیم ترتیب ینا به

 اي همرتب بلند خداوند براي صرفاً را مواالتش و عبادات و کرد اعالن شدند، می پرستش که

  گردانید. خالص است، بحق معبود او تنها که
 خداوند گذشته، در مشرکین که است آن بیانگر قبیل، این از دیگري آیات و آیات این

 زمانهم طور به دیگري معبود با را او شانعبادات در ولی کردند، می پرستش را بلندمرتبه

 آنچه ي همه از )السالمعلیهم پیامبران دیگر و (ابراهیم اگر بنابراین ... دادند می قرار شریک

 او) (تنها که را منزه و پاك آفریدگار و نمودند می برائت اعالم کردند می عبادت شانقوم

 آنچه ي همه شامل (آنان) بیزاري عالما این کردند، نمی مستثنی است کردن عبادت سزاوار

 معبودهاي دیگر و ...بلندمرتبه خداي از اعم گیرد، می قرار پرستش مورد ایشان) طرف (از

  شد. می باطل) و (دروغین

 که است آن براي »اهللا إال إله ال«معنی و تعریف در »بحق« ي کلمه آوردن از ما مقصود -2

 پرستش بلندمرتبه خداوند جاي به که باطلی و دروغین خدایان مهم، قانون این با

 موجودیت ها، آن توصیف در »بودن حق« عالمت و نشانه نداشتن با شوند می

 بنابراین ...رود می  بین از باشند، شدن عبادت مستحق که اي گونهب آنان معبودي
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 قرار عبادت مورد بلندمرتبه خداوند جاي به ل،باط دروغین خدایان این هرگاه

 چون ندارند، باشد عبادت ي حیطه در که را پرستشی گونههیچ شایستگی بگیرند،

 به را ها آن که صفاتی و ها ویژگی نیستند؛ حقیقی مالک دروغین) (معبودان این

 اهللا ايج به آنان براي عبادت انجام خاطر همین به و ندارند برساند، الوهیت ي درجه

  باشد. نمی جایز او همراه یا

 طواغیت و معبودها بلندمرتبه، خداوند از غیر به هستی در آیا شود: گفته اگر ،بنابراین

 ...؟شوند می یافت گیرند، قرار عبادت مورد که دیگري
 و ها ویژگی صاحب اما شوند می یافت خدایانی (آري) گوییم: می ها آن به پاسخ) (در
 و باطل پرستش، آن شوند، واقع پرستش مورد هم هرگاه و ... باشند نمی الوهیت صفات

 در را باطل) و (دروغین خدایان وجود »اهللا إال إله ال« توحید شهادت و است. نادرست

 مستحق که کند می معبودانی و خدایان مطلق نفی بلکه کند، نمی نفی مطلق طور به هستی

 یا بلندمرتبه خداوند جاي به پرستش شایستگی که صورتی به الوهیت، خصوصیات (داشتن)

  .1»باشند داشته را او همراه

 او و نیست اهللا جز بحق معبودي یعنی: »اهللا إال إله ال« توحید شهادت نخست قسمت پس

 مستحق که است کسی و باشد می الوهیت صفات و ها ویژگی ي دارنده که است حقی خداي

 بندگان ي همه بر که است کسی و شود پرستش شریکی هیچ بدون و تنهایی به که است آن

  دهند. انجام وي براي است، شرعی عبادت ي حیطه در که را آنچه تمامی است واجب
 ي) (نظریه بودن باطل به توانیم می توحید، شهادت براي تفسیر و تعریف این با -3

 توحید به صرفاً را توحید شهادت - بسیارند هم ما روزگار در بسا چه و - که کسانی

  ببریم. پی کنند، می تفسیر و تعریف ربوبیت،

                                           
نَّ  َ�ٰلَِك ﴿ي  ي مبارکه آیه -1

َ
َ ٱبِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

َ
نَّ  ۡلَ�ِٰطُل ٱَوأ

َ
َ ٱَوأ  ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

 کند. نی بیان میاین موضوع را به روش ]٣٠[لقامن:  ﴾٣٠
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 است: (عبارات) این »اهللا إال إله ال« توحید شهادت تعریف و معنا در گفتارشان ي جمله از

 جز اییروفرمان و کننده زنده میراننده، ه،بخشند روزي دهنده، سود رساننده، زیان آفریننده،

 است اوصاف این تمامی به متصف مرتبه بلند خداوند چه اگر  .!نیست.. منزه و پاك خداوند

 شهادت نظر مورد معانی تمام ي برگیرنده در (معانی) این اما است حق معانی این ي همه و

 قبول را »اهللا إال إله ال« کردن معنی گونهاین گذشته در هم مشرکین حتی باشد...! نمی توحید

 یکتا خداي تنها که (مسأله) این در بلکه کردند، نمی مخالفت انبیاء با سبب این به و داشتند

 تنها که این به اقرار و علم با ها آن بودند. مخالف است، کردن عبادت ي شایسته و سزاوار

 براي را شانعبادات است، دهنده سود و رساننده زیان روا،فرمان آفریننده، یکتا، خداي

 بلندمرتبه و یگانه خداوند جاي به نشاهايبت و ها طاغوت و دروغین) و (ساختگی خدایان

-واهللاصلوات -رسوالن و انبیا سوي از و بودند مشرك و کافر خاطر این به .!دادند.. می انجام

  شدند. قتال و جهاد مستحق -علیهمسالمه

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ فرماید: می ها آن مورد در بلندمرتبه خداوند که چنانهم ۡ�َُهم مَّ
َ
َس�

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� ُ  هستند) شرکاء به معتقد (که آنان از گاههر« ]٢٥لقامن: [ ﴾�َّ

 .»اهللا گویند: می حتما است؟ آفریده را زمین و ها آسمان کسی چه بپرسی:
�ُض ٱلَِّمِن  قُل﴿ فرماید: می متعال اهللا و

َ
ِۚ قُۡل  َسَيُقولُونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ� َّ�ِ

ُروَن  فََ� تََذكَّ
َ
بگو، زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست « ]٨٥-٨٤املؤمنون: [ ﴾٨٥أ

 .»شوید اندیشید و یادآور نمی نمی دانید؟ خواهند گفت: از آن اهللا، بگو: پس چرا اگر می
 ، مشرك بودند. دادندمیانجام اهللا شان را براي غیرعبادت با این همه، از این جهت که

بنابراین کسی که شهادت توحید را بر زبان آورد و مقصودش صرفاً ربوبیت باشد، 
ادا نکرده  اند، به آن فرمان داده ححقانیت شهادت توحید را آنگونه که اهللا و رسولش 

 است تا در روز قیامت به او نفع برساند؛ و بدون هیچ شک و تردیدي از جمله مشرکین
 باشد.  می
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باشد؛  می ) شامل هر سه نوع از انواع توحید سه گانهال إله إال اهللاشهادت توحید ( -4

 توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات.
کنند که داعیان توحید در این  می عصر) ادعاهاي  جنجال برانگیزان اهل ارجاء (مرجئه

ی از آنان سابقه نداشته است و قبال از کسکه اند  روزگار، نوع چهارمی از توحید را آورده
 ...!اند نام نهاده» توحید حاکمیت«را آن

شود، دروغ و ظلمی در حق  می گویم: این (نظر با توجه به دالیلی که) بعدا ذکر می
 نمایم:  را به چند طریق رد میها  آن ... اتهام داعیان توحید است

گذاري شده است، ایمان و اکمیت نامکه به توحید حالف) همانا این نوع از توحید 
وند یابد و معناي آن هم یکتا و یگانه قرار دادن خدا نمی دین فرد جز با (انجام) آن صحت

گذاري است و (در حقیقت) حاکمیت قدري و شرعی همه بلندمرتبه در حاکمیت و قانون
ندارد. و  راراکت در آنهایش (حق) شد بلندمرتبه است و کسی از آفریدهاز آن خداون

کمیت و دستور هم، همه از امور از آن خداست، حاي  گونه که آفرینش و تدبیر همههمان
 ... و در (اثبات) این معنی، نصوص شرعی زیادي وارد است، از آن جمله:آن اوست 

ۚ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿: فرماید می اهللا متعال ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعبُُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  إِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
روایی از آن اهللا است و بس فرمان« ]٤٠يوسف: [ ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّاِس ٱ َوَ�ِٰ�نَّ أ

نماید)  می کند و از جمله؛ عقاید و عبادات را وضع می (این اوست که بر کائنات حکومت
راست و ثابتی است (که ادله و اهللا دستور داده است که جز او را پرستش نکنید. این دین 
دانند (که حق این است و  نمی براهین نقلی و عقلی بر صدق آن گواهند) ولی بیشتر مردم

 .»غیر این، پوچ و ناروا است)
َحٗدا  ۦٓ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ ﴿ فرماید: می و نیز اهللا متعال

َ
در فرمان « ]٢٦هف: كال[ ﴾٢٦أ

 . »کند نمی دهی و قضاوت خود کسی را شریک
ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می و نیز راند و  می اهللا فرمان« ]٤١الرعد: [ ﴾ۦۚ َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ  �َّ

 .»گونه مانعی (مقابل) نداردفرمانش هیچ
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فَُحۡ�مَ ﴿ :و نیز فرموده است
َ
ۡحَسُن ِمَن  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ أ

َ
ِ ٱَ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ ُحۡكٗما لَِّقۡو�ٖ  �َّ

آیا (آن فاسقان از پذیرش حکم تو طبق آنچه اهللا نازل کرده « ]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠يُوقُِنوَن 
کنند و) جویاي حکم جاهلیت (برخاسته از هوي و هوس) هستند؟  می است، سرپیچی

  »کند؟ می چه کسی براي افراد معتقد، بهتر از اهللا حکم
َ ٱإِنَّ ﴿ و نیز اهللا متعال فرمودند: اهللا هر چه را « ]١املائدة: [ ﴾١َ�ُۡ�ُم َما يُرِ�ُد  �َّ

 .»کند می بخواهد (و مصلحت بداند) حکم
ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱ َوَما﴿ و نیز فرموده است: ِ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ اگر « ]١٠الشوری: [ ﴾�َّ

را به اهللا آن کردید، قضاوت و حکمدر مورد چیزي (از امور دنیا یا دین) اختالف پیدا 
 .»ارجاع دهید

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�وَن ﴿ و نیز فرموده است:
َ
 ،اي پیامبر« ]١٢١األنعام: [ ﴾١٢١�ۡن أ

 .»گمان شما (هم مثل ایشان) مشرك خواهید بود بی اگر از آنان اطاعت کنید،
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ  فََ� ﴿ و نیز فرموده است: َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ْ �َۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
اما، نه به پروردگارت « ]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ِ�ٓ أ

خود هاي  اختالفات و درگیريآیند تا (اینکه) تو را در  نمی سوگند که آنان مومن به شمار
به داوري نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوري تو نداشته و کامالً تسلیم (قضاوت 

 .»و داوري تو) باشند
ََ�ُم، «روایت است که فرمودند:  حدر حدیث صحیحی از رسول اهللا 

ْ
َ ُهَو احل إِنَّ ا�َّ

ُْ�مُ 
ْ
 گردد. می همانا اهللا (خود) داور است و حکم (و قضاوت) هم به او بر 1»َو�يَِلِْه احل

را د داللت کند، بسیار است، هرکس آننصوص شرعی دیگري که بر این نوع از توحی
(نپذیرفتن این نوع از توحید) آن ي  و الزمه یمان را به طور کامل رد کرده استرد کند، ا

                                           
 ، ةتاب آداب القضاكيف  النسائي) و٤٩٥٥تغيري اسم القبيح (يف  ، باباألدبتاب كبوداود، أ أخرجه -١

 .األلباين) وصححه ٥٣٨٧(
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 نماید.  می را نیز ردآن می نصوص مذکور پیشین و غیر ازاست که تما
اعتبار توحید حاکمیت به آن معنا نیست ي  چنان که قبالً نیز بحث شد، الزمهب) هم
معروف توحید اضافه شود و کسی ي  گانهان قسم چهارم توحید، به اقسام سهکه به عنو

از) توحید حاکمیت اي  ههم چنین چیزي نگفته است، بلکه تمامی اهل علم، (قسمت عمد
آن در توحید ربوبیت و هاي  و نیز برخی قسمت دهند می توحید الوهیت جاي را در

 گیرد. توحید اسماء و صفات قرار می
آنچه اهللا متعال نازل نموده  امت، از جهت حکم نمودن به غیر اما با افزایش شرك در

 ، الزم گردید که داعیان (توحید)،بردن نزد قوانین طاغوتو قضاوت را است و نیز داوري 
مردم به این نوع از توحید (توحید حاکمیت) به طور مستقل از ي  براي آگاه نمودن عامه

معروف توحید) ي  گانه(جدا کردن توحید حاکمیت از اقسام سهآن بحث کنند. و این 
اثه، محبت، طاعت، مانند استغ کسی دریابد، مردم از جهت مسائلی مانند آن است که
بگوید: توحید طلب و دعا یا ها  آن و بهاند  تفریط شده ... دچار شرك وفروتنی، خضوع و

ي اهللا به جا آورید و .. را برااعت یا توحید فروتنی و خضوع و .توحید محبت و ط
علما از  هاي کتاب و درستی استي  را (براي او) مراعات کنید. و این گفتهخالصانه آن

لما، توحید گوید: این ع نمی کسیو تعابیر انباشته است، ولی ها  گونه جملهامثال این
ي  گانهشان از چارچوب اقسام سههايچون گفته اند. ... را آوردهچهارم یا پنجم یا ششم 

شود و اگر به طور اختصاصی و تفصیلی در مورد توحید  نمی معروف توحید خارج
گونه (شرح و میت و نیاز مردم به آن است و اینکنند، به خاطر اه می حاکمیت بحث

 ضرري ندارد.  ها) وضیحت
بگویی: به توحید الوهیت ها  آن زیادي در این روزگار هستند که اگر بههاي  انسان

شود که توحید الوهیت را  می فهمند و این سبب نمی پایبند باشید، معنی و مقصود تو را
 براي او توضیح دهید و بگویی: توحید دعا و طلب و قصد و نیت را مراعات کن و

... و محبوب ذاتی را تنها همان خداي بلند مرتبه ت را بر خود الزم بدان توحید محب
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 برداري از خداوند) را نیز مراعات کن؛ در مورد؛ و توحید طاعت (و فرمانبدانید و بس
گاه مردم را ببینی که به جاي حکم به شریعت و توحید حاکمیت نیز چنین است و هر

را بر ها  آن شود که می (الزم اند وت روي آوردهدستورات خداوند به قوانین و احکام طاغ
 ) حاکمیت را تنها از آن خداي یگانه بدانید.:حذر دارید و بگویی

 :1معناي شرط

که وجود چیزي متعلق به اند  شرط: علماي اصول، شرط را به چیزي تعریف کرده
وجود آن باشد و براي وجودش لزومی به وجود چیز دیگري نباشد، اما با عدم وجودش، 

 عدم وجود آن چیز ثابت گردد. 

بدون  »ال إله إال اهللا«است و » نطق و اقرار« »ال إله إال اهللا«به عنوان مثال: یکی از شروط 

و اقرار به تنهایی مستلزم وجود یابد؛ ولی وجود نطق  نمی وجود آن، تحقق و صحت
 . 2شروط نیستي  بقیه

اهللا به تفصیل در مورد شاءکه ان »ال إله إال اهللا«شروط ي  و به همین ترتیب، بقیه

شرطی براي صحت توحید است. و شرط  یکهرکدام بحث خواهیم کرد، وجود هر

است و در صورت ) مستلزم وجود تمامی این شروط ال إله إال اهللاصحت شهادت توحید (

شود و به  می به طور مستقیم منتفی ال إله إال اهللا عدم یکی از این شروط، وجود (کامل)

اي  هو تحقق نفع رسانی آن، چار »ال إله إال اهللا«و براي تحقق  رساند نمی صاحبش سودي

 .3نقص شروط و ارکان آن وجود ندارد جز تحقق کامل و بدون

                                           
 (مترجم). 37اهللا ص به نقل از کتاب شروط ال إله إال  -1

گرفتن، شرط نیست که یک مثال ساده: نماز خواندن، بدون وضو گرفتن باطل است ولی بعداز وضو  -2
 فرد نماز بخواند، شاید قرآن بخواند.

الزم است ولی کافی نیست؛ اما شرط الزم » ال إله إال اهللا«تر: وجود هر کدام از شروط  به عبارتی ساده -3
 باشد. می» ال إله إال اهللا«و کافی صحت شهادت توحید، تحقق کامل و بدون نقص شروط 
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کنم، چیزي که شما را به  می را آغاز »إله إال اهللاال «و اکنون بحث تفصیلی شروط 

 ایم. خاطر آن، به این بحث مهم دعوت نموده



 
 
 

 مبحث اول:
 شرط علم

 اثبات و نفی ي جنبه دو هر از بدان علم توحید، ي کلمه مفهوم و معنا به علم از مقصود

   باشد. می توحید ي کلمه به جهل منافی که باشد می

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  هیچ قطعاً که بدان« ]١٩حممد: [ ﴾�َّ

  .»ندارد وجود اهللا جز حقی به معبود
ِ ﴿ فرماید: می نیز و  به شهادت که کسانی مگر :یعنی ]٨٦الزخرف: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ َمن َشهَِد ب

 بر که را هچآن معناي شانهاي قلب در کهحالیدر ﴾٨٦َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿ دهند اهللا إال إله ال

  کنند. می درك اند، کرده جاري شانزبان
ُ ٱ َشِهدَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا و نَّهُ  �َّ

َ
ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ� ْولُوا

ُ
قَآ�َِمۢ�  ۡلعِۡلمِ ٱَوأ

 ِ  حقی بر معبود هیچ که دهد می گواهی خداوند« ﴾١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ۡلقِۡسِط� ٱب

 گواهی نیز علم اهل و فرشتگان و کند می دادگري او که دهد می گواهی نیز و نیست او جز

  .»است حکیم و عزیز او و نیست او جز حقی بر معبود هیچ که دهند می
ِينَ ٱَهۡل �َۡسَتوِي ﴿ فرماید: می نیز و ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ ْولُواْ  �َّ

ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�َّ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
 تنها ؟برابرند دانند نمی که هایی آن با دانند می که هایی آن آیا« ]٩الزمر: [ ﴾٩ ۡ�

  .»پذیرند می پند خردمندان
َما َ�َۡ� ﴿ فرماید: می و َ ٱإِ�َّ ْ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا  بندگان میان از آینه هر« ]٢٨فاطر: [ ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ

  .»ترسند می او از دانشمندان تنها خدا
ۡمَ�ُٰل ٱ َوتِۡلَك ﴿ فرماید: می و

َ
ٓ إِ�َّ  ۡ� بوت: كالعن[ ﴾٤٣ ۡلَ�ٰلُِمونَ ٱنَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقِلَُها

  .»کنند نمی درك راآن دانایان جز و زنیم می مردم براي ما که هستند هاییمثال این و« ]٤٣
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 َ�ْعلَمُ  وَُهوَ  َماَت  َمنْ « فرمودند: ح اهللا رسول که است روایت س عثمان از احادیث در و
نَّهُ 

َ
َنَّةَ  َدَخَل  ،ال إله إال اهللا �

ْ
 جز حقی به معبود هیچ داند می که بمیرد حالی در آنکه هر« .1»اجل

  .»شود می بهشت داخل ،باشد عبادت شایسته و الیق که نیست اهللا
 و توضیح کمی به نیاز که باشد می علم شرط باب در مجمل کالمی این ):(مولف گویم می

  دارد. خاص صورت به اهللا إال إله ال به علم و آن عام صفت به علم مورد در تفصیل

 شود، می دلیل ي اقامه آن بر که آنچه از است عبارت علم« گوید: می اهللارحمه قیم ابن امام

 و هاقلب حیات علم و باشد. می است آمده آن با ح اهللا رسول که آنچه آن، سودمندترین و
 و زدگان وحشت همیار و همدم ارواح، لذت و عقول چمنزار و ها دل شفاء و خردها نور

 علم، و شود. می ارزیابی احوال و اعمال و اقوال آن با که است میزانی و سردرگمان راهنماي

 اهللا علم با باشد. می کجی و درستی هدایت، و گمراهی یقین، و شک ي جداکننده حاکم

 با شود. می پرستش یگانگی به و شده ذکر آن با و گردد می عبادت و شده شناخته عزوجل

 حق سوي به انرهرو علم با شود. می گفته او بزرگی و جاللهجل اهللا ستایش و حمد علم

 اند، حرکت در جاللهجل حق سوي به که کسانی علم طریق از شوند. می هدایت جالله جل

 احکام و شرایع علم با شوند. می وارد او سوي به قاصدان علم درب از و رسند. می بدو

 صورت ارحام ي صله که است علم با گردد. می مشخص حرام از حالل و شده دانسته

 هاست آن از پیروي و شناخت با و شود می دانسته دوست مرضیات که است علم با گیرد. می

 علم ماموم. عمل و است امام علم شود. می رسیده جاللهجل اهللا به که شدک نمی طولی که

 در همدم و خلوت در صحبت هم و است غربت زمان دوست علم تابع. عمل و است رهبر

 طلب و جهاد آن از بحث و تسبیح آن رذک ،است شبهه ي کننده برطرف علم وحشت. زمان

 تر بزرگ بسیار بدان نیاز و روزه و نماز با برابر آن مدارست و صدقه آن بخشش و قربت آن

                                           
) / انظر معارج ٢٦التوحيد دخل اجلنة ( ن من مات عىلأاب الدليل علی ، باإليامنيف  مسلم أخرجه -١

 دار ابن القيم. ة) طبع٢/٤١٨القبول (
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  باشد. می غذا و آب به نیاز از مهمتر و
 شخص که چرا دارند، نیاز غذا و آب از بیشتر علم به مردم گوید: می اهللارحمه احمد امام

-نفس تعداد به علم به وي نیاز کهحالیدر دارد، احتیاج غذا و آب به ربا دو یا یک روز، در

  .1»باشد می هایش
 اهللا و باشد می شرعی علم شود، می خواسته دنیا این در آنچه برترین براستی ،آري

 فرماید: می عزوجل اهللا کند، علم در افزونی درخواست تا کرده امر را ح پیامبرش عزوجل

 علم که چرا ».بیافزاي دانشم بر ،پروردگارا بگو: و« ]١١٤طه: [ ﴾١١٤زِۡدِ� ِعۡلٗما َوقُل رَّّبِ ﴿

 کرده ذکر  عنوان این تحت بابی صحیحش در بخاري امام و باشد. می عمل و قول بر مقدم

لِ « است: مَ العَ لِ وَ وْ بْلَ القَ لْمُ قَ : العِ  صحت شرط علم که چرا عمل؛ و قول از قبل علم »بَابٌ

 ها آن دوي هر بر علم و باشند. می معتبر علم، وجود با تنها دو آن و باشد می عمل و قول

 عمل و قول کننده تصحیح که است نیتی ي کننده تصحیح علم، که چرا باشد. می مقدم

 کرده نقل راآن »الفتح« در حافظ که همانطور و گوید می منیر ابن که همانطور باشد. می

  .2»است
 عمل بر توحید، موضوع در که شود می روشن ما براي جهت آن از 3شرط این اهمیت

 نمودن عمل چون باشد، می توحید ي کلمه به کردن عمل ي الزمه حقیقت در و شود می مقدم

 چیزي هر در شناخت و علم و شود. نمی میسر توحید کلمه معناي شناخت با جز توحید به

 را قاعده این هرکس و باشد. نمی صحیح آن عکس و شود می مقدم آن به نمودن عمل بر

 روي از و آگاهی و بینش بدون نمایدف مقدم شناخت و علم بر را ملع و نماید عکسبر

 و انحراف به را وي مساله این باهللا والعیاذ است. نموده رستشپ را متعال اهللا نادانی و جهل
 ي کلمه معناي به معرفت و علم نتواند که فردي هر و کشاند. می دین رد بدعت و گمراهی

                                           
 .)٤٧٠، ٢/٤٦٩ني (كمدارج املسا -١

 ) ط احلديث.١/٢٠٠( فتح الباري -٢

 (مترجم). 82-73به نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا ص -3



 حقیقت توحید   224

 صحابه سبب همین به شود. می محروم نیز آن به نمودن عمل از ناچار به کند، یداپ را توحید

 توجه دیگري علم هر از قبل آن فراگیري به توحید، اولویت و اهمیت خاطر به کرام

 جوانانی ما فرمود: که شده روایت س عبداهللا بن بجند از حدیثی در که همچنان کردند. می

 داد می آموزش را - توحید یعنی - ایمان ما به قرآن آموختن از قبل ح اهللا رسول که بودیم

 از یکی هرگاه ح اهللا رسول و .1کند بیشتر را مانایمان تا آموخت ما به را قرآن سپس و

 آغاز، در که داد می دستور او به فرستاد می جایی به اسالم به کردن دعوت براي را اصحاب

 علیه متفق حدیثی در که همچنان فراخواند. توحید سوي به چیزي هر از قبل را دیار آن اهل

 نمود، روانه یمن سرزمین سوي به را س جبل بن معاذ که آنگاه ح اهللا رسول که است آمده

ْهِل ِكتَا« فرمود: او به
َ
َل َما تَْدُعوُهْم إيَِلِْه ِعبَاَدُة اِهللا َعزَّ إِنََّك َ�ْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم أ وَّ

َ
ٍب، فَلْيَُ�ْن أ

 ، نَّ اَهللا فََرَض َعلَيِْهْم مَخَْس  »ال � إال اهللا« و� رواية: -وََجلَّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
فَإَِذا َعَرفُوا اَهللا، فَأ

 سپ هستند؛ کتاب اهل که رفت خواهی مردمانی یشپ تو« .2....»َصلََواٍت يِف يَْوِمِهْم َويَلْلَِتِهمْ 

 إله ال« است آمده دیگر روایتی در و – متعال اهللا عبادت به را آنان باید کنی می که کاري اول

 اهللا بگو: ایشان به آن از سپ شناختند، درستی به را متعال اهللا که وقتی کنی، دعوت – »اهللا إال

  .»است کرده واجب شما بر را نماز نجپ روز شبانه هر در متعال

 که: ستا این س جبل بن معاذ به »فَإَِذا َعَرفُوا اهللاَ « ي فرموده از ح اهللا رسول مقصود

 و توحید حق و شناختند هایشویژگی و صفات و اسماء با را تعالم اهللا کتاب، اهل آن هرگاه
 ها آن آنگاه نمودند، تاطاع را تو زمینه این در و کردند ادا خوبی به را روردگارپ رستیپیکتا

 رهنمود است. کرده فرض شما بر را نماز نجپ روزي و شب هر در متعال اهللا که کن خبر با را

 آنکه از قبل بینی می را ها آن کهچنان است. متاخر داعیان روش خالف بر واقع در حدیث این

 و نماز دادن مانجا به کنند، دعوت آن معناي شناخت و خالص توحید به آغاز در را مردم

                                           
 .52صحیح سنن بن ماجه  -1

 ).19) ومسلم (1496) (1458( يالبخارأخرجه  -2
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 و کنند نمی دعوت توحید به را آنان هم آن از سپ حتی بلکه خوانند.فرامی زکات و روزه
 خود داعیان این از برخی ببینی اگر نیست تعجب جاي بنابراین نیستند. قائل آن براي اهمیتی

 آن ايبر توجیهی و دقت و مشغولند آن به آگاهانه نا یا آگاهانه و اند افتاده شرك ي ورطه به

 و کنند نمی محفوظ آن به آلودن از را خود دارند شرك به که شناختی عدم خاطر به و ندارند
 تعلیم صدد در و نیستند قائل اهمیتی آن براي هستند ناآگاه توحید ارزش و فضیلت به چون

 کنار از احترام با داعیان که شود می امت وارد بسیاري هاي شرك بسا چه و آیند.برنمی آن

 خود از نمودن تایید و گفتن تهنیت جز برخوردي مواقع از بسیاري در و گذرند می ها آن

 و هدف که جدید دموکراسی سوي از شده ایجاد شرکیات همچون دهند؛ نمی بروز
 بنده براي بنده عبادت و پرستش و مخلوق رساندن الوهیت به و دین زدن کنار مقصودش

 مشغول شرك نوع این به آنان از غیر و مسلمین هاي سرزمین از بسیاري ،تاسف با و است.

  .1باشند می
 توحید ح اهللا رسول دین« فرماید: می اهللارحمه عبدالوهاب بن محمد االسالم شیخ

 آن مقتضیات و مفاهیم به عمل و »اهللا رسول محمد اهللا إال إله ال« شناخت آنهم و باشد می

 اهللا إال إله ال ها آن از برخی :شود می گفته گویند؛ می را این مردم همه شود گفته اگر و است

 آن امثال و رزاقی و آفرینندگی یعنی ربوبیت، توحید در صرفا راآن معناي اما گویند، می را

 نیز آنان از دیگري تعداد و فهمند نمی اصال راآن معناي آنان از دیگر برخی و کنند می منحصر

 هستند عاجز آن حقیقت درك از هم دیگر برخی و کنند. نمی عمل آن مقتضیات و مفاهیم به

 با دیگر سویی از و اند شناخته را توحید سویی از که هستند هاآن از کسانی آن از ترعجیب و

 آنهم از ترانگیز شگفت و آورتر تعجب خیزند.برمی ستیز و عداوت به توحید اهل و توحید

                                           
در صورت تمایل براي شناخت شرکیاتی که مصدرشان دموکراسی جدید است و نیز براي شناخت   -1

هاي  ها و سخنرانی اند و در کتاب و آگاهی از مشایخ و بزرگانی که با خشنودي به تایید آن پرداخته
 »م اإلسالم يف الدمقراطية والتعددية احلزبيةكح«اند به کتاب اینجانب  خود به استقرار آن کمک نموده

 مراجعه کنید. 
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 تفاوت اما بدارد، دوست را د)توحی (اهل آن به منسوب مردمان و توحید کسی که ستا این

  نداند. را توحید اهل دشمنان و دوستان میان
 بر دو هر و داشته وجود دین یک در مختلف گروه دو است نممک آیا اهللا... سبحان

 دیگر چیز گمراهی جز حق از بعد و نیست چنین که سوگند خدا به نه باشند؟! حق صراط

 نیست.
 بسیار و توحیداند مدعی ما روزگار در که انیکس تعداد حلیمه): (مصطفی گویم می

 دوست را توحید دشمنان حال عین در و هستند. زیاد کنند، می بحث صحیح عقیده درباره

 ها آن براي را تاویل و عذر عرصه و خیزند می بر مجادله به آنان سود به و دارند می

 و هستند بدگمان ها آن به نسبت و ورزند می دشمنی توحید اهل با نیز مقابل در و گشایند می
 بر را تاویل و عذر میدان و دهند می قرار تهمت آماج عبارات و القاب ترین زشت با را ها آن

  نمایند. می تنگ آنان

 اهللا إال إله ال شروط از شرطی عنوان به که علمی از مقصود ارزش و اهمیت اینجا در

 است تئوري و نظري و شناختی یعلم صرفا علم این آیا شود. می روشن ما براي شد بحث

 وادار را صاحبش که است علمی اینکه یا بخشد؟!! نمی حرارتی و گرمی و تحرك را ها دل که

 ؟کند... می آن مقتضیات و توحید به عمل به
 ي دارنده یقین و ایمان افزایش باعث که است علمی علم، از منظور شک بدون گویم: می

 »اهللا إال إله ال« دین این ي کلمه اعالي راه در جوش و جنب به وادار را او و شود. می آن

 کند. می
 و کینه و بغض و دوستی و دشمنی و مواالت که کند می وادار را صاحبش که است علمی
  دهد. انجام او خاطر به و اهللا راه در صرفا را ناراحتی

 با تیدوس و مواالت و آن اهل و توحید دشمنان با دشمنی به را اش دارنده که است علمی

 انگیزد.برمی سربازانش و توحید اهل
 رهنمون آن هاي خواسته و توحید دالیل حقیقی فهم به را صاحبش که است علمی
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 کند. می

 کند. می وادار »اهللا إال إله ال« کلمه به الزام و نمودن عمل به را اش دارنده که است علمی

 مسائل و کالم اهل روش و راه از و است سنت و کتاب آن سرچشمه که است علمی

 باشد. می بدور آنان دشوار و پیچیده

 قلوب گرمی و حرارت سبب هک اهللا إال إله ال خالی و خشک نظريِ و تئوري شناخت اما

 سود هیچ نکند، وادار توحید به نمودن عمل و التزام به را اش دارنده و نشود یقین افزایش و

 برندارد. در او براي گناه و جرم افزودن جز نفعی و
 صاحب نیز کتاب اهل راهبان و مذهبی پیشوایان و  – باد او بر خدا لعنت که – ابلیس

 سطحی شناخت وجود این با و بودند اهللا إال إله ال به نسبت تئوري و نظري شناخت چنین

 نرساند. آنان به نفعی هیچ مذکور

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می آنان مورد در متعال اهللا که همچنان َكَما  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ۡ�َنآَءُهمۡ 

َ
 او مسیحیان) و (یهودیان ایم داده ایشان به کتاب که کسانی« ]١٤٦ [البقرة: ﴾َ�ۡعرِفُوَن �

 .»شناسند می را خود پسران که همانگونه شناسند، می )ح (محمد را
 الهی شریعت هدایت و تعالیم از فرمانبرداري و متابعت به را آنان شناخت این چون اما

 نرسانید. ها آن به سودي و نفع هیچ نگردانید، رهنمون اسالم
 همانگونه کتاب اهل علماي که داده خبر متعال اهللا« فرماید: می آیه این تفسیر در کثیر ابن

 محمد هک آنچه صحت به شناسد، می مردم فرزندان دیگر میان از را فرزندش آنان از کسی که

 یقین و واقعیت این باوجود اینان که داده خبر متعال اهللا سپس دارند. آگاهی است، آورده ح

 از است آمده ح اهللا رسول درباره انجیل) و (تورات شانهايکتاب رد که را هآنچ ،علمی

 دانند. می کهدرحالی ﴾٨٦وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿ کنند. می پنهان مردم
 تکذیب کفر،« فرماید: می »)1/242النقل( و العقل تعارض درء« در اهللارحمه تیمیه ابن

 با ایشان، پیروي زا کردن خودداري و امتناع یا است آورده ح اهللا رسول که آنچه نمودن

 ها. آن امثال و یهود و فرعون کفر مثل باشد، می آن صدق و حقیقت از داشتن آگاهی
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 به را صاحبش که توحید به علم و است چیز یک توحید به خالی و خشک شناخت پس

 علم شرط از ما مقصود و است دیگري چیز کند، رهنمون توحید صحیح فهم و عمل و التزام

 علم نوع همین نمودیم، بحث آن مورد در قبال )اهللا إال إله ال شروط از یکی عنوان به (که

 است. اخیر
 پس است، خورده گره هم به کارها - است شده هم گفته چه اگر - شود گفته اگر و

 امثال و جوینی همانند علما برخی از که چرا کن؛ رها پیرزنان عقیده و عوام ایمان بر را مردم

 عوام مردم باور و شابورنی پیرزنان ي عقیده و ایمان بر داشتند آرزو که است شده نقل آن

 .؟!!بمیرند..
 که توحید دانستن و یادگیري ضرورت با او) امثال و جوینی ي گفته (این بین چگونه پس

 کنیم...؟!! ایجاد هماهنگی شد بحث قبال
 دهم: می پاسخ سوال این به زیر ترتیب به

 اساس بر آن، حقوق و مطالبات دانستن و »اهللا إال إله ال« به علم داشتن شرط نخست:

 راآن بتوان که نیست بشر ي گفته و است سنت و قرآن دالیل به مقید کردیم، ذکر پیشتر آنچه

  بود. توجه بی آن به و نمود رد
 که بوده این مرادشان است، شده نقل علما از او امثال و جوینی از که اي مقوله این دوم:

 سنت و کتاب هدایت از دور به که - کالم و فلسفه دانش به اشتغال در را خویش بدحالی

 از رويدنباله ي نتیجه در که تردیدي و شک و پریشانی و سرگشتگی کنند. بیان - باشد می

 آرزو که واداشت را ها آن بودند، شده دچار آن به سنت و قرآن از دوري و فلسفه و کالم

 و هوي و شبهات به شانایمان که عوام مسلمانان باور یا نیشابور زنانپیر ي عقیده بر کنند
 علم این به کاش اي که کردند می آرزو و بروند دنیا از است، دهنش آلوده متکلمان هوس

 ایمان که نبوده معنا این به ها آن مقصود البته و شدند. نمی مشغول فلسفه) و (کالم ارزش بی

 توحید علم فقیهان و دانشمندان و علما ایمان از بهتر و تر مطلوب هدفی عوام، یا پیرزنان

  اند. نموده تحصیل ها آن در تدبر و سنت و قرآن زا برگرفته را خود دانش که است
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 و منظور تا کنم می ذکر برایتان را او امثال و جوینی اقوال و آراء از هایی نمونه اکنون و
 است گذاشته قلب بیمار و النفس ضعیف افراد بر تاثیر بدترین که را گفتارشان مقصود

 دریابی!
 غزالی کار عاقبت« فرماید: می طحاویه عقیده رب شرحش در اهللارحمه الحنفی العز ابی ابن

 دست ها روش آن ي همه از سپس و انجامید تردید و توقف به کالمی مسائل در اهللارحمه

 که رفت دنیا از درحالتی و آورد روي ح اهللا رسول صحیح احادیث ي مطالعه به و کشید

  بود. اش سینه برروي بخاري صحیح
 و« گوید: می است، »اللذات اقسام« مورد در که کتابش در عمرالرازي ابوعبداهللا همچنین

 کسب دنیا در را هآنچ حاصل و است نگرانی و ترس در مانکالبدهاي در ما هاي روان

 و گفت و بحث از مانحیات طول در و نیست دیگري چیز عذاب و بدبختی جز نمودیم
 فلسفی هاي برنامه و کالمی هاي روش در براستی و نبردیم!! قال و قیل از غیر اي بهره گوها،

 بردم پی اما گردانند، سیراب را اي هتشن و دهد شفا را بیماري که ندیدم و نمودم زیادي دقت

 بر متعال اهللا وجود اثبات در است. قرآن طریق متعال، اهللا به رسیدن براي راه ترین نزدیک که

  است: آمده قرآن در عرش روي

 قرار عرش بر که) (است رحمان )اهللا(« ]٥ طه:[ ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعرِۡش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿

 .»گرفت
ّيُِب ٱ لَۡ�ِمُ ٱإَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿  ».رود یم باال او يسو به یزهپاک سخن« ]١٠ فاطر:[ ﴾لطَّ
ءٞ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿  .»نیست متعال اهللا مثل و شبیه چیزي هیچ«  ]١١ الشوری:[ ﴾َ�ۡ
 .»ندارند احاطه او علم به آنان ولی« ]١١٠ طه:[ ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿

 همانند شناختی به کند، تجربه ام، کرده تجربه من آنچه مثل هرکس و گوید: می سپس

  »برد. می پی من شناخت
 اهل و فالسفه نزد در« گوید: می شهرستانی عبدالکریم بن محمد ابوعبداهللا شیخ همچنین

  »است. نیافته پشیمانی و سرگشتگی جز چیزي کالم
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 قطعا نکنید، مشغول کالم علم به را خود دوستان! اي« گوید: می هم جوینی ابوالمعالی

 آن به را خود ام، رسیده آن به اکنون که رساند می جایی به مرا کالم علم دانستم می اگر

 و زدم کالم) و (فلسفه کران بی دریاي به را خود گفت: مرگ هنگام در و کردم نمی مشغول
 بودند، نموده نهی آن از که چیزي در را خود و کردم رها تمامی به را شانعلوم و اسالم اهل

 ابن حال به واي پس نکند، حالم شامل را خود رحمت متعال اهللا اگر اکنون و انداختم.

 »...!!هستم نیشابور زنان پیر باور یا مادرم ي عقیده بر که میرم می حالی در االن و الجوینی!
 چیست؟ شما ي عقیده« پرسید: دانشمندان از یکی از خسروشاهی الدین شمس همچنین

 داري؟ یقین ات عقیده این به آیا گفت: الدین شمس دارند. اعتقاد آن به مسلمانان آنچه گفت:

 اهللا به اما کن؛ شکر داشته، ارزانی تو به که نعمت این خاطر به را متعال اهللا گفت: بله. گفت:

 آنقدر و دانم. نمی را ام عقیده من سوگند اهللا به دانم. نمی را ام عقیده من سوگند، متعال

 »شد!! تر  محاسنش که گریست
 که یابیم می را متکلمین) و (فالسفه اینان« گوید: می گذشت، آنچه تحلیل در العز ابی ابن

 اهللا عذاب از اگر - آنان عاقبت و کنند می رجوع پیرزنان ي عقیده و مذهب به مرگ هنگام در

 بود خواهند نشینانیبادیه و زنان و کودکان منزلت و هدرج همانند - بمانند امان در هم متعال

  .1»کنند می تقلید و پیروي علم اهل از که
 از برخی از که گفتاري این که دانستی گذشته مبحث خالل در گرامی، خواننده گویم: می

 اظهار نیز و اند رسیده آن به که است بدي سرانجام شومی بیان براي صرفا شد، نقل علم اهل

 فلسفه و کالم اهل طریق از - توحید مسائل و عقاید علم ویژه به - علم کسب زشتی

 که خود مخصوص ي سرچشمه از تنها توحید) و (عقیده حقیقی علم راستی به و باشد می

 و کالم علماي از (که مقوله این که دانستی همچنین و آید. می تدس به است، سنت و قرآن
 فرا توحید ي درباره جهل به را مردم که داعیانی با صحیحی ارتباط شد) نقل فلسفه

                                           
 .١٢٨: يةهتذيب رشح العقيدة الطحاو -١
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 فقه و علم فراگیري از انسان کشیدن دست بر علتی و دلیل گفتارشان نیز و ندارد خوانند، می

    .1»نیست اسالم شریعت صحیح جایگاه از توحید،
 فرماید: می و داده شهادت دارند، را او خشیت و ترس علم اهل اینکه به عزوجل اهللا

َما َ�َۡ� ﴿ َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا َ ٱإِنَّ  ۡلُعلََ�ٰٓ  دانا بندگان تنها« ]٢٨ فاطر:[ ﴾٢٨َعزِ�ٌز َ�ُفوٌر  �َّ

 آمرزگار بس و چیره و توانا خداوند قطعاً دارند. تعظیم با آمیخته ترس ،اهللا از دانشمند، و

 .»است
 آن به آنچه بزرگوارترین و ینتر بزرگ به دادن شهادت در را علم اهل عزوجل اهللا و 

 َشِهدَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا است، گرفته شاهد و گواه توحید، یعنی شود، می داده شهادت
ُ ٱ نَّهُ  �َّ

َ
ْولُواْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

ُ
ِ  ۡلعِۡلمِ ٱَوأ  ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ۡلقِۡسِط� ٱقَآ�َِمۢ� ب

 نیز و نیست او جز حقی بر معبود هیچ که دهد می گواهی خداوند« ]١٨ عمران: آل[ ﴾١٨

 هیچ که دهند می گواهی نیز علم اهل و فرشتگان و کند می دادگري او که دهد می گواهی

 خویش از ابتدا عزوجل اهللا آیه این در »است. حکیم عزیزِ او و نیست او جز حقی بر ودمعب

 در عدالتی این و است کرده ذکر را علم اهل آن از پس و فرشتگان سپس و کرده شروع

  .»باشد می آن درجات ترین شریف و باالترین
ُ يَۡرفَِع ﴿ فرماید: می و برده باال را علم اهل منزلت و شان عزوجل اهللا و ِينَ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

ِينَ ِمنُ�ۡم وَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 ایمان که شما از کسانی به خداوند« ]١١ املجادلة:[ ﴾َدَرَ�ٰٖت�  ٱۡلعِۡلمَ أ

 .»بخشد می بزرگی درجات دارند، علم از بهره و اند آورده
-حالیدر الحارث عبد بن نافع گفت: که تاس روایت واثله بن عامر از مسلم صحیح در و

 وي به س عمر کرد؛ مالقات عصفان در عمر با بود، مکه در س خطاب بن عمر والی که

 گفت: س عمر ابزي؛ ابن گفت: نافع کردي؟ خود جانشین وادي اهل بر را کسی چه گفت:

 ي برده آیا گفت: س عمر ماست. شده آزاد بزرگان از مردي ت:گف نافع کیست؟ ابزي ابن

                                           
 نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا. (مترجم)  پایان -1
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 به عالم و اهللا کتاب قاري او گفت: اسخپ در نافع اي؟ کرده جانشین ایشان بر را اي شده آزاد

 بَِهَذا يَْرَ�عُ  اهللاَ  إِنَّ « فرمود: ح پیامبرتان گفتی، راست آري گفت: س عمر است. فرائض
ِكتَاِب 

ْ
قَْواًما، ال

َ
 را برخی کتاب این ي وسیله به عزوجل اهللا براستی« .1»آَخِر�نَ  بِهِ  َوَ�َضعُ  أ

 برخی و رسانند) می دیگران به و گرفته راآن علم که کسانی (یعنی بخشیده عترف و عزت

  .»نکنند) اعتنا آن علم و قرآن به که (کسانی سازد می ارزش بی و زده زمین بر را دیگر

ُ  يُرِدِ  َمنْ « فرمودند: ح اهللا رسول که شده روایت س معاویه از صحیح حدیث در و  ا�َّ
ْههُ  َخْ�ًا بِهِ  يِن  يِف  ُ�َفقِّ  فهم وي به نماید خیر اراده او حق در عزوجل اهللا که کسهر« .2»ادلِّ

  .»کرد خواهد نصیب دین

َمْن َسلََك َطِر�ًقا يَلْتَِمُس ِ�يِه « فرمودند: ح اهللا رسول که است روایت س ابودرداء از
َنَِّة، َو�ِنَّ 

ْ
 اجل

َ
ُ َطِر�ًقا إِىل

َ
ُ هل َل ا�َّ ِعلِْم، َو�ِنَّ  ِعلًْما، َسهَّ

ْ
ْجِنَحتََها رًِضا ِلَطاِلِب ال

َ
الَْمَالئَِ�َة تَلََضُع أ

 ِ َعال
ْ
ِيتَاِن يِف الَْماِء، َو�ِنَّ فَْضَل ال

ْ
رِْض، َحىتَّ احل

َ ْ
َماِء َواأل ُ َمْن يِف السَّ

َ
ِعلِْم �َْستَْغِفُر هل

ْ
ِم ىلَعَ َطاِلَب ال

كَ 
ْ
َقَمِر ىلَعَ َسائِِر ال

ْ
َعابِِد َكَفْضِل ال

ْ
ثُوا ال نِْبيَاَء لَْم يَُورِّ

َ ْ
نِْبيَاِء، إِنَّ األ

َ ْ
ُعلََماَء َوَرثَُة األ

ْ
َواِكِب، إِنَّ ال

َخَذ حِبَظٍّ َوافِرٍ 
َ
َخَذُه أ

َ
ِعلَْم، َ�َمْن أ

ْ
ثُوا ال َما َورَّ  ِدرَْهًما، إِ�َّ

َ
 علم جستجوي راه هرکس« .3»ِدينَاًرا َوال

                                           
  .)٨١٧يعلمه (و سافرين، باب فضل من يقوم بالقرآناملتاب صالة كيف  أخرجه مسلم -١

، ٧٣١٢، ٣٦٤١، ٣١١٦، ٧١الدين (يف  يفقهه باب من يرد اهللا به خرياً تاب العلم كيف  البخاري أخرجه -٢

 ةمارة باب ال تزال طائفتاب اإلك ) ويف١٠٣٧( ألةعن املس ياة، باب النهكتاب الزكيف  مسلمو )٧٤٦٠

 .)١٧٠/ ١٠٣٧اليرضهم من خالفهم ( ظاهرين علی احلق أمتيمن 

يف  تاب العلم، بابك، الرتمذي) و٣٦٤١العلم (تاب العلم، باب احلث علی طلب كبوداود، أ أخرجه -٣

 ال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوه،إنعرف هذا احلديث  ال«قال: و )٢٦٨٢( ةفضل الفقه علی العباد

) ٢٢٣طلب العلم ( احلث عىلو ، باب فضل العلامءةاملقدميف  وابن ماجه .»بمتصل يليس هو عندو

مسنده يف  ابن أيب شيبة)، و٨٨( يف صحيحه وابن حبان) ٣٤٢می (را) والد٥/١٩٦( أمحد يف مسندهو

 ).٦٢٩٧)، وصحيح اجلامع (٧٠الرتهيب (و صحيح الرتغيبيف  األلباين) وحسنه لغريه الشيخ ٤٧(
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 فرشتگان و گرداند. می آسان برایش را بهشت به رسیدن راه عزوجل اهللا گیرد، پیش در را

 علم، طالب براي همانا و گسترانند؛ می علم طالب براي رضایت، ي نشانه به را شانهايبال

 برتري و کنند؛ می بخشش طلب درآب، ها ماهی حتی و هستند زمین و آسمان در کسانی

 باشند. می انبیاء ي ورثه علما که براستی باشد. می ستارگان بر ماه برتري همچون عابد، بر عالم

 کسهر که باشد. می علم ها آن میراث تنها و گذارند نمی ارث به خود از دینار و درهم انبیاء

  .»است برداشته را بزرگ ي بهره کند دریافت را ارث این
 ذکر آنچه لذا آید، شمارش در که است آن از بیشتر علم، فضیلت در احادیث و آیات و

 نیست آن فضل و علم از گفتن سخن مقصود اینجا در که چرا است، کافی اهللاشاءان کردیم،

 اثبات و نفی به علم آن از مقصود و باشد. می اهللا إال إله ال به علم باب، این در مقصود بلکه و

 اول، فصل در را این و باشد. می کند، می اقتضا که را یاحکام و حدود و نواهی و اوامر و آن

 که چرا بپردازیم. بدان اینجا در خالصه طور به که ندارد اشکالی و کردیم انبی مفصل طور به

 قلوب و اذهان در و گشته واضح خوبی به اینکه تا باشد، می الزم مسأله، این در تمرکز

 ابن االسالم شیخ که همانطور باشد؛ می آن اساس و دین ي قاعده آن که چرا کند. رسوخ

 غلو و شرك ي ماده برکندن و توحید تقریر به متعلق که قواعدي این« گوید: می اهللارحمه تیمیه

 بهتر و بهتر باشد، تر روشن و تر واضح آن عبارات و متنوع آن بیان چه هر باشد، می

 .1»باشد می
 جهنم یا و بهشت نفاق، یا صدق کفر، و ایمان بحث است، بزرگ بسیار امر این آري

عِ�ِ َوفَرِ�ٞق ِ�  ٱۡ�َنَّةِ فَرِ�ٞق ِ� ﴿ باشد می  بسر بهشت در گروهی« ]٧ الشور:[ ﴾٧ ٱلسَّ

 .»دوزخ آتش در اي دسته و برند می
 گمراه آن مقتضاي و اهللا إال إله ال معناي به جهل سبب به که بودند مردم از بسیار چه 

  خواستاریم. را عافیت و سالمت شما و خود براي عزوجل اهللا از شدند،

                                           
 .)١/٣١٣جمموع الفتاوی ( -١
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 جز چیزي هر از را هیتالو که اي گونهب باشد، می اثبات و نفی متضمن بزرگ ي کلمه این

 ثابت نیست، او براي شریکی هیچ که عزوجل اهللا براي تنها راآن و کرده نفی ،متعال اهللا

 آنچه هر براي است جامعی اسم عبادت، و عبادت؛ از است عبارت الوهیت، اصل و کند. می

 و .1است راضی بدان و داشته دوست عزوجل اهللا که باطنی و ظاهري اعمال و اقوال از
 به محبت کمال از: رتندعبا که باشند هم با بایستی دو هر که باشد می رکن دو آن براي ناگزیر

  براي شرط دو طیبه کلمه براي همچنین عزوجل. اهللا براي فروتنی و خضوع کمال همراه

 عزوجل اهللا آنچه انجام با  دین تمامی و اتباع. و اخالص از: عبارتند که باشد می آندو قبول

 باشد. می عبادت است، کرده نهی آن از آنچه ترك و کرده امر نبدا
 گوید: می اهللارحمه قیم ابن 

 هـــــو دينـــــه يالـــــذ يمـــــر و النهـــــو األ
 

ــــــــزاو  ــــــــاينؤج ــــــــاد الث ــــــــوم املع  2ه ي
 

 »باشد. می قیامت روز در حق پاداش و جزا و باشد می عزوجل اهللا دین نهی، و امر«
 که خالص عبادتی از: است عبارت ایم شده خلق آن خاطر به که عبادتی نیست، تردیدي

  نباشد. باشد، که چه هر یا کسهر عزوجل، اهللا جز چیزي کردن عبادت یا شرك، به سملب

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا  را اهللا (تنها)« ]٣٦ النساء:[ ﴾ا

 آیه، این در عزوجل اهللا .»مکنید او شریک را چیزي هیچ و) کس هیچ و (بس. و کنید عبادت

 شرك آن و داده قرار حرام راآن که شرك از نهی به مقرون کرده، فرض راآن که عبادت به امر

 در شرط شرك، از اجتناب که دارد داللت آن بر آیه لذا است؛ آورده باشد، می عبادت در

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا باشد. می عبادت صحت ْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ ُ�وا َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

 اعمال (و رفت می هدر کردند می آنچه هر ورزیدند، می شرك اگر« ]٨٨ األنعام:[ ﴾٨٨

  .»سوخت) می شرك آتش به شانطاعت خرمن و شد می ضائع خیرشان

                                           
 .)١٠/١٤٩جمموع الفتاوی (يف  هوو )٣( شيخ اإلسالمل ةالعبودي -١

 .)٢/٢٦٣( ةنيالقصيدة النو -٢
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 که شده صادر قلب خاکساري و فروتنی حب، با همراه میل از انواعش، تمام با عبادت

 اهللا جز ها، این همه مورد در و است. همراه امید) و (ترس رغبت و رهبت با آن صدور

 قرار غیراهللا براي را عبادات اعانو از چیزي هرآنکه پس نیست، هاآن مستحق کسی عزوجل

 .کند اقرار عزوجل اهللا براي ربوبیت توحید به گرچه ست،ا ورزیده شرك حقیقتدر دهد،
 ایمان عزوجل اهللا بودن مدبر و رازق و خالق به که آنگاه مشرکان بر عزوجل اهللا که همانطور

 و برائت با مگر باشد نمی صحیح عبادت که چرا فرمودند. حکم ورزیدن شرك به داشتند،
 اهللا که همانطور شود، پرستیده عزوجل اهللا جاي به آنچه هر عبادت از جستن بیزاري

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می عزوجل َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا  عزوجل اهللا سپس ]٣٦ النساء:[ ﴾ا

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ فرماید: می ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
  .]٨٨ األنعام:[ ﴾٨٨َولَۡو أ

 و مانندها و مثل تمامی نفی کلمه این که بداند است واجب بگوید، اهللا إال إله ال هرآنکه

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا و بردارد در را ها خداگونه
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ﴾٢٢فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 فطرت) روي (از شما کهدرحالی ،ندهید قرار اهللا براي همانندهائی و شرکاء پس« ]٢٢ البقرة:[

 آیه این مورد در کثیر ابن حافظ کالم نقل و .»نیست) درست کاري چنین (که دانید می

 رسانند، نمی ضرري و نفع که را مانندها و مثل و ند از چیزي یعنی« فرمود: که گذشت

 را شما که پروردگاري عزوجل، اهللا جز دانید می کهدرحالی ندهید، قرار عزوجل اهللا شریک

 آن سوي به را شما ح اهللا رسول که توحیدي دانید می قطعاً و تنیس دهد، روزي و رزق

  »باشد. نمی تردیدي هیچگونه آن در که است حقی خواند، می
 اهللا، رسول یا گفتم گفت: که است روایت س مسعود بن عبداهللا از صحیحین در و

نْ « فرمودند: ح اهللا رسول است؟ تر بزرگ گناهان ي همه از گناه کدامین
َ
َْعَل  أ

َ
ِ  جت ا ِ�َّ  وَُهوَ  نِدًّ

  »است. آفریده را تو او کهحالیدر اهللا براي دادن قرار ندمان و مثل و شریک« 1»َخلََقَك 

                                           
ِينَ ٱوَ ﴿ تاب التفسري بابكيف  البخاري أخرجه -١ ِ ٱَ� يَۡدُعوَن َمَع  �َّ يف  ) ومسلم٤٧٦١( ﴾إَِ�ًٰها َءاَخرَ  �َّ

 .)٨٦عظمها بعده (أبيان و قبح الذنوبأ كون الرشكباب  اإليامنتاب ك
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-می که است روایت ل عایشه المومنین ام مادري برادر ا سخبرَه بن طفیل از و

 هستید، کسانی چه شما :گفتم پس گذشتم، یهودیان از گروهی از که دیدم خواب در« :گوید

 خداست. پسر عزیر گفتید: نمی اگر هستید خوبی قوم چه گفتم: هستیم، یهود ما گفتند:

 سپس بخواهد. محمد و عزوجل اهللا آنچه گفتید نمی اگر هستید، خوبی قومی چه شما گفتند:

 پسر مسیح گفتید: نمی اگر هستید خوبی قوم چه گفتم: پس گذشتم. نصاري از گروهی بر

 محمد و عزوجل اهللا آنچه گفتید: نمی اگر هستید خوبی قوم چه شما و گفتند: پس است.خد

 و آمده اهللا رسول نزد سپس ساختم. باخبر خواب آن از را اي عده شد صبح چون بخواهد.

َحًدا« فرمودند: پس .نمودم آگاه خواب آن از را ایشان
َ
ْخرَبَْت بَِها أ

َ
 را دیگري کس آیا» »؟َهْل أ

 خواندند، را ظهر نماز ح اهللا رسول چون بله؛ گفتم: »اي؟داده خبر خواب نآ از هم

ى ُطَفيًْال  إِنَّ « فرمودند: عزوجل اهللا ثناي و حمد از پس و برخاسته
َ
ْخرَبَ  ُرْؤَ�ا َرأ

َ
 َمنْ  بَِها فَأ

ْخرَبَ 
َ
َيَاءُ  َ�ْمنُُعِ�  اَكنَ  لَكَِمةً  َ�ُقولُونَ  ُكنْتُمْ  َو�ِنَُّ�مْ  ِمنُْ�ْم، أ

ْ
نْ  ِمنُْ�ْم، احل

َ
ْ�َهاُ�مْ  أ

َ
فََال  ،َ�نَْها أ

دٌ  ُ وََشاَء ُ�َمَّ ُ وَْحَدهُ  َ�ُقولُوا َما َشاَء ا�َّ  که دیده خوابی طفیل« .1»َولَِ�ْن قُولُوا: َما َشاَء ا�َّ

 اینکه از مرا شما از حیاء که ایدگفته را سخنی شما و است. نموده آگاه آن از را شما از برخی

 بگویید: لیکن و بخواهد محمد و اهللا آنچه نگویید: لذا دارد؛ می باز کنم، نهی آن از را شما

  .»بخواهد عزوجل اهللا تنها که آنچه

                                           
) ٤٦٥٥مسنده (يف  بويعلیأو ) خمترصا٢٦٩٩سننه (يف  ) والدارمی٣٩٩، ٥/٧٢( يف مسنده أخرجه أمحد -١

تعظيم قدر يف  ي)، واملروز٦٥٢مسنده (يف  ابن أيب شيبةو )٨٢٣١) (٨/٣٢٥بري (كاليف  الطرباينو

) وصححه ٣/٥٢٣ه (كمستدريف  مك)، واحلا٢٧٤٣( املثاينو حاداآليف  عاصم أيب)، وابن ٨٧٤الصالة (

 ). ١٣٨الصحيحة (يف  األلباين هلشواهد
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 عزوجل اهللا آنچه گفت: ح اهللا رسول به شخصی که است روایت ب عباس ابن از و

ِ « فرمودند: ح اهللا رسول که بخواهی؛ تو و َجَعلْتَِ� ِ�َّ
َ
ُ وَْحَدهُ  ما :لقُ  ،ادًّ نِ أ  مرا آیا« »َشاَء ا�َّ

 .1»بخواهد اهللا فقط که آنچه بگو: دادي؟ قرار اهللا شریک و همانند و همتا
 از چگونه که بنگر توحید از حمایت در ح اهللا رسول بودن حریص به بزرگوارم، برادر 

 یا و شود می آن زوال به منجر که اسبابی از چه شود، آمیخته توحید با است ممکن آنچه هر

  کند. می حمایت شود، می آن نقصان موجب که آنچه حتی

 کفر از است عبارت توحید ي کلمه بداند، است واجب بگوید، اهللاإال الإله هرآنکه

-رحمه قیم ابن که همانطور طاغوت و عزوجل. اهللا به آوردن ایمان تنها و طاغوت به ورزیدن

 درگذرد، آن اندازه از و کند تجاوز آن حد از بنده آنچه هر«  :2از است عبارت گوید می اهللا

 قومی هر طاغوت پس فرمانروا؛ و متبوع خواه و باشد معبود چیز آن خواه باشد، می طاغوت

 به را او اینکه یا برند، می او نزد ح رسولش و عزوجل اهللا جاي به را تحاکم که است کسی

 باشند داشته عزوجل اهللا جانب از بصیرتی هاینک بدون یا کنند، می عبادت عزوجل اهللا جاي

 یا است متعال اهللا از اطاعت دانند نمی که آنچه در را وي اینکه یا کنند، می پیروي آن از

  »کنند. می اطاعت اوست، غیر از اطاعت

 چیزي هر از را ربوبیت وحید،ت ي کلمه بداند، است واجب بگوید، اهللا إال إله ال هرآنکه و

 همانطور پس کند؛ می اثبات جاللهجل او براي را ربوبیت تنها و کند می نفی عزوجل اهللا زج

 و کننده زنده و مدبر نیز و باشد نمی عزوجل اهللا جز رازقی نیز و باشد نمی اهللا جز خالقی که
 به تنها را عبادت انواع ي همه که است واجب نیست، عزوجل اهللا جز اي کننده روح قبض

                                           
يف  النسائي) و٧٨٣( املفرد األدبيف  البخاري) و٣٤٧، ٢٣٨، ٢٢٤، ١/٢١٤( يف مسنده أخرجه أمحد -١

الصحيحة يف  األلباين) وحسنه شيخنا ٢١١٧فارات (كتاب الكيف  ) وابن ماجه٩٩٥( ةالليلو عمل اليوم

)١٣٩.( 

 .)١١/٨٥عالم املوقعني (إ -٢
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 اند.برگرد عزوجل اهللا سوي

 و باشد می عزوجل اهللا براي تنها حکم بداند، است واجب بگوید، اهللا إال إله ال هرآنکه و

 به بشریت يبرا که ندارد، وجود حق این دولتی یا و مجلس یا هیئتی، یا فردي، هیچ براي

  د.زن تشریع به دست و نموده گذاريقانون عزوجل اهللا جاي
 او براي شریکی آن در و باشد می عزوجل اهللا براي تنها کردن خلق که آنجا از بنابراین

-عهده را هستی نظام تدبیر که اوست و دهد می روزي را مردم که اوست و نیست جاللهجل

 که آنجا از و نیست؛ او براي شریکی ها این ي همه در و کند می هدایت راآن امور و است دار

 و تنها نبنابرای باشد، می شریکی یا عمناز گونههیچ بدون شدن عبادت مستحق که وستا تنها
 و توجیه هیچ مطلقا و باشد می حکم تشریع در حق صاحب که است عزوجل اهللا تنها

  باشد. او براي شریکی مورد این در که ندارد وجود مجوزي

 ي کلمه اساسی و بزرگ مقتضیات از که بداند است واجب بگوید، اهللا إال إله ال هرآنکه و

 و شرك از بیزاري و براء و مومنان و رسولش و عزوجل اهللا با دوستی و والء توحید،
  باشد. می مشرکین

 عبارتند  کمال صفات و جالل اسماء که بداند است واجب بگوید، اهللا إال إله ال هرآنکه و

 و بنده او، به مردم ترین دانا اینکه یا و اند کرده ثابت خودشان براي عزوجل اهللا آنچه از:
 دارند. ایمان بدان مومنان تمامی و است کرده ثابت جاللهجل او براي ح محمد رسولش

 معانی و الفاظ تحریف بدون صفات، و اسماء این همگی به که است واجب ما بر بنابراین

 بیاوریم. ایمان ها آن به شان،تمثیل و تشبیه یا شدن قائل کیفیت یا تعطیل بدون و ها آن

 و نظیر مانند، و مثل و همتا که است آن از تربلندمرتبه و تر بزرگ بسیار پروردگارمان براستی

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ باشد. او براي مثیلی و شبیه ِميعُ ٱَ�ۡ   .]١١ الشوری:[ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 و باشد می دین امور راس و است آن اساس و دین ،اهللا إال إله ال که نگفتم آیا برادرم،

 آن ي کننده کامل شده، شعبه شعبه و گرفته نشأت آن از که فرائضی و دین ارکان ي بقیه

  باشد. می کامل حیات منهج و شامل دین اهللا إال إله ال آري باشند؟ می
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 در تا بدان خوبی به راآن پس باشد؛ می آن مقتضاي و معنا آن و بوده وحیدت ي کلمه این

  باشد. می عزوجل اهللا دست به عطاء و فضل و باشی رستگار و سعادتمند آخرت و ادنی

 :1اي مهم در بیان حال و حکم جاهل به توحید مساله

 به آن در مردم از بسیاري که است مسائلی جمله از توحید) به (جهل مسأله این که بدان

 تفریط به دیگر گروهی و اند آورده روي افراط و رويزیاده به آنان از اي دسته اند؛ رفته خطا

  اند. هشد متمایل اريک کم و
 بودن کافر غیر یا کافر معذور، غیر یا معذور - واحد قول بیان مسأله، این مورد در همانا

 منهج آشکار بیان و کند روشن را حق جانب که تفصیلی با مگر نیست صحیح -کسی

 قرار آن بر نیز جماعت و سنت اهل ي عقیده و باشد شریعت نصوص به مدلل که اي همیان

 مسلمانی و اصلی کافر است: قسم دو توحید به جاهل گویم: می اساس همین بر باشد. گرفته

  است. قبله اهل که
 قسم و جهل به معذور قسم است: قسم دو بر نیز توحید به جاهل اصلیِ کافر چنینهم و

 جهل. به معذور غیر
 به پیامبران ي برنامه که است کافري است، ذرع صاحب جهلش براي که جاهلی کافر

 برنامه شده مانع که سختی شرایط وجود سبب به هم خودش و است نرسیده او به وجه هیچ

  دریابد. راآن است نتوانسته برسد، او به رانپیامب پیام و
 یا دوزخ به (دخول) حکم او  به توان نمی که است آن فرد این ي درباره ارجح قول

 پیشگاه در که دارد را عذرهایی صاحب حکم قیامت، روز در شخصی چنین و د.دا بهشت

 فرد یا نشنیده چیزي هیچ که کري شخص مثل آورند، می عذر شان)جهل (براي خداوند

 پیام و رفته دنیا از فترت زمان در که فترتی صاحب یا و ندارد عقل که اي هدیوان احمق

 صحیح حدیث دیگران، و اهللارحمه احمد امام اساس همین بر و است نرسیده او به پیامبران

                                           
 . (مترجم) 90-83به نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا ص -1
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 ندادن اما ... اند کرده روایت ش صحابه سایر و س ابوهریره از زمینه این در را مشهوري

 دنیا این در وي، بر آن صفت و کفر حکم ندادن از مانع او، بر آخرت عذاب و قطعی حکم

  .1شود نمی
 اما است، جاهل چه اگر که است کسی ندارد) عذري جهلش براي (که دیگر قسم اما 

 (توبه اگر و گردد می اطالق او بر آخرت و دنیا در کفر حکم و ندارد جهلش براي عذري

 و شود؛ می هم آخرت عذاب دچار قطع طور به بمیرد، شرك و کفر حالت در و نکند)
 براي تحرکی و تمایل اما شده، تبلیغ وي به مبرانپیا پیام و دعوت که است این هم صفتش

 و علم به توجه بر او، در غفلت و سستی که بینی می و است نداده بروز خود از آن پذیرفتن
 !دارد... برتري آن فراگیري

 جهل در که است کسی ندارد) جهلش براي عذري که دیگري (جاهل کافر چنینهم و 

 و آن متعلقات و دنیا خاطر به اما کند، برطرف راآن تواند می بخواهد، اگر و است افتاده فرو
 ...!ورزد می امتناع کار این انجام از دیگر، علت و سبب هر یا

 این اما اند، جاهل توحید حقیقت به (هردو) چند هر نمودیم، بحث آن از که دسته دو این

 در وعیدشان از مانع است، دهش ابالغ آنان به پیامبران پیام و ها برنامه که آن از پس ها آن جهل

 براي جهل هر پس گردد؛ می اطالق ها آن بر آخرت و دنیا در کفر حکم و شود نمی آخرت

 نباشد عذر صاحبش براي تواند نمی نیز جهل هر که طورهمان شود، نمی عذر صاحبش

 نیست.) عذر گاهی و است عذر صاحبش براي گاهی جهل (یعنی
  است: انواعی داراي جاهل مسلمان چنینهم

                                           
ي پیامبران به او تبلیغ نشده است، پیکار نمودن با وي قبل از  باید توجه کرد، کافري که پیام و برنامه -1

پیامبران به او باشد و این درست بر خالف وضع کافري است که دعوت  ابالغ دعوت به او جایز نمی
با وي قبل از دادن الت جنگیدن این ح را رد نموده و بر آن پشت کرده است و دررسیده، ولی وي آن

 گونه اخطار و تبلیغی صحیح است.هر
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 چه آن از برخی یا توحید اصول از بعضی به نسبت اما اند؛ شده اسالم داخل قسمتی -1

 قدرت ناتوانی، و فضع خاطر به و نیستند آگاه شود، می عبادت معنی در داخل

 در که کسی یا است شده مسلمان تازه که فردي مثل ندارند؛ راآن کردن برطرف

 او نه و رسد می او به علم نه که کند می سکونت علمی منابع و علم از خالی يا همنطق

 هم توحید) و عبادي اصول (در چه اگر شخص این دارد؛ را علم به دسترسی توانایی

  اقامه او بر دنیا این در کفر حکم شد) ذکر که جهلی خاطر (به اما شود، کفر مرتکب

 وعید حکم چنینهم و شود. نمی اجرا وي بر نیز آن تبعات و احکام و گردد نمی

 پیام و برنامه و کنند حجت ي اقامه وي بر کهآن مگر شود؛ نمی داده او به آخرت

 و جدایی توحید، علم فراگیري و وي بین که موانعی یا و شود رسانده او به رسالت
  برود. میان از است انداخته فاصله

 به جز ایمان که توحید ضروري شروط و اصول از برخی به نسبت دیگر اي دسته -2

 اگر و نیست توانایی عدم از هم شانجهل و هستند جاهل یابد، نمی صحت ها آن

 به صرفاً ها آن و برد. بین از راآن اراده، با نتوان که نیست گونه آن باشد، هم ضعفی

 زنند. می باز سر کار این انجام از آن، هاي لذت و دنیا و خود آسایش و راحتی خاطر

 دین ضروریات و توحید به نسبت جهل از ناشی کفرشان چه اگر افرادي، نینچ

 کفر دنیا این در شانحکم و ندارند عذري شانجهل براي حقیقت)(در اما است،

 نیز آخرت در شانحکم بروند، دنیا از توبه) بدون (و حالت همین بر اگر و است

 و بامداد هر چون ست؛نی حجت ي اقامه به نیازي تکفیرشان براي و است همان
 عرضه ایشان بر ح اهللا رسول ي برنامه و شود می حجت ي اقامه آنان بر شامگاهی

  نیستند. توحید طالب و خواهان خود ها آن اما گردد، می

 مخالفت است، توحید و عقیده فروع در داخل آنچه از برخی با دیگر گروهی -3

 صفات و اسماء مسائل باب در آنان غیر و) (ماتریدیه و اشاعره گفتار مثل اند، کرده

 در بدعت و گمراهی صفت و شده محسوب گنهکار دنیا این در ها آن تعالی؛ باري
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  گردد. می اقامه ایشان بر کفر حکم دادن بدون دین،

 معین و (فردي) صورت به قبله اهل گناهکاران سایر و ها آن آخرت، در ایشان حکم اما

 آنان کار سرانجام مورد در قضاوت و شوند نمی داده حکم بهشت (نعمت) یا جهنم عذاب به

 آنان از بخواهد اگر و دهد می عذاب را ها آن بخواهد اگر که گردد می باز بلندمرتبه خداوند به

 این صاحبان و کسانی چنین گفتار ي درباره عمومی، صورت به گفته این البته گذرد. می در

 روز در خداوند عذاب و وعید مستحق ها آن که است باقی خود قوت به گناهان، ونهگ

 شده وارد مساله این مورد در سنت) و قرآن (از که زیادي نصوص خاطر به باشند، می قیامت

  است.

 در مسائلی با عذر، داراي جهلی یا معتبر اجتهادي یا تأویل خاطر به که کسی اما -4

 اگر گردد؛ نمی اطالق وي بر دین در بدعت و گمراهی صفت کند، مخالفت عقیده

 دلیل و حجت که این تا باشد؛ بدعت و گمراهی خود ذات در وي کار آن چه

 شارع مقصود درك و فهم در وي ناتوانی و ضعف بردن میان از براي شرعی،

  گردد. اقامه است، برخاسته مخالفت به آن با که (خداوند)

 جاهل: حجت بر ي  مقررات اقامه
 جمله: آن از است مقرراتی و قوانین داراي مخالف، جاهل بر حجت ي اقامه

 دفع که است این هم آن حالت و باشد؛ داشته عذر جهلش براي مخالف جاهل آن -1

 رفتارگ دین و شرع در) (موضوعی با مخالفت به آن، سبب به وي که جهلی نمودن

 .!نباشد.. ممکن است، شده
 صاحبش که باشد ضعفی و عجز سبب به یا نباشد ناتوانی و عجز از ناشی جهلش اگر اما

 نیست کسانی آن ي جمله از فردي) (چنین نکند، را کار این ولی باشد، داشته راآن دفع امکان

 وي تکفیر براي گردد، هم بواح کفر مرتکب اگر و هستند عذر صاحب شانجهل براي که

 نخواسته راآن او اما شده، عرضه وي بر دلیل و حجت چون نیست؛ حجت ي اقامه به نیازي

  است. نداده نشان خود از هم تحرکی و
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 صحیح شرعی معلومات ي ارائه با باید مخالف جاهل بر شرعی حجت ي اقامه -2

 آن علت به وي که شود جهلی مواد رفتن بین از سبب که اي گونهب بگیرد، صورت

  است. افتاده در شرع با
 دینی و شرعی بیان اما باشد، شراب شمردن حالل خاطر به او کفر اگر مثال: عنوان به

 او مورد در شرعی حجت ي اقامه گردد، ارائه وي به و... ربا و زنا بودن حرام ي درباره

 او به شراب بودن حرام مورد در الزم شرعی حجت و بیان که آن مگر است نگرفته صورت

 بودن حرام ندانستن در را وي انیناتو زنا، بودن حرام (دالیل) بیان چون شود؛ رسانده

  برد. نمی بین از شراب،
 و فهمد می راآن که زبانی با جاهل شخص بر شرعی حجت ي اقامه که است شرط -3

 شود، قانع آن به که نیست شرط اما گیرد، صورت یابد، می در خوبی به راآن مقصود

 سبب که قناعتی و باشد می شرط که است چیزي دینی) و (شرعی بیان دریافت چون

  نیست. شرط که است دیگري چیز شود، وي التزام
 مقصود که زبانی با را) (دالیل جاهل فرد که است آن حجت ي اقامه در مهم ي مسأله -4

 این انتقال ي وسیله گرفتن نظر در بدون کند، دریافت فهمد می خوبی به راآن

  گردد. می برطرف  جهلش آن، ي واسطه به که دینی و شرعی معلومات
 هاي سایت رادیو، مجله، کتاب، حجت: ي اقامه حامل ي وسیله این که است ممکن و

  باشد. .و.. دین داعیان اینترنتی،
 جاهل جهل و باشد صحیح شرعی معلومات حاوي که است آن وسیله این در مهم شرط

 شرط حجت، ي نندهک اقامه براي اما نماید؛ برطرف ندارد) آگاهی آن به که موضوعی (به را

 و عقل اساس بر زمانه هاي مرجئه که گونهآن باشد، اصولی مجتهد و عالم که نیست
  اند. شمرده واجب حجت) ي کننده اقامه براي شرطی عنوان (به راآن خویش، هاي هوس

 جاهل بر خواهد می که موضوعی در حجت ي کننده اقامه آگاهی شود: گفته اگر ولی

 که کسی چون است؛ درستی و حق ي گفته است، ضروري و الزم کند، حجت اتمام مخالف
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 ندارد، چیزي که کسی و باشد ندانسته راآن که است آن همانند باشد داشته جهل چیزي به

  ببخشد. دیگران به راآن تواند نمی
 انذار و پیام قبالً که مسیحی) و (یهودي اصلی کافر بر شرعی حجت ي اقامه براي -5

 ح محمد بشنود: را عبارت این که است کافی تنها نشده، ابالغ او به ح اهللا رسول

 »اهللا إال إله ال« به دادن گواهی و شهادت به و است جهانیان سوي به خدا ي فرستاده

 وي بر شود، رسانده او به فهمد می راآن که زبانی با عبارت، این اگر کند. می  دعوت

 آن از یا نپذیرد راآن ابالغ، این از پس اگر و است. گرفته صورت حجت ي اقامه

 و دنیا در و داشت نخواهد جهل به عذر ورزد، سستی آن پذیرش در یا بگرداند روي
 (و وعید دچار بمیرد »کفر« همین بر که صورتی در و شود می محسوب کافر آخرت

  شود. می داده هم کفر گواهی وي بر و گردد می آخرت) عذاب

ِي« فرماید: می که است ح اهللا رسول ي فرموده این نمودیم، بحث آنچه بر ما دلیل و
َّ

 َواذل
دٍ  َ�ْفُس    �ِيَِدهِ، ُ�َمَّ

َ
َحدٌ  يب �َْسَمعُ  ال

َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ ْ
، األ   َ�ُهوِديٌّ

َ
، َوال اِ�ٌّ  يُْؤِمنْ  َولَمْ  َ�ُموُت  ُ�مَّ  نرَْصَ

ي ِ
َّ

رِْسلُْت  بِاذل
ُ
  بِِه، أ

َّ
ْصَحاِب  ِمنْ  اَكنَ  إِال

َ
 دست در محمد جان که کسی به سوگند« .1»انلَّارِ  أ

 شدن مبعوث خبر که مسیحی، چه و یهودي چه دعوت)، (امت امت این در کسهر اوست،

 جهنم داخل باشد، نیاورده ایمان ام، شده فرستاده آن با آنچه به و بمیرد سپس برسد، او به من

 .»شود می

 را »حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا« کسهر که کند می داللت این بر فوق حدیث ،بنابراین

 شود. می جهنم وارد همیشه براي نیاورد ایمان آن به و بشنود
 با شود، می حجت ي اقامه جاهل مسلمانان بر آن ي وسیله به که اي جمله و عبارت اما -6

 در که شبهاتی و جاهل موقعیت طبق و است افتاده آن در که مخالفتی نوع به توجه

 یا حدیثی یا عباراتی با دارد امکان مثالً کند؛ می فرق دارد، رواج او زندگی محیط

                                           
 ).153رواه مسلم ( -1
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 را او جهل (و نمود حجت ي اقامه جاهل) مسلمان (یک مخالفت علیه اي، آیه

 بیان و شرح نیازمند آن حجت اتمام که هست دیگري هاي مخالفت و کرد) برطرف

 به مخالفات، میزان و شبهات نوع به توجه با بسا چه و باشد می بیشتري تفصیل و

  کنند. پیدا نیاز زیادي مراجعات و ها مناظره
 خاطر به (و نیست. آشکار و سري آن در کفر که دارند وجود هایی مخالفت چنینهم

 الزم ها، حالت گونهاین در نمود... تأویل و معنی صورت چند به ارآن توان می بودن) وارایهام

 مقصود و منظور آیا که شود دقت و گردد مراعات آن ي) گوینده و( صاحب مقصود که است

 که کسانی از صریح غیر هاي مخالفت این اگر ویژه به و نه؛ یا است بوده آمیز کفر صورت او،

 زده سر هستند، دین راه در ابتالء و محنت و جهاد ي سابقه داراي و اجتهاد و علم به مشهور

 و مقصود و دهیم گسترش را تأویل ي دایره افرادي، نچنی حق در که است شایسته باشند؛
 الزم ایشان، مورد در حکم هرگونه دادن از قبل و آغاز در و نماییم مراعات را آنان دیدگاه

  است. کرده مخالفتی (چنین) به وادار را ها آن چیزي چه ببینیم که است
 وي از آشکار و بواح کفر که کسی حق در نمودن، مراعات گونهاین که باشید داشته توجه

 .1باشد نمی جایز است، زده سر

                                           
 پایان نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا (مترجم). -1





 
 
 

 مبحث دوم:
 شرط یقین 

  1نداشتن شک و تردید و رسیدن به یقین
 به نسبت یقین، به رسیدن و تردید و شک نداشتن توحید، شهادت به) (اقرار شروط از

ْ إِنَّا ﴿ فرماید: می بلندمرتبه خداوند که چنانهم است. آن هاي شرط و ها خواسته َوقَالُٓوا
رِۡسۡلُتم بِهِ  َ�َفۡرنَا

ُ
ا تَۡدُعوَ�َنآ إَِ�ۡهِ ُمرِ�ٖب  ۦبَِمآ أ ِ�  ٩�نَّا لَِ� َشّكٖ ّمِمَّ

َ
ِ ٱ۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ َّ� 

َ�َٰ�ٰتِ ٱَشّكٞ فَاِطرِ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 به که چیزي به نداریم ایمان ما گفتند: و« ]١٠-٩ إبراهيم:[ ﴾ۡ�

 ي درباره و کنیم) نمی قبول را شما رسالت و معجزات و دالیل (و اید شده فرستاده آن همراه
 آسمانی قانون و یکتاپرستی به (و گمانیم و شک در سخت خوانید، می آن به را ما که چیزي

 و ها آسمان ي آفریننده اهللا، وجود ي درباره مگر گفتند: ایشان به شانپیامبران نداریم) باور
  »است؟ میان در تردیدي و شک پیشین) ي نمونه و مدل (بدون زمین،

 حیدتو دین سوي به آنان فراخواندن در پیامبران دعوت صحت در که آن خاطر به ایشان

 سوي به را مردمان تاریخ، طول در پیامبران ي همه کهدرحالی شدند. کافر داشتند، تردید

ٓ ﴿ فرماید: می متعال اهللا و کردند. می دعوت »ال إله إال اهللا« به دادن گواهی و توحید  َوَما
نَّهُ 

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠ فَ  ۥأ

َ
� ٓ  و« ]٢٥ األنبياء:[ ﴾٢٥ ۡ�بُُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 معبودي که ایم، کرده وحی وي به که این مگر ایم، نفرستاده را پیامبري هیچ تو از پیش ما

ْ ٱ﴿ است: گفته قومش به پیامبري هر و .»کنید عبادت مرا فقط پس نیست، من جز بحق  ۡ�بُُدوا
َ ٱ  تنها پس نیست، اهللا جز بحقی معبود شما براي« ]٥٩ األعراف:[ ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

 .»کنید عبادت را او

                                           
 . (مترجم) 96-95به نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا ص -1
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ِن  َولََقدۡ ﴿ است: فرموده متعال اهللا و
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنِبُوا
ُٰغوَتۖ ٱ  ي همه دعوت محتواي (و ایم فرستاده را پیامبري ملتی هر میان به ما« ]٣٦ النحل:[ ﴾ل�َّ

 .»کنید دوري طاغوت از و کنید پرستش را اهللا تنها که است) بوده این ها آن
 ایشان که اي بلندمرتبه خداي وجود در اجبار به پس نمودند، شک توحید در که وقتی و

 فرماید: می مرتبه بلند خداوند که چنانهم نمودند. شک نیز است، آفریده هشیو بهترین به را

﴿ �ِ
َ
ِ ٱأ َ�َٰ�ٰتِ ٱَشّكٞ فَاِطرِ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ي آفریننده اهللا، وجود ي درباره آیا« ]١٠ إبراهيم:[ ﴾ۡ�

  »است؟ میان در تردیدي و شک زمین، و ها آسمان
  و پاك خداوند توحید به بلکه نکردند، شک بلندمرتبه خداوند وجود به آنان بنابراین

 ي شایسته او تنها که اي هبلندمرتب خداي وجود به که شد الزم سپس نمودند، تردید منزه
  نمایند. شک باشد، می عبادت

 داشته شک دین ضروري مورا از آشکاري چیز هر یا توحید به کسهر قاعده، این طبق

 هایی آن دارد؛ شک او رسوالن و انبیا صداقت و بلندمرتبه خداي وجود به حقیقتدر باشد،

 مردم به است، نموده وحی آنان به دین امور از منزه و پاك پرودرگار را هرچه که

 .1اند رسانده
  .2کامل ایمان از است عبارت یقین گوید: می س مسعود بن عبداهللا
 از است عبارت یقین، که است آن س مسعود ابن مقصود« گوید: می حجر ابن حافظ

 اهللا مالقات براي جوارح و اعضا تمامی کند، حاصل یقین قلب اگر که اي گونهب ایمان، اصل

 اگر« گوید: می اهللارحمه ثوري سفیان که حتی »شوند. می برانگیخته صالح اعمال با عزوجل

                                           
 پایان نقل از کتاب شروط (مترجم). -1

 فتح) ١/٤٥سالم علی مخس) (اإل ي(بن :يبباب: قول الن اإليامنتاب كيف  تعليقاً  البخاري أخرجه -٢

الزهد يف  يعك) وو٤١٨الشعب (يف  البيهقي) و٢/٤٤٦م (كاحلاو )٨٥٤٤بري (كاليف  الطرباينوصله و

يف  األلباينالشيخ  ةاركم عليه بالنكحو ) وقد روی مرفوعاً ١/٤٨الفتح (يف  ) وصححه احلافظ٢٠٢(

 ). ٤٩٩( ةالضعيف
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 پرواز به جهنم، از فرار سبب به و بهشت اشتیاق از گردد، واقع قلب در باید، که آنچنان یقین

 از: است عبارت است، معروف جماعت و سنت اهل نزد که همانطور ایمان و .1»آید می در

 اي گونهب یابد. می کاهش و افزایش که جوارح، و اعضا با عمل و قلب به داعتقا و زبان با نطق

  یابد. می کاهش گناهان و معاصی انجام با و افزایش طاعات، انجام با که
 جسد براي روح ي منزله به ایمان، به نسبت یقین« 2گوید: می اهللارحمه قیم ابن امام

 دین، در امامت حصول شوند، یکجا و کرده ازدواج یکدیگر با یقین و صبر هرگاه و باشد می

ا  وََجَعۡلَنا﴿ فرماید: می عزوجل اهللا گردد. می متولد ها آن میان از ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ِمۡنُهۡم أ

ْۖ َوَ�نُواْ � وا  پدیدار را پیشوایانی اسرائیل بنی میان از  و« ]۲٤ :السجدة[ ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنوَن َصَ�ُ

 بنی که گاه بدان نمودند، می راهنمائی را) مردمان ما، قوانین برابر (و ما فرمان به که کردیم

 (یقین) کامل ایمان ما آیات به و ورزیدند شکیبائی سختیها) تحمل بر خدا راه (در اسرائیل

 .»کردند پیدا
 و باشد. می است، جوارح و اعضا اعمال روح آن که قلب اعمال روح یقین بنابراین، 
 و نور از پر گردد، متصل قلب به یقین که زمان هر و باشد. می صدیقیت حقیقت یقین

 و گردد می منتفی آن از ناراحتی و اندوه و خشم و تردید و شک هر و گردد. می روشنایی
 و او بر توکل و او از سپاسگذاري و شکر و رضایت و ترس و عزوجل اهللا محبت از پر بلکه

  شود. می او سوي به گشتباز و انابت

 و شک هر منافی یقین از: تاس عبارت اهللا إال إله ال شروط از شرطی عنوان به یقین و

 جازم یقین کلمه، این مدلول به نسبت توحید، ي کلمه ي گوینده که گونهبدین تردیدي؛

 چگونه ایمان پس ندارد؛ اي هفاید ظنی علم نه و یقینی علم با جز ایمان که چرا است. داشته

َما﴿ فرماید: می عزوجل اهللا باشد؟ داخل آن در تردید و شک کهزمانی باشد می  ٱلُۡمۡؤمُِنونَ  إِ�َّ

                                           
 . اإليامنتاب ك) ١/٦٣( فتح الباري -١

 ) بترصف.٢/٤١٣ني (كمدارج السا -٢
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ِينَ  ِ  ٱ�َّ ْ ب ِ َءاَمُنوا نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلِهِۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ِۚ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ ُهُم   اند، آورده ایمان امبرشپی و اهللا به که کسانیند تنها مؤمنان« ]١٥ احلجرات:[ ﴾١٥ ٱل�َّ

 تالش به اهللا راه در خویش جان و مال با و اند نداده راه خود به تردیدي و شک هرگز سپس

 .»راستگویند و درست خود) ایمان در آنان، (بلی آنان اند. برخاسته جهاد به و اند ایستاده
 نداشتن شک ح رسولش و عزوجل اهللا به شانایمان صدق در آیه، این در عزوجل اهللا 

 باشد، می منافقین ي جمله از باشد، داشته آن در تردید و شک که کسی و است. کرده شرط را

َما﴿ فرماید: می ناآن مورد در عزوجل اهللا که کسانی ِينَ ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
ُدوَن  ٱۡرتَابَۡت وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ   تو از کسانی تنها« ]٤٥ التوبة:[ ﴾٤٥قُلُو�ُُهۡم َ�ُهۡم ِ� َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَّ

 ایمان جزا روز و اهللا به و) دروغینند مدعیان که نکنند شرکت جهاد (در که خواهند می اجازه

 بسر خود سرگردانی و حیرت در و است تردید و شک دچار شانهاي دل و ندارند

 و حالوت قطعا صاحبش گردد، واقع قلب در یقین، این اگر که نیست تردیدي و .1»برند می
 و اعضا بر ایمان بچشد، را ایمان این حالوت مومن کهزمانی چشد. می را ایمان شیرینی
 تبدیل واقعیت به ایمان، ترتیب بدین و گردد؛ می منعکس اعمالش، و اقوال و جوارح

 و باشد اهللا غیر مطیع آن، از پس و یابد استقرار قلب در ایمان نیست ممکن که چرا گردد. می
 یا کند مدد و یاري طلب یا بخواهد اهللاغیر از اینکه یا باشد، داشته وستد را غیراهللا اینکه یا

 رسولش، و اهللا دشمنان با اینکه یا کند، قبول را رسولش و اهللا حکم از غیر حکمی اینکه

 اي کلمه تنها ایمان آري ورزد؛ دشمنی رسولش و اهللا دوستان با اینکه یا کند محبت و دوستی

 امانتی و دارد دنبال به را تکالیفی که است حقیقتی ایمان لیکن گردد جاري زبان بر که نیست

  دارد. دنبال به مسئولیت که سنگین است

                                           
 .)٢/٤١٩معارج القبول ( -١
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 که است چیزي آن بلکه نیست، خودآرایی و کردن آرزو ایمان« :1گوید می اهللارحمه حسن

 نیکو عمل و نیکو سخنی هرکس پس کند. می تصدیق راآن اعمال و یافته استقرار قلوب رد

 دهد، انجام شر عمل و گفته نیکو سخن که کسی و شود می قبول وي از ایمان داد، انجام

 است روایت س عبدالمطلب بن باسع از مسلم صحیح در و »شود. نمی قبول وي از ایمان

يَمانِ  َطْعمَ  َذاَق « فرمودند: که شنیده ح اهللا رسول از وي که ِ
ْ

ِْسَالمِ  َر�ًّا، بِاهللاِ  ريَِضَ  َمنْ  اإل
ْ

 َو�ِاإل
دٍ  ِدينًا،   َو�ُِمَحمَّ

ً
 پروردگار عزوجل اهللا باشد: راضی که چشد می را ایمان طعم کسی« 2»رَُسوال

  »باشد. او پیامبر محمد و او دین اسالم و بوده او
 راضی چیزي به معناي گوید: می اهللارحمه تحریر صاحب« گوید: می اهللارحمه نووي امام

 خواهم. نمی دیگري چیز آن همراه به و داشته اعتقاد و قناعت بدان که ستا آن شدم،

 نباشد اهللا غیر طالب که چشد می را ایمان طعم کسی تنها که است آن حدیث معناي بنابراین

 باشد، ح محمد شریعت با موافق که مسیري در جز و نداند مجاز را اسالم روش از غیر و

 رسیده قلبش به ایمان وتحال باشد، چنین او صفت که کسی نیست تردیدي نکند؛ حرکت

  »چشد. می راآن طعم و
 و بوده حیحص ایمانش که است آن حدیث معناي« گوید: می اهللارحمه عیاض قاضی

 رضایت که چرا است، کرده سرایت باطنش به ایمان و باشد می آن به ثابت و مطمئن نفسش

 آمیختگی و وي بینیروشن و فراست و معرفت ثبوت دلیل شده، ذکر حدیث در آنچه هب وي

 و گردد. می آسان وي بر امر آن باشد، راضی امري به هرکس که چرا باشد؛ می آن با قلبش
 اهللا طاعات انجام وي براي شود، می قلبش وارد ایمان گاههر که باشد می چنین نیز مومن

                                           
) ١٣/٥٠٤(و )١١/٢٢مصنفه (يف  ابن أيب شيبةو )٥٦العمل (و اقتضاء العلميف  اخلطيب أخرجه -١

 ).٣٢٢زوائد الزهد (يف  محدأ) وعبداهللا ابن ١٥٦٥الزهد (يف  كوعبداهللا بن مبار

فهو  بمحمد رسوالً و اسالم دينً باإلو باهللا ربا ن من ريضأ، باب الدليل علی اإليامنتاب كيف  أخرجه مسلم -٢

 ).٣٤ن (ؤمم
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 .1اعلم اهللا و برد. می لذت ها آن از و گشته آسان عزوجل
 همراه مسیري در« :گویدمی که است روایت س ابوهریره از صحیحین در و 

 به تصمیم که حتی گوید: می س ابوهریره شد. گم قوم سفر هاي توشه که بودیم حاهللا رسول

 تا کنید امر اهللا، رسول یا گفت: س خطاب بن عمر گرفتند. شانحامله شترهاي کردن ذبح

 سابوهریره کنید. دعا عزوجل اهللا درگاه به ها آن بر و کرده جمع مانده، باقی که را هایی توشه
 آمد. خرما با خرما صاحب و گندم با گندم صاحب پس کردند. چنین پس گوید: می

 با گفتم: آمد، آن با داشت خرما ي هسته که کسی گفت: مجاهد گوید: می سرهابوهری

 نوشند. می آب آن بِروي و مکیده راآن گفت: مجاهد کنند؟ می چه خرما هاي  هسته

 شانهايتوشه گرد همگی اینکه تا شد، داده ندا عمل این براي پس گوید: می سابوهریره

ْشَهدُ « فرمودند: هنگام این در ح اهللا رسول که شدند جمع
َ
نْ  أ

َ
�ِّ  ،ال إله إال اهللا أ

َ
 رَُسوُل  َو�

  اِهللا،
َ

  ِ�يِهَما، َشاكٍّ  َ�ْ�َ  َ�بْدٌ  بِِهَما اهللاَ  يَلىَْق  ال
َّ

َنَّةَ  َدَخَل  إِال
ْ
 بر معبود که دهم می گواهی« .2»اجل

 دو این با که نیست اي بنده هیچ هستم، او ي فرستاده من و ندارد وجود عزوجل اهللا جز حقی

 .»گردد می بهشت وارد اینکه مگر کند، مالقات را عزوجل اهللا (شهادتین)

 ي گوینده اینکه تا دادند قرار شرطی ،اهللا إال إله ال همراه به ح اهللا رسول حدیث این در

 تردید و شک عدم شرط آن گردید، واضح حدیث در که همانطور و باشد بهشت اهل از آن

 که کرده روایت س ابوهریره از مسلم طوالنی حدیثی رد و باشد. می است، یقین همان که

، بِنَْعَ�َّ  ْذَهْب ا«... فرمودند: بدو و فرستاده شانهايکفش با را او ح اهللا رسول  َ�َمنْ  َهاَ�ْ�ِ
َائَِط  َهَذا َوَراءِ  ِمنْ  لَِقيَت 

ْ
نْ  �َْشَهدُ  احل

َ
ْهُ  قَلْبُُه، بَِها ُمْستَيِْقنًا اهللاُ  الَّ � إِ  الَّ  أ َنَّةِ  فَبرَشِّ

ْ
 این با« .3»بِاجل

 قلبی یقین روي از که کردي مالقات دیوار این وراي در که را کسهر و برو من کفش دو

                                           
 الريان. عة) طب٢/٢باهللا ربا ( من ريض اإليامنطعم باب ذاق  اإليامنتاب كصحيح مسلم، برشح النووی،  -١

 ).٢٧ا (دخل اجلنة قطعً ن من مات علی التوحيد أ، باب الدليل علی اإليامنتاب كمسلم،  أخرجه -٢

 ).٣١ا (ن من مات علی التوحيد دخل اجلنة قطعً أ، باب الدليل علی اإليامنتاب كمسلم  أخرجه -٣
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 بشارت بهشت به را او پس یست،ن عزوجل اهللا جز یحق به معبود یچه که دهد  یم یگواه

 ».بده
 مستحق آن سبب به بنده آنچه« گوید: می و کرده خالصه را مورد این در سخن نووي امام

 از: دعبارتن که باشد می اي هگانسه امور باشد، می مومنین سوي از دوستی و والیت و مدح

 که ندارد وجود اختالفی هیچ و جوارح؛ و اعضاء با عمل و زبان با اقرار و قلب با تصدیق

 به نسبت شناخت و معرفت و علم بدون و کرده اقرار توحید ي کلمه به شخصی اگر

 عمل و شناخته را پروردگارش اگر و باشد نمی مومن اسم مستحق کند، عمل پروردگارش

 مومن اسم مستحق کند، تکذیب شناخته، توحید از که را هآنچ و کرده انکار زبان با ولی کند

 بر عزوجل اهللا سالم و درود که - نشپیامبرا و عزوجل اهللا به اگر همچنین و باشد؛ نمی

 در گرچه شود، نمی نامیده مومن مطلقاً ندهد، انجام را فرائض و کرده اقرار - باد ها آن ي همه

 تصدیق با تنها ،عزوجل اهللا کالم در اما شود، می نامیده مومن تصدیق با تنها عرب کالم

َما﴿ فرماید: می عزوجل اهللا که چرا باشد، نمی مومن اسم مستحق ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ إِذَا ذُكَِر  ٱ�َّ
 ُ ُوَن  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلِيَۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  ٱ�َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ  ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ  ٱ�َّ

لَٰوةَ يُقِيُموَن  ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٱلصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٣َوِممَّ
ُ
ۚ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ُهُم  أ ا  ]٤-٢ األنفال:[ ﴾َحّقٗ

 شان هراسانهاي دل برده شود، اهللا، تنها کسانی هستند که هر وقت نام واقعی مؤمنان«
هنگامی که آیات او بر آنان  کوشند) و می ها بیشتر خوبی ها و در انجام نیکی گردد (و می

خویشتن را  کنند (و می بر پروردگار خود توکّل و افزاید می شانشود، بر ایمان می خوانده
سپارند). آنان کسانیند که نماز را چنان که  هستی خویش را بدو می دارند و می در پناه او

آنان  بخشند. می (مقداري را به نیازمندان) ایم، از آنچه بدیشان عطاء کرده خوانند و می باید
 .»واقعاً مؤمن هستند

صفات وي باشد؛ و ابن  ه خبر داده، مومن کسی است که ایناهللا عزوجل در این آی

لُ « بطال در مَ وَ العَ نَ هُ يامَ نْ قَالَ إِنَّ اإلِ قبالً گفتید،  :پس اگر گفته شود«گوید:  می »بَابُ مَ

باشد و  می تصدیق اولین منزل از منازل ایشان :ایمان عبارت است از تصدیق؛ گفته شده
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موجب استکمال منازل  گردد اما می ایماني  حیطه موجب وارد شدن تصدیق کننده در
شود؛ این مذهب جماعت (گروه) اهل  نمی و مطلقاً مومن نامیده گردد نمی ایمان براي وي

 باشد که ایمان عبارت است از: قول و عمل.  می سنت
حقیقت، عبارت گوید: اسالم در می گوید: مهلب می سپس ابن بطال در باب دیگري

نزد  تصدیق کننده با اقرار زبانی کهاست از ایمانی که عبارت است از گره خوردن قلب 
  »باشد. نمی اهللا عزوجل جز آن سودمند

خلف ي  اساس آنچه از مذاهب سلف و ائمه بر«گوید:  می اهللارحمهسپس امام نووي 
 افزایش و کاهشذکر کردیم، به صورت واضح و آشکار، مشخص گردید که ایمان 

 یابد.  می
 تر از ایمان غیر ایشان گوید: و بر این اساس است که ایمان صدیقین، قوي می سپس

 شان متزلزلاي ایمان گردد و با عارضه نمی ایجاداي  شبهه شانباشد، چرا که براي می
ها  آن گرچه احوال برباشد  خاطر و نورانی میشان آسودهگردد؛ بلکه پیوسته قلوب نمی

از جمله کسانی که پیشواي مسلمانان صالح دیده تا از راه احسان ها  آن جزتغییر یابد. اما 
 و نیز دیگرانی همچون اند ) و کسانی که بدانها نزدیکۀ قلوبهمدلجویی شود (مولفها  آن از
اینچنین نیستند. و این مساله از جمله مسائلی است که انکار آن امکان ندارد و هیچ  ها، آن

 س آحاد مردم با تصدیق ابوبکر صدیق عاقلی در این شک و تردیدي ندارد که تصدیق
 . 1»باشد نمینبوده و یکسان  مساوي

را با ش آنا باشد، بدینگونه که گوینده می ال إله إال اهللا بنابراین یقین شرطی از شروط

و این  را محقق گرداند؛و با اقوال و اعمالش، آنرا تصدیق کند زبان گفته و قلبش آن
 س یمان کامل، همانطور که ابن مسعودباشد. و یقین عبارت است از ا می حقیقت ایمان

 فرمود.
                                           

عمل و : قولاإليامنو ينقصو يزيد اإليامن، باب اإليامنتاب كصحيح مسلم برشح النووی، ملخصاً  -١

 ) وما بعدها بترصف.١/١٤٥(



 
 
 

 مبحث سوم:
 قبولشرط 

قبول با فتح قاف، به معناي محبت و راضی بودن به چیزي و تمایل نفس به آن و 
. بنابراین کسی که 1گوید باشد، همانطور که ابن منظور در لسان العرب می می پذیرفتن آن

را اثبات و والء و براء، اقتضاي آن از نفی و ال إله إال اهللا و آنچه را که ال إله إال اهللا معناي

را تصدیق کند، تصدیقی استوار و ثابت که و قلبش بدان یقین پیدا کرده و آن بداند دارد،
توحید را ي  و خیاالت در آن تأثیري ندارد، بر وي واجب است که کلمه شود نمی متزلزل

ست، قبول کند و این غایت و نهایت ا با آنچه از اوامر و نواهی و حدود متضمن آن
باشد؛ و بر وي واجب است که  می جاللهرضایت از او جلبه اهللا عزوجل و نسبت  تحبم

بزرگ و عظیم داخل ي  این کلمهي  با تمامی جوانب زندگی و حیاتش، در پهنه و گستره
آن، ي  شود. و بدین ترتیب از احکام آن جدا نشده و از حکمرانی و فرمانروایی و سلطه

خواهد، براي خود  می چه را کهنو قوانین وضعی، آها  و نظام هافرار نکرده و از برنامه
 اختیار نکند. 

و در حدود  باشدها  آن بر وي واجب است به اوامر و نواهی آن، اذعان داشته و مطیع
 آن توقف کند، چرا که قبول این کلمه، تنها در حد نطق و به زبان آوردن آن باقی

ان جاري کردن به زبماند. و اگر تنها بحث قبول کردن آن، به این آسانی و به معناي  نمی
هاي جنگ بر ضد  خود را به میدان کرد، بدون اینکه جان می را قبولبود، قطعاً قریش آن

بهترین  ترین وو ارزشمندترین و گرانترین  نفیسها  بکشاند و در این جنگ حرسول اهللا 
مطلق ه قریش بر یقینی کامل و در اختیار داشت، به کار گیرد. بلککه را  یجوانان و اموال

، از اول تا شامل و کامل در تمامی جوانب زندگی که بر قبول این کلمه، تغییري بود

                                           
 ر. كدارالف)، طبعه ١١/٥٤٠لسان العرب ( -١
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در روي زمین، در ها  باشد. و تنها بدین سبب است که تمامی جاهلیت می آخرش مترتب
گردانی ي کرده و موضع اعراض و رويهر زمان و مکانی از قبول کردن این کلمه خوددار

گیرند،  می امکانات را به کاري  د؛ بلکه براي جنگیدن با آن، همهگیرن می را در پیشاز آن
ري گردانند. تا اینکه این توحید را از محتوا و مقتضا و مضمون آن به کلی عاي  تا کلمه

شود، تبدیل گردد؛ و  می که تنها بر زبان تکراراي  کلمه ن بهکلمه نزد بسیاري از مسلمانا
 اهللا طلب یاري و کمکخواهند و از غیر می از غیراهللابینی که  می راها  آن بدین ترتیب

غیر و به  کنند می جالله اعتماد کرده و براي غیر او ذبح و قربانیکنند و به غیر او جل می
بینی که با یکدیگر بر  می راها آن و کنند؛ می سوگند یاد جاللهاو پناه برده و به غیر او جل

از  در بسیاري از امور زندگی نوشند و می که شراببینی  می کنند و ربا معامله می مبناي

در  -مگر آن کس که اهللا عزوجل بدو رحم کند  -باشند  می دور »ال إله إال اهللا«مضمون 

ها  آن که بر ال إله إال اهللا حقوق کهکنند  می وقتی که بسیاري از مردم فریب خورده و گمان

  ند.ا توحید محقق گرداندهي  واجب است در مورد کلمه
 و سودان نماینده انگلیس لورد کرومر در مورد مصري  این مساله مرا به یاد مقوله

از مظاهر دروغی و  باید«گوید:  می نوشته و »مصر الحدیثه«که در کتابش  اندازد می
 وها  ساختگی و جعلی براي اسالم محافظت گردد تا بدین ترتیب از بدگمانی

اسالم مانده است، جلوگیري شود تا اینکه مسلمانان  در آثار اندکی که ازها  اعتمادي بی
با  ،. و با این حیلهاند شان چیدهکاران براياي نشوند که دسیسه متوجه کید و مکر و حیله

شان پیوسته نیکوست، بدان پافشاري کرده و به منظور حمایت و اطمینان به اینکه اسالم
 وند. که از ریشه درآمده است، بیدار نشاي  عقیده یاري

که هرکس باشد  می بزرگ، شرطی مهم و خطیري  بنابراین شرط قبول براي این کلمه
کند که  نمی باشد. و فرقی باهللا کافر میتوحید را قبول نکند، العیاذي  را رد کند و کلمهآن

ي  این ردکردن از روي کبر یا عناد و یا حسد باشد. اهللا عزوجل در مورد کفاري که کلمه

ْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  إِ�َُّهمۡ ﴿: فرماید رد کردند، می روي تکبر توحید را از ُ َ�نُٓوا  ٱ�َّ
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وَن  ُۡنونِۢ  َوَ�ُقولُونَ  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ ْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ �َّ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓوا
َ
(چرا « ]٣٦-٣٥ الصافات:[ ﴾٣٦أ
خویشتن را  نمودند (و می معبودي نیست، بزرگی اهللاشد: جز  می که) وقتی که بدانان گفته

گفتند: آیا ما براي (سخن) چکامه  می دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند) و می باالتر از آن
 »اي، معبودهاي خویش را رها سازیم؟! سراي دیوانه

َجَعَل ﴿: فرماید می و نیز اهللا عزوجل
َ
َ  ٱ�لَِهةَ  أ ٌء ُعَجاٞب إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا ل ۡ�َ٥ 

ِن  ٱلَۡمَ�ُ  َوٱنَطلَقَ 
َ
ْ ِمۡنُهۡم أ ْ وَ  ٱۡمُشوا وا ءٞ يَُراُد  ٱۡصِ�ُ ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا  َما ٦َ�َ

ٓ إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ٱلِۡملَّةِ ِ�  آیا او به جاي این همه خدایان، به « ]٧-٥ ص:[ ﴾٧ ٱۡختَِ�ٰقٌ إِۡن َ�َٰذا
زند) چیز شگفتی است. سرکردگان  می خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که

به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر  ایشان راه افتادند (و
شود. ما  می استوار باشید. این همان چیزي است که خواسته (عبادت) خدایان خود ثابت و

 .»این جز دروغ ساختگی نیست ایم. تاپرستی) را نشنیدهدر آئین دیگري، این (یک
توحید را قبول کرده و از اوامر و نواهی آن، اطاعت کند و در حدود ي  هرآنکه کلمه

 آن توقف کند، چنین شخصی مومنی است که به سبب آن، در دنیا و آخرت نجات

ِينَ ُ�َنّ�ِ رُُسلََنا وَ  ُ�مَّ ﴿ فرماید: می یابد. همانطور که اهللا عزوجل می ا  ٱ�َّ ْۚ َكَ�ٰلَِك َحقًّ َءاَمُنوا
عذاب گریبانگیر کافران  پس از آن (که بال و« ]١٠٣ يونس:[ ﴾١٠٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعلَۡيَنا نُنِج 

مبران ارهانیم (این هم اختصاص به اقوام گذشته و پی می مؤمنان را مبرانِ خود واگردید) پی
بلکه) همین طور ایمان آورندگان (به تو) را (نیز) نجات خواهیم  مؤمنان پیشین ندارد، و

 .»تخلّف ناپذیر) این حقی است بر ما (حقی مسلّم و داد و
روایت است که  حاز رسول اهللا  س دیث صحیح بخاري از ابوموسی اشعريو در ح

ُ  َ�َعثَِ�  َما َمثَُل «فرمودند:  َصاَب  الَكِث�ِ  الَغيِْث  َكَمثَِل  َوالِعلِْم، الُهَدى ِمنَ  بِهِ  ا�َّ
َ
رًْضا، أ

َ
 فاََكنَ  أ

نْبَتَِت  الَماَء، قَِبلَِت  نَِقيٌَّة، ِمنَْها
َ
  فَأ

َ َ
َجاِدُب، ِمنَْها َوَ�نَْت  الَكِثَ�، َوالُعْشَب  الألَك

َ
ْمَسَكِت  أ

َ
 الَماَء، أ

ُ  َ�نََفعَ  ُ�وا انلَّاَس، بَِها ا�َّ َصابَْت  َوَزرَُعوا، وََسَقْوا فرََشِ
َ
ْخَرى، َطائَِفةً  ِمنَْها َوأ

ُ
َما أ  الَ  ِ�يَعانٌ  ِ�َ  إِ�َّ

، تُنِْبُت  َوالَ  َماءً  ُ�ْمِسُك 
ً َ
، ِديِن  يِف  َ�ُقهَ  َمنْ  َمثَُل  فََذلَِك  ألَك ِ ُ  َ�َعثَِ�  َما َوَ�َفَعهُ  ا�َّ  َ�َعِلمَ  بِهِ  ا�َّ
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ًسا، بَِذلَِك  يَْرَ�عْ  لَمْ  َمنْ  َوَمثَُل  وََعلََّم،
ْ
ِ  ُهَدى َ�ْقبَْل  َولَمْ  َرأ ِي ا�َّ

َّ
رِْسلُْت  اذل

ُ
مثال علم و « .1»بِهِ  أ

بارد.  می دانشی که اهللا عزوجل مرا با آن مبعوث گردانیده، مانند بارانی است که تند و تیز
زمینی که صاف و هموار باشد، آن آب را در خود جذب کرده و سپس در آن زمین گیاه و 

دارد و اهللا عزوجل به  می خت است و آب را بروي خود نگاهروید. و زمینی که س می دانه
نوشند و به  می رساند و بندگان اهللا عزوجل از آن می به بندگانش نفع ،آن آبي  وسیله

کنند؛ و بارانی که در شوره  می نوشانند و کشت و زرع خود را نیز آبیاري می دیگران نیز
رویاند. این زمین مثل کسی است  می گیاهی دارد و نهزار ببارد، نه آب را در خود نگه می

را که من هایی  که به احکام الهی توجهی نکرده و اهمیتی نداده است و هدایت و رهنمود
 . »ام قبول نکرده است به ارمغان آورده

کرده و برخی دیگر را رها کند، توحید را قبول ي  هرکس برخی از احکام کلمه
 اهللا عزوجل در مورد اند؛ را مرتکب گردیدهیهود آنیقت عملی را مرتکب شده که حقدر

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿ فرماید: ها می آن
َ
َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِض أ

ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ ِمنُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ�  ۡ�َيا َشّدِ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ
َ
ُ َوَما  ٱلَۡعَذاِب� يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ ا  ٱ�َّ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 آورید و  می آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان« ]٨٥ البقرة:[ ﴾٨٥َ�ۡعَملُوَن 
ورزید؟ براي کسی که از شما چنین کند، جز  می به بخش دیگر (دستورات آن) کفر

ترین  در روز رستاخیز (چنین کسانی) به سخت و نیسترسوائی در این جهان  خواري و
 .»خبر نیست بی کنید می خداوند از آنچه و شوند می برگشت دادهها  شکنجه

ها  از جمله هدایت«گوید:  می شیخ ابوبکر جزائري در تعلیقش بر این آیه در تفسیرش 
آیات، مواجه شدن امت اسالم با خواري و رسوایی و عذاب آخرت به هاي  و روشنگري
باشد و از این قبیل  می تنها برخی از احکام شریعت و رها کردن برخی دیگر سبب تطبیقِ

                                           
لِمَ ك، البخاري أخرجه -١ لَّمَ (و تاب العلم باب فضل من عَ تاب الفضائل باب بيان ما بعث ك) ومسلم ٧٩عَ

 ).٢٢٨٢العلم (و من اهلدی يبه النب
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که آنچه را موافق با اي  گونهکند ب می است کفر کسی که احکام شرع را به اختیار انتخاب
که با مصالح و هواي وي موافق نباشد را چه باشد، عمل کرده و آن هوي و مصالح وي می

گردانی و عدم هللا عزوجل را به سبب اعراض و رويو نیز کفر کسی که دین ا کند. رها می
 .1باشد آیات میهاي  و روشنگريها  دارد، از جمله هدایت نمی توجه به آن بر پا

                                           
 ، دار راسم. ةالثالث ة) الطبع١/٨٠بري (كال الم العيلكيرس التفاسري لأ -١





 
 
 

 مبحث چهارم:
 شرط انقیاد 

رداري و گردن نهادن به هر و تسلیم و اطاعت و فرمانب 1انقیاد عبارت است از: خضوع
را دارد. و این شرط مهمی است که در واقع محک عملی توحید اقتضاي آني  کلمه آنچه

را  ال إله إال اهللا ادعاي انقیاد و التزام به باشد. امکان ندارد کسی می و حقیقی براي ایمان

ضیات توحید را محقق گردانیده عمل وارد شده و مقتي  د، بدون اینکه در عرصهداشته باش
 فرماید: می نیست که بر زبان تکرار گردد، بلکه اهللا متعالاي  کلمهتنها  د. چرا که انقیادباش

﴿ ْ نِيُبوٓا
َ
ْ َ�ُ  َوأ ۡسلُِموا

َ
با  به سوي پروردگار خود برگردید (و و« ]٥٤ الزمر:[ ﴾ۥإَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

تسلیم او شوید  انجام حسنات به سوي آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) و ترك سیئات و

َوَمن �ُۡسلِۡم ﴿ فرماید: می . و نیز»خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري کنید) خاضعانه و (و
ِ ٱإَِ�  ۥٓ وَۡجَههُ  ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَوُهَو ُ�ِۡسٞن َ�َقِد  �َّ � ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب سی که مطیعانه رو ک« ]٢٢ لقامن:[ ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ

و اهللا  .»که نیکوکار باشد، به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده استکند، درحالی اهللابه 

ۡسلََم وَۡجَههُ  َوَمنۡ ﴿ فرماید: می عزوجل
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ِ َوُهَو ُ�ِۡسنٞ  ۥأ  ]١٢٥ النساء:[ ﴾ِ�َّ

که کند، درحالی اهللاآئین چه کسی بهتر از آئین کسی است که خالصانه خود را تسلیم «
 . »نیکوکار باشد

َوُهَو ﴿باشد  انقیاد و فرمانبرداري مطیعانه براي اهللا عزوجل می ﴾ۥٓ �ُۡسلِۡم وَۡجَههُ ﴿معناي 
ِ ﴿باشد. و  می که موحد و یکتاپرستحالییعنی در ﴾ُ�ِۡسنٞ  � ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب الإله  همان ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ

 باشد.  می اهللاإال

باشد، بدین  می انجام عبادات ظاهري و باطنی تنها براي اهللا عزوجل مظاهر انقیاد:از 

                                           
 ) ط احلديث.٧/٥٣١اللسان، ماده قود (يف  امك -١
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و جز  و رکوع و سجود جز براي او نباشد و نذر و ذبح تنها براي او باشد گونه که خضوع
 تحبمگیرد و الحرام، صورت  اهللا پیرامون بیت تنها و تنهاو سوگند یاد نشود و طواف ه اب

و جز از او طلب یاري  د و امید جز به اهللا متعال نباشدجالله باشترس تنها براي او جلو 
او توکل نشود. و امور، جز بر اهللا عزوجل تفویض و سپرده و استقامت نشود. و جز بر 

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿: فرماید نشود. اهللا عزوجل می  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 بگو: نماز و« ]١٦٣-١٦٢ األنعام:[ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

را هیچ  اهللا .است که پروردگار جهانیان است اهللا برايمردن من  زیستن و عبادت و
 و اولین مسلمان (در میان امت خود من و ام به همین دستور داده شده شریکی نیست، و

 .») هستماهللابراي ها  انسان فرد در میان همهترین  مخلص
آنچه امر فرمودند و دست در هر حو از مظاهر انقیاد، اطاعت کردن از رسول اهللا   
و اتباع و پیروي از سنت و راه و روش و تسلیم  یدن از هر آنچه از آن نهی نمودندکش

َوَرّ�َِك َ�  فََ� ﴿: فرماید می باشد. اهللا عزوجل شدن در برابر حکمش و راضی بودن بدان می
 ٰ ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ  يُۡؤِمُنوَن َح�َّ نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

آیند تا  نمی که آنان مؤمن بشمار اما، نه! به پروردگارت سوگند« ]١٦٥ النساء:[ ﴾٦٥�َۡسلِيٗما 
سپس ماللی در دل خود از  و درگیریهاي خود به داوري نطلبند تو را در اختالفات و

 .»کامالً تسلیم (قضاوت تو) باشند داوري تو نداشته و
ُ َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  َوَما﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل  ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ٱۡ�َِ�َةُ يَُ�وَن لَُهُم 
َ
َ ِمۡن أ بِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 مبرش داوري کرده باشند (واو پی اهللازن مؤمنی، در کاري که  هیچ مرد و« ]٣٦ األحزاب:[
 و اهللاراده ایشان باید تابع اراده  را مقرّر نموده باشند) اختیاري از خود در آن ندارند (وآن

مبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کامالً او پی اهللاکس هم از دستور رسول باشد). هر
 .»گردد می آشکاري
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گوید:  می ﴾َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنونَ  فََ� ﴿ در مورد این کالم اهللا عزوجل 1اهللارحمهامام طبري  
به آنچه بر تو اند  که گمان کردهچنانباشد  نمی اند، پنداشته ناآن اي محمد، امر اینگونه که«

که و زمانی برند را به سوي طاغوت می که قضاوت و داوريحالیردارند ده ایمان نازل شد
 گردانده و اعراض شوند، از تو روي می خواندهبه قضاوت و داوري و حکمیت تو 

به پروردگارت  ﴾َوَرّ�َِك ﴿ فرماید: می کنند. اهللا عزوجل این آیه را با قسم آغاز کرده و می

برتو نازل گشته به  من و تو و آنچهي  صدیق کنندهت ﴾َ� يُۡؤمِنُونَ ﴿ .سوگند اي محمد

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ ﴿ آیند. نمی شمار که در آن  تا اینکه تو را در اموري ﴾َح�َّ
 کم و داور و قاضی قرار ندهند. ه، حپوشیده ماندها آن و حکمش بر اند اختالف کرده

شجوراً و شجراً و تشاجر القوم، که گروهی در شود: شَجرَ، یشجرُ،  می زمانی گفته

نفُ ﴿ سخنی یا امري با هم اختالف کرده و در آن مشاجره کنند
َ
ِسِهۡم َحرَٗجا ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

ا قََضۡيَت  و ناراحتی در دل نداشته  ناخوشاینديبدان قضاوت کردي،  و از آنچه ﴾ّمِمَّ
شان از آنچه قضاوت کردي، ناراحت و هاي دل باشند. معناي این سخن آن است که

 دلتنگ نشود. (کامال راضی باشند). 
شان قضاوت کردي، از پذیرفتن آن، با انکار یا شان به سبب آنچه در میانهايیعنی دل

قضاوتی ها  آن و براي شان قضاوت کرديشک در اطاعت از تو و حقی که با آن در میان
 بر خالف آن جایز نیست، خودداري نکنند. 

شان سوگند اهللا عزوجل به ذات بزرگوار و مقدس«: 2گوید می اهللارحمهو حافظ ابن کثیر 
ي  را در همه حد تا اینکه رسول اهللا آی نمی جزء مومنین به شمار که کسیاند  یاد کرده

بدان حکم  حرسول اهللا  امور حاکم، داور و قاضی قرار دهد. بدین ترتیب هر آنچه
 واجببر وي در ظاهر و باطن  ی است که انقیاد و التزام به آنهمان حقدرواقع فرمودند، 

                                           
  .) ط السالم٢٤٠١، ٣/٢٤٠٠( الطربيتفسري  -١

 .والد الشيخأ) ط ١٤١، ٤/٤١٤٠ثري (كتفسري ابن  -٢
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نُفِسهِۡم َحرَٗجا ﴿ این اساس است که اهللا عزوجل فرمودند: باشد و بر می
َ
ْ ِ�ٓ أ ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  ند، هرگاه تو را (اي محمد) حاکم و داور قرار داد :یعنی ﴾٦٥ّمِمَّ
، ناراحتی و حکم کردي به آنچهنسبت  شانهاي دل و در و در باطن از تو اطاعت کردند

و در  باطن اطاعت و فرمانبرداري کردند و از آن حکم، در ظاهر و دلتنگی نداشته باشند
تسلیم شدند، آنگاه جزء  دگیو نزاع و ایستا گونه ممانعتبرابر آن کامالً و بدون هیچ

 آیند.  می مومنین به شمار

ُ ٱَ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  َوَما﴿ 1احزابي  سورهي  و در مورد آیه  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
ن يَُ�وَن لَُهُم 

َ
ۡمًرا أ

َ
 را امور تمام و بوده عام آیه این« گوید: می ]٣٦ األحزاب:[ ﴾ۡ�َِ�َةُ ٱأ

 براي کردند، حکم چیزي مورد رد رسولش و عزوجل اهللا هرگاه که معنا این به گیرد.دربرمی

 مقام این در نظري و راي و اختیار هیچگونه گنجایش و نیست جایز آن با فتمخال هیچکس

 ».ندارد وجود
 شریعتش و ح اهللا رسول سنت از کسهر« :2گوید می اهللارحمه تیمیه ابن االسالم شیخ 

 شمار به مومنین جزء اند، کرده یاد سوگند شانمقدس ذات به عزوجل اهللا ردد،گ خارج

 و ها کشمکش تمامی در ح  اهللا رسول حکم به دنیا و دین امور در اینکه تا آید، نمی
 ح  اهللا رسول حکم به نسبت ماللی هیچگونه شانقلوب در و باشد راضی شاناختالفات
  »نکنند. احساس

 یاد سوگند خویش پاك ذات به عزوجل اهللا« :3گوید می اهللارحمه قیم ابن ایشان شاگرد و

 تا داشت نخواهند ایمان مردمان که است آورده نفی »الي« آن از قبل تاکید براي و کرده

 و فروع و اصول هاي زمینه در خود اختالفات و منازعات ي همه در را ح اهللا رسول اینکه

                                           
 .)١١/١٧٠املصدر السابق ( -١

 .)٢٨/٤٧١جمموع الفتاوی ( -٢

 ر. ك) ط الف٢٧٠قسام القرآن (أيف  التبيان -٣
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 حکم پذیرش وجود با حتی و ندده قرار داور و... صفات سایر و ادمع و شریعت اماحک

 خویش )(وجود از را دلتنگی و مالل هرگونه اینکه تا شود نمی ثابت شانایمان ح اهللا رسول

 گشاده عزوجل) اهللا حکم و مهبرنا (و او قضاوت (پذیرش) براي را شانهايسینه و بزدایند

 مقابل در اینکه تا شود نمی ثابت ها آن براي ایمان باز و نمایند قبول راآن معنا تمام به و دارند

 خود از را اعتراض و مخالفت و نزاع هرگونه و شوند تسلیم و راضی ح اهللا رسول حکم

  »کنند. دور

 ﴾َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنونَ  فََ� ﴿ ي آیه ذیل در »القرآن ظالل يف« در اهللارحمه 1قطب سید

 اوندخد یابیم، می را اسالم تعریف و ایمان شرط خود، روي پیش در دیگر بار« فرماید: می

 و کند می یاد سوگند خویش ذات به آن بر و فرماید می مقرر و بیان راآن خودش منزه و پاك
 داشت نخواهد اسالم تعریف و ایمان شرط تعیین در گفتاري کسی دیگر سوگند، این از پس

 و سود بی ستیز سر که کسی مگر ماند؛ نخواهد کننده تأویل شخص براي تاویلی هیچ جاي و
 و اهللا شریعت از مردمان که است بسنده و کافی »اسالم« اثبات براي و باشد. داشته ارزشی بی

 نیست کافی کاري چنین ایمان ي مساله در اما ... بخواهند داوري و قضاوت پیامبرش دستور

 کامل اطمینان با دل و باشد میان در قلبی شپذیر و درونی خشنودي باید آن بر عالوه بلکه و

  ....»گردد تسلیم

ِ  َو�َُقولُونَ ﴿ :فرماید می عزوجل اهللا و ِ ٱَءاَمنَّا ب َّ�  ِ ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم  لرَُّسولِ ٱَو� َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
َ
َوأ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
ٓ أ ْ إَِ�  �َذا ٤٧ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَما ِ ٱُدُعوٓا ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم إَِذا  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

ۡعرُِضوَن   شانقرین هدایت توفیق اهللا که کسانی جمله (از« ]٤٨-٤٧ النور:[ ﴾٤٨فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ

 ایمان از دم ولی است، نتابیده شانهاي دل به ایمان پرتو که هستند منافقانی است، نفرموده

 پس اما کنیم؛ می اطاعت اوامرشان) (از و داریم ایمان او پیامبر و اهللا به :گویند می و زنند) می

 قضاوت حکم از و جهاد همچون خیر اعمال در شرکت (از ایشان از گروهی ادعا، این از

                                           
 . (مترجم) 139-134به نقل از کتاب شروط ص  -1
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 اهللا سوي به ها آن که هنگامی نیستند. مومن حقیقت در آنان و شوند می گردان روي شرعی)

 شانمیان در است) فرموده نازل اهللا که چیزي مطابق (پیامبر تا شوند هفراخواند پیامبرش و

 شوند می گردانروي او) قضاوت از و شود می ظاهر شان(نقاب آنان از برخی کند، داوري

 به را حق و فرماید می عمل دادگرانه هم پیامبر و است ایشان جانب به حق دانند می (زیرا

  .»دهد می حق صاحب
 با بپرسید شان)ایمان (درباره ایشان از اگر و کنند می ایمان ادعاي زبان، به که اي دسته این

 اما ... کنیم می اطاعت اوامرشان) (از و داریم ایمان  او رسول و اهللا به گفت: خواهند قاطعیت

 به هرگاه که است این هم آن و کنند می تکذیب را خود ي گفته و ادعا این عمل، حقیقت در

 پشت و زنند می سرباز شوند، فراخوانده ح رسولش  و اهللا حکم و عملی طاعت سوي

 رسولش) و اهللا نزد به بردن حکم و عملی (طاعت کار این و ... گرداند می بر روي و کنند می

ٓ ﴿ قرآن: نص طبق اینان  و ندارد. ارزشی) (و معنی هیچ ها آن نظر در ِ  َوَما ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
 ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

  .»نیستند مومن حقیقت در«

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ ي آیه شرح) (در 156 ي صفحه تفسیرش 18 جلد در طبري امام
ُ
ٓ أ َوَما

 ِ ِ ﴿ :سخن این گویندگان« فرماید: می ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب ِ ٱَءاَمنَّا ب َّ�  ِ َطۡعَنا لرَُّسولِ ٱَو�
َ
 سبب به ﴾َوأ

ایشان) حکم و قضاوت (از گرداندنروي و ح اهللا رسول نزد قضاوت و داوري بردن ترك 

 نیستند. دارایمان و مومن شدند، می خوانده وي سوي به که هنگامی
 چگونگی حسب بر است فرموده نازل بلندمرتبه خداي آنچه غیر به نمودن حکم اگر و

 است معروف علما نزد در که تفصیلی اساس بر نیز) ( و دارد احاطه آن بر که قرائنی و حکم

 انزل ما غیر به نمودن حکم اما ... شود می محسوب »اصغر کفر« بعضی و »اکبر کفر« برخی

 دین از را انسان که است »اکبر کفر« باهللا العیاذ هم آن و ندارد بیشتر وجه یک توحید، در اهللا

  سازد. می خارج
 حکم که است این آیه معنی برداشت و مفهوم« فرماید:می اهللارحمه شیخ آل سلیمان شیخ

 یا و کند) می کافر را (انسان باشد شرك ترك و توحید اصل در اگر »بغري ما انزل اهللا« نمودن
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 نباشد، مقید آن به نیز قلب و ننماید اقرار متعال) اهللا حکم (به زبان به اما باشد، فروع در اگر

 ندارد. همراه به ایمانی که است حقیقی کفري هم) (آن

َها﴿ فرماید: می متعال اهللا ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ  إِنَّ  �َّ

َ ٱ َها ١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  تَۡرَ�ُعٓوا

َ
ْ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ َصۡوتِ  فَۡوَق  أ  ۥَ�ُ  َ�َۡهُروا

 ِ ن ِ�َۡعٍض  َ�ۡعِضُ�مۡ  َكَجۡهرِ  ۡلَقۡولِ ٱب
َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َ�َۡبَط  أ

َ
نُتمۡ  أ

َ
 ]٢-١ احلجرات:[ ﴾٢ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ

 اهللا که چرا بترسید؛ اهللا از و نگیرید پیشی رسولش و اهللا بر اید!آورده ایمان که کسانی اي«

 خود صداي اید!آورده ایمان که کسانی اي باشد. می کردارتان) (از آگاه و (گفتارتان) شنواي

 آواز به ایشان با گویید، می سخن یکدیگر با که چنانهم و مکنید بلندتر پیامبر صداي زا را

 .»نگردد ضایع و اجر بی تاناعمال ندانسته تا مگویید، سخن بلند
 ،راي فهم، ترین کوچک نمودن مقدم منافی که است کاملی تسلیم مذکور، ي آیه ومهفم

 و رسالت ... باشد می ح او رسول و عزوجل اهللا حکم بر انسانی) (هر قول یا و برداشت
 ما بر  و است مردم) (به رسالت این ابالغ هم پیامبر ي وظیفه و است خداوند سوي از برنامه

 خود رايآ نکردن مقدم و اعتراضی و بهانه گونههیچ بدون را) الهی ي برنامه این( که است

  نهیم. گردن و شویم راضی آن به و بپذیریم او) رسول و اهللا ي برنامه و حکم (بر
 (نیک) اعمال رفتن نبی از بیم ح اهللا رسول صداي بر صدا کردن بلند با صرفاً اگر و

 پس کند، نمی نابود را کسی عمل چیز هیچ کفر، و شرك جز که آن حال و برود آن صاحب

 و برتري ح اهللا رسول ي برنامه و حکم بر را اش برنامه و سخن و حکم که کسی حال
 دهند. می انجام گذاريقانون هاي پارلمان در نمایندگان که گونهآن است؟ چگونه دهد ترجیح

  است. سزاوارتر (نیکش) عمل نابودي و شرك و کفر به فردي چنین تردید بدون
 بر ها آن صداي بلندکردن گرا« فرماید: می 51 ي صفحه »عالماإل« 1 جلد در قیم ابن

 که کسانی وضع و حال پس شد، می آنان نیک اعمال نابودي سبب ح اهللا رسول صداي

 ح اهللا رسول رسالت و ها برنامه بر را خود معارف و ها سیاست ها، ذوق خردها، ها، اندیشه
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 شاناعمال کردن نابود به کاري چنین (انجام) آیا است؟ چگونه دهند، می ترجیح و برتري

  نیست؟ سزاوارتر

ُ ٱ قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  لُِمۡؤِمنٖ  َ�نَ  َوَما﴿ فرماید: می عزوجل اهللا ۡمًرا ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن أ

َ
 يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱ لَُهمُ 
َ
 رسولش و اهللا که کاري در مومنی، زن و مرد هیچ« ]٣٦ األحزاب:[ ﴾أ

 باید ایشان ي اراده (و ندارند خود از اختیاري باشند) نموده مقرر را(آن و باشند کرده داوري

  .»باشد) او رسول و اهللا ي اراده تابع
 خداي حکم برابر در اختیار نداشتن مسلمان)، (انسان ایمان شروط و لوازم از یکی پس

 (جز ها آن شود، نازل موضوعی) (در متعال اهللا حکم اگر و است؛ ح رسولش و بلندمرتبه

 برگزینند را اهللاغیر حکم داشت نخواهند اجازه و ندندار اختیاري خود از اهللا) حکم انتخاب

 انجام را کار این توانند می صورتی در تنها و کنند؛ مسلمانی ادعاي سپس و نمایند) پیروي (و

 و حکم که شوند راضی و دهند ترجیح ایمان بر را کفر که بپذیرند) را اهللا غیر حکم (و دهند
  شود. نهاده ایشان بر مشرك کافران سما

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ :فرماید می متعال اهللا َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�ٌم 
َ
 که بترسند این از باید کنند، می مخالفت او فرمان با که آنان« ]٦٣ النور:[ ﴾٦٣َعَذاٌب أ

 دردناکی عذاب که این یا بگیرد، را ها آن گریبان ورزند) می که عصیانی برابر (در بالیی

 .»شود دچارشان
  است. کفر و شرك جااین در فتنه از مقصود و 

 جاي سه و سی در را ح اهللا رسول (از) اطاعت کردم، نگاه قرآن به« گوید: می احمد امام

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ کرد: تالوت را آیه این سپس یافتم. آن َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
أ

 اگر که چرا شرك؛ چیست؟ فتنه از ودمقص گفت: می و کرد می تکرار راآن پیوسته و ﴾فِۡتَنةٌ 

 بیاید وجود به دلش در انحرافی است ممکن نماید، رد را ح اهللا رسول اقوال از برخی کسی

 گروهی همانا شد: گفته او به و شود. وي نابودي باعث درنتیجه)( و کند منحرف را قلبش و

 در کنند! می مراجعه غیره و سفیان آراي به و کنند می ترك را ح اهللا رسول حدیث مردم) (از
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 به و شنوند می را ح اهللا رسول حدیث که کنم می تعجب مردم از گروهی از فرمود: پاسخ

 کنند! می مراجعه غیره و سفیان آراي به حال همان در اما برند، می پی آن بودن صحیح و اسناد

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا چون َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنةٌ  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
 چه و ﴾أ

  است. کفر(اکبر) چیست؟ فتنه که دانی می

ۡ�َ�ُ ِمَن  لۡفِۡتَنةُ ٱوَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا
َ
 کفر، و شرك ي فتنه و« ]٢١٧ البقرة:[ ﴾ۡلَقۡتِل� ٱأ

 بر شانهايهوس و هوي و کنند می ترك را ح اهللا رسول حدیث .»است تربزرگ قتل  از

  .1»کشاند می »راي« سوي به را آنان و شود می چیره ایشان
 رها را ح اهللا رسول حدیث که است کسی مورد در احمد امام حکم این گویم:می

 حدیث که کسی حکم) (و حال پس آورد، می روي دیگر علمایی یا سفیان قول به و کند می

 و (یهودي راهبان و مذهبی پیشوایان حکم و گفته به و کند می ترك را ح اهللا رسول حکم و
 هیچ ونبد است؟ چگونه کنند، می گذاريقانون و... ها پارلمان در که آورند می روي مسیحی)

 .2است تر)نزدیک (و سزاوارتر کفر و انحراف و لغزش و فتنه به یکی این تردیدي، و شک

يِت  لُكُّ « فرمودند: که است روایت ح اهللا رسول از س ابوهریره از بخاري صحیح در و مَّ
ُ
 أ

  اجلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ 
َّ

ىَب  َمنْ  إِال
َ
 صحابه »ورزد. ابا آنکه مگر شوند، می بهشت وارد امتم تمامی« .»أ

َطاَعِ�  َمنْ « فرمودند: ورزد؟ می ابا بهشت) به ورود (از کسی چه اهللا، رسول یا گفتند
َ
 َدَخَل  أ

ىَب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  ، اجلَنَّةَ 
َ
 از کسهر و شود می بهشت وارد کند اطاعت من از کسهر« .»أ

  .3»ستا ورزیده ابا بهشت به شدن وارد از حقیقتدر کند، چیسرپی و نافرمانی من
 باشد، داشته دوست دارد، دوست عزوجل اهللا آنچه که است واجب مومنی هر بر بنابراین

 اگر پس دهد. انجام شده، واجب او بر که را چهآن تا شود موجب که دوستی و بتمح آنهم

                                           
 .56ابن تیمیه، ص به نقل از الصارم المسلول  -1
  .پایان نقل از کتاب شروط (مترجم) -2

 .)٧٢٨٠االقتداء بسنن رسول اهللا ( ، بابةالسنو تابكتاب االعتصام بالك، البخاري أخرجه -٣
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 این دهد، انجام شده، داده قرار مستحب وي بر که را آنچه اینکه تا افزوده، محبت این بر

 اهللا که را آنچه هر ست،ا واجب مومنی هر بر نیز و باشد. می آن بر اضافه فضیلتی محبت

 بداند، ناخوشایند راآن و داشته کراهت آن به نسبت داند، می ناخوشایند راآن عزوجل

 کراهت این بر اگر سپ کند، خودداري گردیده حرام او بر آنچه از تا شود موجب که کراهتی

 و کشیده دست شده، داده قرار تنزیهی مکروه وي بر آنچه از تا شود موجب کهچنان افزوده
 قلب، ته از که کسی بنابراین باشد. می آن بر اضافه فضیلتی این کند، خودداري نیز آن از

 ته از تا شود می موجب محبت این باشد، داشته ح رسولش و عزوجل اهللا با صادق محبتی

 که را آنچه و باشد داشته دوست ارند،د دوست ح رسولش و  عزوجل اهللا که را آنچه قلب

 و باشد داشته کراهت آن به نسبت نیز او دارند، کراهت آن به نسبت رسولش و عزوجل اهللا
 که آنچه و باشد راضی بدانها نیز او هستند، راضی بدان رسولش و عزوجل اهللا که را آنچه

 با و باشد. می ناراضی بدانها نسبت نیز او هستند ناراضی بدان نسبت رسولش و عزوجل اهللا

  .1کند می عمل بغض و حب این مقتضاي به  جوارح و اعضا
 آنچه کردن رد و عزوجل اهللا شریعت قبول انقیاد، مظاهر از که نیست تردیدي همچنین

 و کرده حالل راآن عزوجل اهللا هک است چیزي آن حالل بنابراین باشد. می ست،ا آن غیر
 اهللا که است چیزي آن دین و است کرده حرام راآن جلعزو اهللا که است چیزي آن امحر

 محکی از است عبارت انقیاد، بنابراین است. کرده تشریع ح رسولش زبان بر عزوجل

 ایمان. براي حقیقی و عملی

                                           
 . ٤١) حديث رقم ٣٩٧ -٢/٣٩٥م البن رجب (كاحلو جامع العلوم -١



 
 
 

 مبحث پنجم:
 شرط صدق 

 آن مبناي بر کسهر که تريدرست و استوار و راست طریق از است عبارت صدق

 که است صدق با باشد. می هدایت از افتادگان دور و شدگانهالك جمله از نکند، حرکت

 اهللا شمشیر آن و شوند. می متمایز آتش اهل از بهشت ساکنان و ایمان اهل از نفاق اهل

 با و کند می نیم دو راآن مگر گیرد نمی قرار چیزي هیچ بر که باشد می زمینش در عزوجل

 آن با کسهر کند؛ می غلبه او بر و کرده راآن قصد اینکه مگر شود نمی مواجه باطلی هیچ

 را خصومش سخن گوید، سخن آن با کسهر و گرددنمیباز اش حمله و یورش برد، یورش

 هجوم علیه بر مبارزي و احوال محک و آزمایش و اعمال روح صدق کند. می عاجز و علیل

 آن از حرکتند، در عزوجل اهللا سوي به که کسانی که است دري و باشد. می وحشت و ترس

 و چادر ستون و دین بناي و اساس و اصل آن و شوند. می وارد ذوالجالل حضرت بر
 میان در درجه باالترین که نبوت ي درجه از پس آن ي درجه و باشد. می یقین ي خیمه

 به رودها و ها چشمه بهشت، در پیامبران هاي جایگاه و منازل از و باشد؛ می است، عالمیان

 همراه تا فرموده امر را ایمان اهل عزوجل اهللا و شود. می جاري صدیقین منازل سوي

َها﴿ فرماید: می متعال اهللا باشند، صدیقین ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ َمَع  ٱ�َّ ِٰد�ِ�َ َوُ�ونُوا  ٱل�َّ

 و .»باشید راستگویان با و بترسید خدا از اید،آورده ایمان که کسانی اي« ]١١٩ [التوبة: ﴾١١٩

َ يُِطِع  َوَمن﴿ :فرماید می عزوجل اهللا نیز ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ

يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  ّدِ َهدَ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  آءِ ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
 کسی و« ]٦٩ النساء:[ ﴾٦٩وََحُسَن أ

 (در او کند، اطاعت ایشان) حکم به رضا و آنان فرمان برابر در تسلیم (با مبراپی و اهللا از که

 و) درگاهند (مقرّبان که بود خواهد کسانی همنشین و) همراه و رود بهشت به رستاخیز روز

 بزرگواري و است نموده خود الطاف مشمول (و است داده (هدایت) نعمت بدیشان خداوند
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 از عبارتند) بود، خواهد همدمشان او که مقرّبانی آن است. کرده تمام آنان بر را خویش

 و رفتند) آنان راه بر و کردند تصدیق را مبراناپی که راستگویانی (و راستروان و مبراناپی
 که بندگانی سایر (یعنی شایستگان و کردند) فدا اهللا راه در را دخو که آنان (یعنی شهیدان

 خوبی دوستان اندازه چه آنان و شد) آراسته عبادت و طاعت زیور به شانبیرون و درون

 »هستند!
 یک در ایمان و کذب کهچنان دروغ؛ و کذب نفاق اساس و باشد می صدق ایمان اساس 

 سه به صدق باشد. می دیگري با جنگ در ها آن از یکهر اینکه مگر شوند نمی جمع جا

 شود: می تقسیم قسمت
 استواري همچون اقوال، بر زبان استواري و راستی از است عبارت که اقوال: در صدق

  اش. ساقه بر خوشه
 استواري همچون متابعت، و امر بر افعال استواري از: است عبارت که اعمال: در صدق

 بدن. بر سر
 اخالص. بر جوارح و قلب اعمال استواري از است عبارت هک احوال: در صدق

 و انقیاد و اخالق کمال :از است عبارت صدیقیت مقام که است اساس این بر 
  .1باطن و ظاهر در نواهی و اوامر در پیروي و فرمانبرداري

باشد. در حدیث  می صدق طریق رستگاري و سعادتمندي در دنیا و آخرت ،آري
روایت است که رسول  س از عبداهللا بن مسعود اند، را تخریج کردهصحیح که شیخان آن

ْدِق، َعلَيُْ�مْ «فرمودند:  حاهللا  ْدَق  فَإِنَّ  بِالصِّ   َ�ْهِدي الصِّ
َ

، إِىل رِبِّ
ْ
رِبَّ  َو�ِنَّ  ال

ْ
  َ�ْهِدي ال

َ
َنَِّة، إِىل

ْ
 اجل

ْدَق  َوَ�تََحرَّى يَْصُدُق  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما يًقا، اهللاِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  َحىتَّ  الصِّ َكِذَب، َو�ِيَّاُ�مْ  ِصدِّ
ْ
 َوال

َكِذَب  فَإِنَّ 
ْ
  َ�ْهِدي ال

َ
ُفُجوِر، إِىل

ْ
ُفُجورَ  َو�ِنَّ  ال

ْ
  َ�ْهِدي ال

َ
 يَْ�ِذُب  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما انلَّاِر، إِىل

                                           
 ) وما بعدها.٢/٢٦٨ني (كمدارج السال -١
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َكِذَب  َوَ�تََحرَّى
ْ
ابًا اهللاِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  َحىتَّ  ال  پیشه راستگویی و صداقت که شماست بر« 1»َكذَّ

 سوي به را انسان نیکی و کند می راهنمایی نیکی سوي به را انسان راستگویی که چرا کنید،

 تا بگوید راست کند می تالش و گوید می راست همواره شخص و کند می هدایت بهشت،

 د،کنی دوري گویی دروغ از که شماست بر و گیرد. می را صدیق عنوان عزوجل اهللا نزد اینکه

 به را انسان فجور و فسق و دهد. می سوق فجور و فسق سوي به را انسان دروغگویی که چرا

 اینکه تا بگوید، دروغ که کند می تالش و گوید می دروغ پیوسته شخص و کشاند می جهنم

  »گیرد. می را کذاب عنوان عزوجل اهللا نزد
 از مقصود بلکه یم،بگوی سخن صداقت و صدق فضیلت از که نیست آن مقصود اینجا در

 صادقانه راآن توحید، ي کلمه ي گوینده اینکه آن و باشد می توحید در صدق باب، این در آن

 جاري زبان بر را توحید ي کلمه که کسی زیرا باشد؛ یکی زبانش و قلب و بگوید قلب ته از

 نمنافقا که ستیابر باهللا. العیاذ و باشد می منافقین جزو کند می تکذیب راآن قلب با و کند می
 کهحالیدر کردند، می تکرار زبان بر ایشان نزد و ح اهللا رسول حضور در را توحید ي کلمه

 َوِمنَ ﴿ فرماید: می عزوجل اهللا که همانطور کردند، می انکار و تکذیب راآن شانقلوب با
ِ  ٱ�َّاِس  ِ َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ َ  يَُ�ِٰدُعونَ  ٨َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َو� ِينَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 
َ
ٓ أ ْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َرٞض فََزاَدُهُم  ِ�  ٩َءاَمُنوا ُ قُلُو�ِِهم مَّ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم  ٱ�َّ

ْ يَۡ�ِذبُوَن  ۢ بَِما َ�نُوا ِ�ُم
َ
 هستند کهاي  دسته میان مردم در« ]١٠-٨ البقرة:[ ﴾١٠َعَذاٌب أ

جزو مؤمنان  روز رستاخیز باور داریم. در صورتی که باور ندارند و و اهللاگویند: ما به  می
در  اند، زنند که ایمان آورده می کسانی را گول و اهللاآیند. (اینان به نظرشان)  نمی بشمار

 بیماري (حسودي و شانهاي دل فهمند. در نمی ولی ،فریبند نمی صورتی که جز خود را
خداوند (نیز با یاري دادن و پیروز گرداندن حق) بیماري  کینه توزي با مؤمنان) است و

                                           
ْ َمَع ﴿ باب قوله تعالی: األدبتاب ك، البخاري أخرجه -١ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُوا تاب ك) ومسلم، ٦٠٩٤( ﴾١١٩ ل�َّ

 ).٢٦٠٧فضله (و حسن الصدقو ذبكداب، باب قبح الاآلو ةالصلو الرب
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 آخرت) به سبب دروغگوئی و عذاب دردناکی (در دنیا و و بخشد می ایشان را فزونی
 .»باشد می انکارشان در انتظارشان

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ َجآَءَك  إِذَا﴿ فرماید: می و همانطور که اهللا عزوجل قَالُوا
 ِۗ گویند: ما  می خورند و می آیند، سوگند می هنگامی که منافقان نزد تو« ]١ املنافقون:[ ﴾ٱ�َّ

یعنی (اي پیامبر) منافقان فقط زمانی که  »دهیم که تو حتماً فرستاده خدا هستی! می گواهی
شان را در شهادتها آن این اساس اهللا عزوجل گویند. بر می آیند، این کلمات را می نزد تو

ُ وَ ﴿ و در این خبرشان تکذیب کرده و فرمودند: ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  ٱ�َّ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ
دهد که منافقان در گفته خود دروغگو  می گواهی اهللاولی « ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 

 .»آیند نمی جزو مؤمنان بشمار و« ﴾٨َوَما ُهم بُِمۡؤمِنَِ� ﴿ فرمودند: و نیز »هستند
 حباشد، که رسول اهللا  می توحیدي  بنابراین شرط صدق، شرطی در راس شروط کلمه

را شرطی قاطع براي وارد شدن به بهشت و نجات از آتش قرار دادند، همانطور که در آن

َحدٍ  ِمنْ  َما« فرمودند: حروایت است که رسول اهللا  سحدیث صحیح از معاذ بن جبل 
َ
 أ

نْ  �َْشَهدُ 
َ
نَّ  ال إله إال اهللا أ

َ
ًدا  َوأ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ   قَلِْبِه، ِمنْ  ِصْدقًا ا�َّ

َّ
َمهُ  إِال ُ  َحرَّ  .1»انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ

معبود به  متعال کس صادقانه از صمیم قلب و از روي اخالص گواهی دهد که جز اهللاهر«
 اوست، اهللا عزوجل او را بر آتش جهنم حرامي  و محمد فرستاده حقی وجود ندارد

 . »گرداند می
گوید: معاذ  روایت است که می س ایات امام بخاري، از انس بن مالکو در نص رو

خطاب به وي فرمود: اي  حبر شتري سوار بود، که رسول اهللا  ح پشت سر رسول اهللا
باز فرمود: اي معاذ، معاذ پاسخ داد لبیک یا  بله یا رسول اهللا، بفرمایید؛گفت: معاذ، معاذ 

َحدٍ  ِمنْ  َما«را تکرار کرده، آنگاه فرمودند: سه بار آن حرسول اهللا، در خدمتم. رسول اهللا 
َ
 أ

                                           
 اإليامنتاب ك) ومسلم ١٢٩، ١٢٨تاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم (ك، البخاري أخرجه -١

 ).٣٢التوحيد دخل اجلنة قطعا (ن من مات علی أباب الدليل علی 
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نْ  �َْشَهدُ 
َ
نَّ  ال إله إال اهللا أ

َ
ًدا  َوأ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ   قَلْبِِه، ِمنْ  ِصْدقًا ا�َّ

َّ
َمهُ  إِال ُ  َحرَّ معاذ  »انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ

 حاهللا ا خبر سازم تا خوشحال شوند؟ رسولگفت: یا رسول اهللا، آیا مردم را از این سخن ب

رود که بر این سخن تکیه کرده و عمل را ترك نمایند.  می بیم آن »إًِذا َ�تَّلِكُوا«فرمودند: 
را کار شود، آنگنه کتمان این حدیث ، به این دلیل که مبادا به خاطرپایان عمرمعاذ در 

 براي مردم روایت کرد. 
کسی که این را براي از آتش شرط نجات یافتن  ،در این حدیث ح بنابراین رسول اهللا

ي  صادقانه و از صمیم قلب بر زبان جاري کردن کلمه کند، می کلمه را بر زبان جاري
 تصدیق قلب، شخص را در آخرت سوديتوحید قرار دادند. لذا تنها تلفظ با زبان بدون 

رساند، گرچه به زبان آوردن آن، عصمت خون و مالش را در دنیا به همراه داشته و  نمی
 باشد.  می براي وي در دنیا سودمند

سعد بن ابی بکر که در احادیث ي  اعرابی فقیه، ضمام بن ثعلبه فرستادهي  و در قصه
در فالح و رستگاري و ورود وي به بهشت،  حصحیح ذکر آن آمده است، رسول اهللا 

که در روایت وي از این قرار است، چنان بودن او را شرط قرار دادند که داستانصادق 
اینکه از  : ازگویدروایت است که می ساز انس بن مالک  1امام مسلم در صحیحش

در مورد چیزي سوال کنیم، نهی شده بودیم، که آمدن مردي از اهل صحراء  حرسول اهللا 
که بسیار عاقل و متین و مزین به آداب سوال کردن و چگونگی سوال پرسیدن بود، ما را 

شنیدیم. آن شخص که از  می سوال کرده و ما حبه شگفتی واداشت، که از رسول اهللا 
ده و اظهار داشته که ادعا نزد ما آمات  ستادهاهل صحراء بود، آمده و گفت: اي محمد، فر

وي  راست گفته است؛» صدقَ«فرمودند:  حتو را فرستاده است؟ رسول اهللا  کردي اهللا
گفت: چه کسی فرمودند: اهللا؛  حگفت: چه کسی آسمان را آفریده است؟ رسول اهللا 

 ابرجا کرده استرا نصب و پها  گفت: چه کسی کوه ین را آفریده است؟ فرمودند: اهللا؛زم

                                           
 ).٦٣( البخاري) وهو من صحيح ١٢سالم (ان اإلكرأباب السئوال عن و اإليامنتاب كمسلم،  أخرجه -١
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گفت: به کسی که آسمان و زمین را که قرار داده؟ فرمودند: اهللا؛  قرار داده آنچهها  آن و در
تو را دهم، آیا اهللا  می را نصب و پابرجا کرده است، تو را سوگندها  آفریده و این کوه

ز در ات اظهار داشته که بر ما پنج نما وي گفت: فرستاده فرستاده است؟ فرمودند: آري؛
وي گفت: به کسی که تو را  راست گفته است؛» صدقَ«شبانه روز واجب است؟ فرمود: 

وي گفت:  این امر کرده است؟ فرمودند: آري؛ تو را به دهم آیا اهللا فرستاده، سوگندت می
مان، زکات بپردازیم. فرمودند: اظهار داشته که بر ما واجب است که در اموالات  فرستاده

 دهم، آیا اهللا می وي گفت: به کسی که تو را فرستاده، سوگندت گفته است؛ راست» صدقَ«
ي  اظهار داشته که روزهات  وي گفت: فرستاده بدان امر کرده است؟ فرمودند: آري؛تو را 

راست گفته است. وي گفت: به » صدقَ«ماه رمضان، ساالنه بر ما واجب است؟ فرمودند: 
دهم، آیا اهللا تو را بدان امر کرده است؟ فرمودند:  می کسی که تو را فرستاده سوگندت

رام، بر هریک از ما که توان اظهار داشته که حج بیت اهللا الحات  آري، وي گفت: فرستاده
گوید: سپس وي  می راوي راست گفته است؛» صدقَ«را دارد، واجب است؟ فرمودند: آن

ستاده نه چیزي بر آن (چه در حالی بازگشت که گفت: به کسی که تو را به حق فر
کنم. پس  می کنم و نه چیزي از آن کم می به ما اظهار داشته) اضافهات  فرستاده

َنَّةَ «فرمودند:  حاهللا رسول
ْ
اگر راست گفته باشد، قطعاً وارد « »لنَِئْ َصَدَق يَلَْدُخلَنَّ اجل

 . »شود می بهشت
صادق باشد، هیچگونه تردیدي نیست  ر آنچه گفت، با زبان و قلب و عملآري، اگر د

باشد. اما  می باشد؛ و این همان ایمان بوده و این صفت مومن می که وي از اهل بهشت
هانش با آشکارش و و پن ، کسی است که سخنش مخالف با عملشمنافق والعیاذ باهللا
لبش را با قگوید و آن می ي توحید را با زبانش باشد. کلمه می مخالف ظاهرش با باطنش

و شب اي  گونهکه در صبح باي  گونهکند ب می کند. و در عمل با آن مخالفت می انکار
سنگ کشتی است که در تالطم امواج و یگر است و چنین نفسی همطراز و همداي  گونهب

 باشد.  می بادها
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اهللا متعال به بندگانش فرمان داده که او را عبادت کنند و او را به تنهایی و از  1بنابراین
روي صدق و اخالص پرستش نمایند و اگر کسی اهللا را عبادت کند و به تنهایی او را 

شود و به توحید  نمی پرستش نماید، اما از روي صدق و اخالص نباشد، از او پذیرفته
 خالص عمل نکرده است.

رود و نفی ل صحیح بودن این شرط آن است که اگر لوازم تحقق آن از بین باز دالی 
دهد.  می مکان جهنم قرارترین  گیرد که صاحبش را در پایین می راشود، نفاق اکبر جاي آن

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می چنان که خداوند بلندمرتبههم ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
َولَن  �َّارِ ٱمَِن  ۡ�

مکان آن ترین  گمان منافقان در اعماق دوزخ و پایین بی« ]١٤٥ النساء:[ ﴾١٤٥َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا 
 . »نخواهی یافت (که به فریادشان رسد و آنان را برهاند)ها  آن هستند و هرگز یاوري براي

ُ ٱ وََعدَ ﴿ فرماید: می و اهللا متعال ارَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ �َّ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن  ۡلُكفَّ
ۖ ٱ�ِيَهاۚ ِ�َ َحۡسُبُهۡمۚ َولََعَنُهُم  ُ قِيٞم  �َّ خداوند به مردان و زنان « ]٦٨ التوبة:[ ﴾٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

ماند و جهنم  می آتش دوزخ داده است که جاودانه در آني  ي کافران، وعده منافق و همه
(عذاب) ایشان کافی است. (عالوه بر آن) خداوند آنان را نفرین کرده و از رحمت براي 

 . »خود به دور داشته است و داراي عذاب همیشگی خواهند بود
گویند:  می آید که می کرامیه به دستي  از این شرط بطالن و پوچی مذهب مرجئه

ن است، اگر چه تصدیق یا اقرار کند موم »ال إله إال اهللا«کس تنها به صورت لفظی به هر

 اعتقاد قلبی هم به آن نداشته باشد. 
 کرامیه، مذهبی کفري و باطل است، چرا که مفهوم و مفاد مذهبي  مذهب مرجئه 

بر  »ال إله إال اهللا«این است که اگر منافقی زندیق به صورت لفظی شهادت توحید را ها  آن

زي خود را نسبت به دین اسالم پنهان تو که در دلش هم تکذیب و کینهزبان راند درحالی
باشد؛ و این تکذیبی آشکار بر ضد نصوص شرعی  می کرده باشد، مومن و از اهل بهشت

                                           
 (مترجم)  94-92به نقل از کتاب شروط ص -1
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مکان ترین  شوند، بلکه در پایین نمی کنند منافقین داخل بهشت می زیادي است که بیان
 گیرند.  می دوزخ قرار

را صرفاً از  »ال إله إال اهللا«چنین از این شرط، نامومن و غیر مسلمان بودن کسانی که هم

، بر تجدیبا  یش، راضی و ساکت نمودن مردم و نهروي شوخی، بازیچه، تمثیل و نما
کنند.  نمی شود؛ چون اینان این کلمه را با صدق و اخالص تکلم می آورند استنباط می زبان

 بطالن ادعاي کسانی که با کید و مکر و حیله و گمراه نمودن و همچنین از طرف دیگر
گردد.  می خواهند حقیقت کفر و طغیان خود را از دیگران پنهان کنند، براي ما روشن می

هیچ  »ال إله إال اهللا«چنین اقرار نمودن زندیقان روزگار و داعیان افکار کمونیستی به هم

ي  که نفی کنندهاند  کفر و نفاقی پنهان نموده شانرساند؛ چون در دل ها نمی آن سودي به

 . 1است »حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا«(اقرار آنان) به 

حقیقت کسی است که وحید با پروردگارش صادق باشد، دربنابراین موحدي که در ت
 اهللا چیزيترسد و از غیر کند و جز از اهللا عزوجل نمی نمی جز اهللا عزوجل را عبادت

کند. و جز  نمی گیرد و جز بر اهللا عزوجل توکل نمی و جز از اهللا عزوجل یاري خواهد نمی
و  کند نمی و جز براي او ذبح سپارد نمی برد و امرش را جز به او جالله پناه نمیبه او جل

کند،  نمی فرمانبرداري و اطاعت ح و جز از اوامر اهللا و رسولش کند نمی جز براي او نذر
 اهللا عزوجل دوست کند و جز براي می غیر از شریعت اهللا و رسولش باشد، رد و هر آنچه

بخشد و جز  نمی اهللا متعال کند و جز براينمی دارد و جز براي اهللا متعال دشمنی نمی
 دارد.  نمی اهللا عزوجل باز براي

 ها و اقوال و اعمالش با پروردگارش صادق احوال و زماني  چنین شخصی در همه
 باشد؛  نمی تناقض و اضطرابها  آن . و درباشد می

 که عاري از آن باشد. گوید، درحالی نمی از توحید سخن

                                           
 پایان نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا (مترجم). -1
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 که نسبت بدان کراهت داشته باشد. گوید درحالی نمی از توحید سخن
 در وادي و توحید در وادي دیگري باشد.  خودکه گوید درحالی نمی از  توحید سخن

ت خاطر و که پس از آن با آرامش و رضایحالیرگوید د نمی از توحید صادقانه سخن
بدان ایمان آورده و  اختیار کامل و بدون اضطرار، با نظام و قوانینی زندگی کند که با آنچه

 باشد. در تناقض بر آن اعتقاد دارد، 
که تنها بر این قانع باشد که اسمش در دفتر ثبت حالیدر گوید، نمی از توحید سخن

 آمار مسلمانی باشد بدون اینکه با توحید زندگی کند. 
 ربوي انجام دهد. ي  که بپذیرد معاملهحالیگوید، در نمی از توحید سخن 

 که همسر و دخترانش را آرایش کرده، رها کند. حالیگوید در نمی از توحید سخن
رعایت  هللا عزوجل را در برخی جوانباوامر ا ت که انسانچنین نیسآري در توحید  

پیروي کند و در جوانب دیگر از حدود اهللا عزوجل تجاوز کند. چرا که ها  آن ازنموده و 
 را کامالً تسلیم اهللا عزوجل کند و با تمام خود است که انسان از مقتضیات توحید آن

 حو راضی به حکم رسول اهللا که تسلیم امر اهللا عزوجل حالی، دراش جوانب زندگی
 باشد.  می درآید؛ و این موحد صادق در توحیدش به این دینباشد،  می

 ن قرار دهد.اهللا عزوجل ما و شما را از صادقا





 
 
 

 مبحث ششم:
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.  1شركهاي  با نیت صالح از تمامی شائبهاخالص عبارت است از: تصفیه کردن عمل 

ٓ ﴿ :فرماید می اهللا عزوجل ْ  َوَما ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
َ أ و به « ]٥ البينة:[ ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

آ ﴿ فرماید: و می .»ایشان دستور داده نشده است جز این که مخلصانه خداي را بپرستند إِ�َّ
ٓ إَِ�َۡك  نَزۡ�َا

َ
ِ  ٱلِۡكَ�َٰب أ َ  ٱۡ�ُبدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب ُ  ٱ�َّ َ�  ٢ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
�  ِ  الزمر:[ ﴾ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

حقیقت است، بر تو فرو  مبر!) ما این کتاب را که در برگیرنده حق وا(اي پی» ]٣-٢
خاص او گردان. هان! تنها طاعت  را پرستش کن و پرستش خود را سره و اهللا ایم. فرستاده

 .»بس است و اهللاعبادت خالصانه براي  و
َ قُِل ﴿ فرماید: می حو همچنین به پیامبرش  ُ  ٱ�َّ ۡ�ُبُد ُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
ْ  ١٤دِيِ�  ۥأ َما  فَٱۡ�بُُدوا

طاعتم را  عبادت و و ؛بس پرستم و می را اهللابگو: تنها « ]١٥-١٤ الزمر:[ ﴾ۦۗ ِشۡئُتم ّمِن ُدونِهِ 
پاالیم. اما شما  زدایم و) می می شرکی گونه کفر وکنم و (پرستش او را از هر می خاص او
 »بپرستید. ،خواهید می هر که را جز او هر چه و

ِ  قُۡل ﴿ فرماید: می حو نیز به پیامبرش  َرّبِ  إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 :بگو« ]١٦٣-١٦٢ األنعام:[ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

را  اهللاآن پروردگار جهانیان است.  هللا نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من براي
 اولین مسلمان (در میان امت خود من و ام به همین دستور داده شده و هیچ شریکی نیست

 .») هستماهللابراي ها  انسان فرد در میان همهترین  مخلص و

                                           
 .٢١ص  والتعريفات للجرجاين) ٤/٣٨٢حياء () واإل٢/٩٣انظر: املدارج ( -١
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ۡركِ ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ ﴿ فرماید: می و نیز اهللا عزوجل  ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
َولَن َ�َِد لَُهۡم  ٱ�َّارِ ِمَن  ٱۡ�

ِينَ  إِ�َّ  ١٤٥نَِصً�ا  ْ وَ  ٱ�َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ْ تَابُوا ِ  ٱۡ�َتَصُموا ِ ب ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱ�َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
َوأ

ُ وََسۡوَف يُۡؤِت  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  ۡجًرا َعِظيٗما  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ
َ
گمان منافقان  بی« ]١٤٦-١٤٥ النساء:[ ﴾١٤٦أ

نخواهی یافت هرگز یاوري براي آنان  مکان آن هستند وترین  در پائین در اعماق دوزخ و
 برگردند و آنان را برهاند). مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و (تا به فریادشان رسد و

آئین خویش را خالصانه  متوسل شوند و اهللابه  نیات خود) بپردازند و به اصالح (اعمال و
انند). پس رازق د خالق و به فریاد خوانند و فقط او را بپرستند و فقط و کنند (و اهللاز آن 

 .»مؤمنان را اجرى بزرگ خواهد داد اهللاو  .آنان از زمره مؤمنان خواهند بود
ِيٱ﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل  ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ  ۡ�ََيٰوةَ ٱوَ  لَۡموَۡت ٱَخلََق  �َّ

َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ﴾ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

بیازماید کدامتان زندگی را پدید آورده است تا شما را  همان کسی که مرگ و« ]٢ :كاملل[
  .»نیکوتر خواهد بود کارتان بهتر و

ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ ﴿ :1گوید می در مورد این آیه اهللارحمهفضیل بن عیاض 
َ
یعنی تا شما را  ﴾أ

ند: اي ابا علی، عمل دهد. گفت می تر را انجام تر و درست بیازماید که چه کسی عمل خالص
خالصانه انجام شود و درست نباشد، تر کدام است؟ گفت: اگر عمل خالص و درست

شود. مگر  نمی و اگر درست باشد و خالصانه انجام نشود (باز) پذیرفته شود نمی پذیرفته
ست که (تنها) براي اهللا عزوجل انجام اینکه خالصانه و درست باشد. عمل خالص این ا

  »باشد. حاساس سنت رسول اهللا  و عمل درست یعنی عملی که بر شود

َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ ﴿ فرماید: می این کالم اهللا عزوجل داللت دارد که فضیل گفت،آنچه  بر
َحَدۢ�  ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦلَِقآَء َرّ�ِهِ 

َ
پس  2]١١٠ هف:كال[ ﴾١١٠أ

                                           
 أخرجهشعث، براهيم عن األإ كذلك ةهذه املقال :قالو ) عن الفضيل به٨/٩٥( ةاحللييف  ابونعيم أخرجه -١

 .)١٩» (ةخالص والنياإل«تابه كيف  الدنيا أيبابن 

 .)٢/٨٩ني (كمدارج السالو )ةط الرسال ٧٢م (احلديث االول/كاحلو جامع العلوم -٢
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در پرستش  و ویش است، باید که کار شایسته کندهرکس که خواهان دیدار خداي خ
 »پروردگارش کسی را شریک نسازد.

تر و دشوارتر  باشد و چیزي سخت می بنابراین اخالص شرطی از شروط قبولیت اعمال
باشد. و چه بسیار از اعمال و اقوال و حاالتی هستند که باد  نمی از اخالص براي نفس

 کند.  می را نابود و هالكها  آن وزد، اما اخالص ها می آن شرك با انواع آن بر
خالص براي رضاي  کند مگر آنچه نمی چیزي را قبول ،اهللا عزوجل از اعمال براستی

روایت کرده است  س صحیحی که امام مسلم از ابوهریره اهللا عزوجل باشد. در حدیث

  َ�بَارَكَ  اهللاُ  قَاَل « :فرمودند ح که رسول اهللا آمده
َ

نَا: َوَ�َعاىل
َ
ْ�َ�  أ

َ
َ�ءِ  أ َ ِْك، َعِن  الرشُّ  َمنْ  الرشِّ

رْشَكَ  َ�َمًال  َعِمَل 
َ
تُهُ  َ�ْ�ِي، َميِع  ِ�يهِ  أ

ْ
َكهُ  تََر� اهللا عزوجل فرموده است: من از « .1»َورِشْ

کس در عملی، شخص دیگري را با من شریک سازد، او را با نیازترینم، هر بی شریک
 . »-مگذارمیاو را به حال خودش وا -سازم  می شرکش رها

، انواع اهللابدان که انجام عملی براي غیر« 2گوید: می اهللارحمهامام ابن رجب حنبلی 
اي که شخص با انجام آن، تنها  گونهباشد، ب می : گاهی آن عمل ریاي محضمختلفی دارد

این همچون حال و باشد میمقصودش ریاي در برابر مردم، به منظور هدفی دنیوي 

ْ إَِ� ﴿ فرماید: هللا عزوجل میباشد؛ ا می ن در نمازشانمنافقا لَٰوةِ �َذا قَاُمٓوا ْ ُكَساَ�ٰ  ٱلصَّ قَاُموا
َ َوَ� يَۡذُكُروَن  ٱ�َّاَس يَُرآُءوَن  ن هنگامی که براي منافقا« ]١٤٢ النساء:[ ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ

نمازشان به  (و کنند می با مردم ریا ایستند و حال به نماز می بی خیزند، سست و نماز برمی
 جز اندکی به عبادت او کنند و می خداي را کمتر یاد ) واهللاخاطر مردم است؛ نه به خاطر 

 .»پردازند نمی
زند، ولی  نمی سر اش، این نوع ریا (ریاي محض) تقریبا از هیچ مومنی در نماز و روزه 

                                           
 .)٢٩٨٥غري اهللا ( عملهيف  كرشأتاب الزهد، باب من كيف  مسلم، أخرجه -١

 . ة) ط الرسال٧٩ول (ص م البن رجب، احلديث األكاحلو جامع العلوم -٢
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اعمالی که گاهی در مورد صدقه یا حج واجب و یا دیگر اعمال ظاهري و یا به طور کلی 
دهد. براستی اخالص در چنین مواردي  بیشتر به چشم آمده و قابل شمارش است، رخ می

داند که چنین عملی بیهوده است و انجام  سخت است و گران. شخص مسلمان می
 باشد.  می آن مستحق عذاب و عقوبت از جانب اهللا عزوجلي  دهنده

با ریا است، در این حالت اگر ریا  باشد، ولی توام می گاهی عمل به خاطر اهللا عزوجل
بر داللت نصوص صحیح، آن عمل باطل است.  اصلی عمل، دخیل باشد، بناي  در شاکله

از  س د بن اوسکند: احمد بن شدا می که ابن رجب از این نصوص  به حدیث زیر اشاره

َك، َ�َقدْ  يَُرايِئ  َص�َّ  َمنْ «کند که فرمودند:  می روایت حرسول اهللا  رْشَ
َ
 َ�َقدْ  يَُرايِئ  َصامَ  َوَمنْ  أ

َك، رْشَ
َ
َق  َوَمنْ  أ رْشَكَ  َ�َقدْ  يَُرايِئ  تََصدَّ

َ
نَا: َ�ُقوُل  وََجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  إِنَّ . أ

َ
رْشَكَ  لَِمنْ  قَِسيمٍ  َخْ�ُ  أ

َ
 يِب، أ

رْشَكَ  َمنْ 
َ
�ِ�هِ  َوَ�ِثَ�هُ  قَِليلَهُ َو  َ�َملَهُ َو  َدهُ َجسَ  فَإِنَّ  َشيْئًا يب أ ِ  لرَِشِ

َّ
رْشَكَ  ياذل

َ
نَا بِِه، أ

َ
 َ�نْهُ  َوأ

ریا، روزه  کس از رويریا نماز بخواند، شرك ورزیده است و هرکس از روي هر« 1»َغِ�ٌّ 
کس از روي ریا صدقه دهد، درحقیقت شرك ورزیده گیرد، شرك ورزیده است و هر

فرماید: من بهترین شریک براي کسی هستم که با من  می است، براستی که اهللا عزوجل
شریک قرار داده شده است. (چرا که) هرکس چیزي را با من شریک قرار دهد، براستی 

باشد که با آن شرك ورزیده است  می که جسد و عمل و کم و زیادش براي شریکی
  »نیاز هستم. بی نین شریکیکه من از چحالیدر

گوید: اگر اصل عمل براي اهللا عزوجل باشد، سپس نیت ریا بر وي عارض  می سپس
را از خودش دور کند، که فقط در ذهن باشد و فرد بتواند بالفاصله آن شود، در صورتی

                                           
يف  )، والبزار٧١٣٩بري (كاليف  الطرباين) و١١٢٠مسنده (يف  ليس) والطيا١٢٦و ٤/١٢٥( أخرجه أمحد -١

امل كاليف  ي) وابن عد٤٣٤( مايلاأليف  يالشجرو )٦٨٤٤الشعب (يف  البيهقي) و٣٤٨٢مسنده (

) وغريهم من طريق: شهر ٢٦/١٧٨تارخيه (يف  ركابن عساو )٤/٣٢٩( كاملستدريف  مك)، واحلا٤/٣٩(

): فيه ١٠/٢٢١(املجمع يف  اهليثميوس مرفوعاً. قال أبن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن شداد بن 

 ).١٩ضعيف الرتغيب (يف  األلباينضعفه و ضعفه غري واحد.و غريهو محدأشهر بن حوشب وثقه 
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باشد؛ اما اگر نیت ریا همچنان ادامه یابد، آیا منجر به  نمی هیچ ضرر و آسیبی متوجه وي
باشد؟ در  می اصل نیتش صحیح مبناي شود یا نه؟ یا اینکه عملش بر می بطالن عملش

اي سلف اختالف وجود دارد. امام احمد و ابن جریر معتقدند جواب این مساله بین علم
گیرد. که این مساله از  می شود و اصل نیت او مورد توجه قرار که عمل وي باطل نمی

از رسول  تمعنا حدیث ابوذر  ست و در اینحسن بصري و دیگران نیز روایت شده ا
در مورد مردي سوال کرد که عملی را  حهم آمده است، که وي از رسول اهللا  حاهللا 

 دهد و مردم بر انجام آن او را مورد ستایش قرار می براي رضاي اهللا عزوجل انجام

زود هنگام ي  آن مژده« .1»تِلَْك اَعِجُل �رُْشَى الُْمْؤِمِن «فرمودند:  حدهند؛ رسول اهللا  می
 . »مومن است

صحت هر قول و عمل و  بنابراین، هیچ اختالفی نیست که اخالص شرطی براي
باشد. و اخالص در توحید، عبارت است از محقق گرداندن توحید و  می قبولیت آن

و محقق گرداندن آن و تصفیه و خالص کردن  گرداندن  عبادت براي اهللا عزوجل خالص
اي که تنها عبادت براي اهللا عزوجل باشد و  گونهشرك و بدعت، بهاي  شائبهي  آن از همه

عزوجل و خضوع براي اهللا عزوجل و امید به اهللا عزوجل و توکل بر اهللا  ترس از اهللا
عزوجل و استقامت و طلب یاري و مدد از اهللا عزوجل و نذر و ذبح براي اهللا عزوجل و 

ص براي اهللا خواستن از اهللا عزوجل و عمل براي اهللا عزوجل باشد. و بدین ترتیب شخ
 باشد.  یم و با اهللا عزوجل عزوجل، متکی بر اهللا

باشد، چرا که صفت محقق  می دن توحید در امت، امري سخت و دشوارمحقق کر
را خاص قرار ها  آن ریا، کسانی که اهللا عزوجل بی دن توحید جز در اهل ایمان صادق وکر

شود، همانطور که اهللا عزوجل در مورد  هایش برگزیده، یافت نمیآفریده داده و از میان

وٓءَ َكَ�ٰلَِك ِ�َۡ�َِف َ�ۡنُه ﴿ فرماید: می السالمعلیهیوسف  ۚ وَ  ٱلسُّ ِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ٱلَۡفۡحَشآَء
                                           

) ٢٦٤٢ال ترضه (و برشی يالصالح فه ذا اثنی عىلإداب، باب واآل ةالصلو تاب الربكمسلم،  أخرجه -١

)١٦٦.( 
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زنا را از او دور سازیم. چرا که  ما این چنین کردیم تا بال و« ]٢٤ يوسف:[ ﴾٢٤ ٱلُۡمۡخلَِص�َ 
 .»گزیده ما بود او از بندگان پاکیزه و

به فتح الم آمده است و در قرائتی با کسره ذکر شده  ﴾ٱلُۡمۡخلَِص�َ ﴿ ي کلمه ،در آیه

. و چنین افرادي در ابتداي این امت بسیار بودند و در آخر این امت 1(املخلِصني)است 

 باشند و البته بسیار اندك و از اجر بسیار واالیی نزد اهللا متعال برخوردار می جزو غرباء
 باشند. می

 َ�َٰقۡومِ  قَاَل ﴿ فرماید: خبر داده و می والسالمالصالةعليهو اهللا عزوجل از خلیلش ابراهیم 

ا بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  ۡهُت  إِّ�ِ  ٧٨ �ُۡ�ُِ�ونَ  ّمِمَّ ِي وَۡجِ�َ  وَجَّ َ�َٰ�ٰتِ  َ�َطرَ  لِ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ۖ  ٱۡ� ٓ  َحنِيٗفا ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

. بیزارم ،کنید می اهللاگمان من از آنچه انباز اي قوم من! بی« ]٧٩-٧٨ األنعام:[ ﴾٧٩ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
من (از هر  و زمین را آفریده است وها  آسمان کنم که می گمان من رو به سوي کسیبی

یعنی دینم را خالص گردانیدم و  .»از زمره مشرکان نیستم راهی جز راه او) به کنارم و
ها  آن یعنی کسی که ام، قرار دادهو زمین را آفریده ها  آسمان عبادتم را تنها براي کسی که

                                           
ِمۡن ِعَباِدنَا ﴿گوید: علما در فتح الم و کسر آن، در این کالم اهللا عزوجل  اهللا میابن مجاهد رحمه -1

را با کسر (المخلصین) بن کثیر و ابوعمرو و ابن عامر آناي که ا گونهاند، ب اختالف کرده ﴾ٱلُۡمۡخلَِص�َ 
ي  ها در سوره و نیز نافع همچون آن اند. با کسر (مخلصا) قرائت کرده) نیز 51ي مریم (آیه  و در سوره

د و حمزه و عاصم ان مریم، با کسر قرائت کرده است و سایر قراء با فتح الم (المخلَصین) قرائت کرده

 تآالقر يف ةالسبعاند.  ي مریم قرائت کرده و کسائی الم را با فتحه (المخلَصین) و (مخلَصاً) در سوره

 ).348ص (
گوید: معناي آن با کسر الم عبارت است از کسانی که طاعت اهللا عزوجل را  قرطبی رحمه اهللا می 

ها را براي  رت است از کسانی که اهللا عزوجل آندهند. و معناي آن با فتح الم، عبا خالصانه انجام می
السالم، داراي این دو صفت بود، چرا که وي در طاعت برگزیده است. و قطعاً یوسف علیه رسالتش

جالله، برگزیده شده بود. تفسیر انب اهللا عزوجل براي رسالت حق جلاهللا عزوجل مخلص و از ج
 )  به تصرف.9/112( 24یوسف:  ةالقرطبی لسور
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گردان از شرك به یعنی روي ﴾َحنِيٗفا﴿ را بدون مثال پیشین آفریده و ایجاد کرده است؛

ٓ ﴿ و براین اساس است که فرمود: سوي توحید؛ ۠  َوَما نَا
َ
و نظیر این آیه در  ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  �

 . 1باشد قرآن بسیار می
باشد مگر با برائت کامل از  نمی در توحید مطلقبه طور رو اخالص کامل از این

شرك و اهل آن و خالص گرداندن عبادت تنها براي اهللا عزوجل و نیز هاي  صورت
 ؛ ح اخالص در اطاعت از رسول اهللا

و  اب ورزدانواع شرك، بزرگ و کوچک و خفی و پنهانش اجتن پس کسی که از همه
باشد. در صحیح بخاري از  یقتاً موحد میعبادتش را براي اهللا عزوجل خالص گرداند، حق

گوید: عرض کردم، یا رسول اهللا، چه کسانی در روز  می روایت شده که س ابوهریره

 يَا َظنَنُْت  لََقدْ «فرمودند:  حقیامت براي شفاعت شما سعادت بیشتري دارند؟ رسول اهللا 
بَا

َ
  ُهَر�َْرَة، أ

َّ
ال

َ
لَِ�  �

َ
َِديِث  َهَذا َ�نْ  �َْسأ

ْ
َحدٌ  احل

َ
َل  أ وَّ

َ
يُْت  لَِما ِمنَْك، أ

َ
َِديِث، ىلَعَ  ِحرِْصَك  ِمنْ  َرأ

ْ
 احل

ْسَعدُ 
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  �َِشَفاَعيِت  انلَّاِس  أ

ْ
ْو َ�ْفِسهِ  اهللاُ  � إالَّ  الَ : قَاَل  َمنْ  ال

َ
اي « .2»َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ

دانستم که کسی قبل از  می تو را نسبت به حدیث دیدم،ي  ابوهریره، چون عشق و عالقه
کسانی روز قیامت براي شفاعت من سعادت  تو این سوال را از من نخواهد پرسید.

   »بگویند. ال إله إال اهللا بیشتري دارند که با اخالص و از صمیم قلب

در  حرسول اهللا «گوید:  می در شرح این حدیث مبارك »الفتح«امام ابن حجر در  
براي که در آن هستند،  از هول و هراس موقعیت و مکانی مردم راستاي آرامش و راحتی

 شفاعت ،تخفیف در عذاب نیز براي برخی از کفار، در راستاي کنند و می شفاعتآنان 
باشد. و نیز  می ثابتطالب صحیح این مساله در حق ابواحادیث همانطور که در  کنند، می

 شفاعت اند، خروج از آتش بعد از اینکه وارد آن شده از مومنان، براي در حق برخی

                                           
 تبه ابن اجلوزی.كنرش م ة) ط الثالث٣٥قرة عيون املوحدين، للشيخ عبدالرمحن بن حسن (ص -١

 .)٦٥٧٠، ٩٩باب احلرص علی احلديث (تاب العلم، كيف  البخاري أخرجه -٢
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 ورودشان به بهشت بدون حساب، شفاعت یز در حق برخی از مومنان برايکنند و ن می
کنند. و بدین ترتیب نقش  می شان شفاعتو براي برخی به منظور رفع درجات کنند. می

 ح رسول اهللا شفاعتمندي از به بهرهها  آن شفاعت در سعادت و اینکه سعادتمندترین
 گردد.  می مومن مخلص است، ظاهر و آشکار

در این حدیث تامل کن که «گوید:  می س در معناي حدیث ابوهریره اهللارحمهابن قیم 
گردد، خالص گرداندن  می ین اسبابی که به سبب آن شفاعت حاصلتر بزرگ چگونه

کنند حاصل  می و گمان دهند می مشرکین انجام توحید معرفی شده است؛ برعکس آنچه
 شان صورتو مواالتها  آن با شفیع گرفتن و عبادت کردنها  آن شدن شفاعت براي

شان بود، دگرگون ساخته و خبر دادند در گمان آنچه ح که رسول اهللاگیرد، درحالی می
 . 1»باشد می که سبب شفاعت، اخالص در توحید

باشد  می به سوي اهللا عزوجل ت توحید جذب و کشش همه جانبه روحقبنابراین حقی
که هرکس خالصانه از ته دل، گواهی دهد که هیچ معبود به حقی جز اهللا عزوجل وجود 

شود. چرا که اخالص همان کشش قلب به سوي اهللا عزوجل و  می ندارد، وارد بهشت
باشد. که هرگاه در این  می توبه خالصانه از گناهان و بازگشت به سوي خداوند متعال

اخالص  اند، را بر زبان آوردهافته است. بسیاري از کسانی که آنمیرد، بدان دست یحالت ب
گویند. و شیرینی ایمان را با  می رایاري نیز از روي عادت و تقلید آنو بس شناسند را نمی

باشند که در هنگام  می افراد بسیاري ،و از این دسته اند. درخشندگی قلب درهم نیامیخته
 شوند. همانطور که در حدیث آمده است (این افراد می دچار سختیمرگ و یا قبر 

. و غالب اعمال این 2) از مردم چیزي را شنیدم، من هم همان را به زبان آوردم:گویند می

                                           
 ) بترصف. ١/٣٤١ني، (كمدارج السال -١

، ةتاب السنكبوداود، أ) و٢٩٧، ٢٩٥، ٢٨٨، ٤/٢٨٧( أخرجه أمحدسمعت الناس يقولون شيئا فقلته،  -٢

تاب اجلنائز، ك، النسائيخمترصاً) و ٣٢١٢) وبرقم (٤٧٥٤، ٤٧٥٣عذاب القرب (و القربيف  ألةباب املس

اجللوس علی املقابر يف  تاب اجلنائز، باب ما جاءكخمترصا) وابن ماجه،  ٤/٧٨باب الوقوف للجنائز (
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افراد ترین  اساس تقلید و اقتدا و پیروي از امثال خودشان بوده و در واقع نزدیک افراد بر

ٓ  إِنَّا﴿ فرماید: می اشد کهب می به مصداق این کالم اهللا عزوجل ٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ َ�َ 

ۡقتَُدونَ  َءاَ�ٰرِهِم ما هم  وایم  نیاکان خود را بر آئینی یافته ما پدران و« ]٢٣ الزخرف:[ ﴾٢٣ مُّ
 . »رویم می شویم و) به دنبال آنان می شیوه ایشان ماندگار قطعاً (بر

را بر زبان آورد و در این حال  »ال إله إال اهللا«پس هرگاه فردي با اخالص و یقین کامل 

شود که اهللا عزوجل از هر  می به هیچ وجه بر گناهی مصر نباشد، کمال و یقین موجب
آنچه اهللا به نسبت  اي تر باشد، بنابراین در دل او هیچگونه اراده چیزي براي او محبوب

ماند. و هیچگونه کراهتی نسبت به آنچه اهللا متعال بدان  نمی ت، باقیمتعال حرام کرده اس
فرمان داده، ندارد و چنین کسی است که آتش بر وي حرام شده است، اگرچه قبل از آن 
گناهانی داشته باشد، ولی پس از چنین ایمان و اخالص و توبه و محبت و یقین کامل، 

گردد. تنها ترسی  می ه شب توسط روز محوگردد همانگونه ک می گناهان او محو و نابود
که در پی آن ایمانش  شودگناهان مرتکب که متوجه فرد مخلص است این است که 

شود، به  می را با اخالص و یقینی که مانع تمام گناهان وي ال إله إال اهللا ضعیف شده و

زبان نیاورد و خوف اینکه دچار شرك اکبر و اصغر شود. اگر هم از شرك اکبر سالم بماند 
شوند و در نتیجه جانب  می اندکی شرك اصغر با او باقی است که گناهانی به آن اضافه

کنند،  می و گناهان ایمان و یقین را ضعیف یابد می گناهان وي بر جانب حسنات برتري

گردد. و  می نزد او ضعیف شده و مانع اخالص در قلب ال إله إال اهللا ي در نتیجه کلمه

گوید، یا  می گوید و یا در خواب سخن چنین شخصی همانند کسی است که هذیان می

                                                                                                             
 »صحيح  علی رشط الشيخني«قال: و )٤٠ -١/٣٧( كاملستدريف  مكخمترصا) واحلا ١٥٤٩، ١٥٤٨(

ن نقل ابو )،٤/٣٣٧هتذيب السنن (و -وافقه الذهبی من طريق املنهال بن عمرو عن زادان عن الرباءو

) ط ١٥٩ام اجلنائز (ص كحأيف  امك األلباين صححهو غريه،و نعيم أيبالقيم فيه تصحيحه عن احلافظ 

 . املكتب اإلسالمي
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آنکه طعم و شیرینی و معنایش را  بی از قرآناي  آیه همانند کسی است که صدایش را با
چرا  اند، ات را با کمال صدق و یقین نگفتهگرداند. چنین افرادي این عبار می بچشد، نیکو

آنان است. پس هرگاه گناهان فزونی ي  که ناقض گفتهاند  که پس از آن دچار گناهانی شده

گردد.  می بر زبان سنگینی کرده و قلب از گفتن آن دچار قساوت ال إله إال اهللا یافتند، گفتن

شود و یا با  می ، برایش سختاز عمل صالح کراهت پیدا کرده و گوش فرا دادن به قرآن
کند؛ و سخن زشت و همچنین  می گردد و به باطل اطمینان حاصل می خرسند غیراهللا

پندارد و از همنشینی با اهل حق  می همراهی اهل غفلت و باطل را براي خود شیرین

را بر زبان آورد، در واقع چیزي را به زبان  ال إله إال اهللا کراهت دارد. چنین فردي اگر

دیث عثمان . و در ح1کند نمی را تصدیقاش  آورده که در قلبش نیست و عمل وي گفته

َ  فَإِنَّ «فرمودند:  حآمده است که رسول اهللا  س بن مالک مَ  قَدْ  ا�َّ ال : قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ىلَعَ  َحرَّ

ِ  وَْجهَ  بَِذلَِك  يَبْتيَِغ  ،إله إال اهللا را بر کسی که بگوید: هیچ یقیناً اهللا متعال آتش جهنم « .2»ا�َّ

باشد،  می معبود به حقی جز اهللا عزوجل نیست و با گفتن آن خواهان (مالقات) وجه اهللا
 . »حرام کرده است

پس کسی که مخلص نباشد، مشرك  .باشد می بنابراین اخالص متضاد شرك ورزیدن
است. و شرك درجاتی دارد که برخی شرك اکبر، برخی شرك اصغر و برخی شرك خفی 

 باشد.  می و پنهان
آید که عملی از اعمالش و یا عبادتی از عباداتش، منفک  می براي انسان به ندرت پیش

خالصانه  اي، هکس در عمرش لحظاین اساس است که گفته شده: هر از این امور باشد، بر
یابد. و این به سبب عزت و بزرگی  می به منظور لقاي وجه اهللا تعالی سالم بگذرد، نجات

                                           
 بعدها.وما  ٤٧انظر فتح املجيد، ص  -١

يف  مسلمو )٤٢٥البيوت (يف  تاب الصالة باب املساجدكيف  البخاري أخرجههذا طرف من حديث طويل  -٢

 ).٢٣) (٢٦٣بعذر ( ةالتخلف عن اجلامعيف  ةتاب املساجد، باب الرخصك
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 باشد، چرا که عمل خالص آن می ي پاك و لطیف کردن قلب از این اموراخالص و دشوار
 .1»براي آن جز طلب تقرب به اهللا عزوجل نباشداي  هست که انگیزا

اخالص در توحید امري بسیار بزرگ است که عبارت است از خالص گردانیدن  ،آري 
شرك و بدعت و هاي  توحید و محقق کردن آن و تنقیه و تصفیه آن از تمامی شائبه

و  حاش  از فرستادهو پیروي اختصاص دادن عبادت تنها براي اهللا عزوجل و کمال اتباع 
رضاي کامل به حکم اهللا و رسولش صلی اهللا  قرار دادن او در هر چیزي در کنار حاکم

 علیه وآله وصحبه وسلم.

                                           
 .٤٦٢ص  وىلاأل ة، حتقيق: علی حسن عبداحلميد الطبعاملقديس أليب قدامةخمترص منهاج القاصدين  -١





 
 
 

 مبحث هفتم:
  شرط محبت

 : 1محبت منافی با نفرت و دشمنی

ي  صحت و درستی شهادت توحید؛ دوست داشتن کلمههاي  یکی دیگر از شرط

الإله «ي  محبت ورزیدن به اهل آن و کینه و عداوت نمودن با دشمنان کلمهتوحید و 

 باشد.  می متضاد و مخالف آنهاي  و شرك »اهللاإال

تر از در نزدش، محبوب ح چگونگی این محبت آن است که اهللا عزوجل و رسول او
باشیم  تمام چیزها غیر از آنان باشد. و تنها اهللا عزوجل را به خاطر خودش دوست داشته

دوست بداریم و هیچ کس را نباید هم ردیف  اهللا را صرفاً به خاطر کسب رضاي اهللاو غیر
و همراه اهللا دوست بداریم بلکه اگر به کسی دوستی و محبت نمودیم فقط به خاطر 
دستیابی به رضا و خشنودي اهللا متعال باشد؛ و اگر انسان به چیزي دوستی و محبت 

احساس تنفر کند که اهللا چیزي  باشد و نیز نباید ازورِ اهللا متعال ورزید، نباید آن چیز منف
را دوست دارد، بخصوص توحید که حق اهللا متعال بر بنده است. (یعنی نباید به متعال آن

 ).توحید کراهیت داشته باشد، بلکه باید به آن دوستی و عالقه و محبت ورزد
تعال دوستی و محبت ورزد و به آنچه اگر انسان با همتایان و شریکان دروغین اهللا م 

اهللا متعال از توحید و دین بر انبیاء و رسوالنش نازل فرموده، کینه و دشمنی کند، مرتکب 
شود و آن چه را از  می شرك و کفر (اکبر) شده است و از دایره اسالم و ایمان خارج

 رساند.  طاعات و اعمال انجام داده باشد به او نفعی نمی

                                           
 . (مترجم) 113-110به نقل از کتاب شروط  -1
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 َوِمنَ ﴿ اهللا متعال در قرآن است:ي  م بر آن چه بحث نمودیم، این فرمودهو دلیل ما ه

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ نَداٗدا �َّ
َ
ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ برخی از مردم « ]١٦٥ البقرة:[ ﴾�َّ

و  دارند گزینند و آنان را همچون اهللا دوست می می هستند که غیر از اهللا، شریکانی بر
 دارند (و باالتر از هر چیز به او محبت می تراهللا را بسیار دوستاند  کسانی که ایمان آورده

 . »ورزند) می
اي را صرفاً به خاطر خود وي دوست داشته باشد، به نحوي  کس مخلوق و آفریدههر

که براي وي دوستی و دشمنی کند و بدون توجه به موافقت یا مخالفت او با حق، دوست 
 دارد و دشمنی ورزد با کسی که وي با او دشمنی می کسی که وي او را دوست بدارد

و به اند  کند، چنین فرد یا افرادي به تحقیق این آفریده را شریک اهللا متعال قرار داده می
چون تنها کسی که باید به خاطر ذات  اند، جاي پرستش اهللا متعال، او را عبادت نموده

رار گیرد، اهللا متعال است و غیر از ذات او، صرفاً به خودش، مورد دوستی و محبت ق
 شود.  می خاطر او و براي رضاي او دوست داشته

محبت ورزیدن به «فرماید:  می 267ي  صفحه» الفتاوي« 10در جلد  اهللارحمهابن تیمیه 
باشد و این صرفاً خاص ذات خداوند  نمی چیزي از موجودات به خاطر خود آن، جایز

است. بنابراین در این دنیا جایز است هر محبوبی را نه به خاطر خود آن، بلکه پاك و منزه 
به خاطر غیر آن (اهللا متعال) دوست داشت؛ اما واجب است که پروردگار بلندمرتبه را 
فقط به خاطر خودش دوست بداریم و این از معانی الوهیت اهللا متعال است آن چنان که 

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ فرماید: می خود ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما و ها  آسمان اگر در« ]٢٢ األنبياء:[ ﴾لََفَسَدتَا �َّ
گرفتند)  می بودند و (امور جهان را به دست می معبودها و خدایانی زمین، غیر از خداوند

 . »خورد) می گردید (و نظام گیتی به هم می و زمین تباهها  آسمان قطعا
چیزي به خاطر خودش شرك است و نباید جز به خاطر اهللا  پس دوست داشتن هر

متعال و رضاي او چیزي یا کسی را دوست داشت و این از خصوصیات الوهیت 
را ندارند و هر محبوبی غیر از اهللا متعال، اگر دگار است و کسی جز او استحقاق آنپرور
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 است. دوست داشته نشود، محبت ورزیدن به آن باطل متعال  اهللابه خاطر 
به تحقیق اهللا متعال، «فرماید:  می 99ي  صفحه 1جلد  »المدارج«در  اهللارحمه ابن قیم

مردمان را به خاطر عبادت نمودن خود آفریده است، عبادتی که جامع کمال محبت او و 
 برداري از دستوراتش باشد. همراه با فروتنی براي وي و فرمان

و یکتا  یگانهپرستش و عبادت کردن، محبت و دوست داشتن خداوند است، حتی 
باید (صرفاً) براي اهللا متعال ها  دانستن خداوند هم از روي محبت است و تمامی دوستی

را دوست داشت و همانا به خاطر اهللا متعال و رضاي  ی دیگرباشد و نباید همراه او کس
شوند. پس در  می هم دوست داشته ن و اولیاي اوء و رسوالن و فرشتگااوست که انبیا

محبت و دوستی ما به پروردگار است ي  حقیقت محبت و دوستی ما به آنان تکمیل کننده
ه از روي کج و محبت ما به آنان جداي از محبت به اهللا متعال نیست، مثل محبت کسی ک

همانند دوستی نمودن با  راها  آن اهللا متعال براي خود قرار داده و فهمی همتایانی را جز
 دارد. می اهللا متعال، دوست

ْ ﴿ فرماید: می اهللا متعال ِ ٱتَ  ٩٦ َ�َۡتِصُمونَ  �ِيَها وَُهمۡ  قَالُوا بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  ُكنَّا إِن �َّ  إِذۡ  ٩٧ مُّ

آنان (که معبودهاي دروغین را « ]٩٨-٩٦ الشعراء:[ ﴾٩٨ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م
گویند: به اهللا  می پردازند و می در آن جا به کشمکش (با معبودهاي خود) اند) پرستیده

آن زمان که شما (معبودهاي دروغین) را با  ایم. سوگند ما در گمراهی آشکار بوده
 .»دانستیم می پروردگار جهانیان (در عبادت و طاعت) برابر

عبادت و طاعت با پروردگار را در ها  مشرکان آن هنگام که همتایان دروغین و طاغوت
در خصوصیت توانایی بر مخلوقات یا تصرف در  راها  آن دانستند، می جهانیان برابر

 کائنات یا ضرر و سود رساندن به موجودات، با خداي پاك و منزه و بلندمرتبه یکسان
تر از آن ها) بسیار ناتوان پنداشتند و در حقیقت اینان (همتایان دروغین و طاغوت نمی

هستند که در قدرت بر مخلوقات یا تصرف در کائنات و یا زیان و فایده رساندن به 
را تنها از جهت طاعت و محبت با ها آن موجودات با اهللا متعال برابري کنند و مشرکان هم
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کردند و به آنان همانند محبت ورزیدن به اهللا متعال و یا حتی شدیدتر  می اهللا متعال برابر
را بر فرمان اهللا متعال و ها  آن و اطاعت ازها  زیدند و دستور طاغوتور می از آن، مهر

در این نوع عبادت، شرك ها آن این کردارِي  نمودند، پس در نتیجه می پیروي از آن مقدم
 . 1»حاصل شد

گردد و با ناقص بودن آن  می و با کمال آن، توحید کامل باشد می محبت رکن توحید 
ه درخت محبت در قلب کاشته شده و با آب اخالص و شود و هرگا می توحید ناقص

و هر زمان که  ، انواع ثمره را به دنبال داردآبیاري گردد حمتابعت و پیروي از رسول اهللا 
ل آن در و بدین ترتیب اص آید می آن بدستي  اراده و خواست اهللا عزوجل باشد، میوه

 . 2باشد می المنتهی ةهایش متصل به سدرقرارگاه قلب بوده و شاخه

باشد و  می کسی که محبت اهللا عزوجل را دارد، قلبش متصل به ذکر اهللا عزوجل ،آري
 کند، پس هر زمان سخن بگوید: با نام اهللا عزوجل آغاز می حقوق اهللا عزوجل را ادا

گوید و اگر حرکت کند، به امر اهللا  می و اگر سخنی بگوید از اهللا عزوجل سخن کند می
ند و اگر بایستد، به خاطر اهللا عزوجل است. و بدین ترتیب وي براي ک عزوجل حرکت می

 باشد.  می اهللا عزوجل و متکی به اهللا عزوجل و با اهللا عزوجل
 گاه اعمال از آن عاري باشد، همچون جسديباشد که هر می محبت روح اعمال

ها  آن باشند که روح در آن نیست؛ و نسبت آن با اعمال همچون نسبت اخالص با می
. چرا که است باشد؛ بلکه محبت نفس اسالم می باشد، بلکه محبت حقیقت اخالص می

اسالم عبارت است از فرمانبرداري به همراه ذل و خضوع و حب و طاعت براي اهللا 
عزوجل. پس کسی که محبت در وي نباشد، قطعاً اسالمی براي او نیست، بلکه محبت 

اساس  کسی است که بندگان بر »اإلله«باشد چرا که  می »ال إله إال اهللا«حقیقت شهادت 

 و خوف و امید و تعظیم و اطاعت از وي، او را عبادت و فروتنیو خضوع ت حبم
                                           

 پایان نقل از کتاب شروط (مترجم)  -1

 ) وما بعدها.٣/٩٠ني، (كمدارج السال -٢
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 و آن کسی است که قلوب به سوي او متمایل باشد می »مالوه«کنند. که به معناي  می
و اصل  کنند. می باشد. یعنی نسبت بدو محبت داشته و براي او خضوع و فروتنی می

شود او را بنده  و زمانی گفته می باشد. می باشد و تعبد آخرین مراتب حب می تعبد» التَأَلُّه«

و شیفته و اسیر محبت خود کرده است که محبت محبوبش وي را خوار و زبون و بر وي 
 سیطره پیدا کرده باشد. 

و آیا انابت و بازگشتن به سوي اهللا  باشد؛ می بنابراین محبت، حقیقت عبودیت
عزوجل، بدون محبت و رضایت و حمد و شکر و خوف و رجاء (امید) ممکن است؟! و 

معبودش دوست  است؟ چرا که محب، در حصول آنچهآیا صبر جمیل جز صبر محبین 
کند؛ و همچنین زهد در حقیقت،  دارد و بدان راضی است، فقط بر محبوب خود توکل می

شان دارند، در به سبب محبتی که با محبوب ها، آن باشد. چرا که می محبین همان زهد
کنند؛ و همچنین حیاء در حقیقت  می شان پارسایی و پرهیزگاريمحبت غیر از محبوب
شود. اما حیائی  می باشد، چرا که حیاء از میان حب و تعظیم متولد همان حیاي محبین می

 باشد؛ و مقام فقر نیز اینچنین می سبب خوف محض که برخاسته از محبت نباشد، تنها به
و آن برترین و  باشد شان میباشد، چرا که فقر در حقیقت، فقر ارواح در برابر محبوب می

به سوي کسی که او را دوست  تر از فقر قلبانواع فقر است، چرا که فقري کاملباالترین 
قلب با حصول محبوبش از هر  نیازي بی حقیقتنیازي در بی باشد. و همچنین نمی دارد،

باشد. چرا  می جالله، اینچنینبه سوي اهللا عزوجل و دیدار او جل باشد. و شوق می چیزي
 .1»باشد می که لُب و جوهر محبت و سرّ آن

و  بر آن داللت داردو مقتضیات آن و آنچه  »ال إله إال اهللا«ي  بنابراین، محبت با کلمه

در  و دشمنی و عداوت با آنچهها  آن مواالت و دوستی و یاريمحبت با اهل توحید و نیز 

 َوِمنَ ﴿ فرماید: می باشد. اهللا عزوجل می هاست، اصل دین اسالم ایني  تناقض با همه

                                           
 .)٤٣ -٣/٦) (ةني (منزله املحبكمدارج السال -١



 حقیقت توحید   298

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ نَداٗدا �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  أ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ َشدُّ  َءاَمُنٓوا

َ
ا أ ِۗ  ُحّبٗ َّ  البقرة:[ ﴾ّ�ِ

 اهللارا مانند ها  آن گیرند و می اهللا متعالاز مردم هستند که همتایانی براي اي  دسته و« ]١٦٥
  .»تر دوست دارند را بیشتر و سخت اهللا متعالو آنانکه ایمان دارند  دارند می دوست

عزوجل در این آیه، خبر داده که هرکس چیزي را اهللا «گوید:  می اهللارحمهامام ابن قیم 
غیر از اهللا عزوجل، همچون اهللا عزوجل دوست داشته باشد، در واقع وي از جمله کسانی 

و این شریک در محبت است نه  ی براي اهللا عزوجل قرار داده است.است که شریک
د را در از اهل زمین این شریک و همانن کی در خلقت و ربوبیت؛ چرا که هیچیکشری

ربوبیت اهللا عزوجل قائل نشده است. برخالف شریک قائل شدن در محبت؛ چرا که 
دهند. سپس  می بسیاري از اهل زمین، شریکانی براي اهللا عزوجل در محبت و تعظیم قرار

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می اهللا متعال َّ�  ْ َشدُّ  َءاَمُنٓوا
َ
ا أ ِۗ  ُحّبٗ َّ وجود  که در معناي این آیه، دو دیدگاه ﴾ّ�ِ

 دارد: 
ن در برابر رب و پروردگارشان به مراتب بیشتر از محبت و ارج و الف) محبت مومنا

  اند. قدري است که مشرکین براي معبودهاي خود قائل
ن براي شریکان اهللا از محبت مشرکا اهللا عزوجل، بیشتربه نسبت  ب) محبت مومنان

ن خالص است، اما محبت مشرکین در میان ا که محبت مومناباشد؛ چر می عزوجل
 شریکان تقسیم شده است و محبت خالصانه از محبت مشرك شدیدتر است. 

 ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ ﴿ و این دو قول مترتب بر دو قولی است که در مورد این کالم اهللا عزوجل

ِ ٱ َكُحّبِ   باشد: می ﴾�َّ
دارند، که محبت آنان را براي اهللا عزوجل الف) آنان را همانند اهللا عزوجل دوست 

 کند، اما محبتی آمیخته با محبت شریکانی براي اهللا عزوجل. می اثبات
ب) مشرکان شریکان را دوست دارند، همانگونه که مومنین پروردگارشان را دوست 
دارند، سپس اهللا عزوجل بیان داشته که محبت مومنین براي اهللا عزوجل بیشتر و شدیدتر 

 باشد.  می محبت مشرکین براي شریکاناز 
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مشرکان مورد مذمت قرار «گوید:  می شیخ االسالم ابن تیمیه قول اول را ترجیح داده و
شان را و محبت اند. چون محبت خود را بین اهللا عزوجل و غیر او تقسیم کرده اند، گرفته

ر ندادند. و به جالله، قراجل همچون محبت مومنان براي او جلخالصانه براي اهللا عزو
شان نیز در آنجا هايو معبود که الهاین تسویه است که در آتشِ عذاب درحالیسبب 

ِ تَ ﴿ گویند: می حاضرند، بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  ُكنَّا إِن ٱ�َّ  ﴾٩٨ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م إِذۡ  ٩٧ مُّ
آن زمان که ما شما  ایم. سوگند ما در گمراهی آشکاري بوده اهللابه « ]٩٨-٩٧ الشعراء:[

 .»دانستیم می برابربا پروردگار جهانیان  (معبودان دروغین) را
را که غیر از اهللا عزوجل اتخاذ کرده بودند، در ی و معبودان  لهابدیهی است که مشرکان 

ها  آن مساوي قرار نداده بودند، بلکه فقطیکسان و خلقت و ربوبیت با پروردگار جهانیان، 
و این همان عدل مذکور در  هللا عزوجل مساوي قرار داده بودند.با ا و تعظیم را در محبت

ِينَ ٱُ�مَّ ﴿ فرماید: می باشد که می کالم اهللا عزوجل ْ بَِرّ�ِِهۡم َ�ۡعِدلُوَن  �َّ یعنی  ﴾١َ�َفُروا
 در عبادت که عبارت است از محبت و تعظیم، برابر و همتا قرارمتعال  غیراهللا را با اهللا

 .1»باشد می اقوال از میان دو قولترین  و این صحیح دهند می
از دالیلی که بر صحیح بودن شرط محبت به عنوان یکی از شروط صحت و  2همچنین

توحید خود به خود به نسبت  کند این است که عدم محبت می درستی توحید داللت
کینه و  باشد؛ و نفرت یا می مستلزم وجود ضد آن که کینه و نفرت براي توحید است،

چنان که سازد. هم می عداوت با توحید، کفر اکبر است که صاحبش را از دین اسالم خارج

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند بلندمرتبه می َّ�  ْ َُّهمۡ  َ�َتۡعٗسا َ�َفُروا َضلَّ  ل
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوأ

َ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٨ أ

َ
 بِ�

 ْ ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ۡحَبَط  �َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
و خداوند  کافران، مرگ بر آنان باد« ]٩-٨ حممد:[ ﴾٩ أ

سود گرداند، این عمل بدان خاطر است که چیزي را که  بی اعمال (نیک) ایشان را باطل و

                                           
 . ةاملحب ةني، اجلزء الثالث، منزلكمدارج املسا -١

 (مترجم)  119-117به نقل از کتاب شروط -2
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دارند و لذا خداوند کارهاي (نیک) ایشان را هم  نمی خداوند فرو فرستاده است، دوست
 .»گرداند می سود بی باطل و

آگاه باش که جز کفر و شرك هیچ چیز عمل آدمی  -علل کفر و نابودي اعمال ایشان  
دینی خداوند که بر پیامبران و ي  برنامهبه نسبت  ها آن آن بود که -برد نمی را از بین

ترین چیزي هم که پروردگار بلند مرتبه  و بزرگ النش فرستاده بود، کراهیت داشتندرسو

 است.  »ال إله إال اهللا«توحید ي  ده، کلمهبر انبیاي خویش نازل نمو

که هیچ کنند، درحالی می اهللا متعال در مورد کافران که در جهنم طلب کمک و یاري

ْ ﴿ فرماید: می فریادرسی ندارند ِٰكُثونَ  إِنَُّ�م قَاَل  َر�َُّكۖ  َعلَۡيَنا ِ�َۡقِض  َ�َٰ�ٰلُِك  َونَاَدۡوا  لََقدۡ  ٧٧ �َّ

ِ  ِجۡئَ�ُٰ�م ُ�مۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َقِّ ٱب َ�َ�ۡ
َ
 آنان فریاد« ]٧٨-٧٧ الزخرف:[ ﴾٧٨ َ�ٰرُِهونَ  لِۡلَحقِّ  أ

ا بیش از این رنج نبریم زنند: اي مالک، پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (ت می
مانید (و  می گوید: شما (این جا) می عذاب دردناك آسوده شویم) او به ایشان و از این

دهد که) ما حق را  می نابودي در کار نیست). (خداوند به ایشان پیغاممرگ و نیستی و 
براي شما آوردیم (و توسط پیامبران برایتان فرستادیم) ولی اکثر شما حق را نپسندیده و با 

 . »کردید می آن دشمنی
از حقی که از ها  آن علل و سبب ماندگاري ایشان در جهنم این است که ،بنابراین

 آنان نازل شده بود، کراهیت داشتند و پیامبران) به سويي  ن (به وسیلهسوي پروردگارشا

ال إله «توحید ي  اقرار و شهادت به کلمه فرستاده شد،ها  آن حقی که به سويین تر بزرگ

 گاريبود، که ایشان از آن نفرت داشتند و به همین سبب، مستحق عذاب و ماند »إال اهللا

 ابدي در جهنم شدند. 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می متعالو اهللا  ْ ٱ �َّ وا ٰٓ  ۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم َ�َ
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ  لُۡهَدىٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ

ۡيَ�ٰنُ ٱ َل  لشَّ ۡمَ�ٰ  لَُهمۡ  َسوَّ
َ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٢٥ لَُهمۡ  َوأ

َ
ْ  بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ َل  َما َكرُِهوا ُ ٱ نَزَّ  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  �َّ

ۡمرِ ٱ َ�ۡعِض 
َ
کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت، به « ]٢٦-٢٥ حممد:[ ﴾ۡ�
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شان را در گردند، بدان خاطر است که شیطان کارهاي می کفر و ضالل پیشین خود بر
فریبد. این (از دین برگشتن)  می دهد و ایشان را با آرزوهاي طوالنی می نظرشان زینت

گفته  زي هستند که اهللا فروفرستاده است،دشمن چیبدان خاطر است که به کسانی که 
 . »کنیم بودند: در برخی کارها از شما اطاعت و پیروي می

تد و کافر آشکار شد و داخل آن گشتند، مرها  آن پس اینان بعد از آن که ایمان براي
که به کسانی که دشمن چیزي بودند که خداوند فرستاده است،  شدند (صرفاً) به این دلیل

ته بودند: در برخی از کارها که متضاد و منافی شریعت اهللا متعال و توحید است، از گف
 کنیم؛ بنابراین به سبب همین گفتارشان کافر و مرتد شدند.  می شما اطاعت و پیروي

کنم؛  می گوید: در تمامی کارها از شما اطاعت و پیروي می پس حال کسی که به ایشان
گویند. و نیز حال کسانی  می که به یهود و نصارا چنینمعاصر هاي  همانند حال طاغوت

ورزند، چگونه  می دوستی و محبتها  آن کنند و به می طاغوت پیرويهاي  که از فرمان
ي  است؟ همانند حال و وضع کسانی که خود را به طواغیت نزدیک نموده و دین و برنامه

گویند: در  ها می و به طاغوت نندپیروي و اطاعت کها  آن آنان، ایشان را وادار کرده که از
و قوانین صادره از ها  کنیم و (نیز) از تمامی تعلیمات و فرمان می هر کاري از شما اطاعت

و حال و وضع  نماییم؟ می باشد، پیروي می سوي شما که با شریعت اهللا متعال در تضاد
کنند، چگونه  می دشمنیچه اهللا متعال نازل کرده که خودشان (به طور مستقیم) با آنکسانی 
 است؟ 

که اهللا متعال نازل کرده  يا هبرنام اندشمن بدون شک اینان در مقایسه با کسانی که به
از  ها، آن گویند: در برخی کارها (که با شریعت اهللا در تضاد است) نه در تمامی می است

 باشند. می به کفر و ارتداد سزاوارتر کنیم، شما پیروي و اطاعت می
ي  توحید را بر زبان براند و در همان حال از کلمهي  طبق این قاعده کسی که کلمه 

توحید و پیروان آن کینه و نفرت داشته باشد، کافري مرتد است و جایگاه او همراه با 
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باشد. و هیچ کدام از اعمال و طاعات (نیکی)  می جاي آتش جهنمترین  منافقین در پایین
 . 1رساند نمی اده است به او سوديکه (قبل از مرگ) انجام د

در اینجا «گوید:  می محبت را به چهار دسته تقسیم کرده و اهللارحمهعالمه ابن قیم 
شند، از یکدیگر متمایز نموده و جدا کرد. و با می بایستی انواع محبت را که بر چهار دسته

 شود: می را نداند، گمراهها  آن کس تمایز بینهر
عزوجل؛ این نوع محبت به تنهایی براي نجات از عذاب اهللا متعال و الف) محبت اهللا 

اهللا  ها، آن کند، چرا که مشرکان و بندگان صلیب و یهود و غیر نمی رستگاري کفایت
 عزوجل را دوست دارند. 

این نوع محبت،  را دوست دارد؛اهللا عزوجل آن ب) محبت و دوست داشتن آنچه
که  کند می م کرده و وي را از کفر خارجمحبتی است که شخص را وارد اسال

بند بوده و در سی است که به این محبت بیشتر پاینزد اهللا عزوجل ک ها انسان ترین محبوب
 آن کوشاتر باشد. 

محبت کسی است که هاي  ج) محبت براي اهللا عزوجل و در راه اهللا متعال، که از الزمه
شود مگر با  نمی شود، کامل ته میشود، زیرا محبت کسی که دوست داش می دوست داشته

 دوست داشتن دیگران در راه او و به خاطر او. 
و هرکس چیزي را با اهللا   عزوجل؛ که محبتی شرك آمیز استد) محبت (کسی) با اهللا

را شریک اهللا عزوجل قرار داده و و نه در راه او دوست بدارد، آنعزوجل و نه به خاطر ا
  است و این محبت مشرکین است. 

گردد و  می کنیم، واضح می و این تقسیم در خالل سخن از جزئیات مهمی که مطرح
 رااش  آن اینکه: بسیاري از مردم، ادعاي محبت اهللا عزوجل و دین و کتاب و فرستاده

را بشماریم، تا هر ا شروط محبت و ارکان و عالمات آنکنند، بدین سبب الزم است ت می

                                           
 از کتاب شروط (مترجم).پایان نقل  -1
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از این محبت را اش  و در واقع بهره را بشناسد این گمانش مسلمانی، جایگاه خود در برابر
 بداند. 

 ست که: ا محبت بنده نسبت به پرودرگارش آنهاي  اولین عالمت از عالمت
خالف هوي و هوسش باشد، انجام اهللا عزوجل دوست دارد، گرچه م بنده، هر آنچه

ه باشد. و کراهت داشت کراهت دارد، او نیز بغض نیز نسبت به هر آنچه اهللا عزوجل و دهد
 باشد. تمایل داشته بدان  گرچه هوي و هوس وي

باشد و عبودیت عبارت  می کمال عبودیت بنده براي اهللا عزوجلي  این عالمت، نشانه
به همراه کمال ذل و فروتنی و خضوع براي اهللا عزوجل؛ پس هرآنکه  است از: کمال حب

و خضوع کند، در حقیقت قلبش براي او  محبوبی را دوست داشته باشد و براي او فروتنی
 عبادت کرده است. 

دیگري را هم دوست بنابراین کسی که محبتش تنها براي اهللا عزوجل باشد، اگر چیز 
اي  هرا به خاطر اهللا عزوجل و در راه اهللا عزوجل یا بدین سبب که وسیلداشته باشد، آن

بت اهللا متعال او را از محبت باشد، دوست دارد. و این مح می براي محبت اهللا عزوجل
دارد. چرا که حقیقت عبودیت با وجود شریک قائل شدن براي اهللا عزوجل  می اهللا، بازغیر

اهللا، بدیهی است که بر خالف محبت گردد و این محبت براي غیر نمی در محبت، حاصل
باشد،  می باشد، چرا که محبت اهللا عزوجل از موجبات و لوازم عبودیت می اهللا عزوجل

 کس که باشد، همانطور که گفته شده:باشد، هر می محبوبشي  چرا که انسان بنده

 حببتــــــهأل مــــــن كــــــنــــــت القتيــــــل بأ
 

 1اهلـــوی مــن تصـــطفی يف كفــاخرت لنفســ 
 

-ست داري، پس در خواهشات و خواستههر آن کسی هستی که او را دوي  تو کشته«

 »هایت براي خود، بهترین را اختیار کن.

                                           
الفضل  أليبعرش  عيان القرن الثاينأيف  الدرر كسلو )٤١٧ول للبهاء العاملیكشكابن الفارض (ال ةائيف -١

 .)١/٣٨٥( ياملراد
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باشد،  می هوي و هوس و معبودش که اله او، اهللا عزوجل نباشد، الهبنابراین کسی 

فَرََءيَۡت ﴿ فرماید: می همانطور که اهللا عزوجل
َ
َذَ  َمنِ  أ َضلَّهُ  َهَوٮٰهُ  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َ
ُ  َوأ ٰ  ٱ�َّ  ِعۡل�ٖ  َ�َ

ٰ  وََخَتمَ  ٰ  وََجَعَل  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَسۡمعِهِ  َ�َ َ�َ  ِ ِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن ِغَ�َٰوةٗ  ۦبََ�ِه فََ�  ٱ�َّ
َ
ُرونَ  أ  تََذكَّ

س خود را به خدائی خود گرفته هو اي کسی را که هوا و هیچ دیده« ]٢٣ اجلاثية:[ ﴾٢٣
او را گمراه ساخته  اهللاباطل، آرزوپرستی کرده است و)  با وجود آگاهی (از حق و و است
اي انداخته است؟! پس چه  پردهبر چشمش  دل او مهر گذاشته است و بر گوش و و است

 »شوید؟ نمی بیدار گیرید و نمی تواند او را راهنمائی کند؟ آیا پند می اهللاکسی جز 
ي  حقیقت، وي بندهکند، در می پس هر کسی که همراه اهللا عزوجل غیر او را عبادت

باشد، بلکه سبب هر گناهی که بنده با آن نافرمانی اهللا عزوجل  می هوي و هوس خویش
؛ و اهللا 1باشد می بر اوامر و نواهی اهللا عزوجل کند، مقدم داشتن هوي و هوس می ار

ر محبت اهللا عزوجل کسی را که محبت اهل و مال و خانواده و تجارت و منازلش را ب
را واجب و بدان امر کرده، مقدم دارد، به عقاب و عزوجل و محبت آنچه اهللا عزوجل آن

ۡ�َنآؤُُ�مۡ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ فرماید: می عزوجلداده است، اهللا وعید عذاب 
َ
 َو�

ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  �ۡخَ�ٰنُُ�مۡ 
َ
ۡمَ�ٌٰل  وََعِشَ�تُُ�مۡ  َوأ

َ
ٞ  ٱۡ�َ�َۡ�ُتُموَها َوأ  َوَمَ�ِٰ�نُ  َكَساَدَها َ�َۡشۡونَ  َوتَِ�َٰرة

 ٓ َحبَّ  تَۡرَضۡوَ�َها
َ
ِ  ّمِنَ  إَِ�ُۡ�م أ ْ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  وَِجَهادٖ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ �َُّصوا َ�َ�َ  ٰ ِ�َ  َح�َّ

ۡ
ُ  يَأ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
 ۦۗ بِأ

ُ وَ   برادران و فرزندان و بگو: اگر پدران و« ]٢٤ التوبة:[ ﴾٢٤ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ
 تجارتی که از بازرگانی و و اید اموالی که فراچنگش آورده و قبیله شما قوم و همسران و

در نظرتان ها  این منازلی که مورد عالقه شما است، و ترسید رونقی آن می بی بازاري و بی
 کار خود را اهللاجهاد در راه او محبوبتر باشد، در انتظار باشید که  مبرش واو پی اهللاز 
کسان نافرمانبردار را (به راه سعادت)  اهللافرستد).  می عذاب خویش را فرو کند (و می

 .»نماید نمی هدایت

                                           
 ما بعدها. و )٤٢٤ص  ٢معارج القبول ( -١
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را از اشته و آنمحبت اهللا عزوجل و آنچه را که اهللا عزوجل دوست د دبنابراین بای
چنین محبتی است خواهد، بر هر آنچه بنده دوست دارد، ترجیح داده شود. و  اش می بنده

 باشد.  می که اصل سعادت در دنیا و آخرت
فرمودند:  روایت است که حاز رسول اهللا  سو در صحیحین از انس بن مالک 

نْ : اِإليَمانِ  َحالََوةَ  وََجدَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  ثََالٌث «
َ
ُ  يَُ�ونَ  أ ُ  ا�َّ

ُ
َحبَّ  َورَُسوهل

َ
ا إيَِلْهِ  أ  ِسَواُهَما، ِممَّ

نْ 
َ
بُّهُ  الَ  الَمرْءَ  ُ�ِبَّ  َوأ ِ�ُ  

َّ
، إِال ِ نْ  ِ�َّ

َ
نْ  يَْ�َرهَ  َوأ

َ
ُ ِمنْهُ  الُ�ْفرِ  يِف  َ�ُعودَ  أ ْ�َقَذُه ا�َّ

َ
 َكَما َ�ْعَد إِْذ أ

نْ  يَْ�َرهُ 
َ
کسی که این سه خصلت را داشته باشد، شیرینی و حالوت « .1»انلَّارِ  يِف  ُ�ْقَذَف  أ
ته باشد، دوم چشد: یکی اینکه اهللا و رسولش را از همه بیشتر دوست داش می ایمان را

عزوجل باشد. و سوم اینکه: پس از اینکه کس به خاطر خشنودي اهللا اینکه: محبتش با هر
اهللا عزوجل وي را از کفر نجات داده، برگشتن به کفر برایش مانند رفتن در آتش ناگوار 

 . »باشد
و  ی ایمان یعنی: لذت بردن از طاعاتحالوت و شیرین«گوید:  می اهللارحمهامام نووي 
ه براي اهللا عزوجل با و محبت بند بر اهداف دنیويها  آن و برگزیدنها  تحمل مشقت

 و همچنین در مورد رسول اهللا جالله؛ر و ترك نواهی و ترك مخالفت با او جلانجام اوام
 ».ح

 بنابراین حالوت ایمان، متضمن لذت و شادي«: 2گوید می اهللارحمهشیخ االسالم 
 و این با سه امر ممکن ه براي اهللا عزوجل را در پی داردکه کمال محبت بند باشد می
 و دفع ضد آن.  باشد. تکمیل این محبت و خالص گرداندن آن می

 ها، آن نزد وي از هر چیزي غیر ح است که اهللا و رسولش که تکمیل محبت، چنین
را جز به خاطر اهللا  گرداندن آن بدین قرار است که هیچکسو خالص  .تر باشدمحبوب

                                           
باب خصال من  اإليامنتاب كيف  مسلمو )١٦( اإليامن ةباب حالو اإليامنتاب كيف  البخاري أخرجه -١

 .)٦٧، ٤٣( اإليامناتصف هبن وجد حالوة 

 .)١٠/٢٠٦وی (جمموع الفتا -٢
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نسبت  کراهت و نفرتشضد این محبت، آن است که عزوجل دوست نداشته باشد. و دفع 
 افتادن در آتش باشد. به نسبت  مان است بسیار بیشتر از کراهت و نفرتشضد ای به آنچه

 حروایت شده که رسول اهللا  سامامه معجم طبرانی از ابوو در سنن ابوداود و 

ِ «فرمودند:  ، َوَمنََع ِ�َّ ِ ْ�َطى ِ�َّ
َ
، َوأ ِ ْ�َغَض ِ�َّ

َ
، َوأ ِ َحبَّ ِ�َّ

َ
يَمانَ َمْن أ ِ

ْ
کس هر« .»َ�َقِد اْستَْكَمَل اإل

و براي اهللا عزوجل ببخشد  کند و براي اهللا عزوجل دشمنی کندبراي اهللا عزوجل دوستی 
 . »و براي اهللا عزوجل منع کند، ایمان (خود) را کامل نموده است

توحید و سر آن، عبارت است از به ي  کلمه روحِ«گوید:  می اهللارحمهامام ابن قیم 
نظیر ها  آن یگانگی گرفتن اهللا عزوجل در محبت و بزرگی و تعظیم و بیم و امید و توابع

شود به تبعیت  می اهللا عزوجل دوست داشته انابت و رغبت و رهبت. و هرچه جزتوکل و 
براي ازدیاد محبت اي  هشود. و بودن آن چیز فقط وسیل می از محبت او دوست داشته

و به غیر او میل و  شود نمی و بر غیر او توکل شود نمی هاوست و به غیر او امید داشت
و نذري  شود نمی و جز به اسم او سوگند یاد گیرد نمی رغبتی و از غیر او ترس صورت

گیرد و جز از فرمان او اطاعت  نمی شود و توبه جز نزد او صورت نمی جز براي او تقدیم
شود و به غیر  غیر او کمک گرفته نمیاز ها  کند و در سختی نمی و جز او کفایت شود نمی

 شود و جز براي او و جز با نام او ذبح نمی شود و جز براي او سجده نمی پناه برده او
ز ج در یک جمله جمع شده است و آن جمله این است که کسیها  این ي و همه شود نمی

است. و به  ال إله إال اهللا نباید عبادت شود و این محقق شدن -در تمام وجوه عبادت -او 

و  شهادت دهد، آتش را حرام کرده است. ال إله إال اهللا کسی که حقیقتاً به همین دلیل بر

را به پا دارد، وارد آتش جهنم ه این شهادت را به تحقیق رساند و آنمحال است کسی ک
 .1»کند
جالله مات محبت بنده نسبت به پروردگارش جلدوم از عالي  عالمت و نشانه 

                                           
 ما بعدها.و )٣٣٢الدواء البن القيم (ص و الداء -١
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 عبارت است از: 
و پیروي کردن از سنتش و سیر کردن در مسیر  حمحبت و دوست داشتن رسول اهللا 

هدایتش و اطاعت از او در هر آنچه امر کرده و دست کشیدن از هر آنچه نهی کرده باشد. 

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ]٣١ عمران: آل[ ﴾�َّ
  ».شما را دوست بدارد اهللادارید، از من پیروي کنید تا  می را دوست اهللابگو: اگر «

عاي که اد در مورد هر کسیکریمه، ي  این آیه«: 1گوید می اهللارحمهحافظ ابن کثیر 
، حکم نموده و باشد نمی حکه بر روش رسول اهللا حالیمحبت اهللا عزوجل را دارد، در

باشد، تا اینکه  می . چرا که وي در اینصورت در ادعایش کاذب و دروغگوکندقضاوت می
  »از شریعت محمدي و دین نبوي در تمامی اقوال و افعال و احوالش پیروي کند.

اهللا عزوجل را  گمان بردنداي  هعد« 2حسن بصري و غیر از او سلف صالح فرمودند:
 امتحان و آزمایش قرار داد. و فرمود: ا این آیه موردرا بها  آن دوست دارند که اهللا عزوجل

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�ۡبِۡبُ�مُ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ محبت اهللا عزوجل ي  . پس نشانه و ثمره﴾�َّ
 باشد.  می حاتباع و پیروي از رسول اهللا 

باشد. چرا  می آني  واجب و تابع محبت اهللا عزوجل و الزمه حو محبت رسول اهللا 
باشد، که با افزایش محبت اهللا عزوجل در  می که آن محبت براي اهللا عزوجل و به خاطر او

یابد. و هر آنکه به خاطر اهللا عزوجل،  می قلب مومن، افزایش یافته و با کاهش آن، کاهش
شود،  می شود، تنها در راه اهللا عزوجل و به خاطر او دوست داشته می دوست داشته

شود؛ این محبت با محبتی که شرك  می همانطور که ایمان و عمل صالح دوست داشته
شرك، همچون اعتماد به هاي  اي از شائبه آمیز است تفاوت دارد، چرا که در آن شائبه

                                           
 .٣١آل عمران:  ةلسور ثريكتفسري ابن  -١

 لفاظأب - يغريه من طرق عن احلسن البرصو )٦٨٤٩، ٦٨٤٧، ٦٨٤٦تفسريه (يف  الطربيروی  فقد -٢

ن جيعل لقوهلم أراد اهللا أهنم حيبون اهللا، فأانوا علی عهد رسول اهللا يزعمون كقواما أن إ«قال:  -منها و

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ تصديقا من عمل، فقال:  ».ةاآلي ﴾�َّ
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که محبت شرکی، دوست ، از حیث جلب خیر و دفع شر وجود ندارد، درحالیوبمحب
 بت به سوي او و نه به خاطر اهللا عزوجلداشتن آن شریک به همراه اهللا عزوجل و رغ

و به خاطر او که از کمال  اس، تفاوت و تمایزِ میان محبت در راه اهللاین اس باشد. بر می
 باشد و محبت همراه اهللا عزوجل که محبت مثل و مانندها به همراه اهللا عزوجل می توحید

-حالیدراند  وهیت دادهمتعلق به قلوب مشرکین است که معبودشان را صفت ال و باشد می

 .  1»گردد می که این صفت جز براي اهللا عزوجل جایز نیست، آشکار
محبت اهللا عزوجل و نیز شرطی براي ي  تابع و الزمه حبنابراین محبت رسول اهللا 

روایت است که  س طور که در حدیث متفق علیه از انسباشد، همان می تکمیل ایمان

َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  الَ «فرمودند:  حرسول اهللا 
َ
ُ�ونَ  َحىتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
هِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ هِ  َوادِلِ ِ

َ
 َوانلَّاِس  َوَودل

مْجَِع�
َ
تواند مومن کامل و واقعی باشد، مگر اینکه من براي او  نمی هیچ یک از شما« .2»أ

 . »تر باشم مردم محبوبي  از فرزندان و پدر و مادرش و همه
معنا و مفهوم این «فرماید:  می در شرح خود بر این حدیث اهللارحمه ابوسلیمان خطابی

فرماید: اي انسان! تو در حب و دوست داشتن من  می )ححدیث آن است که (پیامبر 
صداقت نخواهی داشت، مگر این که به طور کلی فرمانبردار و مطیع (اوامر) من باشی و 

 خود ترجیح دهی، اگرچه هالکت تو هم در آن باشد. هاي  رضایت مرا بر خواسته
یا رسول اهللا، شما از  روایت است که گفت: سو در صحیح بخاري از عمر بن خطاب 

ِي َال،«فرمودند:  حنزد من، جز خودم، محبوبتري. رسول اهللا  هر چیزي
َّ

 �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل
ُ�ونَ  َحىتَّ 

َ
َحبَّ  أ

َ
نه، سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، تا « .»َ�ْفِسَك  ِمنْ  إيَِلَْك  أ

 س. عمر »تر نباشم (به کمال نخواهی رسید) که من نزد تو از خودت هم محبوبزمانی

                                           
 .٣٣٧انظر: فتح املجيد، ص  -١

، باب اإليامنتاب كيف  مسلمو )١٥( اإليامن، باب حب الرسول من اإليامنتاب كيف  البخاري أخرجه -٢

  .)٤٤/٧٠مجعني (أالولد والوالد والناس و هلثر من األكأرسول اهللا  ةوجوب حمب
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گفت: سوگند به اهللا عزوجل که تو هم اکنون براي من از خودم هم محبوبتري. رسول اهللا 
 .1»اکنون اي عمر (به کمال رسیدي)» ن یا عمراآل«فرمودند:  ح

دن و مقدم کر را بدون پیروي حبنابراین کسی که ادعاي محبت و دوستی رسول اهللا 
 حقیقت دروغ گفته است، همانطور که اهللا عزوجلسخن او بر سخن غیر حق کند، در

ِ  َو�َُقولُونَ ﴿ فرماید: می ِ َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم ّمِنۢ  ٱلرَُّسولِ َو� َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
َ
َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَمآ  َوأ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
شان توفیق هدایت قرین اهللا(از جمله کسانی که « ]٤٧ النور:[ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

 شان نتابیده است، ولی دم از ایمانهاي دل نفرموده است، منافقانی هستند که پرتو ایمان به
کنیم، اما پس  می اوامرشان) اطاعتمبر ایمان داریم و (از او پی اهللاگویند: به  می زنند) و می

از  وسرباز زده  از شرکت در اعمال خیر همچون جهاداز این ادعاء، گروهی از ایشان (
 .»آنان در حقیقت مؤمن نیستند و شوند می گردانحکم قضاوت شرعی) روي

و در  2برگرداند. روي حدر این آیه، نفی ایمان از کسی است که از اطاعت رسول اهللا  

يِت  لُكُّ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س صحیح بخاري از ابوهریره مَّ
ُ
 يَْدُخلُونَ  أ

  اجلَنَّةَ 
َّ

ىَب  َمنْ  إِال
َ
 تمامی امتم جر کسانی که از ورود به بهشت ابا ورزند، وارد آن« .»أ

ورزد؟  می . گفتند: یا رسول اهللا، و چه کسی است که از ورود به بهشت ابا»شوند می

ىَب «فرمودند: 
َ
َطاَعِ� َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد أ

َ
کس از من اطاعت کند، وارد هر« .»َمْن أ

حقیقت از ورود به بهشت ابا ورزیده شود و هرکس از من نافرمانی کند، در می بهشت
گوید:  می روایت است که ت ن عبداهللا. همچنین در صحیح بخاري از جابر ب3»است

نزد ایشان آمدند، یکی از آنان گفت: او خواب  خواب بودند که چند نفر حول اهللا رس
است. دیگري گفت: چشمش خواب است ولی قلبش بیدار است. آنگاه به یکدیگر گفتند: 

                                           
 .)٦٦٣٢( يانت يمني النبكيف ك، باب األيامن والنذورتاب كيف  البخاري أخرجه -١

 ط ابن رجب. ٤٣٠فتح املجيد،  -٢

 .)٧٢٨٠االقتداء بسنن رسول اهللا ( : بابةالسنو تابكتاب االعتصام بالكيف  البخاري أخرجه  -٣
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این دوست شما مثالی دارد، مثالش را بیان کنید. دوباره یکی از آنان گفت: او خواب 
ی قلبش بیدار است. سپس به یکدیگر است، دیگري گفت: چشمش خواب است ول

ده و در آن پهن کراي  هساخته و سفراي  هگفتند: مثال او همانند شخصی است که خان
و از آن  شود می کس دعوتگر را اجابت کند، وارد خانهدعوتگري فرستاده است. پس هر

 و از آن سفره شود نمی کس دعوتگر را اجابت نکند، وارد خانهخورد. و هر می سفره
را توضیح دهید تا بفهمد. یکی از آنان گفت: او خورد. آنگاه به یکدیگر گفتند: آن نمی

خواب است، دیگري گفت: چشمش خواب است ولی قلبش بیدار است. آنگاه گفتند: 
کس از محمد، اطاعت هشت است و دعوتگر محمد رسول اهللا است. پس هرخانه همان ب
کس از محمد نافرمانی کند، در ه است و هرقت از اهللا عزوجل اطاعت کردکند در حقی

حقیقت از اهللا عزوجل نافرمانی کرده است و این محمد است که مسلمانان و کفار را از 
 . 1»یکدیگر جدا ساخته است

شود که  می از اینجا دانسته«گوید:  می اهللارحمهصاحب کتاب معارج، حافظ حکمی 

 که دانسته شدشود. و زمانی نمی ل اهللا کاملجز با شهادت محمد رسو ال إله إال اهللا شهادت

جالله دوست دارد و کراهت داشتن نسبت بت اهللا عزوجل جز با محبت آنچه او جلمح
عرفت و شناخت آنچه اهللا جز م شود، راهی نمی جالله کراهت دارد، کاملبه آنچه او جل

آن کراهت به  نسبت باشد و نیز شناخت آنچه می و بدان راضی وست داردرا دعزوجل آن
بدان امر کرده و  حماند و این جز با اتباع و پیروي از آنچه که رسول اهللا  نمی دارد، باقی

باشد. بنابراین محبت اهللا عزوجل  نمی نیز اجتناب از آنچه از آن نهی کرده، امکان پذیر
این اساس است که  باشد. و بر می از او پیرويو تصدیق و  حمستلزم محبت رسول اهللا 

مقرون  حشان را با محبت رسول اهللا اهللا عزوجل در مواضع بسیاري از قرآن، محبت
 .2کرده است

                                           
 .)٧٢٨١االقتداء بسنن رسول اهللا ( ، بابةالسنو تابكتاب االعتصام بالكيف  البخاري أخرجه -١

 .٤٢٧ص  ٢انظر: معارج القبول، ج  -٢
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عبارت  به اهللا عزوجلنسبت  محبت بندههاي  از عالمات و نشانه عالمت سوماما  
 است از: 

و مومنین دوستی اش  مواالت و دوستی و یاري با کسانی که با اهللا عزوجل و فرستاده
ن و مومنااش  ت با کسانی که با اهللا عزوجل و فرستادهنیز دشمنی و عداو و محبت دارند و

باشد،  نمی دشمنی و عداوت دارند. چرا که والء و محبت و دوستی جز براي اهللا عزوجل
و نیز والء و دوستی جز با بیزاري و برائت جستن از هر معبودي غیر از اهللا عزوجل 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  قَدۡ ﴿ فرماید: می ممکن نیست، همانطور که اهللا عزوجل
ُ
َ�نَۡت لَُ�ۡم أ

ِينَ ٱوَ  ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا ِ ٱإِۡذ قَالُوا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم  �َّ
بًَدا ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَوَ�َدا بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ُم 

َ
�  ِ ٰ تُۡؤِمُنواْ ب ِ ٱَح�َّ  (رفتار و« ]٤ املمتحنة:[ ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

کسانی که بدو گرویده بودند، الگوي خوبی براي شما است، بدانگاه که  کردار) ابراهیم و
 و گریزانیم پرستید، بیزار و می اهللاز چیزهائی که بغیر از  به قوم خود گفتند: ما از شما و

کینه توزي همیشگی میان ما  دشمنانگی و و اعتنائیم بی در حق شما نداریم وشما را قبول 
 او را به یگانگی آورید و می یگانه ایمان اهللاکه به شما پدیدار آمده است، تا زمانی و

  .»پرستید می
ِ  �َّ ﴿ :فرماید می و نیز ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َكتََب ِ� قُلُو�ِِهمُ 
ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ  املجادلة:[ ﴾َولَۡو َ�نُٓوا

روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را  و اهللامردمانی را نخواهی یافت که به « ]٢٢
یا  زیده باشند، هرچند که آنان پدرانمبرش دشمنی وراو پی اهللابه دوستی بگیرند که با 

شان رقم هاي دل بر اهللاقبیله ایشان باشند. چرا که مؤمنان،  یا قوم و و یا برادران پسران
 . »ایمان زده است

َها﴿ :فرماید می و نیز ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡوِ�َآَءۘ  َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ  ٱۡ�َُهودَ  َ�تَِّخُذوا

َ
 َ�ۡعُضُهمۡ  أ

ۡوِ�َآءُ 
َ
َُّهم َوَمن َ�ۡعٖض�  أ َ  إِنَّ  ِمۡنُهۡمۗ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ  ]٥١ املائدة:[ ﴾ ٱل�َّ
، آنان خود دوستان نگیریدبه دوستی را اید، یهود و نصارا  اي کسانی که ایمان آورده«
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 اهللاو  هاست آن کس از شما که ایشان را به دوستی گزیند در زمرههر .یکدیگرند
 .»کند ستمکاران را هدایت نمی

َها﴿ :فرماید می و ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡوِ�َ  ٱ�َّ

َ
ْ آَء إِِن َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذٓواْ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ  ٱۡستََحبُّوا

يَ�ِٰن� َ�َ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�ِ
ُ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَأ ٰلُِمونَ َوَمن َ�تََول اي « ]٢٣ التوبة:[ ﴾٢٣ ٱل�َّ

هریک از  فرزندان و همسران و برادران (و ! پدران واید کسانی که ایمان آورده
دوست خود ندانید) اگر کفر را  گاه وتکیه  خویشاوندان دیگر) را یاوران خود نگیرید (و

تر باشد). کسانی گرامی دینی از دینداري در نزدشان عزیزتر و بی بر ایمان ترجیح دهند (و
 .»مسلّماً ستمگرند ،مددکار خود کنند که از شما ایشان را یاور و

و محبت کفر و اهلش  حممکن نیست در یک زمان، محبت اهللا و رسولش  ،بنابراین
 کفر، امکان پذیري  در یک قلب جمع شود، حتی این امر در حالت اکراه به اقرار به کلمه

باشد. [و تنها معذوریت زبانی  نمی باشد، چرا که انسان در حالت رضاي قلبی معذور نمی
 باشد]. در حالت اکراه مورد قبول می

مواالت و دوستی کند و در عین و مومنان،  حپس کسی که با اهللا عزوجل و رسولش 
و اسالمش  باشد نمی حال از شرك و مشرکین برائت و بیزاري نجوید، ایمانش صحیح

براي مومن دینش جز با «گوید:  می باشد، همانطور که شیخ سلیمان نمی راست و درست
مواالت و دوستی اهل توحید و عداوت و دشمنی اهل گمراهی و بغض و برائت و 

و کسانی که همراه  والسالمةالصالعلیهباشد، همانطور که ابراهیم  نمی صحیح ها آن بیزاري از
و اصحاب  حو همانطور که پیامبر ما محمد  او بودند، از کفار برائت و بیزاري جستند

 و این .بود، بیزاري و برائت جستندها  آن گرامی ایشان از کفار قریش و هرکس که شبیه
براي مومنان و عداوت و دشمنی با مشرکان که در واقع ست مواالت و دوستی و محبت ا

 . 1»باشد میها  ترین آن اصل و اساس دستگیره و دستاویز ایمان و محکم

                                           
 ) ٢/٩٥( الدرر السنية -١
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 :1گوید میدر این مورد  »نونیه«در امام ابن قیم 

 يتـــــــدعأعـــــــداء احلبيـــــــب وحتـــــــب أ
 

ــــــا ذا  ــــــه م ــــــا ل ــــــ كحب ـــــاالم يف  ـانك
 

ـــــــو ـــــــادك ـــــــدا  يذا تع ــــــــابهأجاه  حب
 

ــــــأ  ــــــن املحب ـــــا ةي ــــــطانأ؟ ي ـــــا الشي  خ
 

ــــــــــ ــــــــــنأ ةرشط املحب ــــــــــق م  ن تواف
 

 حتــــــب علـــــی حمبتـــــه بـــــال نقصــــــــان 
 

ـــــــ ــــــــبإف ـــــــه حم ـــــــت ل ــــــــع ةن ادعي  م
 

 نـــــت ذوهبتـــــانأمـــــا حيـــــب ف كخالفـــــ 
 

و نیز  که دشمنان او را دوست داريحالیکنی در می حآیا ادعاي محبت رسول اهللا «
کنی، این امکان ندارد؛ کجا این محبت است اي برادر  می باتمام توان با دوستانش مبارزه

آنچه او دوست دارد  درشیطان. شرط محبت آن است که با کسی که او را دوست داري 
او دوست دارد  که بر خالف آنچهحالیاگر ادعاي دوستی او را داري در موافق باشی، پس

 »گویی. می کنی، دروغ می عمل
 کریمه، تدبر کنیم، که اهللا عزوجلي  در این دو آیهبایستی که در این کلمات روشنگر 

ِينَ َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن  تََرىٰ ﴿ فرماید: می ن  ٱ�َّ
َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ْۚ َ�ِۡئَس َما قَدَّ َ�َفُروا

ُ َسِخَط  وَن  ٱۡلَعَذاِب َعلَۡيِهۡم َوِ�  ٱ�َّ ِ  َولَوۡ  ٨٠ُهۡم َ�ِٰ�ُ ِ َ�نُواْ يُۡؤِمُنوَن ب نزَِل إَِ�ۡهِ  ٱ�َِّ�ِّ وَ  ٱ�َّ
ُ
َوَمآ أ

َُذوُهمۡ َما  ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقوَن  ٱ�َّ
َ
 بسیاري از آنان را« ]٨١-٨٠ املائدة:[ ﴾٨١أ

ست با مشرکان براي نبرد با اسالم همد پذیرند (و می بینی که کافران را به دوستی می
فرستند!  شوند. با این کار زشت) چه توشه بدي براي خود پیشاپیش (به آخرت) می می

و  اهللاجاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن است. اگر آنان به  و اهللاي که موجب خشم  توشه
آوردند، (به سبب ایمان  می آنچه بر او (از قرآن) نازل شده است، ایمان مبر (اسالم) واپی

از دین  گرفتند. ولی بسیاري از آنان فاسق و کافران را به دوستی نمیراستین هرگز) 
 »خارجند.

                                           
 171نونیه، ابن قیم رحمه اهللا تعالی ص  -1
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در این آیات، اهللا عزوجل بیان فرمودند که «: 1گوید می اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه 
بر او نازل شده، مقتضی عدم والیت و دوستی  و آنچه حایمان به اهللا متعال و رسول اهللا 

باشد.  می موجب عدم ایمانها  آن که ثبوت مواالت و دوستی بااي  ونهگباشد. ب می با کفار
 کند.  می چرا که عدم الزم عدم ملزوم را اقتضا

گوید: هرکس در راه اهللا متعال دوست بدارد  می روایت است که ب و از ابن عباس
و در راه اهللا عزوجل دوستی کرده و به خاطر اهللا  و به خاطر اهللا متعال دشمنی ورزد

 عزوجل دشمنی ورزد، در این صورت است که به والیت و دوستی با اهللا عزوجل
زیاد باشد تا اینکه اش  چشد گرچه نماز و روزه نمی و بنده، طعم و مزه ایمان را رسد. می

باشد، حال آنکه  می نیوياساس امور د اینچنین باشد؛ و معموال برادري مردم با یکدیگر بر

ْوَ�َق «. و در حدیثی آمده است که 2بخشد نمی چنین دوستی چیزي به اهل خود
َ
 ُعَرى أ

يَمانِ  ِ
ْ

ُبَّ  اإل
ْ
، يِف  احل ِ ُْغَض  ا�َّ ِ  يِف  َوابلْ دستاویز ایمان، حب و ترین  محکم« .3»عزوجل ا�َّ

 ».باشد می بغض به خاطر اهللا عزوجل و در راه او

َحبَّ  َمنْ «و همچنین در حدیث آمده است: 
َ
، أ ِ ْ�َغَض  ِ�َّ

َ
، َوأ ِ ْ�َطى ِ�َّ

َ
، َوأ ِ ِ  َوَمنَعَ  ِ�َّ َّ�ِ 

يَمان اْستَْكَمَل  َ�َقدِ  ِ
ْ

و به خاطر اهللا عزوجل کس به خاطر اهللا عزوجل دوستی ورزد هر« .»اإل
جالله منع کند، ایمان را  د و به خاطر اهللا جلبخشجالله بدشمنی ورزد و به خاطر او جل

 .»کامل کرده است
اهللا عزوجل، دچار به محبت بنده نسبت هاي  از عالمات و نشانه عالمت چهارماما 

                                           
 ) بتصرف.1/490االقتضاء ( -1

تعظيم قدر يف  املروزیو )ةط املعرف ٣٤اجلامع العلوم البن رجب (يف  امك، الطربيابن جرير  أخرجه -٢

سنده و ) من طريق: ليث عن املجاهد عن ابن عباس٥٦( اإليامنيف  حممد بن عمر العدينو )٣٩٦الصالة (

 ضعيف.

 ).9064یمان () وشعب اإل321( ابن أيب شيبةمسند  -3
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 :1باشد می شدن به بال و صبر بر آن
راحتی و صبر ایمان و صدق محبت، دچار شدن به بال و مصیبت و ناهاي  از نشانه

َحِسَب ﴿ فرماید: یم چنان که اهللا متعالنمودن بر آن است. هم
َ
ن َ�ُقولُٓواْ  �َّاُس ٱأ

َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

همین که بگویند ایمان اند  آیا مردمان گمان برده« ]٢ بوت:كالعن[ ﴾٢َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن 
شوند و  می ایم) به حال خود رها (و به یگانگی اهللا و رسالت پیامبر اقرار کردهایم  آورده

که باید در راه تحقق دین اسالم تحمل کنند) هایی  تکالیف و وظایف و سختیایشان (با 
 »گردند؟ نمی آزمایش

پندارند، همین که ادعاي محبت به اهللا و رسول او بنمایند و خود را  می یعنی: آیا مردم
 از اهل توحید و عبودیت مخلصانه براي اهللا متعال به حساب آورند، به حال خود رها

...؟! تا گردند نمی راه دین اسالم و یاري رساندن به آن دچار آزمایش و ابتال شوند و در می
که صرفاً ادعاي  هایی آن خداوند به این وسیله مجاهدان بردبار صادق را از دیگر کسان و

نخستین بال و مصیبتی که در میدان جهاد علیه کافران ي  کنند و در همان مرحله می ایمان
 گردند و مرتد می خیلی زود از دین خود بر شوند می آن دچارو مشرکان و مرتدان به 

 شوند، جدا نماید. می

ٰ َ�ۡعلََم  َوَ�َۡبلَُونَُّ�مۡ ﴿ فرماید: می چنان که اهللا متعالو هم ِمنُ�ۡم  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱَح�َّ
ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  ۡخَباَرُ�ۡم  ل�َّ

َ
ْ أ -آگاهی از اعمالشما را (با وجود ي  ما همه« ]٣١ حممد:[ ﴾٣١َوَ�ۡبلَُوا

کنیم تا معلوم شود، مجاهدان (واقعی) و صابران شما چه کسانی  می تان) قطعا آزمایش
هستند (و مجاهد نماها و ناشکیبایان سست عنصر نیز چه کسانی هستند) و اخبار شما را 

دعوت مستمر و خستگی اید یا خیر، بیازماییم (که آیا در راه اسالم صادقانه پیکار کرده
توان جنگی و علمی خود در نابود کردن کافران سود ي  اید یا نه و آیا از همهر داشتهناپذی
 ».اید؟) اید یا از سرزنش کنندگان ترسیدهبرده

                                           
 (مترجم). 131-125صبه نقل از کتاب شروط  -1
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رو صبر و شکیبایی مومنان بر بال و مصیبت، نشانه و عالمتی صادق براي راستی این از
که  یآنان اما خداوند در موردو محبت و عبودیت و پیکار (آنان) در راه اهللا متعال است؛ 

فتنه و آزمایش یا سختی و ترین  کنند، سپس به خاطر کوچک می ادعاي ایمان و توحید
شوند (خیلی زود) از دین خود  می پیکار (با کافران) به آن دچارهاي  مصیبتی که در میدان

وذَِي ِ� ﴿ فرماید: می شوند، می گردند و مرتد می بر
ُ
ٓ أ ِ ٱفَإَِذا َكَعَذاِب  �َّاِس ٱَجَعَل فِۡتَنَة  �َّ

ِۖ ٱ اما هنگامی که به خاطر اهللا مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، (به ناله « ]١٠ بوت:كالعن[ ﴾�َّ
مردمان را (در هاي  گردند، انگار ایشان) شکنجه می آیند و چه بسا از دین بر و فریاد می

 .»شمارند می دنیا) همسان عذاب اهللا (در آخرت)
َصاَ�ۡتُه فِۡتَنٌة ﴿ فرماید: می اهللا متعالو 

َ
ٰ وَۡجِههِ  نَقلََب ٱ�ۡن أ ۡ�َياٱَخِ�َ  ۦَ�َ ۚ ٱوَ  �ُّ  ﴾�ِخَرةَ

گردند و) عقب گرد  می اگر بال و مصیبتی به ایشان برسد (به سوي کفر بر« ]١١ احلج:[
در) دنیا و هم  کنند. به این ترتیب هم (آرامش ایمان به قضا و قدر و یاري خداوند را می

 . »دهند می (نعمت و سعادت) آخرت را از دست
دین و ایمان و توحید و صدق و محبتش مورد امتحان و آزمایش اهللا ي  انسان به اندازه

گیرد، پس اگر ایمانش مستحکم و توحیدش براي اهللا عزیز و بلندمرتبه،  می متعال قرار
بر او شدیدتر است و ها  بال و سختیو محبتش تنها براي او باشد، به مراتب  انهصادق

چنان که در حدیث آمده دهد، هم می پروردگار هم وي را در صبر و شکیبایی بر آن یاري

 ِرقَّةٌ  ِديِنهِ  يِف  اَكنَ  َو�ِنْ  بََالُؤُه، اْشتَدَّ  ُصلْبًا ِدينُهُ  اَكنَ  فَإِنْ  ِديِنِه، َحَسِب  ىلَعَ  الرَُّجُل  يُبْتََ� «است: 
حُ  َ�َما ِديِنِه، َحَسِب  ىلَعَ  اْ�تُِ�َ  َكهُ  َحىتَّ  بِالَعبْدِ  ابَلالَءُ  َ�رْبَ رِْض  ىلَعَ  َ�ْميِش  َ�رْتُ

َ
 َعلَيْهِ  َما األ

گیرد؛ پس اگر  می هر فردي به تناسب ایمان خود مورد امتحان و آزمایش قرار« .1»َخِطيئَةٌ 
ایمانی ضعیف داراي ایمانی راسخ باشد، به بالي شدیدتري مبتال خواهد شد و اگر داراي 

                                           
 ).١٦٠٧محد (أ) ومسند ٩٣١٨( اإليامن) وشعب ٢٣٩٨( الرتمذيرواه  -١
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 پروردگار جداي  از بندهها  شود. بالها و مصیبت ها می باشد؛ به همان اندازه دچار سختی
 . »دارد که گناهی بر او باقی نمانده است می شود؛ مگر آن که او در حالی گام بر نمی

احِلِ�َ  إِنَّ «فرمودند:  حو رسول اهللا  دُ  الصَّ آزمایش بر همانا ابتال و « .1»َعلَيِْهمْ  �َُشدِّ
 »....تر است صالحین بسیار سخت

ْجرُ  نَلَا يَُضاَ�ُف كما «فرمودند:  حو رسول اهللا  
َ ْ
ما « 2»ابَلالءُ  يَُضاَ�ُف َعلينَا َكذلَك  األ

مان دو چندان است، ابتال و مصیبت هم بر ما هم دو پیامبران همان طور که اجر و پاداش
 .»چندان است

شان براي اهللا متعال، به همین خاطر پیامبران به سبب کمال ایمان و صداقت عبادت 
در راه اهللا و صبر و تحمل بر ها  و محنتها  نسبت به دیگر مردمان به شدیدترین آزمایش

َشدُّ « فرماید: می در حدیثی صحیح حچنان که رسول اهللا شدند. هم می آن دچار
َ
 انلَّاِس  أ

نِْبيَاُء، بَالَءً 
َ
ْمثَُل  ُ�مَّ  األ

َ
ْمثَُل  األ

َ
 مبتالها  در بین مردم کسانی که به شدیدترین سختی« .3»فَاأل

 . »ترندنزدیکها  آن شوند، پیامبران هستند و سپس کسانی که به لحاظ ایمان به می

َحدٌ  يُؤَْذى َما«فرمودند:  حو رسول اهللا 
َ
وِذيُت  ما أ

ُ
ِ  يِف  أ گونه که هیچ کس آن « .4»ا�َّ

 .»من در راه اهللا آزار و اذیت شدم، اذیت نشد
چیره بود  حرسول اهللا که تب شدیدي بر از ابو سعید خدري روایت است: درحالی

پرزدار خوابناکی بر روي ایشان بود، دستش را روي جامه ي  ایشان رفت. جامهنزد 
را با وجود جامه احساس کرد، به ایشان گفت:  حگذاشت، حرارت تب بدن رسول اهللا 

 َعلينَا �َشتَدُ  َكذلك نَّااِ «فرمودند:  حیا رسول اهللا، چه قدر تب شدید است؛ رسول اهللا 

                                           
 ).٧٩٠١( كااملستدريف  مك) واحلا٢٥٢٦٤) ومسند امحد (٩٧٣١( اإليامنشعب  -١

 ).٩٣١٧( اإليامن) وشعب ٤٠٢٤) وابن ماجه (١١٨٩٣مسند امحد ( -٢

 ).٢٧٠٧٩محد (أ) ومسند ٩٣١٩( اإليامن) وشعب ٧٤٤٠ربی للنسائی (كسنن ال -٣

 ).٢٤٧٢( الرتمذي) و١٥١ابن ماجه ( -٤
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همانطور که بال و مصیبت بر ما پیامبران شدیدتر است، اجر « .1»األْجرُ  نَلا وُ�ضاَ�ُف  ابَلالءُ 
گفت: یا رسول اهللا، چه کسانی در بین  س. ابوسعید »مان هم دو چندان استو پاداش

 ثُم ألنِبياءُ اَ «فرمودند:  حشوند؟ رسول اهللا  می و بالهاي بیشتري دچارها  مردم به سختی
 ».پیامبران و سپس بندگان صالح..« ..».الَصاحِلُونَ 

آمده و به ایشان گفت: یا رسول اهللا، به خدا سوگند، من شما  حمردي نزد رسول اهللا  

ََاليَا إِنَّ «هم فرمودند:  حرم. رسول اهللا را دوست دا عُ  ابلْ رْسَ
َ
  أ

َ
بُِّ�  َمنْ  إِىل يِْل  ِمنَ  ُ�ِ   السَّ

َ
 إِىل

با (آورد، تا سیل که  می تر رويهمانا بالها به کسی که مرا دوست دارد سریع« .2»ُمنْتََهاهُ 
 .»رسد می به پایان خود )سرعت

... و  و انتظار بال را داشته باش گویی صادق هستی، توقع می یعنی: اگر در آن چه
من آن است که در راه اهللا دچار بال و محنت شوي و بر آن  دوستی و محبت تو باي  نشانه

 هم بردباري و صبر پیشه کنی.
ها  این ...بال و مصیبت ... ... والء و براء  ... انتخاب و برگزیدن اتباع و پیروي 

باشد. پس هرکس  می اوي  اهللا عزوجل و فرستاده اب انهو دالیل محبت صادقها  عالمت
ه این باشد، صدق محبت و توحید و عبودیت براي خداي یگانه را ندارد. اگرچها  آن فاقد

خود را با ها  حقیقت او با نداشتن این عالمترا ادعا کند، درانسان به زبانش هم خالف آن
ظاهر هم مدعی باشد که از چیزي سیر نموده که به او داده نشده است و هر چند به 

را دوست دارد، ولی در واقع، حال  حمومنین و موحدینی است که اهللا متعال و رسولش 
کند که: او از دروغ  می و وضع و زبان عمل وي با تمام وضوح و روشنی بر او حکم

 کافر است.  ... و از منافقینِگویان

                                           
 ).١١٨٩٣) ومسند امحد (٤٠٢٤) وابن ماجه (٥١٠ادب املفرد ( -١

 .١٥٨٦الصحيحة،  ةابن حبان، السلسل أخرجه -٢
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مصیبت و بال ذکر ي   دربارهاحادیثی که قبالًي  گویم: سپاس اهللا متعال را؛ همه می
 کردیم، صحیح است. 

ي  کسانی که در راه اهللا در بوتهي  و دربارهها  آن برداشت ما از این احادیث و غیر
و به ویژه افرادي از ایشان که بال و مصیبت در راه اهللا بر آنان اند  آزمایش قرار گرفته

تأویل و عذر را در مورد ایشان گسترش هاي  شدت بیشتري دارد، این است که میدان
... و این هم خلق و خوي در حق آنان بر سوء ظن ترجیح دهیم دهیم و حسن ظن را 

شک اي  شبهه گاه یکی از اصحابش در لغزش واست که هر حمیانه و شریف رسول اهللا 
که هایی  کرد و به نفع او میدان می گرفت و برایش تاویل افتاد، بر او سخت نمی می برانگیز

... نه اي عمر، کرد  می در آن براي رضاي اهللا متعال به ابتال و محنت افتاده بود، یادآوري
 .1همانا او از اهل بدر است

                                           
) 2494) و امام مسلم (3007( باشد که امام بخاري می» حاطب ابن ابی بلتعه«اي به داستان  اشاره -1

عنه  اهللاند. علی رضی ذکر کردهیک در کتاب صحیح خود در باب فضائل اهل بدر، علیهم هراهللارحمه
من و زبیر و مقداد بن اسود را احضار کرده و فرمودند: بروید تا به محلی به  حگوید: رسول اهللا  می

اي همراه  رسید، زنی به نام ظعینه در آن جاست نامه ي خاخ (محلی بین مکه و مدینه) می نام روضه
ضه رسیدیم، همین مان را به سرعت راندیم تا به روهايرا از او بگیرید. ما رفتیم، اسب دارد آن نامه

اي که همراه  جاست. به او گفتیم: نامهم آن زن که نامش ظعینه بود در آنجا رسیدیم دیدیه به آنک
هایت را از تن  اي همراه ندارم. گفتیم: اگر نامه را به ما ندهی لباس داري بیرون بیاور. گفت: من نامه

زد رسول اهللا آوردیم. در آوریم. آن زن نامه را از میان موهاي سرش بیرون آورد. نامه را به ن بیرون می
حاطب قسمتی  ؛نامه نوشته شده بود، از حاطب ابن ابی بلتعه به سوي جماعتی از مشرکین اهل مکه

 را به مشرکین نوشته بود. حاز اسرار رسول اهللا 
فرمود: اي حاطب، این نامه چیست؟ حاطب گفت: یا رسول اهللا، در این مورد نسبت  حرسول اهللا 

ي دیگري به میان ایشان  ن انسانی هستم که نسبتی با قریش ندارم و از قبیلهبه من عجله نکن، م
ي  ام، ولی مهاجرین دیگري که با شما هستند، نزدیکان و خویشانی در مکه دارند که به وسیله آمده

جا من در آنجا ندارم، گفتم: حال که کنند. من کسی را در آن محفوظ می آنان خانواده و اموال خود را
ي خود را به  اي به دست آورم و خانواده خویشی ندارم باید کاري بکنم تا در نزد قریش وسیله قوم و
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اما کسی که به بال و مصیبتی در راه اهللا متعال دچار نشده است، میدان تاویل و عذر 
گام تعمق و بررسی هن روشنی است که انسان مسلماني  و این قاعده شود می برایش تنگ

 . 1در مسائل بزرگی همچون مسائل کفر و ایمان باید به آن توجه کند
 توحید و مقتضیاتي  از خالل این عرض صریح، واضح گردید که محبت براي کلمه

باشد. و در واقع  می کند، اصل دین اسالم می را نقضآن و بغض و دشمنی با آنچه که آن
 آن، توحید کامل شده و با نقص آن، توحید ناقصباشد و با کمال  می رکن توحید

 گردد.  می

اند که  ذکر کرده ال إله إال اهللا هاي دیگري براي برخی از علماء بر این شروط، شرط

 .2باشد می در این مقام مفید و سودمندها  آن بیان

                                                                                                             
را به خاطر کفر و برگشت از دین اسالم و رضایت به کفر بعد از  راین وسیله حفظ نمایم؛ این کا

عنه اهللافرمود: حاطب به شما راست گفت. عمر رضی ح ام. رسول اهللا ایمان به اسالم انجام نداده
فرمود: حاطب در جنگ  حگفت: یا رسول اهللا اجازه بدهید تا گردن این منافق را بزنم. رسول اهللا 

باشند، مسلماً خداوند بر تمام  دانید اهل بدر چه قدر با عظمت می بدر شرکت کرده است، شما نمی
خواهید بکنید، من شما را  فرماید: هر چه می ها می اعمال ایشان آگاه است با وجود این در مورد آن

 ام. قرار دادهو بخشش مورد عفو 

 پایان نقل از کتاب شروط ال إله إال اهللا (مترجم). -1
گردد، تا پایان این فصل از کتاب شروط ال إله إال اهللا  هایی که از این پس ذکر می شروط و یادآوري -2

 نقل شده است (مترجم).



 
 
 

 هشتم:مبحث 
  شرط نطق و اقرار:

براي کسی که بخواهد در دین اسالم داخل شود و حکم و صفت اسالم بر او جاري 
شهد أ«آن چنین است: ي  شود، الزم است در آغاز لفظاً به شهادت توحید اقرار کند، صیغه

از  -با وجود داشتن توانایی گفتار -و کسی که  »ن حممدا رسول اهللاأشهد أو ال إله إال اهللان أ
چنان که سعید بن مسیب بن ید امتناع ورزد، مسلمان نیست. هماقرار کردن به شهادت توح

در آخرین ابوطالب  کند: وقتی می از پدرش روایت» متفق علیه«در حدیثی  تحزن 
و عبداهللا بن  نزد او رفت و دید که ابوجهل بن هشام ح، رسول اهللا لحظات زندگی بود

، يَا«خطاب به ابوطالب فرمود:  حاو هستند. رسول اهللا  نزدامیه بن مغیره  َال �َ : قُْل  َ�مِّ
 اهللاُ 

َّ
ْشَهدُ  لَكَِمةً  ،إِال

َ
را بر زبان  »ال إله إال اهللا« ي اي عموي من! کلمه« »اهللاِ  ِعنْدَ  بَِها لََك  أ

. ابوجهل و عبداهللا بن »دهم می را برایتاست که در نزد اهللا گواهی آناي  کلمه ؛ اینیاورب
 حشوي؟ رسول اهللا  امیه نیز گفتند: اي ابوطالب! آیا از دین عبدالمطلب روي گردان می

کرد و ابوجهل و عبداهللا بن امیه  می را بر ابوطالب عرضه ال إله إال اهللا ي پشت سر هم کلمه
که ابوطالب به آنان گفت اي  هکردند. سرانجام آخرین جمل خود را تکرار میي  نیز گفته

خودداري نمود.  »ال إله إال اهللا« ي این بود که: بر دین عبدالمطلب هستم و از گفتن کلمه

َما«فرمود:  حسپس رسول اهللا 
َ
ْستَْغِفَرنَّ  َواهللاِ  أ

َ َ
نْهَ  لَمْ  َما لََك  أل

ُ
به اهللا سوگند، « .»َ�نَْك  أ

. »آن که اهللا متعال مرا از آن منع کندکنم؛ مگر  می پیوسته برایت دعاي عفو و مغفرت

ِ وَ  َما﴿ بالفاصله اهللا متعال در این باره آیه نازل فرمود: ِينَ ٱَ�َن لِلنَِّ�ّ ن �َۡسَتۡغفُِرواْ  �َّ
َ
ْ أ َءاَمُنوٓا

ۡصَ�ُٰب 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ مِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ  التوبة:[ ﴾١١٣ ۡ�َِحيمِ ٱلِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا

پیامبر و مومنان نباید براي مشرکان طلب آمرزش کنند هر چند (این مشرکین) از « ]١١٣
نزدیکان و خویشاوندان آنان باشند، هنگامی که براي آنان روشن است که (با کفر و شرك 

ي (ایمان نیاوردن) ابوطالب، به رسول  . و خداوند درباره»و) از اهل دوزخنداند  از دنیا رفته
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ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ  إِنََّك ﴿ چنین فرمود: حاهللا 
َ
َ ٱَ� َ�ۡهِدي َمۡن أ ۡعلَُم  �َّ

َ
ۚ َوُهَو أ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء

 ِ توانی کسی را که دوست داري (هدایت  اي پیامبر تو نمی« ]٥٦ القصص:[ ﴾٥٦ لُۡمۡهَتِدينَ ٱب
کس را ) و اما این تنها اهللا است که هربه نعمت ایمان برسانیشود) هدایت کنی (و او را 

داند که چه افرادي (سزاوار ایمان بوده و به سوي  می کند و بهتر بخواهد، هدایت می
 .»صفوف مومنان) راه یابند

کند که فرمود:  روایت می س را از ابوهریرهامام مسلم در صحیح خود و ترمذي هم آن
 إِ  �َ  الَ قُْل: «نزد او آمد و فرمود:  حهنگامی که وفات ابوطالب فرا رسید، رسول اهللا 

َّ
 ال

ِقيَاَمةِ  ،اهللاُ 
ْ
ْشَهُد لََك بَِها يَْوَم ال

َ
آن ي  تا در روز قیامت، به وسیله» ال إله إال اهللا«بگو: « .»أ

 کردند و نمی بدان معیوب و ننگین. ابوطالب گفت: اگر قریشیان مرا »برایت گواهی دهم
گفتند که هراس از مرگ او را بر آن داشته است، چشمان تو را با گفتن آن کلمه  نمی

 شدم)!!! سپس خداوند این آیه را نازل فرمود: می شادي توي  کردم (و مایه می روشن
ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ  إِنََّك ﴿

َ
َ ٱَ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َّ�  ٓ ِ َ�ۡهِدي َمن �ََشا ۡعلَُم ب

َ
 .﴾٥٦ لُۡمۡهَتِدينَ ٱُءۚ وَُهَو أ

براي کسی که در آن تفکر و تعقل  حدر ایمان نیاوردن ابوطالب عموي رسول اهللا 
خداوند بلندمرتبه وجود دارد؛ چون این خود شخص هاي  بزرگی از نشانهي  کند، نشانه
صاحب  آنکه ایشانم دعوت کرد و با وجود بود که ابوطالب را به دین اسال حرسول اهللا 

بوطالب شدیدي داشت که عمویش ا و خلق و خوي بزرگی بوده و اصرار علم و حکمت
... اما چون خداوند بلندمرتبه (به ایمان آوردن ابوطالب) راضی هدایت را از او پذیرا شود 

) نبود، نتوانست به مقصودش (که ایمان آوردن عمویش بود) دست یابد و (سرانجام
...!!! و این براي آن است که تمامی امور به دست و آیین شرك مرد ابوطالب بر کفر

خداوند بلندمرتبه و یگانه است و کسی در آن شرکت ندارد، همانا او خداوند پاك و منزه 
 کند و هر که را بخواهد، از هدایت باز می و یکتایی است که هر که را بخواهد، هدایت

 دارد.  می
با وجود فضل و علمی که به او داده شده  حپیامبر ما  کس، حتیو این (در مقام) هیچ

 نیست که توانایی هدایت کسی را داشته باشد، مگر کسی را که خداوند صرفاً خود
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ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ فرماید: چنان که پروردگار بلندمرتبه میهدایتش را بخواهد. هم
َ
ٌء  ۡ� ۡ�َ

َ�ُهمۡ  ۡو ُ�َعّذِ
َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
) اهللاچیزي از کار (بندگان جز اجراي فرمان « ]١٢٨ عمران: آل[ ﴾أ

 آنان راي  امور در دست اهللا است، این اوست که) یا توبهي  در دست تو نیست (بلکه همه
خوار داشتن در دنیا و شوید) یا ایشان را (با  می شان را با آب ایمانهايپذیرد (و دل می

 .»دهد می عذاب آخرت) شکنجه
 بیان (شرح و توضیح) و راهنمایی به حق کاري جز هدایت حپس پیامبر ما 

 تواند بکند؛ اما هدایت توفیق (و تایید الهی) تنها از آن خداوند بلندمرتبه است. نمی
ِمْرُت «فرمودند:  حرسول اهللا 

ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َ  َحىتَّ  انلَّاَس  أ نْ  ْشَهُدوا�

َ
 اهللاُ  أ

َّ
نَّ  ،َال �َ إِال

َ
 َوأ

ًدا ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ َالَة، َوُ�ِقيُموا ا�َّ اَكَة، َوُ�ْؤتُوا الصَّ  ِدَماَءُهمْ  ِم�ِّ  َعَصُموا َذلَِك  َ�َعلُوا فَإَِذا الزَّ
ْمَوالَُهمْ 

َ
  َوأ

َّ
ِ  ىلَعَ  وَِحَساُ�ُهمْ  اإلِْسَالِم، حِبَقِّ  إِال دستور داده شده است که با مردم به من « .»ا�َّ

اوست و ي  بجنگم تا گواهی دهند که معبودي بحق جز اهللا یکتا نیست و محمد فرستاده
نماز به جاي آورده و زکات را پرداخت کنند و همین که این کارها را انجام دادند، خون 

شت و و مال آنان از جانب من محفوظ است؛ مگر در برابر حقی که به عهده خواهند دا
 .»حساب (نیت و کارهاي پنهانی) آنان با خداوند است

گوید:  می 212ي  صفحه 1در شرح خود بر صحیح مسلم در جلد  اهللارحمهامام نووي 
چه باور به تمامی آندر این حدیث شرط ایمان آوردن، اقرار و اعتقاد به شهادتین و «

  »آورده، ذکر شده است. حرسول اهللا 
هرگاه کسی با «فرماید:  می 609ي  صفحه» الفتاوي«در جلد هفتم  اهللارحمهابن تیمیه 

وجود داشتن توانایی گفتار (الل نباشد) از گفتن و بر زبان راندن شهادتین سر باز زند، به 
و جمهور علماي آنان، ظاهراً و باطناً کافر ها  آن ي اتفاق تمامی مسلمانان، سلف امت، ائمه

 »است.
با وجود داشتن «ي  م (و سخن گفتن) ندارند، از قید گفتهکه توانایی کالهایی  الل

باشند. چون ناتوانی و عجزي که دفع آن ممکن نباشد، به  می خارج» قدرت و توانایی
 دارد.  اتفاق تمامی اهل علم، تکلیف را از سر صاحب آن بر می
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ونه که گ ... (یعنی) همانو اقرار) کفر به قول و گفتار است از لوازم این شرط (نطق 
کفر آمیز ي  شود، کفر نیز چنین است و با قول و گفته می ... واقعایمان با قول و اقرار و 

 افتد.  می اتفاق
کس با این شرط (که قول جزء ایمان و جزء کفر است) غیر از جهم بن صفوان و هیچ

نطق را و اند  و پیروانش مخالفتی نکرده است، اینان ایمان را در تصدیق قلبی منحصر کرده
  اند. جزء شرط صحت ایمان قرار نداده

ایمان صرفاً تصدیق دل است و ربطی به عمل و قول  اند: (و به این علت که گفته
را نیز اظهار کنند و بگویند: همان گونه ب شده است که از سوي دیگر عکس آنندارد) سب

 که ایمان چنین است، کفر نیز صرفاً محصور در تکذیب دل است.
قول کفرآمیز را جزء کافر شدن قرار  اند، باطل را بنیان نهادهي  که این قاعده و کسانی

 تا چه رسد به عمل.اند  نداده
که بگویند کفر نیز اند  ایمان صرفاً تصدیق دل است؛ مجبور شده اند: (چون گفته

 تکذیب دل است.)
و  و این گفته (که ایمان تصدیق دل و کفر تکذیب دل است) با وجود بطالن آن

اهل سنت و جماعت، ي  مغایرتش با نصوص ظاهر و متواتر شرعی و مخالفت با عقیده
و خود را به اند  باطل قرار گرفتهي  زیادي از طالب معاصر تحت تأثیر این قاعدهي  عده

 سلف صالح ازي  که عقیدهدرحالی –د دهن می صحیح نسبتي  دروغ و بهتان به عقیده
ي  که در مدرسه هایی آن و کسان دیگري هم غیر از آنان، - کند می اعالم برائتها  آن

باشند، از این باور تأثیر  می مرجئهي  هستند و در ایمان و وعد و وعید بر عقیدهها  مرجئه
 .1اند پذیرفته

                                           
در مورد باطل  »الطحاوية ةهتذيب رشح العقيد«و نیز کتاب دیگرم  »هل التوحیداالنتصار أل«در کتابم  -1

 ها مراجعه کنید.  ام، در صورت تمایل به آن بودن این عقیده، با آوردن دالیل شرعی بحث نموده



 
 
 

 مبحث نهم:
 شرط کفر به طاغوت

انسان مسلمان  باشد و می »کافر شدن به طاغوت«صحت توحید هاي  از شرطیکی 
مگر آن که به طور ظاهري و باطنی کفر به طاغوت انجام دهد. و  ایمان نخواهد داشت

 آورم:  می اینک دالیلی از قرآن و سنت در صحت و درستی این شرط برایتان

ِ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤمِۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ  ۡلُعۡرَوةِ ٱب
ُ ٱلََهاۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ کسی که به طاغوت کفر بورزد « ]٢٥٦ البقرة:[ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  �َّ

دستاویزي در آویخته است که اصالً گسستن ندارد و ترین  و به اهللا ایمان بیاورد، به محکم
  »وند شنوا و دانا است.خدا
الإله «در این آیه با توجه به نظر علما و مفسران، شهادت دادن به  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ا﴿

خداوند بلندمرتبه کس به طاغوت کفر بورزد و سپس به دنبال آن به است؛ یعنی هر »اهللاإال

چنگ زده است، اما کسی که  »ال إله إال اهللا«دستاویز، ترین  حقیقت به محکمایمان آورد، در

به طاغوت کفر نورزد و به حکم طاغوت گردن نهد، اگرچه به خداوند بلندمرتبه هم ایمان 

را چنگ زده و حقوق و شروط آن »ال إله إال اهللا«آن کسانی نیست که به ي  آورد، از جمله

رار دادن براي کس از شریک قهر«فرماید:  می ابن کثیر در تفسیر این آیه اند. به جاي آورده
اهللا و بت پرستی خود را نهی کند و خود را از عبادت هر آنچه که به عنوان غیراهللا 

نماید، دور نگهدارد و صرفًا اهللا یگانه را  می به سوي آن دعوت شود و شیطان می پرستش

دستاویز چنگ زده است، ترین  شهادت داده و به محکم »ال إله إال اهللا«پرستش کند، به 

م و صراط مستقیم حرکت نموده ر کارش ثابت قدم شده و بر روش اعالي اسالیعنی د

به  »ال إله إال اهللا«سبب در دین چنگ زده است و ترین  ... آن فرد به محکماست 

شود و محکم و بادوام و استوار است و  نمی دستاویزي محکم تشبیه شده که اصالً گسسته
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 به شدت به هم پیوند زده شده است.

 یعنی: ایمان.  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ا﴿ :گوید می مجاهد

... و  »ال إله إال اهللا«یعنی:  ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ا﴿ گویند: می و سعید بن جبیر و ضحاك

 سپاس براي اهللا متعال، اختالفی در بین این اقوال وجود ندارد. و قرطبی در تفسیر این آیه

ِ ﴿ فرماید: می ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ ﴿ شرط و ﴾َو�ُۡؤِمنۢ  ل�َّ ِ ٱب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ ِ ٱب  لُۡعۡرَوة
 جواب شرط است.   ﴾لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ

ِن  َولََقدۡ ﴿ فرماید: می و اهللا متعال
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡجَتنُِبوا
ُٰغوَتۖ ٱ (و محتواي دعوت همه ایم  ملتی پیامبري را فرستادهما به میان هر « ]٣٦ النحل:[ ﴾ل�َّ

 »پیامبران این بوده است) که اهللا را پرستش کنید و از طاغوت دوري گزینید.
ترین  انبیاء و رسوالن در طول تاریخ بوده است و نیز مهمي  وظیفهترین  و این مهم

 عال دعوتآنان، به سوي اهللا متي  اساس منهج و طریقه هدف داعیانی بوده که بر
  اند. کرده می

 : قَاَل  َمنْ « :روایت شده است که فرمود حدر حدیثی صحیح از رسول اهللا 
َّ

َال �َ إِال
ُ، َحُرمَ  اِهللا، ُدونِ  َمنْ  ُ�ْعبَدُ  بَِما َوَ�َفرَ  ،اهللاُ 

ُ
إله ال«کسی که « .1»اهللاِ  ىلَعَ  وَِحَسابُهُ  وََدُمُه، َماهل

بگوید و سپس به آنچه غیر از اهللا متعال عبادت شود کفر ورزد، جان و مال او  »إالاهللا

 .»باشد و اجر و پاداش او نزد خداوند است می محفوظ

باشد. و اگر  می کفر به طاغوت .»اهللاِ  ُدونِ  َمنْ  ُ�ْعبَدُ  بَِما َوَ�َفرَ «از  حمقصود رسول اهللا 

است، خود مشتمل بر نفی و » الاله«که  »ال إله إال اهللا« گفته شود: قسمت نخست شهادت

باشد، پس به چه علتی در حدیث فوق، دوباره تکرار شده  می متضمن کفر به طاغوت
 است؟ 
چنان که باشد، هم می گویم: این تکرار براي تأکید و بیان اهمیت کفر به طاغوتمی

                                           
 ).23صحیح مسلم ( -1
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 َوَ�َفرَ « حرسول اهللا ي  این فرموده«فرماید:  می در این زمینه عبدالوهاب شیخ محمد بن
است و انسان خون و مالش  »ال إله إال اهللا«براي تأکید جانب نفی  »اهللاِ  ُدونِ  َمنْ  ُ�ْعبَدُ  بَِما

باشد و اگر کسی شک و تردیدي در این مورد به  جز به آن (کفر به طاغوت) محفوظ نمی
، مگر آن که شود نمی خود راه دهد، خون و مالش محفوظ نیست. و بدان که انسان مومن

َ�َمن ﴿ فرماید: می انجام دهد و دلیل ما فرمایش اهللا متعال است که» کفر به طاغوت«
 ِ ُٰغوتِ ٱيَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَو�ُۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ ۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب ُ ٱلََها َسِميٌع  �َّ

طاغوت کفر بورزد و به اهللا ایمان بیاورد، به کسی که به « ]٢٥٦ البقرة:[ ﴾٢٥٦َعلِيٌم 
  .1»دستاویز در آویخته استترین  محکم

خون و مالش محفوظ نیست، خود دلیل روشنی «گوید:  می شیخ محمد بن عبدالوهاب

اقرار  »ال إله إال اهللا«بر عدم ایمان کسی است که کفر به طاغوت انجام ندهد؛ اگر چه به 

را بر زبانش جاري سازد. و این چنین کسی، مثل فردي آنکند و در طول روزگار هم 

 اقرار »ال إله إال اهللا«را بر زبان آورد. به و در همان وقت ضد آن است که چیزي را  بگوید

 کند.  می اما در همان حال خداي دیگري را همراه یا بدون اهللا متعال پرستش کند می
در قلب یک » توحید و شرك«و » ایمان و کفر«همان طور که قبالً ذکر شد اجتماع 

يَماُن «آمده است:  حانسان غیر ممکن است. و در حدیثی از رسول اهللا  ِ
ْ

 َ�ْتَِمُع اإل
َ

ال
ُ�ْفُر يِف قَلِْب اْمِرئٍ 

ْ
 ایمان و کفر (به طور هم زمان) در قلب انسانی جمع« .2»َوال

 .»شود نمی

را شرح و و نصوصی که آن »ال إله إال اهللا«ته شود: چرا در شهادت توحید و اگر گف

کنند، جانب نفی، بر جانب اثبات آن مقدم شده است؟ و حکمت این تقدم  می تفسیر
 چیست؟ 

                                           
 .٣٥-١٠جمموعة التوحيد،  -١

 ).٩٠٥( ةربی البن بطكال اإلبانة) و٨٥٩٣محد (أمسند  -٢
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نصوصی که ي  گویم: این تقدم جانب نفی بر جانب اثبات در شهادت توحید و بقیهمی
مهم و زیادي دارد که در هاي  و حکمتها  کنند، فایده می توحید را شرح و تفسیري  کلمه

ذات خود مشروع و خوب است و منظور و مقصود شهادت توحید نیز همان است که 
 اند. بیان کرده

را در وجود خود و دینش مراعات که این تقدم را انجام ندهد و آن از جمله: کسی
ي  دهد و این طریقه هم انجام مینکند و خود را به آن ملزم ننماید، شرك و توحید را با 

... اینان کنند  می دین مشرکان است که عبادت اهللا متعال و پرستش طاغوت را با هم جمع
ها  آن که مشرك بودند همان طور که اهللا متعال در موردایمان آوردند، درحالی به اهللا

ِ  َوَما﴿ فرماید: می ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�وَن  �َّ و اکثر آنان که « ]١٠٦ يوسف:[ ﴾١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

 .»باشند می مدعی ایمان به اهللا هستند، مشرك
شود  می و باز: عدم رعایت این تقدیم، به ناچار سبب نابودي عبادت و تمامی اعمالی

که انسان براي اهللا متعال انجام داده است. بنابراین قبل از آن که از شرك و عبادت 
عبادت و طاعت پروردگار شده  طاغوت و خالی شدن از آن اعالم برائت کند، داخل در

برد  می بحث شد، شرك تمامی اعمال نیکوي انسان را از بین پیشترچنان که است ... و هم
بین  بلندکند و همانند سدي  می و صاحبش را از بهره گیري (از آن عمل صالح) محروم

(طبق این  ...شود  می عود آن به سوي آسمان مانععمل نیکوي انسان و پذیرش و ص
کس قبل از آن که به طاغوت کفر بورزد و از او و پرستش وي و حزبش اعالم قاعده) هر

... آن اعمال و و یا عبادات دیگري را انجام دهد  برائت کند، نماز یا روزه یا حج یا زکات
شود و زیان و خسارت و  نمی تهرساند و از او پذیرف نمی عبادات به او هیچ نفع و سودي

پشیمانی از این اعمال (که براي طاغوت انجام داده است)، روز قیامت به وي خواهد 
 رسید و در آن هنگام، ندامت هم سودي ندارد. 
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 چگونگی کفر به طاغوت 
کافر شدن به طاغوت: تنها با آروز کردن و به زبان آوردن آن بدون دلیل و عمل 

قاد و باطن و هم در بلکه صفت آن این است که انسان هم در اعت ...پذیرد  نمی صورت
 را انجام دهد.قول و عمل آن

 چگونگی کفر اعتقادي به طاغوت: -1
آن است که انسان مسلمان در دلش نسبت به طاغوت، دشمنی و کینه و تنفر پنهان کند 

 شود.  یم باشد و نیز کفر کسی که داخل در عبادت طاغوتها  آن و معتقد به کفر
کس در ترك این اندازه از کفر به طاغوت عذري ندارد، با توجه به این تعریف، هیچ

ضرري متوجه وي شود یا در تنگنا ترین  چون براي هر انسان (مسلمانی) بدون آنکه کم
ایجاد کند.  تواند بین او و این اعتقادش مانعی نمی افتد، مقدور است و هیچ قدرت بشري

کند یا به آن اعتقاد دارد، اگرچه پنهان  می کس در آنچه در دل پنهانو به همین ترتیب هیچ
 کردن کفر یا راضی بودن به طاغوت هم باشد، معذور به اکراه نیست، چون اکراه صرفا

تواند بر اعضاي ظاهري بدن سلطه پیدا کند و بر باطن انسان قدرتی ندارد؛ این کار  می
... و ا عدم انجام آن، راضی شدن به کفر اعتقادي به طاغوت) باید انجام پذیرد. زیر(کفر 
... و راضی شدن به کفر، به باشد  می رضایت درونی به طاغوت و ظلم و کفر آني  نشانه

 اجماع راي علما کفر است.

 چگونگی کفر قولی به طاغوت: -3
رورزي خود را به طواغیت آشکار اعتنایی و کف بی (در این مرحله انسان مسلمان باید)

شان، دین ها، آن نماید و آنان را با زبانش به صراحت کافر خوانده و برائت خود را از
شان اظهار نماید و حال و وضع باطل و پر از نیرنگ و فریب و شان و بندگانپیروان

 برند، براي همگان شرح دهد. می کفري را که در آن به سر

َها  قُۡل ﴿ فرماید: می اهللا متعال ُّ�
َ
؛ وقتی که اهللا متعال با ]١ افرون:كال[ ﴾١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ�
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اي که  بر ما هم الزم است که با این کلمه ،دهد می این صراحت آنان را مورد خطاب قرار
داللت و معانی آن صریح و روشن است، بدون هیچ سختی و نگرانی و ناراحتی و ضعفی 

آنان را بیان نماییم و بگوییم: اي ي  حقایق حال و وضع و برنامه رو شویم وروبها  آن با
 گروه کافران... اي گروه مشرکان مجرم...!

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ  قَدۡ ﴿ فرماید: می اهللا متعال
ُ
ِينَ ٱَ�نَۡت لَُ�ۡم أ إِۡذ قَالُواْ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ْ ِمنُ�ۡم َومِمَّ ِ ٱلَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�يۡنَُ�ُم  �َّ
بًَدا ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱ

َ
�  ِ  ب

ْ ٰ تُۡؤِمُنوا ِ ٱَح�َّ  –یم رفتار و کردار ابراه« ]٤ املمتحنة:[ ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ
و کسانی که به وي ایمان آورده بودند، الگوي خوبی براي شما است، آن گاه  -السالمعلیه

بیزار و گریزانیم پرستید،  می که به قوم خود گفتند: ما از شما و چیزهایی که به غیر از اهللا
توزي همیشگی میان ما و شما آشکار شده است تا زمانی که به اهللا یگانه و دشمنی و کینه

 .»ایمان بیاورید (و صرفاً او را به تنهایی پرستش نمایید)
ه چیزي براي ما الگوي که با او ایمان آوردند، در چ ینو مومنا السالمعلیهپس ابراهیم  

که براي غیر اهللا  هایی آن ..؟ در آنچه که به مشرکین و طواغیت ونیک و حسنه هستند
کنید،  می تان و طواغیتی که پرستشدینکردند بر زبان آوردند: ما از شما،  می پرستش

ورزیم.  می نمایید، کفر می عبادت متعال ... و به شما و آنچه که غیر از اهللاجوییم  می برائت
و این تعبیر کامل و روشنی » به درستی میان ما و شما پیوسته کینه و دشمنی خواهد بود...

جویی مداومی است که  و کینه ... و آن دشمنیرساند  می است که نهایت اعالم برائت را
درونی او) ي  گیرد و امکان ندارد (کینهي و باطنی (هر مومنی) را در برمیاعضاي ظاهر

(عداوت ظاهري) وي فرونشیند، مگر به یک شرط و آن هم این هاي  آرامش یابد و شعله
است که: به طور کامل از پرستش طاغوت خالی شوند و به تمام معنا وارد دین اسالم 

 کند. می شوند، اسالمی که عبادت را صرفاً براي اهللا متعال و یگانه منحصر

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  �ذۡ ﴿ فرماید: می اهللا متعال 
َ
ا َ�ۡعُبُدوَن  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱ إِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ َّ� 

-علیهاي از داستان ابراهیم  پیامبر گوشه(اي « ]٢٧-٢٦ الزخرف:[ ﴾٢٧َسَيۡهِديِن  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ 
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به پدر و قوم خود السالم علیهرا براي تکذیب کنندگان بیان کن) آن گاه که ابراهیم  السالم
پرستید بیزارم و به غیر از معبودي که من را آفریده است  می گفت: من از معبودهایی که

 . »حق، رهنمون خواهد کرد(کس دیگري را پرستش نخواهم کرد) چرا که تنها او مرا به 
است و بر کسی که راضی به این دین حنیف و پاك  السالمعلیهاین دین و آیین ابراهیم 

هاي زمانه اعالن برائت  غوتزبانش با صراحت به طاي  الزم است که به وسیله ،باشد
ز پیروي دین و آیین کس به جز سفیهی که خودش را از دست داده باشد، انماید ... و هیچ

يَرَۡغُب  َوَمن﴿ فرماید: می گرداند. همچنان که اهللا متعال هم روي بر نمی السالمعلیهابراهیم 
کسی جز نادانی که خود را خوار و « ]١٣٠ البقرة:[ ﴾ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  َۧعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� 

-علیهگرفته است) از آیین ابراهیم کوچک کرده (و انسانیت و خرد خویش را به بازیچه 

 »شود. نمی گردانروي السالم
روایت شده است که فرمود: گفتم: یا رسول اهللا،  سدر حدیثی از معاویه بن حیده 

ِْسَالمِ «خداوند براي چه چیزي تو را به سوي ما روانه نموده است؟ فرمود: 
ْ

براي  »بِاإل
اسالم (و مسلمانی) چیست؟ فرمود: هاي  اسالم. (معاویه بن حیده) گفت: گفتم: عالمت

نْ «
َ
ْسلَْمُت : َ�ُقوَل  أ

َ
  وَْجِ�  أ

َ
ِ  إِىل ، َعزَّ  ا�َّ َلَّيُْت، وََجلَّ َالَة، َوتُِقيمَ  َوختَ اَكَة، َوتُْؤِ�َ  الصَّ  ُمْسِلمٍ  لُكُّ  الزَّ

مٌ  ُمْسِلمٍ  ىلَعَ  َخَوانِ  ُ�َرَّ
َ
  نَِصَ�انِ  أ

َ
ُ  َ�ْقبَُل  ال ْسلَمَ  َ�ْعَدَما ُمرْشِكٍ  ِمنْ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
وْ  َ�َمًال، أ

َ
 أ

�ِ�َ  ُ�َفاِرَق    الُْمرْشِ
َ

که بگویی: خود را به تمامی تسلیم پروردگار این. «1»الُْمْسِلِم�َ  إِىل
پرستی و پرستش طاغوت خالی نمودم و نماز را زوجل کردم و خودم را از شرك و بتع

به پا داري و زکات را بگزاري؛ (خون و مال و ناموس) هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 
ند عزیز و بزرگوار، هیچ عملی را از حرام است و برادر و یاوران یکدیگر باشید، خداو

پذیرد تا این که از مشرکان جدا گشته و به صفوف  نمی کسی بعد از آن که مسلمان شده
 .»مسلمانان بپیوندند

                                           
 .2408النسایی، صحیح سنن  -1
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َلَّيُْت «از  حمقصود رسول اهللا   در حدیث مذکور آن است که: خود را از وجود »َوختَ
اهللا و طواغیت همراه با عبادت پروردگار به طور کلی شرك تخلیه نمایی و از پرستش غیر

 دوري کنی. 
کند آن است که با  می و عالماتی که داللت بر صدق و راستی اسالم توها  از نشانه

ترس و شکی به تمامی طواغیت روي ترین  کمال صراحت و استحکام و بدون کوچک
ستش نمودن شما تخلیه ت و پرزمین اعالن کنی: من خود را از وجود شما و از عباد

 ...نمودم
شود، مگر آن که شرك را  نمی انسان موحد«فرماید: میاهللا رحمه شیخ االسالم ابن تیمیه 

 »را کافر بخواند.ز آن اعالن برائت کند و مرتکب آناز خود بزداید و ا

 چگونگی کفر عملی به طاغوت: -3
و ها  آن از طاغوت و علیهگیري و دوري نمودن گونه کفر به طاغوت، با گوشهاین

پیروان و سربازان آنان جهاد کردن و جنگیدن، اگر راهی غیر از جنگ را نپذیرفتند و به 
 پذیرد. می یاري و دوستی نگرفتن آنان صورت

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می اهللا متعال ْ ٱ �َّ ُٰغوَت ٱ ۡجَتنَُبوا نَابُٓواْ إَِ�  ل�َّ
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ ٱأ ىٰۚ ٱلَُهُم  �َّ  لۡبُۡ�َ

ۡ ِعَبادِ  گزینند (و با توبه) به  می کسانی که از عبادت طاغوت دوري« ]١٧ الزمر:[ ﴾١٧فَبَّ�ِ
گردند، آنان را (به اجر و پاداش بزرگ خداوند) بشارت باد (و تو اي  می سوي اهللا باز

 . »پیامبر) این مژده را به بندگانم برسان
َة ﴿ فرماید: می و اهللا متعال �ِمَّ

َ
يَۡ�َٰن لَُهمۡ  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

َ
ُهۡم َ�ٓ � هاي  با سر دسته« ]١٢ التوبة:[ ﴾إِ�َّ

. و طواغیت از »آنان هیچ ارزشی نداردهاي  کفر و گمراهی پیکار کنید، چرا که پیمان
 شوند. می کفر محسوبهاي  سردستهي  جمله

ۚ ﴿ فرماید: می و اهللا متعال و (کافران) باید که (در « ]١٢٣ التوبة:[ ﴾َوۡ�َِجُدواْ �ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗة
 .»جنگ) از شما شدت (و جرات و شهامت) ببینند
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َها﴿ فرماید: می و اهللا متعال ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنوا

َ
أ

جاي مومنان به اید، کافران را به  اي کسانی که ایمان آورده« ]١٤٤ النساء:[ ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
 .»دوستی مگیرید
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ ﴿ فرماید: می و اهللا متعال کس آنان را هر« ]٥١ املائدة:[ ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥَوَمن َ�َتَول

 .»ایشان استي  گمان از جمله بی به دوستی بگیرد (و به سرپرستی بپذیرد)
ِ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي ﴿ فرماید: می و اهللا متعال ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ةِ ٱوََعُدوَُّ�ۡم أ َوقَۡد  لَۡمَودَّ

(اي گروه مومنان) دشمنان من و خویش را « ]١ املمتحنة:[ ﴾ۡ�َقِّ ٱَ�َفُرواْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن 
به حقیقتی که براي ها  آن کهکنید، درحالی می به دوستی نگیرید. شما نسبت به آنان محبت

 .»است ایمان ندارندشما آمده 
و صفات کفر قولی و عملی به ها  غیر از این نصوص، نصوص دیگري که نشانه

 طاغوت را بیان کنند، بسیار زیاد است. 
بعد از این توضیحاتی که در مورد صفت (اعتقادي، قولی و عملی) کفر به طاغوت 

است که صفت را به جاي آورد، از آن کسانی کس کامل و بدون نقص آندادیم، پس هر
را ادا نموده است و اگر به آن صفاتی که قبالً ذکر به طاغوت را انجام داده و حق آن کفر

ي  کردیم عمل ننماید، اگرچه به زبان هم هزار بار ادعاي کفر به طاغوت بکند، از جمله
  اند. کسانی نیست که به طاغوت کافر شده

کنند و از این که  می ر به طاغوتشان ادعاي کفتعجب من از کسانی است که به زبان 
... ولی در همان  نمایند می قرار گیرند، اظهار ناراحتیها  طاغوتي  در ردیف و برده و بنده

دهند و  می بینی که با زبان حال و عمل و گفتار، به طواغیت تمایل نشان می راها  آن وقت،
کنند و  می پشتیبانی و حمایتنشینند و از آنان  می بسیار به جدل و گفت و گوها  آن به نفع

شوند و قضاوت و داوري  ها می رسانند و داخل سپاه طاغوت می خدمت و یاريها  آن به
 پردازند.  می با موحدان به دشمنیها  آن برند و به خاطر می را به نزد آنان

اند، هر چند  اینان در حقیقت، شرط کفر به طاغوت را به جاي نیاورده و محقق نساخته
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ي  شان، ادعا و گفتهرا ادعا نمایند، چون واقعیت و زبان حالشان خالف آنانبه زب
 کند.  می دروغین آنان را رد و تکذیب

 لهأمس
آیا به کار بردن لفظ طاغوت براي مسلمان جایز است؟ یا این که اطالق این کلمه جز 

  باشد؟ صفت طاغوت براي وي بیان شد جایز نمی پیشتربر کافري که 
 از حد(فُعلُوت) به معنی ظلم و دشمنی و زیاده ي  گویم: طاغوت بر وزن و صیغه می

 تر از حد کفر اکبر باشد،که) ظلم و ستم و دشمنی او پایین ... هرکس (به شرطی باشد می
طاغوت، که ظلم و ستم و ي  لغوي کلمههاي  اساس اعتبار معنایی و نشانه توان بر می

... آن گونه که بعضی از اهل  بر او صفت طاغوت گذاشتدشمنی و تجاوز از حد است، 
بن یوسف و دیگران اطالق نمودند  سلف، صفت طاغوت یا طاغی (ستمگر) را بر حجاج

طاغوت یا طاغی) معنی لغوي آن بوده که قبالً بیان کردم ي  ... و مرادشان (از اطالق کلمه
هللا اار گرفتن به عنوان غیرو قصدشان از این کلمه، معناي کافر شدن و مورد پرستش قر

 نبوده است. 
کفر اکبر نسبت به اهللا متعال ي  اما اگر این ظلم و ستم و دشمنی صاحبش را به درجه

اهللا حی آن که معبود شدن به عنوان غیربرساند، آن گاه صفت طاغوت به معناي اصطال
شود (و هر  می باشد بر او اطالق است و معناي لغوي آن که عداوت و تجاوز از حد می

گردد) و براي تشخیص دو طاغوت نام برده (ظالم یا کافر) در هنگام  می دو معنا منظور
اهل علم، به ناچار باید به تمامی نظم و ترتیب کالم و قرائن  هاي کتاب مطالعه و شنیدن

کنند، توجه کرد. اما  می موجود در آن، که (یکی از دو) نوع طاغوت مورد نظر را مشخص
تحقیق و جست و  حدر قرآن کریم و سنت رسول اهللا » طاغوت«ي  د کلمهمن در مور

آمده است که » کافر«اغوت به معناي طها  آن ي جو نمودم و به این نتیجه رسیدم که همه
 ... و اهللا متعال به آن داناتر است.کنند می اهللا پرستشرا به عنوان غیرمردم آن



 
 
 

 مبحث دهم:
  1»ال إله إال اهللا«ي  شرط وفات یافتن بر کلمه

 »اهللاإله إالال«ي  بمیرد تا کلمهها  آن الزم است که انسان بر ها، بعد از ذکر تمام آن شرط

توحید که شرك و کفر است، بمیرد؛ تمامی ي  به او نفع برساند و اگر بر خالف کلمه
... چون براي رساند  نمی شروط سابق و یا انجام طاعات و عبادات دیگر به او سودي

 کار است. ي  انسان، مالك تنها سرانجام و خاتمه
او به توحید باشد، از اهل بهشت و نجات است، اگرچه از قبل هم، ي  پس اگر خاتمه

فر باشد و بر آن عمل زشت زیادي از او سر زده باشد و اگر خاتمه و عاقبت او شرك و ک
گردد و از اهل جهنم خواهد بود، هر چند که از قبل هم عمل نیک  می هم بمیرد، هالك

 زیادي انجام داده باشد. 

ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد مِنُ�ۡم َعن دِينِهِ ﴿ فرماید: می اهللا متعال
ُ
َ�َيُمۡت َوُهَو َ�فِرٞ فَأ

ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 
َ
ۡ�َياٱأ ۡصَ�ُٰب  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ُهۡم �ِيَها �َّارِ� ٱَوأ  ]٢١٧ البقرة:[ ﴾٢١٧َ�ِٰ�ُ

شان در دنیا و کس از ما از آیین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالهر«
 .»مانند می باشند و در آن جاویدان می رود و ایشان یاران آتش (دوزخ) می آخرت بر باد

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می اهللا متعالو  ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة  �َّ
ُ
اٌر أ ْ وَُهۡم ُكفَّ ْ َوَماتُوا ِ ٱَ�َفُروا َّ� 

ۡ�َعَِ�  �َّاِس ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ 
َ
ُف َ�ۡنُهُم  ١٦١أ  ﴾١٦٢َوَ� ُهۡم يُنَظُروَن  ۡلَعَذاُب ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ

که کافر بودند از دنیا رفتند (و با و درحالی کسانی که کفر ورزیدند« ]١٦٢-١٦١ البقرة:[
مردمان بر ي  استمرار کفر و بدون توبه و پشیمانی مردند) نفرین اهللا و فرشتگان و همه

برند) نه  مانند (و در آتش دوزخ به سر می می آنان خواهد بود. جاویدان در آن نفرین باقی
 .»شود می شود و نه مهلتی به ایشان داده می عذاب آنان سبک

                                           
 (مترجم)  .باشد ي توحید تا هنگام مرگ می منظور استمرار بر کلمه -1
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را وابسته را در آتش دوزخ و جاودانگی در آنپس خداوند پاك و منزه عذاب ایشان 
 ...باشد، متعلق گردانده است می -که نقضی براي توحید - به مردن بر کفر

: قَاَل  َ�بْدٍ  ِمنْ  َما«روایت شده است که فرمودند:  حو در حدیثی صحیح از رسول اهللا 
 اهللاُ 

َّ
  َذلَِك  ىلَعَ  َماَت  ُ�مَّ  ،َال �َ إِال

َّ
َنَّةَ  َدَخَل  إِال

ْ
را بر زبان  »ال إله إال اهللا« ي کس کلمههر« .١»اجل

آورد (و معتقد باشد که معبودي بحق جز او نیست) و بر همین عقیده بمیرد داخل بهشت 
 .»خواهد شد

نیز در حدیث مذکور، شرط ورود به بهشت را به مردن بر توحید  حرسول اهللا 

ِي«فرمودند:  حوابسته نموده است. رسول اهللا 
َّ

َحَدُ�مْ  إِنَّ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  فََواذل
َ
 يَلَْعَمُل  أ

ْهِل  بَِعَمِل 
َ
َنَِّة، أ

ْ
  َوَ�يْنََها بَيْنَهُ  يَُ�ونُ  َما َحىتَّ  اجل

َّ
ِكتَاُب، َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراٌع، إِال

ْ
 بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  ال

ْهِل 
َ
َحَدُ�مْ  َو�ِنَّ  َ�يَْدُخلَُها، انلَّارِ  أ

َ
ْهلِ  بَِعَمِل  يَلَْعَمُل  أ

َ
  َوَ�يْنََها بَيْنَهُ  يَُ�ونُ  َما َحىتَّ  انلَّاِر، أ

َّ
 إِال

ِكتَاُب، َعلَيْهِ  فَيَْسبُِق  ِذَراٌع،
ْ
ْهِل  بَِعَمِل  َ�يَْعَمُل  ال

َ
َنَّةِ  أ

ْ
سوگند به کسی که جانم « .2»يَْدُخلُهَ �َ  اجل

که بین او و دهد تا این در دست اوست همانا برخی از شما کردار اهل بهشت را انجام می
ماند؛ اما (اندکی) قبل از مرگش به کردار  نمی جز یک ذراع باقیاي  هرفتن به بهشت، فاصل

همانا برخی (دیگر) شود و  می ورزد و (پس از مردن) داخل دوزخ می اهل دوزخ مبادرت
 اي) که بین او و (رفتن به) دوزخ (فاصلهدهد تا این می از شما، کردار اهل دوزخ را  انجام

 ماند، اما (اندکی) قبل از مرگش به انجام کردار اهل بهشت نمی جز یک ذراع باقی
 .»شود می پردازد (و پس از مرگ) داخل بهشت می

َعاِمَل  ال َ�ْعَجبُوا«فرمودند:  حو رسول اهللا 
ْ
ُ فَإِنَّ ال

َ
َحٍد َحىتَّ َ�نُْظُروا بَِما ُ�ْتَُم هل

َ
بَِعَمِل أ

ُل �َ  َنََّة ُ�مَّ َ�تََحوَّ
ْ
ْو بُْرَهًة ِمْن َدْهِرهِ بَِعَمٍل َصاِلٍح لَْو َماَت َدَخَل اجل

َ
يَْعَمُل َ�ْعَمُل َزَمانًا ِمْن َدْهِرهِ أ

َعبَْد يلعمل زمانامن
ْ
ُل َ�يَْعَمُل  َ�َمال َسيِّئًا َو�ِنَّ ال َدْهرِهِ بَِعَمٍل لَْو َماَت َدَخَل انلَّاَر ُ�مَّ َ�تََحوَّ

                                           
 ).94رواه مسلم ( -1
 .متفق علیه -2
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َقُه  ُ بَِعبٍْد َخْ�ًا اْستَْعَملَُه َ�بَْل َمْوتِِه فََو�َّ َراَد ا�َّ
َ
 َ�ْقبُِض  ُ�مَّ  َصاِلٍح  ِلَعَملٍ َ�َمال َصاحِلًا فَإَِذا أ

مکن تا ببینی که عاقبت و  کس اظهار شگفتینسبت به کردار (نیک) هیچ« .1»َعلَيهِ 
اي از  عمر او چه خواهد بود؟ همانا فردي مدت زمانی (طوالنی) یا برههي  خاتمه

 گذراند که اگر بر آن حالت بمیرد داخل بهشت می روزگارش را به (انجام) کردار پسندیده
 گردد و شروع به بدکاري (و انجام گناه) می شود، اما (در سرانجام عمرش) متحول می
مدت زمان زیادي از عمرش را به انجام کردار ناشایست اي  بنده نماید. و چه بسا می

گردد؛ ولی (در پایان عمرش)  می کند و اگر بر آن حالت بمیرد داخل دوزخ می سپري
اي  بنده پردازد. و هرگاه خداوند براي می شود و به انجام کردار نیک و شایسته می متحول

دهد و سپس جان  می قبل از مرگش به انجام کردار شایسته توفیقخیر بکند، او را ي  اراده
 . »گیرد می او را

هیچ کسی در صورتی که بر توحید مرده باشد براي «فرماید:  می اهللارحمه امام نووي
چنان ب گناهان بسیاري هم شده باشد. همماند، هر چند مرتک نمی همیشه در آتش دوزخ

گردد. هر چند اعمال  نمی مرده باشد داخل بهشت که هیچ کس هم در صورتی که بر کفر
نیک زیادي هم انجام داده باشد و این (رأي) مختصر و جامعی براي مذهب اهل حق 

 »باشد. می (اهل سنت و جماعت) در این مساله
ما را بر دین و توحیدش ثابت نگهدارد و هاي  خواهیم که قلب می از خداوند بلندمرتبه
... همانا او بلندمرتبه و  اعمال در نزدش خاتمه دهدترین  داشتنیعاقبت ما را به دوست 

 کند.  شنوا و نزدیک است و (دعاهاي ما را) اجابت می
کس کامل و بدون نقص صحت و درستی توحید است، هرهاي  ... این شرطاما بعد  

ي از کس چیزرساند و هر به او نفع می »ال إله إال اهللا«را به جاي آورد شهادت توحید آن

                                           
 .١٣٣٤غريه، السلسلة الصحيحة: و أخرجه أمحد -١
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هیچ  »ال إله إال اهللا«را به طور کامل انجام ندهد) شهادت توحید را نقض کند (و آنآن

 رساند.  نمی سودي به او
گیري از تمامی نصوصی که با این موضوع مک گرفتن از توفیق خداوند و بهرهبا ک

 ارتباط دارد، بر ما الزم است که بگوییم: »اهللاالإله إال«

شود، کفر  می و به آنچه غیر از اهللا متعال پرستش را بر زبان براند »اهللاال إله إال «هرکس 

آن آگاه شود و نسبت به آن صدق و اخالص هاي  ورزد و به شهادت توحید و خواسته

و  »ال إله إال اهللا«ي  داشته باشد و بدن هیچ شک و تردیدي به آن یقین پیدا کند و به کلمه

توحید ي  و مقتضیات آن عمل نماید و نسبت به کلمهپیروان آن محبت ورزد و به شروط 
... خداوند به طور قطع او را وارد ن از دنیا برود بردار باشد و سپس بر آو حکم آن فرمان

 کند.  بهشت می

است و نیز با  »ال إله إال اهللا«سرآغاز نگاه به ي  اساس آن چه که الزمه این (تعریف) بر

 نصوص مرتبط با شهادت توحید به دست آمده است.گیري از تمامی توجه به بهره



 
 
 

 مهم و ضروريهاي  یادآوري

چه بیشتر و توضیح آني  پایانی براي استفادهي  توجه خوانندگان گرامی را به چند نکته 
 نماییم.  می زیر جلبهاي  بر ایشان دشوار بوده است، در یادآوريفهم آن 

 یادآوري اول:

بحث شد؛ الزم  »ال إله إال اهللا«در مورد شروط شهادت توحید  پیشترچه براساس آن 

را در خود متحقق سازد تا کامل به جاي آورد و آن را به طورها  است که انسان این شرط
و از اهل بهشت و نجات از عذاب روز قیامت باشد؛ اما  که در آخرت از آن نفع ببرداین

ي  در زندگی دنیا براي آن که احکام اسالمی بر کسی جاري شود و مسلمانان با وي معامله
مسلمانی کنند، تنها کافی است که به صورت لفظی به شهادت توحید اقرار کند و اقوال و 

ندهد. پس اگر صرفاً به این دو شرط را انجام به ظاهر کفري و شرکی متضاد با آناعمال 
شود و احکام و حقوق و واجبات  می عمل نمود، با او به عنوان یک فرد مسلمان معامله

 گردد.  می مسلمانان بر وي اجرا
توان (حکم) مومن حقیقی  نمی و بر چنین فردي به خاطر احتمال وجود نفاق در وي،

حقیقت مسلمان است اما هر مومنی، دریقت مومن نیست، حقداد ... چون هر مسلمانی، در
میانه و معروفی است که نصوص شرعی هم بر آن داللت دارد و اهل علم ي  و این قاعده

  اند. نیز به شرح و تفصیل آن پرداخته

 یادآوري دوم: 
چه انسان به ه این مطلب اشاره کنیم که بین آنبحث شد، باید ب طبق آنچه پیشتر

 و بین صفتی که پیوسته بر آن حکم اسالمی نهاده شود می آن داخل اسالمي  وسیله
 شود تفاوت است.  می
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هادت توحید است که شود، اقرار به ش می آن داخل اسالمي  چه (انسان) به وسیلهاما آن
شود کسی به طور مداوم، مسلمان  می گذشت، لیکن صفتی که باعث تفصیل آن پیشتر

آن است که وي به اعمال و اقوال ظاهري که  اسالم باقی بماند،ي  شمرده شود و در دایره
اگر به چنین عملی دچار  شود، دچار نگردد، پس اسالم میي  منتهی به خروج از دایره

چه ناقض اسالم است انجام دهد، صفت و حکم او (از اسالم) به صفت و حکم شود و آن
 . گردد می بر وي اجرا» مرتد«شود و احکام و تبعات  مرتد از دین منتقل می

و اگر گفته شود: مردي با اقرار نمودن به شهادت توحید داخل اسالم شد، سپس قبل 
از آن که کاري یا چیزي که به عنوان شرطی براي صحت توحید معتبر است از وي 

در روز قیامت به  »ال إله إال اهللا«... آیا صرف شهادت دادن او به  میرد می صورت پذیرد

 رساند؟  می وي نفع
اگر کسی چنین صفتی داشته باشد، شهادت دادنش به  حبا توجه به سنت رسول اهللا 

صحت هاي  رساند؛ اگرچه فرصتی هم براي انجام چیزي از شرط می توحید به وي نفع
 توحید نداشته باشد. 

کند که مردي از انصار  می آورده است، ذکر 1امام مسلم در حدیثی که در صحیحش

ْشَهدُ «و گفت: آمده  حنزد رسول اهللا 
َ
نْ  أ

َ
 اهللاُ  أ

َّ
نََّك  ،َال �َ إِال

َ
ُ، َ�بُْدهُ  َو�

ُ
مَ  ُ�مَّ  َورَُسوهل  َ�َقدَّ

ِجرَ  �َِسً�ا، َهَذا َعِمَل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  قُِتَل، َحىتَّ  َ�َقاتََل 
ُ
 شهادت« .»َكِثً�ا َوأ

او هستی، سپس به ي  ندارد و تو بنده و فرستادهدهم که معبودي بحق جز اهللا وجود  می
رسول اهللا فرمودند: عمل کمی انجام  رفت و (آن قدر) جنگید تا کشته شد.میدان جنگ 

 . »داد و پاداش زیادي گرفت

ىَت «آمده است که:  2و در روایت دیگري از امام بخاري
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  بِاحلَِديِد، ُمَقنَّعٌ  رَُجٌل  قَاتُِل  ا�َّ
ُ
وْ  أ

َ
ْسِلُم؟ أ

ُ
ْسِلْم،«: َقاَل  أ

َ
ْسلََم، ، »قَاتِْل  ُ�مَّ  أ

َ
 ُ�مَّ  فَأ

                                           
 ).1900رواه مسلم ( -1
 ).2808رواه البخاري ( -2
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ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�ُقِتَل، قَاتََل، ِجرَ  قَِليًال  َعِمَل «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ
مردي سراپا « .»َكِثً�ا َوأ

آمده و گفت: یا رسول اهللا، بجنگم یا مسلمان شوم؟ فرمود:  حدر آهن، پیش رسول اهللا 
اسالم بیاور و سپس جنگ کن، پس اسالم آورد و (آن قدر) جنگید تا کشته شد. سپس 

 .»فرمودند: عمل کمی انجام داد و پاداش زیادي گرفت حرسول اهللا 
روایت شده است که جوانی یهودي آب  سو در صحیح بخاري از انس بن مالک 

نمود. سپس مریض شد.  می کرد و کفش ایشان را جفت می را آماده حوضوي رسول اهللا 
که پدرش باالي سرش نشسته یش وي آمد و بر او داخل شدند، درحالیپ حرسول اهللا 

  قُْل  فَُالُن، يَا«به آن جوان یهودي فرمودند:  حبود، رسول اهللا 
َّ

اي فالنی « .»اهللاُ  َال �َ إِال

(آن جوان) به پدرش که در نزد وي بود نگریست، پدرش سکوت  .»»ال إله إال اهللا« :بگو

باز درخواستش را بر وي تکرار نمود. (آن جوان) به پدرش که نزد وي  ح پیامبر  .کرد
بود نگریست. پدرش به او گفت: از اباالقاسم اطاعت کن. پس آن جوان (یهودي) گفت: 

خدایی. رسول اهللا ي  دهم که معبودي بحق جز اهللا وجود ندارد و تو فرستاده می شهادت

َْمدُ «گفت:  می کهبیرون آمد درحالی ح
ْ
ِ  احل ي ِ�َّ ِ

َّ
ْخرََجهُ  اذل

َ
سپاس بر « .1»انلَّارِ  ِمنَ  يب أ

 .»من (آن جوان را) از آتش دوزخ خارج ساختي  خدایی که به وسیله
به عمویش ابوطالب که در حال  حو در حدیث صحیح آمده است که رسول اهللا 

ي وي در روز قیامت شفاعت کرد تا بدین وسیله برا می مرگ بود شهادت توحید تلقین

 اهللاُ  قُْل «چنان که در حدیث آمده است: کند. هم
َّ

َحاجُّ  لَكَِمةً  ،َال �َ إِال
ُ
ِ  ِعنْدَ  بَِها لََك  أ  »ا�َّ

را دلیلی ر (روز قیامت) نزد اهللا متعال آنرا بگو تا د ال إله إال اهللا ي من) کلمه (اي عموي«

 .»(براي شفاعت تو) قرار دهم

نیز دلیلی  - حتوسط رسول اهللا  »ال إله إال اهللا«تلقین دادن ابوطالب به  -این حدیث 

 باشد.  می براي استدالل در این مساله

                                           
 ).1356) وبخاري (12792مسند احمد ( -1
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در بین تمامی دالیلی «گوید:  می 345ي  صفحه »الجامع«ابن جریر طبري در جلد سوم 
گونه) اختالفی وجود ندارد که اگر کافري قبل از مرگش به که در دست داریم (هیچ

چشم بر هم زدنی ایمان بیاورد (و مسلمان شود) حکمش در نماز خواندن بر ي  اندازه
ان خواهد بود. وي، ارث و میراث و سایر احکام دیگر (به مانند) حکم مسلمان ي) (جنازه

شد حکم وي از حکم کفار  نمی وي در آن حال پذیرفتهي  پس روشن است که اگر توبه
 »شد. نمی به حکم اهل اسالم منتقل

کند قبل از  می ذکر اهللارحمه گویم: الزم است که این چشم بر هم زدنی که طبري می
حلقوم) باشد، چون رسیدن روح به ي  مرگ) و غرغره (لحظهي  معاینه (هنگام دیدن فرشته

 به صاحب آناي  هرسد (غرغره) هیچ فاید می توبه نمودن در هنگامی که روح به حلقوم
 رساند.  نمی

َ  إِنَّ «: فرماید می حرسول اهللا  َعبِْد، تَْوَ�ةَ  يَلَْقبَُل  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ
ْ
همانا اهللا « .1»ُ�َغرِْغرْ  لَمْ  َما ال

 .»پذیرد روح به حلقومش می بنده را قبل از رسیدني  متعال توبه

  تَاَب  َمنْ «و در روایتی فرمودند: 
َ

ِ  إِىل نْ  َ�بَْل  ا�َّ
َ
ُ  قَبَِل  ُ�َغرِْغرَ  أ هرکس قبل از « .2»ِمنْهُ  ا�َّ

 .»پذیرد می رسیدن روح به حلقومش نزد اهللا توبه کند، اهللا متعال آن (توبه) را از وي

 یادآوري سوم:
این نیست که شروطی را که قبالً براي صحیح بودن صحیح بودن توحید هاي  از شرط

... (چون از ر کدام از) آن به خاطر سپرده شود توحید ذکر گردید، حفظ و یا دالیل (ه
یک سو) چنین چیزي در شرع نیامده، بلکه خالف آن وارد شده است و از سویی دیگر 

 . هاست آن بندگان، تکلیفی مافوق توان و قدرتي  در آن براي همه

                                           
 .١٩٠٣غريهم، صحيح اجلامع، و ابن ماجهو ،والرتمذي أخرجه أمحد -١

 .٦١٣٢غريه، صحيح اجلامع، و مكاحلا أخرجه -٢
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کند که فرمود:  می روایت سخود از معاویه بن الحکم  1امام مسلم در کتاب صحیح
چرانید. در یکی از روزها  کنیزي داشتم که در اطراف کوه احد و جوانیه برایم گوسفند می

ها  انسان با خبر شدم که گرگ یکی از گوسفندهایم را ربوده است. من هم به مانند دیگر
آمدم (ایشان این کار  حبه شدت تنبیه نمودم. سپس نزد رسول اهللا ناراحت شدم و او را 

مرا) گناه بزرگی دانستند. پس گفتم: یا رسول اهللا، آیا (براي کفاره و جبران گناه این 
عملم) او را آزاد نکنم؟ فرمود: او را نزد من آورید. وي را نزد ایشان آوردم. رسول اهللا 

: در آسمان، فرمود من کیستم؟ گفت: تو از او پرسید: خداوند کجاست؟ گفت ح

َها ُمْؤِمنَةٌ «خداوند هستی. پس فرمودند: ي  فرستاده ْعِتْقَها، فَإِ�َّ
َ
او را آزاد کن زیرا مومن « .»أ

 . »است
با توجه به همین چند پرسش، بر آن کنیز حکم ایمان نهاد، بدون آن که  حرسول اهللا 

 ...!و (یا) از وي طلب استدالل نماید در مسایل اصول و فرعیات آن تعمق کند
روایت شده است که فرمود: مردي نزد  تداود از عبداهللا بن ابی اوفی و در سنن ابو

توانم چیزي از قرآن را یاد بگیرم، چیزي به من یاد ده  نمی آمده و گفت: من حرسول اهللا 

، ُسبَْحانَ «که جایگزین آن باشد، فرمودند: بگو:  ِ َمْ  ا�َّ
ْ
، دُ َواحل ِ  اهللاُ وَ  ِ�َّ

َّ
ُ  ،َال �َ إِال ، َوا�َّ ْ�رَبُ

َ
 أ

 
َ

  َحْوَل  َوال
َ

ةَ  َوال   قُوَّ
َّ

ِ  إِال (آن مرد) گفت: یا رسول اهللا، این (اذکار، شکر و سپاس) براي  »بِا�َّ

 َواْرُزقِْ�  ارمَْحِْ�  اللَُّهمَّ «خداي عزیز و بزرگوار است! پس براي خودم چه؟ فرمودند: بگو: 
هنگامی که (آن مرد) برخاست با (انگشتان) دستش این چنین گفت.  .»َواْهِدِ�  واََعفِِ� 

 2»فرمودند: اما به تحقیق این (مرد) دستش را پر از خیر نمود. حرسول اهللا 
را که نماز جز به آن » الفاتحه«ي  این صحابی نتوانست چیزي از قرآن حتی سوره

توانست چیزي  نمی بود کهاش  به سبب عجز و ناتوانییابد، حفظ کند، اما این  نمی صحت
تر هم عذر وي را پذیرفت و او را به چیزي که برایش آسان حرا حفظ کند. رسول اهللا 

                                           
 ).537رواه مسلم ( -1
 .742صحیح سنن ابی داود،  -2



 حقیقت توحید   344

را از وي ننمود ست حفظ اصول و (دانستن) دالیل آنبود راهنمایی فرمود و نه تنها درخوا
 را حفظ کند. » حهالفات«ي  بلکه حتی به او هم نفرمود که حتما باید سوره

را در کشتن آن گروه (از  تخالد بن ولید ي  عجله حبینیم که رسول اهللا  می بلکه
 از دین«و به جاي آن گفتند: » اسالم آوردیم«مردمی) که نتوانستند به درستی بگویند: 

 ، سالم از پدرش نقل1چنان که در صحیح بخارينکوهش نمود. هم» (خود) برگشتیم.
را به ها  آن حذیفه فرستاد (تابن ولید را به سوي بنی خالد حرسول اهللا کند که گفت:  می

بلکه (براي بیان » اسالم آوردیم«نتوانستند به درستی بگویند: ها  آن دین اسالم دعوت کند)
مقصود خود) گفتند: از دین (خود) برگشتیم، از دین (خود) برگشتیم. خالد نیز عجله 

کشت و (شماري را هم) اسیر نمود و به هریک از ما اسیري را) ها  آن کرده و (تعدادي از
م: به خدا سوگند! داد! و سپس دستور داد که هر کدام از ما اسیرش را بکشد! من هم گفت

 حکه به خدمت رسول اهللا کشیم! تا این نمی یک از همراهانم اسیري رانه من و نه هیچ

  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «دو بار فرمود:  حاهللا رسیدیم و ماجرا را براي ایشان بازگو کردیم. رسول 
ُ
بَْرأ

َ
 أ

ا إيَِلَْك    إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  .الَويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  َصنَعَ  ِممَّ
ُ
بَْرأ

َ
ا إيَِلَْك  أ پروردگارا، « »الَويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  َصنَعَ  ِممَّ

من از کاري ... پروردگارا، همانا  جویم می همانا من از کاري که خالد بن ولید کرد بیزاري
 .»جویم می که خالد بن ولید کرد بیزاري

 هایی آن در احادیثی که ذکر نمودیم، تذکر (و پندي) براي غاله تکفیري وجود دارد، 
 ي) را با (ارائهها  آن کنند که اصول و تقریرات و قواعد و مقررات می که دیگران را وادار

هاي) ایشان پاسخ گوید، وي به (پرسشنتواند ... و اگر کسی  دالیل براي آنان بیان کنند
 مومن نیست مگر آن که در ابتدا به بیش از یکصد پرسش پاسخ گوید:ها  آن دیگر در نزد

... حکم فالن (موضوع یا مسأله)  نظرت در مورد فالن (موضوع یا مسأله) چیست؟
آیند تا) در نهایت  می .. معنی فالن (موضوع یا مسأله) چیست؟ و (پیش. چیست؟
کنند که (گاهی) اهل علم و فقه هم از پاسخ دادن با دلیل به آن  می را مطرحهایی  پرسش

                                           
 ).4339رواه البخاري ( -1
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 مانند!!  می عاجز
گروهی (از «گوید:  می به نقل از غزالی 439ي  صفحه» الفتح« 13ابن حجر در جلد 

کنند که هرکس  می روي کردند و عوام مسلمانان را تکفیر نمودند و ادعامسلمانان) زیاده
نداند، (در نزد ایشان) کافر است و به این  اند، شرعی را با دلیلی که خود بر آن نهاده عقاید

اندك از اي  هترتیب رحمت فراگیر خداوند را بر مردم تنگ نمودند و بهشت را خاص عد
 »دانند!!! می متکلمین (که قادر به بیان استدالل شرعی و دینی هستند)

از زمانی که  حرسول اهللا «گوید:  می 61ي  صفحه» المحلی« 1ابن حزم در جلد  
خداوند عزیز و بزرگوار او را براي پیامبري برانگیخت تا هنگامی که (از دنیا) رحلت 

را ها  آن جنگیدند تا به اسالم اقرار کنند و به آن پایبند باشند و می نمودند، پیوسته با مردم
 د که آیا اسالم را با دلیل و استداللپرسی نمی نمود و از آنان هم نمی مکلف به آوردن دلیل

 »گونه بوده است.اسالم (از آغاز) تا به امروز اینتمام (اهل) ي  و شیوه ؛پذیرید یا نه می

 یادآوري چهارم:
به زبان واجب ها  آن اگر حفظ کردن شروط توحید و بیان نمودن :اگر گفته شود 

وفا نموده و به شروط آن نیز  اهللاال إله إال  ... پس چگونه بدانیم که کسی به حق نیست

عمل کرده است و چگونه بتوانیم صفتی را (درك کنیم) که نشان بدهد انسان آن 
 یابد به جاي آورده است؟  نمی صحتها  آن را که ایمان جز بههایی  شرط

گوید) آیا  می اوالً لزومی ندارد و شرط نیست که مردم بدانند (آن انسانی که شهادتین
کند و آیا آن شروط  می عملها  آن ملتزم است؟ و (یا) چه اندازه به »إله إال اهللا ال«به شرط 

 را به بهترین وجه در وجود خویش تحقق بخشیده است یا نه؟
باشد و مردمان حق دخالت در آن  می این (صرفاً مسائل و مواردي) بین بنده و خدایش

کس نیست که در این باره از او بازجویی یا تحقیق هیچي  وظیفهي  را ندارند و در حیطه
 کند. 

یا اعمالی براي مردمان ظاهر نماید که داللت بر نقض شروط توحید یا ها  اما اگر گفته
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درستی به  ... آن وقت خود به خود در عمل نشان داده که توحید را بهبکند ها  آن برخی از
... و به این ترتیب بهانه را به دست  جا نیاورده است یا اینکه نسبت به آن جهل دارد

 دهد تا او را امر به معروف و نهی از منکر کنند. می دیگران
 باید چگونه باشد؟  »ال إله إال اهللا«التزام و عمل نمودن به شروط ي  اما صفت و شیوه

یبند باشد و پا »ال إله إال اهللا«کافی است که انسان در واقع زندگی خویش به شروط 
... و نسبت به طاغوت کراهیت داشته باشد و در راه اهللا به ر و شرك نشود دچار کف

شرح آن گذشت  ا شاید نتواند به خوبی بر طبق آنچه پیشتر... ام دشمنی و پیکار برخیزد
صحت توحید، کفر به طاغوت است و صفت کفر به هاي  به تو بگوید: یکی از شرط

 طاغوت باید با اعتقاد و قول و عمل باشد. 
... و در عبادت تنها به اهللا متعال روي  براي اهللا استاش  چنین دوستی و دشمنیو هم

را به خوبی بر زبان آورد و ها  آن دهد بدون آنکه بتواند می را انجامها  این ... تمامی آورد
(یا) مانند شروطی که قبالً ذکر کردیم به ترتیب بیان نماید. و چه بسا اگر در نزدش بعضی 

گوید: من هم اینچنین هستم  می ... به تو تفصیلی بیان کنیي  توحید را به شیوهاز شروط 
توانم به  نمی ... ولی منگویی  می چه در دل من است سخن... گویی که تو نیز به مانند آن

 .1آراستگی کالم تو سخنم را ادا کنمزیبایی و سرعت و 

به پایان برسانم، ترجیح دادم با ) را ال إله إال اهللاقبل از آنکه این مبحث مهم (شروط 

با عرق و را آن سید قطب که – يه علی اهللاكو ال نز كذلكنحسبه  –کلماتی از شیخ شهید 

                                           
اش خیلی مهارت داشت و بسیار  برایم بیان کردند که مردي از مسلمانان عوام، کفاش بود و در پیشه -1

یک بار به شدت اندوهگین بود و افسوس  .فرستاد بود و خیلی بر او درود می حدوستدار رسول اهللا 
کردید؟ با  ري میگاه براي ایشان چه کادیدم ... به او گفتند: آن را می حخورد که اگر رسول اهللا  می

 ححالتی عوامانه و از روي سادگی گفت: (در آن وقت) زیباترین کفش دنیا را براي رسول اهللا 
 دوختم. می

ي  کس در طریقهاست و هر حاین روش و شیوه و کار و بار او در محبت ورزیدن به رسول اهللا  
  دارد... حخویش تعبیري براي دوستداري رسول اهللا 
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به نگارش درآورد و به خاطر همین مطالب بر سر دار  ال إله إال اهللا خون خویش در مورد

اعدام طواغیت رفت، این مبحث را به پایان برسانم. ما این مطالب را از کتاب سودمند 
آن ي  تا شاید اهللا متعال به وسیله ایم، و دیگر آثار او اقتباس نموده »فی ظالل القرآن«

کنند بر  می در نزد خویش گمانو اند  کسانی را که از راه راست منحرف و گمراه شده
دهند، هدایت نماید. به راستی اهللا  می طریق درست و صحیح هستند و یا کار خوبی انجام

 متعال بر انجام هر کاري که بخواهد، تواناست.
هرکس به شهادتین اقرار نماید، گواهی دهد که معبود به حقی «فرماید:  می سید قطب

شود که وي به شهادتین گواهی  نمی اوست، گفته ي فرستاده حجز اهللا نیست و محمد 
که جز اهللا را آن داده است تا اینکه مدلول و مفهوم این گواهی دادن و مقتضیات و دالیل

اي را جز از سوي اهللا  متعال نباید معبودي دیگر برگزیند و سپس هیچ شریعت و برنامه
 متعال نپذیرد، به جا بیاورد.

ال إله  قرار به شهادتین نیست، بدون آنکه گواهی دادن بهدر این صورت، اسالم تنها ا

ي آن یگانگی الوهیت،  معنی و حقیقت خود را به دنبال داشته باشد که از جمله إال اهللا

یگانگی قیومیت، یگانگی عبودیت و یگانگی راه و جهت است. این اسالم همان است که 
هاي  و امیال نسلی از نسلها  که هويچنین خواسته است و دیگر اسالمی را آن اهللا متعال

اعتبار و فاقد ارزش است. همچنین اسالمی که  بی را خواستار باشد،بدبخت آدمیان آن
 شان در اینجا و آنجاکنند و مزدوران می تصوررا آن اسالمي  امیال دشمنان به کمین نشسته

 َوَمن﴿ فرماید: می متعال نمایند (اسالم نیست و ارزش و اعتباري ندارد.) اهللا می طلبرا آن
ِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ   و« ]٨٥ عمران: آل[ ﴾٨٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرة

او در  و شود نمی شریعت) اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته کسی که غیر از (آئین و
 .»بود آخرت از زمره زیانکاران خواهد

هرکس هرگونه تعدیل و تغییري در این منهج بوجود آورد و تالش کند تو را از منهج 
اصلی خارج سازد، به ناچار امري معلوم در این دین را انکار نموده است و از دین اسالم 
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 مسلمانان است.ي  خارج شده است، اگرچه هزار بار هم به زبان بگوید: از زمره
زندگی است، هرکس از آن پیروي و تبعیت نماید، مومن و اسالم منهجی براي تمام 

داخل در دین اهللا متعال است و اگر کسی حتی در یک حکم هم از غیر آیین اسالم تبعیت 
کند، ایمان را رد نموده و به الوهیت اهللا متعال تجاوز کرده و از دین اسالم خارج شده 

گذارد و مسلمان است؛ چون  می راماسالم احتي  است، هرچند هم اعالم کند که به عقیده
نماید و وي را به  می تبعیت وي از شریعتی غیر از شریعت اسالم ادعاي او را تکذیب

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم ﴿ فرماید: می خروج از دین اسالم دفع نموده است. اهللا متعال
َ
�ۡن أ

گمان شما (مثل ایشان) مشرك اگر از آنان اطاعت کنید بی« ]١٢١ األنعام:[ ﴾١٢١لَُمۡ�ُِ�وَن 
 .»خواهید بود

فراهم را آن همانا هرکس از انسانی در شریعت و قانونی پیروي کند که از پیش خود
به طور قطع  -اگر چه در کاري جزئی و کوچک هم باشد  -آورده و تهیه دیده باشد 

مشرك است. هرچند در اصل مسلمان باشد و سپس چنین کاري را انجام دهد به سبب 
ها گردد، اگرچه بعد از آن مدت می شركي  رود و وارد دایره می اسالم بیروني  آن از دایره

، چون از غیراهللا این اما با وجود ..».ال إله إال اهللان أشهد أ«زندگی کند و با زبان بگوید: 

 قوانین و مقررات دریافت کرده و از غیر اهللا متعال اطاعت نموده، مشرك است.
راستین اسالمی است (و با حرکات هاي  مشکل بزرگی که امروز گریبانگیر جنبش

کند) مصیبتی تجسم یافته در وجود اقوامی از مردمان است که  می حقیقی اسالمی مبارزه
کنند که روزي و روزگاري سرزمین  می زندگی هایی مسلمانانند و در سرزمیني  از سالله

جاها حکومت و و شریعت و آیین اهللا متعال بر آنبوده است  »داراالسالم«اسالم و 
 ها و این اقوام به حقیقیت، اسالم را ترك فرمانروایی نموده است، سپس این سرزمین

جام ارکان و اصول کنند و سران می گویند؛ اما به صورت اسمی، اسالم را اعالن و اظهار می
برند  می شوند؛ هرچند گمان می سازند و با آن بیگانه می اسالم را در عقیده و واقعیت رها

است؛  ال إله إال اهللا که معتقد به اسالم و پیرو آیین اسالم هستند. اسالم، گواهی دادن به
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متعال و یگانه، مجسم و متجلی در اعتقاد به این است که صرفا اهللا  ال إله إال اهللا گواهی

آفریدگار این هستی و متصرف در آن است و او تنها کسی است که بندگان مراسم 
دهند. و اهللا تنها ذاتی است که  می تالش زندگی را فقط براي او انجامي  پرستش و همه

کار و بار سراسر ي  دارند و در برابر فرمانش، درباره می بندگان، قوانین را از او دریافت

با این مدلول و مفهوم  ال إله إال اهللا کنند. و هرکس به ن، خضوع و خشوع میشازندگی

خواهد  می . حال نام و لقب و نسب او هرچه1گواهی ندهد، هنوز داخل اسالم نشده است

در آن پیاده نشده  -با این مدلول و مفهوم  - ال إله إال اهللا باشد. و هر سرزمینی که گواهی

دین ي  ست که با آیین اهللا متعال عبادت ننموده و هنوز به دایرهباشد، در شمار سرزمینی ا
برند که  می اسالم در نیامده است. و امروز در روي کره زمین، اقوامی از مردمان به سر

مسلمانان است و خود نیز از سالله و خاندان مسلمانانند و در آن هاي  شان نامنامهاي
سالم بوده است؛ اما امروز دیگر نه آن اقوام کشورهایی است که روزي و روزگاري داراال

دهند و نه آن کشورها آنگونه که  می -با این مدلول و مفهوم  -را  ال إله إال اهللا گواهی

شایسته اي  گونهکنند (و پروردگار را ب می این مدلول و مفهوم است، خداپرستیي  الزمه
 نمایند).  می پرستش

 که اهللا متعال به مسلمانان صرفا عبادات و مراسم دینییابیم  می به راستی ما در قرآن در
دین ي  دهد، آنگونه که مردم درباره نمی آموزد و به ایشان تنها آداب و اخالق یاد نمی

گیرد و به هر  می ربطی دارند. بلکه قرآن سراسر زندگی مسلمانان را در بر بی چنین تصور
 گردد، می و مکان با آن رو به روآنچه زندگی واقعی مردمان در شرایط مختلف زمان 

 پردازد. می

                                           
سید قطب این باشد که: اگر چنین کند (به ظاهر) داخل اسالم شده است؛ اما داخل شاید مقصود  -1

اسالم حقیقی که به او نفع برساند یا اسالمی که مقصود و مراد شارع باشد، نشده است. اگر الإله 
إالاهللا بگوید، داخل اسالم شده است؛ ولی اگر به مفهوم و مقتضیات آن که قبال ذکر شد، عمل نکند، 

 گردد. طور مستمر صفت و حکم اسالم بر وي اطالق نمیبه 
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پذیرد که  نمی خواهد و نمی اسالمی کمتر از ایني  و اهللا متعال از فرد مسلمان و جامعه
باید به طور کلی بر مبناي این برنامه باشد و با دستور و راهنمایی آن اداره ها  آن زندگی

 اسالمیي  همچنین از جامعه گردد. آشکارا باید گفت: اهللا متعال از فرد مسلمان و
اي  ههایی از منابع گوناگون تهیه نماید؛ مثال برنام پذیرد که براي زندگی خویش برنامه نمی

و اخالق و آداب، از کتاب اهللا متعال  براي زندگی شخصی، عبادات، مراسم مذهبی
سیاسی  اي براي معامالت اقتصادي، اجتماعی، برداشت کند (و سر و سامان دهند) و برنامه

ي  به طور کلی (و بدون استثنا) از هر اندیشهرا آن و دولتی، از کتاب دیگر برگیرند و یا
بشري دیگر تهیه کنند. و اگر چنین نشود، ایمانی و اسالمی در میان نخواهد بود بلکه 

ي  یعنی برنامه -ایمانی و اسالمی وجود نخواهد داشت، زیرا کسانی که چنین کنند 
و به اند  در اصل هنوز ایمان را نپذیرفته -از منابعی جز قرآن تهیه کنند زندگی خود را 

و پیش از هر اند  و هنوز به ارکان اسالم اعتراف و اقرار ننموده اند. ایمان در نیامدهي  دایره

گردد که:  می اي که این معنی از آن پدیدارگواهی اند، را ادا نکرده ال إله إال اهللا چیز گواهی

 رمانروا و قانونگذاري جز اهللا متعال وجود ندارد. حاکم و ف
گویند: به اهللا متعال ایمان دارند؛ اما  می یابیم که می بسیاري از مردم را در این روزگار

و از کسی  استاهللا غیري  برند که ساخته می در همان حال قضاوت را به آیین و شریعتی
ها و کند و تصورات و ارزش نمی و کتابش تبعیت حکنند که از رسول اهللا  می پیروي
گیرند و به این ترتیب غیراهللا را در  می اهللا فران و اخالق و آداب خویش را از غیرموازی

گویند به  در حقیقت با قولی که میها  این و تمام .گردانند می الوهیت پروردگار شریک
یچ معبود به حقی خداي یکتا ایمان دارند متناقض است. و این با گواهی دادن به اینکه ه

 جز خداي یگانه وجود ندارد، سازگار نیست.
که کنند که مسلمان هستند، درحالی می از مردم ادعااي  هست که عدا آورتر آنشگفت

نامد،  می برنامه زندگی خویش را از فالن و فالن، همان کسانی که اهللا متعال ایشان را کور
 پندارند مسلمان هستند. می گیرند و باز با وجود این پیوسته می فرا
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اهللا ي  تواند بگوید که من شریعت و برنامه نمی از بندگان اهللا متعالاي  بنده و هیچ
تر هستم و اگر نمایم یا نسبت به مصلحت مردمان از خداوند متعال آگاه می متعال را رد

م چنین چیزي بگوید، به تحقیق از دایره و چهارچوب دین اسال -به زبان یا عمل  -کسی 
 خارج شده است.

قرار ندادن شریعت اهللا عزوجل و به داوري نپذیرفتن قوانین پروردگار  حاکمایمان، با 
 و یا با عدم رضایت به حکم این شریعت و فرمان قوانین اهللا متعال، مطلقا در یکجا جمع

برند که خودشان و یا دیگران مسلمان هستند هرچند که  می شود. کسانی که گمان نمی
 دهند و فرمانروا نمی قرار اکمآفریدگار جهان را در زندگانی خویشتن ح شریعت

گردانند و یا اینکه هنگامیکه حکم شریعت درباره ایشان پیاده و اجرا گردد، به آن  نمی
 پذیرند، در واقع ادعاي دروغینی دارند و شامل این نص قاطع نمیرا آن خشنود نبوده و

ِ ﴿ فرماید: می شوند. اهللا متعال می ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
آنان در حقیقت  و« ]٤٧ النور:[ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَمآ أ

 .»مؤمن نیستند
بر هر را آن شود تا اینکه ارکان و اصول و موازین نمی انسان هرگز به این دین مومن

که شود درحالی گرداند. و هرگز به این دین مومن نمیالتی حاکم کاري و در هر ح
دیگر یا میزان و معیاري دیگر از قرار داد و اصطالحات اي  هبرناممشاهده کند، تصور و 

بشر وجود دارد و با وجودیکه این نزد وي آمده است و باید قضاوت و داوري خود را 
ي  را نزد برنامه و معیار ساختهاش  نزد آن ببرد، به خویش اجازه دهد که قضاوت و داوري

 بشر ببرد.
اي هم به خویش  مسلمان، هرگز نتواند حتی لحظهست که شخص ا تر آن و شایسته

اجازه دهد که براي انجام ندادن حکمی از احکام دینش یا رکنی از ارکانی که دینش 
 ندهد. رتصور نموده است، عذر بیاورد. و خود را با وجود دینش در مقام دفاع قرا

 از هیچکسرا آن همانا براي فرد مسلمان اصل دین اوست، دینی که اهللا متعال غیر از
شود.  نمی پذیرد و ترازو و معیاري است که ترازو و معیار دیگري همسنگ با آن یافت نمی
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و هرگاه فردي مسلمان براي انجام دادن حکمی از احکام دینش عذر بیاورد، یا خود را با 
کند که  می وجود دینش در مقام دفاع قرار ندهد، درحقیقت اینگونه براي خویش فرض

ازو و معیاري که دینش اقامه نموده است، ترازو و معیار دیگري وجود دارد که غیر از تر
به ناچار باید به آن اعتراف کند و حتی بپذیرد که به آن حکم نماید و داوري و قضاوت 

 را به نزدش ببرد.
به آن  ،و بود و نبود عقیده و ایمان و موضوع در اینجا ارتباط مستقیمی با عقیده دارد

ت و از جهتی دیگر پرتگاه خطرناکی براي انسان مسلمان است که شایسته است وابسته اس
 کند؛ چون آنچه دینش بیان می به آن آگاه شود و همانا این اوست که برایش برنامه طرح

را خواسته است نه دیگري. زیرا در کند، درحقیقت همان چیزي است که اهللا متعال آن می
زیستن وجود داشته ي  ها و عصرها دو قاعده براي اندیشهزماني  تمامی پهنه گیتی در همه

 است:
روایی بوبیت و قیومیت و حاکمیت و فرماناي که اهللا متعال را در الوهیت و ر قاعده

کند که از  می داند و سپس بر این اساس نظامی براي زندگی بر پا می یگانه و واحد
بشر خالی است و طبق همین  الوهیت و ربوبیت و قیومیت و فرمانرواییهاي  خصوصیت

اعتقادي و ي  شود و اندیشه می طرح و نظام در همه چیز به وحدانیت اهللا متعال معترف
هاي اساسی براي زندگی واقعی و  انسانی و اجتماعی و اخالقی و منهجهاي  ارزش

راند، صرفا از اهللا متعال  می و قوانینی را که بر این زندگی حکمها  همچنین شریعت
دهد که هیچ  می گیرد. و اینگونه گواهی نمی کند و از کس دیگري غیر از او می دریافت

 معبود به حقی جز اهللا متعال وجود ندارد.
دیگري وجود دارد که الوهیت و ربوبیت و قیومیت و فرمانروایی و حاکمیت ي  قاعده

شود و یا اینکه با  می نماید و وجود او را به طور کلی در هستی منکر می اهللا متعال را رد
وجود اعتقاد به اهللا متعال دخالت او را بر امور زمین، زندگی مردم، ساختار اجتماعی و 

شود که هر بشري، فرد یا  می کند و مدعی می حاکم بر آن، نفیهاي  و قانونها  شریعت
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الوهیت و ربوبیت و قیومیت و هاي  جماعت، گروه یا طبقه، حق دارد خصوصیت
در زندگی  -به جاي اهللا عزوجل و یا در کنار اهللا عزوجل  -حاکمیت را  فرمانروایی و
گردد،  می شان بر اساس این قاعده بر پاد و به این ترتیب مردمی که زندگیمردم پیاده کن

 دهند. نمی گواهی ال إله إال اهللا به درستی به حقانیت

 هیچگاه در آن واحد جمعباشند و  می جدا از همي  این قاعده و آن قاعده، دو اندیشه
جاهلیت و دیگري اسالم است. بدون در نظر گرفتن ها  آن شوند؛ چون یکی از نمی

-متنوعی که مردم بر جاهلیتهاي  مختلف آن و اوضاع و احوال گوناگون و نامهاي  شکل

اري، دموکراسی یا دیکتاتوري درد یا ملت، کمونیسم یا سرمایهگذارند، حاکمیت ف می شان
 ي هیچ اعتبار و ارزشی ندارد؛ چون همه ها، و شکلها  حقیقت اینگونه نامگذاري. درو..
رسند و آنهم  می اساسی با هم مشترك هستند و در یک نقطه به همي  در یک قاعدهها  آن

پرستش بشر براي بشر و نپذیرفتن الوهیت و ربوبیت و قیومیت و حاکمیت و فرمانروایی 
 اهللا عزوجل به تنهایی است.
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 مقدمه 

ال إله «باشد، یعنی شهادت  می هر دو شهادتي  توحید در برگیرندهي  که کلمهاز آنجا 

باشد، بر من الزم بود پس از  نمی یک از دیگري جداو هیچ »و محمد رسول اهللا إال اهللا

در دو فصل گذشته سخن گفتم، از شهادت  توحیدي  اینکه از شهادت بخش اول کلمه
اي  کلمه واضح گردد که آن نیز تنها وبخش دوم نیز سخن بگویم تا اینکه آشکار و روشن 

 دارد. ، بلکه مقتضیات و الزاماتی در بربر زبان جاري گردد نیست که
خورد، تا  نمی بندگان در پیشگاه اهللا عزوجل در روز قیامت، از جا تکان هاي قدم هرگز

کردید؟ و به پیامبران چه  چه چیزي را عبادت می ینکه از دو مساله از وي سوال شود:ا
 پاسخی دادید؟

، با شناخت و معرفت و ال إله إال اهللاکه جواب سوال اول با محقق گرداندن شهادت 

باشد. و جواب سوال دوم: با محقق گرداندن شهادت محمد  می اقرار و عمل بدان میسر
 گردد.  می و شناخت و معرفت و اقرار و عمل بدان میسر حرسول اهللا 

 رکن اساسی و بزرگ آن و راه راست و پایداريتوحید اولین رکن اسالم و ي  کلمه
کس رسد و هر می هاي پرنعمت بهشت باشد که هرکس در مسیر آن حرکت کند، به باغ می

کس در دنیا بر آن ثابت نباشد، در کند و هر می از آن منحرف گردد به قعر جهنم سقوط
رکن عظیم، وارد باشد؛ و بنده جز با این  نمی روز قیامت بر پل روي جهنم، ثابت قدم

گردد. بنده با  می گردد و با انکار و تکبر ورزیدن در برابر آن، از اسالم خارج نمی اسالم
م آن، به چگونگی عبادت شناسد و با بخش دو می توحید، معبود راي  بخش اول کلمه

کند. دین اسالم همانطور که شیخ االسالم  می جالله، شناخت و معرفت پیدامعبودش جل
بر دو اصل بنا شده است: یکی اینکه اهللا عزوجل به یگانگی و بدون «گوید:  می یهابن تیم

اساس آنچه بر زبان  هیچگونه شریکی عبادت شود و دیگر آنکه اهللا عزوجل بر
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 تشریع کرده، عبادت شود. و این دو اصل در واقع حقیقت این سخناناش  فرستاده

  »و اشهد ان حممدا رسول اهللا ال إله إال اهللاشهد ان «گوییم:  می باشد که می

باشد و شهادتی جلیل و  می اصلی بزرگ -شهادت محمد رسول اهللا  -و این اصل دوم 
 نیست که تنها بر زبان تکرار گشته و از آناي  کلمه بزرگوار است؛ این شهادت مجرد

به  یا وسرایی کنیم و مدیحهنیاز باشیم و تنها پیرامون آن قصائد و اشعاري بسراییم  بی
هایی  آن جشن ر مناجات و اعیاد، برايبرپا کنیم و دهایی  منظور آن همایش و سخنرانی

مقتضیات این شهادت بزرگ نقشی در کرده و پس از آن،  بسندهبرپا کنیم و بدین مقدار 
د. به اهللا و درواقع برنامه حیات و روش زندگی قرار نگیرد و  نباش مان نداشته باشدزندگی

ند که امت ذلیل نشده و تا این حد ضعیف نگشته مگر روزي که این مفهوم عزوجل سوگ
حبس شد. و بلکه ها  شده و در اوراق و کتاب یت زندگی و حیاتش پنهانو اصل، از واقع

احترامی کرده  بی حباکانه جرات کرده و بر سنت رسول اهللا  بی برخی فخرفروشی کرده و
 کنیم چرا که در آن [روایات] موضوع و ضعیف نمی گویند: ما سنت را دریافت می و

باشد. چرا که  می از کفر باطنی و زندقهبرخاسته باشد؛ و این سخنی ظریف و خبیثانه  می
اگر حدیث ساقط شده و سنت ضایع گردد، قرآن نیز ضایع گردیده و نیز تمامی دین 

 گردد.  می ضایع
 باشند، قلت ایمان می و ينظرز مردم که مبتالي به حماقت و تنگبرخی دیگر ا

کند و آنچه غیر معقول باشد،  نمی را قبولگویند: این حدیث معقول نیست و عقل آن می
توانند  نمی باشد که ها می آن هاي که فساد از عقلاند  کنیم؛ و فراموش کرده نمی قبول

 حدیث را بفهمند. 
در قدیم روایتی است که باشد؛ مثال آن  می این مساله از قدیم بوده و حال نیزي  زمزمه

 حاز سنت پیامبرمان  تکه عمران بن حصین درحالی«گوید:  می حسن ذکر کرده و
گفت، مردي به او گفت: اي ابانجید، در مورد قرآن براي ما سخن بگو. عمران به  می سخن

ست و نیز ا در آن نید، آیا برایم از نماز و آنچهک می وي گفت: تو و یارانت قرآن را تالوت
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گویید؟ آیا برایم از زکات در طال و شتر و گاو و اموال دیگر سخن  می ز حدود آن سخنا
باشد.  می از تو پنهانها  آن که پاسخحالیدانم در می راها  این میگویی؟؟ لیکن من پاسخ

در زکات بر ما چنین و چنان فرض کردند. پس از این، آن  حسپس گفت: رسول اهللا 
گوید: آن مرد در  می اهللا عزوجل تو را زنده گرداند. حسنمرد گفت: مرا زنده کردي، 

 .1»که یکی از فقهاي مسلمین شده بود حالتی فوت کرد
باشد و این حقیقتی است که جایگاه ویژه  می آري، ضایع شدن سنت، ضایع شدن دین

ده و بگذرد، ارائه دارا  شکه سخنان تنها واعظی نبود حخود را دارد. براستی رسول اهللا 
اهللا  برنامهرا نفرستادند مگر به منظور محقق گرداندن  حبلکه اهللا عزوجل رسول اهللا 

و متحول گرداندن دین اهللا عزوجل به صورت حقیقتی در زندگی مردم؛  زوجل در زمینع
و  حشود مگر با اطاعت کامل از رسول اهللا  نمی و هرگز این مقصود کامل نشده و واقع

ٰ  فََ� ﴿ فرماید: می شود. اهللا عزوجل نمی با این کامل بلکه ایمان جز َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 ﴾٦٥ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

آیند تا تو را در  نمی سوگند که آنان مؤمن بشماراما، نه! به پروردگارت « ]٦٥ النساء:[
سپس ماللی در دل خود از داوري تو  هاي خود به داوري نطلبند و درگیري اختالفات و

 .»کامالً تسلیم (قضاوت تو) باشند نداشته و
بازگشت به سوي آن، بازگشت به  -باشد  می آري، آن شرط اسالم و حد و مرز ایمان

باشد بلکه  نمی نافله و مستحبامري  –و اطاعت از ایشان  حسوي حکم رسول اهللا 
که امت در آن هایی  ها و ویرانی پراکندگی . میان ایناست مساله وجود ایمان و عدم ایمان

در مورد بازگشت به سوي اي  هبه چپ و راست متمایل است فریادهاي خالصانه و صادقان

                                           
 )٢١٩و ١٦٥، ١٨بري (كاليف  الطرباين)، و١٥٦١اة (كاة، باب ما جتب فيه الزكتاب الزكابوداود،  أخرجه -١

) ٥٤٨و ٧/٢٤٧الثقات (يف  ) وابن حبان١/١٩٢( كاملستدريف  مك)، واحلا١١٧مسنده (يف  الروياينو

 عاصم أيب)  وابن ٢٣٥و ٢٣٤ه واملتفقه (يقالفيف  ) واخلطيب١٦٥، ١١/١٦٤(امل كهتذيب اليف  املزيو

 ).٢٤١هله (أو المكذم اليف  حاديثأيف  بوالفضل املقریأ) و٨١٥الل اجلنة، ظ( ةالسنيف 
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اشهد «شهادت بزرگ و جلیل و توقف در مقتضیات این  ح هدایت رسول اهللاروش و 

ست که این مقتضیات و ا رو امت نیازمند آنرسد. از این می به گوش »ان حممد رسول اهللا

 انهمحبتی صادق حرا حفظ کند، تا اینکه محبتش با رسول اهللا ها  آن تکالیف را شناخته و
 باشد. رد رضایت اهللا عزوجل و رسولش میکه موباشد 

 را شخصی کهکه قوانین آن در قرآن بوده و رهبري آنبراستی براي چنین امتی 
شناسد، عار و ننگ است که حال و وضع آن این  می ین فرستاده بوده و دنیا او راتر بزرگ

امت بداند  ینکهتا ا کند ینم ییرحالت و اوضاع هرگز تغ ینو ا ]1بینیم می باشد. [که امروز
 :دارد که عبارتند از یاتیشهادت مقتض ینکه ا

                                           
هاي دیگر و با داشتن چنان رهبري که  به راستی چه شده که امتی با این ارج و مقام در میان امت -1

 یهر جا آه و فغانپیامش دنیا را دگرگون ساخت، امروز به چنین حالتی گرفتار شود. چه شده که 
؟ آن خون مسلمان است شود یم یختهر یاست، آن آه و فغان مسلمان است؟ چه شده که هرجا خون

رفتن آبرو و  ینشدن خون و از ب یختهر کهیدرحال کند ینم یاريچه شده که مسلمان را مسلمان 
سخن  یند ي بهاز هر جن یشمندانچه شده که امروز علما و اند یند؟ب  یرا م يهتک حرمت ناموس و

شدن خون مسلمان و هتک حرمت  یختهاز ر یريجلوگ ياما برا یستن یمشکل یگرد یاگو گویند یم
نام  یستترور کند یو ناموس و مالش دفاع م ینکه از د یچه شده که مسلمان دهند؟ ینم ییو فتواا

گر باشیم؟ آیا چنین را نظارهمسلمانان  ؟ چه شده که بایستی بنشینیم و ریخته شدن خونگرفته است
ایم و خوار شدهن دور شدیم چنین ذلیل و مان به ما آموخته یا اینکه چون از آخواري و ذلتی را دین

-و اموزهاز تعالیم  کند؟ براستیقتل عام مسلمانان اقدام میهر کافري از هر جایی بلند شده و براي 

مان فاصله گرفته و رویکردمان را تغیر داده و ري گزیدیم و از اصل و اساس عقیدهمان دودینهاي 
ایم. افسوس و ي ماندن خود ماندهایم و منتظر فداکاري دیگران برا ها را به سوي دیگران دوختهچشم

اي مان به ارمغان آورد؟ کجاست عقیدهاي که عزت و سربلندي را برای صد افسوس!! کجاست عقیده
مان نازل ر آن فرشتگان از آسمان براي یاريکه ما را زنده گرداند؟ کجاست توحیدي که به خاط

گذشتیم؟ کجاست  ه خاطر آن میگشتند؟ کجاست توحیدي که به سبب آن از هر چیز با ارزشمان ب
ز نو بازسازي بایستی خود را ا یچ چیز هراسی نداشتیم؟ کجاست... براستیآن از ه رايیقینی که ب

وار حرکت کنیم. بایستی به دیگران نگاه نکنیم و خود را براي زندگی و حیات کنیم. بایستی صحابه
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سخت و دشوار باشد. بر ما به ظاهر اینکه ن را بر خود ترجیح دهیم ولو دیگران قربان کنیم. و دیگرا

روبرو گردیم. آري  حبایستی اهللا متعال را از خود راضی کنیم و در آخرت با افتخار با رسول اهللا 
 تغییر کنیم. (مترجم)  دبای





 
 
 

 مبحث اول:
 حایمان به رسول اهللا 

شخص جز با آن  و اسالمِ است شرط ایمان و حد و مرز اسالم حایمان به رسول اهللا 
شود، بلکه هیچ پیامبري نبوده مگر اینکه اهللا عزوجل از او عهد و پیمان گرفته  نمی قبول

آورده و او را یاري کند،  بود، بایستی که به او ایمانزنده  حکه اگر در زمان بعثت محمد 
کالم اهللا  ینمورد ا در 1 ب و پسر عمویش ابن عباس س که علی ابن ابی طالبچنان

َخَذ  �ذۡ ﴿ :فرماید یاهللا متعال م«: گویند یم ینچنینعزوجل ا
َ
ُ أ لََمآ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ِميَ�َٰق  ٱ�َّ

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ  ۦَءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل مُّ
نَّهُ  قۡ  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ

َ
ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� قَالُٓواْ أ َخۡذُ�ۡم َ�َ

َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
ۚ قَاَل َءأ ْ قَاَل فَ  َرۡرنَا ۠ َمَعُ�م  ٱۡشَهُدوا نَا

َ
َو�

ِٰهِدينَ َن مِّ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  َ�َمن ٨١ ٱل�َّ
ُ
ٰ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ (به  ]٨٢-٨١ عمران: آل[ ﴾٨٢ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ تََو�َّ

مبران (و پیروان آنان) گرفت اپیمان مؤکّد از (یکایک) پی اهللاخاطر بیاورید) هنگامی را که 
(دعوت او موافق با مبري آید و افرزانگی به شما دهم و پس از آن پی که چون کتاب و

وي  دعوت شما بوده و) آنچه را که با خود دارید تصدیق نماید، باید بدو ایمان بیاورید و
بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر این  را یاري دهید. (و

پس فرمان را پذیرائیم. خداوند بدیشان) گفت:  کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم (و
من هم با شما از زمره گواهانم. پس هر که بعد از  (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و

بیرون  اسالم) روي بگرداند، از زمره فاسقان (و پیامبر این (پیمان محکم، از ایمان به
 کافران به انبیاء از اول تا آخر) است. و اهللاروندگان از شرع 

اهللا عزوجل در این آیه خبر داده «گوید:  می در تفسیر این آیه اهللارحمهحافظ ابن کثیر 

                                           
 .)٧٣٣٧، ٧٣٣٣( الطربيتفسري يف  امك -١
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عهد و پیمان السالم علیهتا عیسی  السالمعلیهکه از هر پیامبري که او را مبعوث کرده، از آدم 
و  که رسیدنداي  هکتاب و حکمت عطا کرده و به هر درجها  آن گرفته که هرگاه به یکی از

و علم و  و ایمان آورده و او را یاري کنندد، بایستی که بدپس از آن، پیامبر پس از او آم
نبوتی که به وي عطا شده، او را از اتباع و پیروي و یاري پیامبري که پس از او مبعوث 

 شده، باز ندارد.
خبرمان مان روایت کرده است و سفیان باو امام احمد گفته است: عبدالرزاق براي 

ثابت نقل کرده است: عمر  از شعبی و او از عبداهللا بننموده است که او از جابر و جابر 
-اهللا، من به برادري یهودي از بنیآمد و گفت: یا رسول  حنزد رسول اهللا  بن خطاب

قریظه دستور دادم (که چیزهاي از تورات برایم بنویسد) و او سخنان نادره و پندآمیزي از 
را برایت بخوانم؟ عبداهللا بن ثابت ها  آن فرمایید که ه است. آیا اجازه میتتورات برایم نوش

گفت: من به  سدگرگون شد. آنگاه عمر  حگوید: رخسار رسول اهللا  می ت
پروردگاري اهللا عزوجل و دین اسالم و پیامبري محمد بسنده کرده و خشنودم. عبداهللا بن 

ِي«غم و اندوهش برفت و فرمود:  حگوید: رسول اهللا  می تثابت 
َّ

 لَوْ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل
ْصبَحَ 

َ
تُُموِ�  ا�َّبَْعتُُموُه، ُ�مَّ  ُموىَس  ِ�يُ�مْ  أ

ْ
ي إِنَُّ�مْ  لََضلَلْتُْم، َوتََر� َمِم، ِمنَ  َحظِّ

ُ ْ
نَا األ

َ
ُ�مْ  َوأ  َحظُّ

به میان  والسالمةالصالعلیهجانم در دست اوست، اگر موسی سوگند به آن که « .»انلَِّبيِّ�َ  ِمنَ 
 .  1»او روان شوید و مرا به حال خود واگذارید، گمراه خواهید شد و به دنبال شما بیاید

اهللا عزوجل و خاتم االنبیاء، اوست که تا روز قیامت امام ي  بنابراین محمد فرستاده

                                           
ابن و )١٠/٣٣١(و )٦/١١٣(مصنف يف  عبدالرزاقو )٤/٢٥٦(و )٣/٤٧٠( يف مسنده أخرجه أمحد -١

 بونعيمأ) و١٣٣٩آداب السامع (و يخالق الراواجلامع أليف  ) واخلطيب٨٨فضائل القرآن (يف  الرضيس

رجاله رجال و ،الطرباينو رواه أمحد): ١/٤٢٠املجمع (يف  اهليثميقال  .)٣٥٧١( ةمعرفة الصحابيف 

 هو ضعيف.و ن فيه جابرا اجلعفیأال إالصحيح، 

 )، وصحيح اجلامع٦/٣٧رواء (اإليف  األلباينحسنه و شواهد يتقوی هبا: لذا قواهقلت: وللحديث 

 ).١/٢١٢) وجممع الزوائد (٢/١٠٠راجع علل الدار قطنی (و
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این  باشد و بر می اعظم در هر عصري بوده که اطاعت از او واجب و مقدم بر تمامی انبیاء
جا جمع بودند که تمامی انبیاء در آنزمانی در شب اسراء حاساس است که رسول اهللا 

آمدن اهللا عزوجل  در محشر، به هنگام شفیع حبودند. و همچنین رسول اهللا ها  آن امام
ي  و آن مقام محمودي است که تنها شایسته باشد می براي قضاوت در میان بندگانش

ن اولوالعزم از آن عدول کرده تا به رسول اهللا والرسانبیاء و در محشر اوست؛ مقامی که 
 .1»باشد می حگردد چرا که این مقام مخصوص محمد رسول اهللا  می منتهی ح

  صي نقلی و عقلی بر وجوب ایمان به رسول اهللا ادله
باشد. و هللا الحمد و  می حنقلی و عقلی بسیاري بر وجوب ایمان به رسول اهللا ي  ادله
 المنه. 

 عبارتند از:  حاز جمله دالیل قرآنی در وجوب ایمان به رسول اهللا 

 دالیل قرآنی:

ِ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ َوَ�َ�ٰ ب
َ
ِ َوأ ن ٧٩َشِهيٗدا  ٱ�َّ  ٱلرَُّسوَل يُِطِع  مَّ

َطاَع 
َ
ۖ َ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا  ٱ�َّ

َ
ٰ َ�َمآ أ ما شما را به « ]٨٠-٧٩ النساء:[ ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

گواه (بر تبلیغ تو  اهللاکافی است که  و ایم مبري براي (هدایت همه) مردم فرستادهاعنوان پی
 اهللاحقیقت از مبر اطاعت کند، دراو پذیرش یا عدم پذیرش آنان) باشد. هر که از پی

ده بدان دستور دا اهللادهد که  نمی مبر جز به چیزي دستوراعت کرده است (چرا که پیاطا
 هر که (به اوامر و از آن نهی کرده باشد) و اهللاکند که  نمی جز از چیزي نهی و باشد

باك نداشته باش) ما شما را به عنوان  نواهی تو) پشت کند (خودش مسؤول است و
 .»بس) (بلکه بر رسوالن پیام باشد وایم  آنان نفرستاده نگهبان (اعمال) مراقب (احوال) و

                                           
 ).1/357انظر: تفسیر ابن کثیر ( -1
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ْ ﴿ فرماید: می و نیز ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ  ٱۡعلَُمٓوا َما َ�َ َّ�

َ
�

مبر فرمانبرداري کنید و (از مخالفت ااز پی و اهللاز « ]٩٢ املائدة:[ ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ رَُسوِ�َا 
مبر روي او پی اهللا(از فرمان  اگر مبر) خویشتن را برحذر دارید. واو پی اهللافرمان 

رساندن  روشنگر (و مبر ما تنها تبلیغ آشکار وابرگرداندید و) پشت کردید، بدانید که بر پی
 .»بس توضیح کامل احکام) است و فرمان و

دٞ ﴿ فرماید: می و َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  الفتح:[ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

 و سرسخت کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و و است اهللامحمد فرستاده « ]٢٩
  .»دلسوزند نسبت به یکدیگر مهربان و

َها  قُۡل ﴿ فرماید: می و ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱَ�ٰٓ اي « ]١٥٨ األعراف:[ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا �َّ

سیاه  عجم و به سوي جملگی شما (اعم از عرب و اهللا مبر! (به مردم) بگو: من فرستادهاپی
  .»سرخ) هستم زرد و سفید و و

ا﴿ فرماید: می و َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  مَّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ِ ٱَ�َن ُ�َمَّ  ﴾َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ

نه دیگري) نبوده (تا  سبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید ومحمد پدر (نَ« ]٤٠ األحزاب:[
رابطه  است (ومبران اآخرین پی و اهللابلکه فرستاده  ازدواج با زینب براي او حرام باشد) و

  .»رهبري است) او با شما رابطه نبوت و
ْ  َٔ َ� ﴿ فرماید: می و ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ�  ۚ نَزۡ�َا

َ
ایمان بیاورید به « ]٨ التغابن:[ ﴾أ

 را براي روشن کردن راه سعادت دنیا وآن نوري که (قرآن نام دارد و مبرش واو پی اهللا
  .»ایم نازل کرده ها) انسان آخرت شما

ِ  َٔ َ� ﴿ فرماید: می و  ب
ْ ِ اِمُنوا ِّ  ٱ�َِّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يُۡؤِمُن ب  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

مبر اآن پی اش، فرستاده و اهللاپس ایمان بیاورید به « ]١٥٨ األعراف:[ ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهتَُدوَن 
 .»هایش دارد. از او پیروي کنید تا هدایت یابید به سخن و اهللاي که ایمان به نخواندهدرس 

آورند، تهدید کرده و وعید  نمی ایماناش  و اهللا عزوجل کسانی را که به او و فرستاه
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ِ  َوَمن﴿ فرماید: می داده و ِ لَّۡم يُۡؤِمۢن ب ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َسعِٗ��  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
آ أ  الفتح:[ ﴾١٣فَإِ�َّ

مبرش ایمان نداشته باشند (کافرند و) ما براي کافران آتش او پی اهللاکسانی که به « ]١٣
 .»ایم فروزانی را تهیه دیده سوزان و

 آیات قرآن در این مورد بسیار بیشتر از آنند که در شمارش آیند.

 دالیل نبوي
 از: است عبارت حو از جمله دالیل نبوي بر وجوب ایمان به رسول اهللا 

ِي«فرمودند:  حرسول اهللا 
َّ

دٍ  َ�ْفُس  َواذل   �ِيَِدهِ، ُ�َمَّ
َ

َحدٌ  يب �َْسَمعُ  ال
َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ ْ
 األ

،   َ�ُهوِديٌّ
َ

، َوال اِ�ٌّ ِي يُْؤِمنْ  َولَمْ  َ�ُموُت  ُ�مَّ  نرَْصَ
َّ

رِْسلُْت  بِاذل
ُ
  بِِه، أ

َّ
ْصَحاِب  ِمنْ  اَكنَ  إِال

َ
 .1»انلَّارِ  أ

سوگند به ذاتی که جانم در اختیار اوست، هر فردي از این امت چه یهودي و چه «
 . »شود می نصرانی که خبر رسالت مرا دریافت کند و بدون ایمان بمیرد، وارد جهنم

در این حدیث نسخ تمامی شرایع «گوید:  می امام نووي در مورد این حدیث شریف
باشد و مفهوم این حدیث بر آن داللت دارد که  می حگذشته با رسالت پیامبر ما محمد 

 باشد و این مساله در اصول مطرح می هرکس دعوت اسالم به او نرسیده باشد، معذور
نکه باشد و اهللا اعلم. و ای نمی اساس قول صحیح قبل از تبلیغ شرع، حکمی باشد که بر می

 « فرمودند: حرسول اهللا 
َ

َحدٌ  يب �َْسَمعُ  ال
َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ ْ
کس از این امت در هر«یعنی:  »األ

 که خبر رسالت مرا بشنود. »مان من و پس از من تا روز  قیامت،ز
اطاعت کنند و تنها بدین  حواجب است که از رسول اهللا ها  آن ي بدین ترتیب بر همه

باشد، چرا که ها  آن براي غیر تا هشدارياند  حدیث ذکر شدهسبب یهود و نصاري در 
که کتاب دارند این باشد، به ها  این وضعیتکه باشند، زمانی می یهود و نصاري اهل کتاب

باشد. و  می واجبها  آن بر حطریق اولی کسانی که کتاب ندارند، اطاعت از رسول اهللا 

                                           
 ).١٥٣( ح يالنب ةبرسال اإليامن، باب وجوب اإليامنتاب كيف  أخرجه مسلم -١
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 .1اهللا اعلم
آمده است که رسول  اند، روایت کرده سابوهریره  حدیثی که بخاري و مسلم از و در 

نِْبيَاءِ  َوَمثََل  َمثَِ�  إِنَّ «فرمودند:  حاهللا 
َ
ْحَسنَهُ  بَيْتًا َ�َ�  رَُجٍل  َكَمثَِل  َ�بِْ�، ِمنْ  األ

َ
مْجَلَُه، فَأ

َ
  َوأ

َّ
 إِال

ُ، َوَ�ْعَجبُونَ  بِِه، َ�ُطوفُونَ  انلَّاُس  فََجَعَل  َزاِوَ�ٍة، ِمنْ  بَلِنَةٍ  َموِْضعَ 
َ

 َهِذهِ  وُِضَعْت  َهالَّ  َوَ�ُقولُونَ  هل
نَا: قَاَل  اللَِّبنَُة؟

َ
نَا اللَِّبنَةُ  فَأ

َ
همانا مثل من و پیامبران قبل از من، مثال « .2»انلَِّبيِّ�َ  َخاتِمُ  َوأ

گرداند. به جز جاي یک  می را آراسته و نیکوسازد و آن می رااي  همردي است که خان
گویند:  می کنند و می را تحسینگردند و خوبی آن می آن؛ مردم گرد آني  گوشهخشت در 

فرمودند: من همان خشتم  حآن خشت چرا در جاي خود نهاده نشده است؟ رسول اهللا 
 .»و منم آخرین پیامبران

بر سایر انبیاء و اینکه اهللا  حاین حدیث یا این مثال، فضل و برتري رسول اهللا  
و با او شرایع کامل شده را و پایان داده  تاده شدن انبیاء را ختم کردهعزوجل با او فرس

 3بیان کرده است.

ْسَماءً  يِل  إِنَّ «فرمودند:  حو رسول اهللا  
َ
نَا: أ

َ
ٌد، أ نَا ُ�َمَّ

َ
مْحَُد، َوأ

َ
نَا أ

َ
ي الَْمايِح  َوأ ِ

َّ
 َ�ْمُحو اذل

 ُ ُ�ْفَر، يب ا�َّ
ْ
نَا ال

َ
َارِشُ  َوأ

ْ
ي احل ِ

َّ
نَا ، ىلَعَ قََدِ�  انلَّاُس  ُ�رَْشُ  اذل

َ
َعاقُِب، َوأ

ْ
َعاقُِب  ال

ْ
ي َوال ِ

َّ
 لَيَْس  اذل

َحدٌ  َ�ْعَدهُ 
َ
من اسمائی دارم: محمد، احمد، ماحی یعنی کسی که اهللا عزوجل به « .4»أ
شوند و  می برد و حاشر یعنی کسی که مردم بعد از او حشر می او کفر را از بیني  وسیله

 . »باشد نمی که پس از او هیچ پیامبريعاقب یعنی خاتم پیامبران 

                                           
 ).1/188(صحیح ملسم بشرح النووي  -1

ونه خاتم كر كتاب الفضائل باب ذكمسلم و )٣٥٣٥تاب املناقب، باب خاتم النبيني (ك، البخاري أخرجه -٢

 .)٢٢٨٦النبيني (

 .ةداراملعرف .) ط٦/٥٥٩( فتح الباريانظر:  -٣

تاب كمسلم و )٤٨٩٦(و )٣٥٣٢سامء رسول اهللا (أيف  تاب املناقب باب ما جاءك البخاري أخرجه -٤

 اللفظ له.و )١٢٥) (٢٣٥٤سامئه (أيف  بابالفضائل 
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از ثوبان روایت کردند  1این مساله را حدیثی که احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاکم

يِت  يِف  َسيَُكونُ  َو�ِنَّهُ «فرمودند:  حکند که رسول اهللا  می تاکید مَّ
ُ
ابُونَ  أ  لُكُُّهمْ  ثََالثُوَن، َكذَّ

نَّهُ  يَْزُ�مُ 
َ
� ، نَا نيَِبٌّ

َ
  انلَِّبيِّ�َ  َخاَ�مُ  َوأ

َ
نفر دروغگو در امت من خواهند آمد  30. «»َ�ْعِدي نيَِبَّ  ال

که هر کدام مدعی نبوت هستند ولی من خاتم پیامبران هستم و پس از من پیامبري 
 . »نخواهد آمد

 َ�نُو اَكنَْت «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  ساز ابوهریره  2و در صحیحین 
اِ�يَل  نِْبيَاُء، �َُسوُسُهمُ  إرِْسَ

َ
، َخلََفهُ  نيَِبٌّ  َهلََك  لُكََّما األ بنی اسرائیل را « .»َ�ْعِدي نيَِبَّ  الَ  َو�ِنَّهُ  نيَِبٌّ

شد،  می جانشین او کرد پیامبري دیگر می گاه پیامبري فوتکردند، هر می پیامبران رهبري
 .»ولی بعد از من، پیامبري نخواهد آمد

و نیز  باشد می حو از جمله احادیث جامعی که بیانگر فضل و برتري رسول اهللا 
ادن بر تمامی انبیاء گرامی داشته و به بیانگر آن است که اهللا عزوجل ایشان را با برتري د

فرستاده است و ایمان به او و تصدیق و (و نه تنها بخشب از آنها) مردم  سوي همه
ا آن از جانب پروردگارش آمده، فرض کرده است، حدیثی اطاعت از او را در هر آنچه ب

لُْت «فرمودند:  ح روایت کرده است که رسول اهللا ساست که امام مسلم از ابوهریره   فُضِّ
نِْبيَاءِ  ىلَعَ 

َ ْ
ْعِطيُت : �ِِستٍّ  األ

ُ
لَكِِم، َجَواِمعَ  أ

ْ
ِحلَّْت  بِالرُّْعِب، َونرُِصُْت  ال

ُ
َغنَائُِم، يِلَ  َوأ

ْ
 يِلَ  وَُجِعلَْت  ال

رُْض 
َ ْ
رِْسلُْت  َوَمْسِجًدا، َطُهوًرا األ

ُ
  َوأ

َ
َلِْق  إِىل

ْ
با شش خصلت بر « .3»انلَِّبيُّونَ  يب وَُخِتمَ  اَكفًَّة، اخل

                                           
) وابن ماجه ٤٢٥٢دالئلها (و ر الفتنكاملالحم، باب ذو تاب السننك) وابوداود، ٥/٢٧٨( أخرجه أمحد -١

سامء عن أ أيبعن  ةقالب أيب) من طريق: ٤/٤٩٦م (ك) واحلا٣٩٥٢ون من الفتن (كتاب الفتن، باب ما يك

 ).١٦٨٣( ةراجع الصحيحو ةقالب أيب) من طريق ٢٨٨٩صحيح مسلم (يف  صلهأو ثوبان مرفوعا 

مارة تاب اإلك) ومسلم، ٣٤٥٥ارسائيل ( ير من بنكنبياء، باب ما ذحاديث األأتاب ك البخاري أخرجه -٢

 ).١٨٤٢ول (ول فاألاخللفاء األ ةباب وجوب الوفاء ببيع

 ).٥٢٣تاب املساجد ومواضع الصالة (كرواه مسلم،  -٣
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به من جوامع الکلم (کلماتی مختصر و پرمعنا) داده شده  :انبیاء دیگر برتري داده شدم
زمین برایم  .غنایم جنگی برایم حالل شد .ام و با رعب، ترسیدن دشمنان یاري شده .است

فرستاده شدم و با من پیامبران ختم و  همه مردمطاهر و جاي نماز قرار داده شده و براي 
 . »پایان یافتند

 و اینچنین است و احادیث در این باب بسیارند.
دین را کامل کرده و با او نعمتش  حبنابراین اهللا عزوجل با مبعوث کردن رسول اهللا 

که بعد  یکمالي  ا تمام کرده است. و اهللا عزوجل او را با دینی فرستاده که افراد را به قلهر
س و و جن ها رنگ رساند؛ با دینی که تمامی بشریت را با انواع می از آن کمالی نیست،

شان، مخاطب قرارداده است؛ با دینی که اهللا عزوجل با آن سعادت و رستگاري در لغات
تضمین کرده است؛ با دینی که اهللا عزوجل با آن تمامی ادیان را ختم دنیا و آخرت را 

ایمان به  ها، این اساس، بر تمامی انسان ها را منسوخ کرده است. بر رسالتي  کرده و همه
را واجب قرار داده است و  هاترسالي  همهي  صاحب این رسالت پایانی و خاتمه

 بشریت را به بازگشت به سوي او و دینش امر کرده است. 

ْ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل ِطيُعوا
َ
َ َوأ  ]١٣٢ عمران: آل[ ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

مرحمت قرار  آخرت) مورد رحمت و مبر اطاعت کنید تا که (در دنیا واو پی اهللاز  و«
 .»گیرید

دینی است که براي بشریت دینی  حبلکه اهللا عزوجل تبیین فرمودند که دین محمد 

يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ فرماید: پذیرد، اهللا عزوجل می نمی ، که با آن دینداري کنندغیر از آن
کسی که  و« ]٨٥ عمران: آل[ ﴾٨٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ 

او در آخرت از  و شود نمی شریعت) اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته غیر از (آئین و
 .»زمره زیانکاران خواهد بود

َها  قُۡل ﴿ فرماید: می و نیز اهللا عزوجل  ُّ�
َ
ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱَ�ٰٓ� ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
به  اهللامبر! (به مردم) بگو: من فرستاده ااي پی« ]١٥٨ األعراف:[ ﴾ۡ�
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سرخ) هستم.  زرد و سفید و سیاه و عجم و سوي جملگی شما (اعم از عرب و
  .»زمین از آن او است وها  آسمان که پروردگاري

فرماید: اي  می حاهللا عزوجل به پیامبرش محمد «: 1گوید می اهللارحمهامام طبري 

ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل ﴿ محمد، براي تمامی مردم بگو: اهللا عزوجل ي  من فرستاده ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا �َّ
شما هستم. نه اینکه به سوي برخی از شما فرستاده شده باشم. آنطور که ي  به سوي همه

ها  آن یک ازو هر شدند می برخی از مردم فرستادهبه سوي تنها پیامبران قبل از من بودندو 
اما رسالت من به سوي برخی از شما نیست بلکه به سوي  اند. فرستاده شده اینچنین

 »شماست.ي  همه

 شهادت و گواهی تورات و انجیل:
رساند، شهادت تورات و  می را حو از جمله دالیلی که وجوب ایمان به رسول اهللا 

 فرماید: می اعرافي  باشد؛ اهللا عزوجل در سوره می اهللا عزوجلانجیل به بعثت و نبوت 

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ ِ�ۡ 

 ِ ُمرُُهم ب
ۡ
ّيَِ�ِٰت ٱَوُ�ِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ  ﴾ۡ�ََ�ٰٓ�َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ
کنند  می دهم به) کسانی که پیروي می رحمت خود را اختصاص ه(به ویژ« ]١٥٧ األعراف:[

وصف او را)  داند و نمی نوشتن بر امی که (خواندن واممحمد مصطفی) پی اهللاز فرستاده (
از کار زشت  دهد و می یابند. او آنان را به کار نیک دستور می انجیل نگاشته در تورات و

 . »دساز می ها را بر آنان حرام یناپاک نماید و می شان حاللرا برايها  و پاکیزه داردبازمی
َمۡرَ�َم َ�ٰبَِ�ٓ  ۡ�نُ ٱقَاَل ِعيَ�  �ذۡ ﴿ فرماید: می صفي  و نیز اهللا عزوجل در سوره

ٰٓءِيَل إِّ�ِ رَُسوُل  ِ ٱإِۡسَ� ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديَّ ِمَن  �َّ َصّدِ ِ� مِۢن  �َّۡوَرٮٰةِ ٱإَِ�ُۡ�م مُّ
ۡ
ۢ� بِرَُسوٖل يَأ َ َوُمبَّ�ِ

ۡ�َدُ  ۥٓ ۡسُمهُ ٱَ�ۡعِدي 
َ
خاطرنشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: اي  و« ]٦ الصف:[ ﴾أ

توراتی را که پیش از من آمده است  به سوي شما بوده و اهللابنی اسرائیل! من فرستاده 
                                           

 ) ط السالم. ٥/٣٦٦٥، (الطربيتفسري  -١
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 .»دهم می نام او احمد است، مژده آید و می مبري که بعد از منابه پی و کنم می تصدیق
روایت کرده، آمده است  تی که امام بخاري از عطاء بن یسار و در حدیث صحیح

را مالقات کردم و بدو گفتم: سیرت  ت گوید: عبداهللا بن عمرو بن عاص می که عطاء
در تورات چگونه بیان شده است؟ گفت: به اهللا عزوجل سوگند، برخی از  حرسول اهللا 

تورات عیناً مانند صفات ایشان در قرآن بیان شده است، چنانچه  در حصفات رسول اهللا 
اي نبی، ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و ترساننده و محافظ [گوید:  یم تورات

که افزاید  می ام (و ایم؛ تو بنده و رسول من هستی، تو را متوکل نام نهاده افرادي قرار داده
را با  يو بد اندازد یسر و صدا به راه نمو در بازارها  آن پیامبر) بدخو و سنگدل نیست

 میراند ی. و اهللا عزوجل او را  نمگذرد یو از آن در م بخشد یبلکه م دده یجواب نم يبد
ال إله  عنیی) یدتوح ي ها (کلمه و آن نکند یتاو هدا ي یلهملت گمراه را به وس کهیتا زمان

 .1]»باز ننمایدمهر زده را يها کور و قلب يها آن چشم ي یلهبه وس یند،إال اهللا نگو

 دالیل عقلی: 
ین این تر بزرگ باشند و چه بسا که می بسیار حدالیل عقلی بر صدق رسالت محمد 

داللت داشته و  حمعجزات و براهین قاطعی باشد که بر صدق نبوت رسول اهللا  ،دالیل
ین این معجزات، معجزه تر بزرگ را تایید کرده است؛ تردیدي نیست کهها  آن اهللا عزوجل

 باشد.  می ست، یعنی قرآنا جاویدانی که تا روز قیامت باقی
ي  و نشانه حبزرگ و جاوید رسول اهللا ي  براستی که قرآن کریم معجزه ،آري

یلی بر باشد. تا اینکه دائما دل می عصرهاي  جاویدان نبوت ایشان در گذر زمان و همه
آن حجتی رسا و بلیغ و دلیلی ثابت و معصوم و محفوظ و  صدق نبوتش باشد. براستی

                                           
) ٤٨٣(برقم  أخرجهيضا أو )٢١٢٥سواق (األيف  الصخب يةراهكتاب البيوع، باب ك، البخاري أخرجه -١

) من ١/٣٦٧الدالئل (يف  البيهقي)  و٦مسنده (رقميف  يالدارام أخرجهو ،ومن حديث عبداهللا بن عمر

 ).٤/٤٠٣راجع الفتح (و حديث عبداهللا بن سالم
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را از تحریف و تبدیل بر عهده گرفته است. و نعمتی باقی است و اهللا عزوجل حفاظت آن
در آن تغییر نکرده و حرفی از آن دگرگون و تبدیل نشده است. اهللا اي  کلمه بدین سبب

ۡ�َا ﴿ فرماید: می عزوجل ما خود قرآن « ]٩ احلجر:[ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  رَ ٱّ�ِكۡ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 را از دستبرد دشمنان وتا روز رستاخیز آن باشیم (و می خود ما پاسدار آن وایم  را فرستاده

 .»داریم) می مصون تبدیل زمان محفوظ و از هرگونه تغییر و
را تواند آن نمی کسیرا بر عهده گرفته باشد، هرگز اهللا عزوجل حفاظت آنو آنچه 

ضایع گردانده و بدو ضرري برساند. بلکه اهللا عزوجل بشریت را در طول تاریخ به مبارزه 
 طلبیده است و پیوسته این مبارزه طلبی و تحدي تا روز قیامت ادامه خواهد داشت که اگر

 را نیز بیاورند. اهللا عزوجلن قرآن شک و تردیدي دارند مثل آنتوانند و در ای می

�ُس  ٱۡجَتَمَعِت لَّ�ِِن  قُل﴿ فرماید: می نُّ وَ  ٱۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ٱۡ�ِ تُوا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َ

ۡ
َ� يَ�

جملگی  بگو: اگر همه مردمان و« ]٨٨ اإلرساء:[ ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظهِٗ��  ۦبِِمۡثلِهِ 
 دلربا وهاي  که همچون این قرآن را (با این شیوه متّفق شوند بر این پریان گرد آیند و

ارائه دهند، هرچند هم  را بیاورند ود مانند آنتوانن نمی معانی زیبا بسازند و) بیاورند،
معجزه  و اهللامددکار برخی دیگر شوند (چرا که قرآن کالم  برخی از ایشان پشتیبان و

یدگان چنین چیزي ساخته هرگز از معلومات محدود آفر جاویدان آفریدگار است و
 .»نیست)

یف و دشواري تخف در راستايو چون از آوردن مثل قرآن عاجز ماندند، اهللا عزوجل  

مۡ ﴿ تخفیف داده و فرمودند: آوردن مثل قرآن، به آنان
َ
ٮُٰهۖ ٱَ�ُقولُوَن  أ تُواْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ  ۡ�َ�َ

ۡ
قُۡل فَ�

 نزول فرشتگان باالتر درخواست گنج رایگان واز  بلکه (مشرکان پا« ]١٣ هود:[ ﴾ۦّمِۡثلِهِ 
را به دروغ به کرده است و) آن گویند: (محمد خودش قرآن را تألیف می گذارند و) می

ا (هم) ده دهد! بگو: (اگر این قرآن را انسانی چون من نوشته است) شم می خدا نسبت
 . »براي ما) بیاورید را (بنویسید وسوره دروغین همانند آن

از این مقدار هم عاجز ماندند، اهللا عزوجل این تحدي و مبارزه طلبی را تا  و چون



 حقیقت توحید   374

ُكنُتۡم ِ�  �ن﴿ باشد و فرمودند: می آخرین حد آن تخفیف دادند و این اوج اعجاز قرآن
تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ 

ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ْ وَ  ۦَرۡ�ٖب ّمِمَّ ِ ّمِن ُدوِن  ُشَهَدآَءُ�م ٱۡدُعوا إِن ُكنُتۡم  ٱ�َّ

ْ  فَإِن ٢٣َ�ِٰد�َِ�  ْ َولَن َ�ۡفَعلُوا اگر درباره آنچه بر بنده خود « ]٢٤-٢٣ البقرة:[ ﴾لَّۡم َ�ۡفَعلُوا
 ارائه دهید) و را بسازید (واي همانند آن دودلی هستید، سوره دچار شک و ایم، نازل کرده

دهد) فرا خوانید (تا بر صدق چیزي  می (که بر صدق قرآن گواهی هللاگواهان خود را بجز ا
اگر  درستکارید. و دانید، شهادت دهند) اگر راستگو و  می همسان قرآنش اید و که آورده

  .»هرگز نخواهید توانست نتوانستید که چنین کنید و
با  داشتند و  بسیار عجیب است که مشرکانی که در مکه از راه اهللا عزوجل باز می

از دعوت اش  داشتن فرستادهورزیدند و هیچ راهی را براي باز می رسولش دشمنی و عناد
ترسیدند و به سبب هیبت و جالل و زیبایی آن،  کردند، از قرآن می نمی به سوي اهللا رها

ْ لَِ�َٰذا ﴿ گفتند: می نیز از شنیدن آن هراس داشتند و برخی به برخی دیگر َ� �َۡسَمُعوا
ْ وَ  ٱۡلُقۡرَءانِ  در  و گوش به این قرآن فرا ندهید« ]٢٦ فصلت:[ ﴾٢٦�ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبوَن  ٱۡلَغۡوا

 جنجال کنید (تا مردمان هم قرآن را نشنوند و جار و سرائی وهنگام تالوت) آن یاوه(
 .»مجال اندیشه درباره مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما پیروز گردید

گفتند: اوضاع را مشوش و در هم آمیخته کرده و  می واقع به یکدیگربدین معنا که در 
و هیاهو و سر و صدا کنید و ساکت برسد.  ها گوش نگذارید که صدا و نداي قرآن به

را کند و هرکس که آن می را اسیر هالکه آن، قلوب را دگرگون کرده و عقنمانید، چرا 
برسد، جالل و  ها گوش نداي قرآن بهشود. و اگر  می گوش کند به سوي آن سرازیر

 پاشد.  می عظمت قرآن، عناد کبر در قلوب را از هم
 ذکر کرده وبراي ما امام عبدالرحمن بن ناصر السعدي در مورد این آیه تفسیر زیبایی 

اهللا متعال از روي گردانی کافران از قرآن و توصیه یکدیگر به روي برتافتن از «: 1گوید می

                                           
 .٢٦ريم الرمحن، لسورة فصلت، كتيسري ال -١
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ِينَ  َوقَاَل ﴿ فرماید: می ودهد  می آن خبر ْ لَِ�َٰذا  ٱ�َّ ْ َ� �َۡسَمُعوا و کافران  ﴾ٱلُۡقۡرَءانِ َ�َفُروا
و گوش دادن به آن و از گفتند: با گوش ندادن به قرآن از آن روي بگردانید و از توجه 

د یا اینکه را شنیدیرا آورده به شدت پرهیز کنید و اگر به طور اتفاقی آنکسی که آن

ْ وَ ﴿ را شنیدید، با آن مخالفت کنیدسوي احکام آندعوت به  فایده  بی و سخن ﴾�ِيهِ  ٱۡلَغۡوا
ه ندهید کس اجازآور بگویید و به هیچبلکه سخن مضر و زیان ،در اثناي شنیدن آن بگویید

. و نیز با زبان و این زبان حالش بود را بیان نماید.که براي شما قرآن بخواند یا مفاهیم آن

شاید اگر چنین  ﴾لََعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبونَ ﴿ گفتند: می گردانی از قرآن چنینروي قال در مورد
حق و ترین  و واضح اهی و شهادتی از جانب دشمنان استو این گو .کنید، پیروز شوید

همان است که دشمنان به آن گواهی دهند، پس دشمنان گواهی دادند که تنها ها  حقانیت
ست که از او روي برتابید و ا را آورده است، اینراه پیروزي شما بر کسی که حق 

در هنگام تالوت ها  آن شان این است که اگریکدیگر را به این سفارش کنید. مفهوم سخن
و بلکه به آن گوش فرا دهند، پیروز  د و جار و جنجال به راه نیندازندسرایی نکننقرآن یاوه

گردد، این چیزي است  نمی لوبنخواهند شد؛ چون حق همواره چیره و پیروز است و مغ
 دانند.  می راکه اهل حق و دشمنان حق آن

ها  آن که جمع بزرگی از قریش از جمله بزرگان و سرانحالیدر 1،در سال پنجم بعثت
شروع به  حخارج شدند. رسول اهللا  وي حرمبه س حرسول اهللا در حرم جمع بودند، 

 این سوره را تالوت حکردند. آنگاه که رسول اهللا ها  آن نجم در میاني  تالوت سوره
کالمی زیبا و دلکش شنیدند، ها  آن و طنین افکند ها گوش کردند آواز و نداي قرآن در می

خود گشته و به  بی کالمی که هیچ سخنی به محتوا و زیبایی آن نشنیده بودند. لذا از خود
داده و در این میان هیچ چیز به  نجم گوش فراي  خیره شدند. همه به سوره حرسول اهللا 

رسید که قلب انسان را اي  دهنده به آیات تکان حرسید، تا اینکه رسول اهللا  نمی شانذهن

                                           
 ).٨/٤٨١( إىل احلبشة) باب اهلجرة ٧/٢٢٧الفتح (يف  امكهل السري؛ أام قال ك -١
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ْ ٱوَ  � �﴿ و در پایان این آیه را تالوت فرمودند: کند می از جا  النجم:[ ﴾٦٢ ۩ۡ�ُبُدوا

سجده  حسپس رسول اهللا  »عبادت نمایید.اهللا عزوجل را سجده کنید و فقط او را « ]٦٢
 کردند و قریش هم، همگی سجده کردند. 

با  حروایت کرده که فرمود: رسول اهللا  ب شان از ابن عباسامام بخاري در صحیح
 هاییانو انس هانجم سجده کردند و با ایشان مسلمانان و مشرکان و جني  خواندن سوره

 .1(که در آن جا حاضر بودند) سجده کردند
در حقیقت هیبت و عظمت حق و حقیقت، عناد و سرکشی را در وجود مستکبران در  

 . 2اختیار به سجده افتادند بی هم کوبید؛ لذا همگی آنان
ها  آن باشد که اهللا عزوجل با می جاویدان، معجزات دیگريي  عالوه بر این معجزه

دهند و  می گواهی حپیامبرش را تایید کرده و این معجزات به صدق نبوت رسول اهللا 
است که انصاف در کشاند و البته این براي کسی  می انسان را به سوي ایمان و تصدیق او

 و عقلش بدین سبب کور نشده باشد.  قلبش نمرده باشد
تم، لیکن اشارات نیسها  آن باشند و من در صدد سخن از می این معجزات بسیار

بداند، ها  آن خواهد به تفصیل در مورد می و هرآنکه کنم ها می آن سریعی بر برخی از
 . 3بایستی به مراجع صحیح در این مورد مراجعه کند

عبارت است از: دو نیمه شدن ماه (شق القمر)،  حاز جمله معجزات رسول اهللا 

                                           
نجس ليس له وضوء  كاملرشو نيكتاب سجود القرآن، باب سجود املسلمني مع املرشك، البخاري أخرجه -١

)١٠٧١(. 

 ط دارالوفاء. ةاحلبش إىلولی )  باب اهلجرة األ١١٠ص (  يفوركالرحيق املختوم للمبار -٢

را اشته است که مکتبه التوفیقیه، آننگ »ح معجزات النبی«ی را تحت عنوان عالمه ابن کثیر کتاب -3
ي دکتر مصطفی  نگاشته »معجزات الرسول«شر کرده است و نیز در این مورد کتابی تحت عنوان تنم

را شمرده  حمراد، نشر دارالفجر، نیز منتشر شده است که در آن هزار معجزه از معجزات رسول اهللا 
 است. (مترجم) 
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و   ح ا بر اثر دعاي رسول اهللاو افزایش غذ حتکه چوب از فراق رسول اهللا ي  گریه
 اسراء و معراج و بسیاري دیگر از معجزات.

نباشد، بر همه   حبر صدق و رسالت محمد  که مانعی نقلی و عقلیبنابراین زمانی
رسیده، واجب است که بدو ایمان ها  آن به حکسانی که رسالت و دعوت رسول اهللا 

از آن نهی کرده است،  فرمانبرداري و از آنچهز اوامرش آورده و از او اطاعت کنند و نیز ا
دست بکشند؛ و نیز در حدودي که تعیین کرده توقف کنند. و این شرط ایمان و حد و 

 باشد. می حدود و مرز اسالم

ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
ا َحرَٗجا أ  ّمِمَّ

ْ  قََضۡيَت  اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن « ]٦٥ النساء:[ ﴾٦٥ �َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
سپس ماللی  هاي خود به داوري نطلبند و درگیري آیند تا تو را در اختالفات و بشمار نمی

 .»کامالً تسلیم (قضاوت تو) باشند در دل خود از داوري تو نداشته و





 
 
 

 مبحث دوم:
 در هر آنچه خبر داده است. حتصدیق رسول اهللا 

 را در حست که: رسول اهللا ا آن »محمد رسول اهللا«از مقتضیات این شهادت بزرگ 
دهد، که اخباري  می و آینده خبرگذشته یا حال به نسبت  اخباري که از جانب اهللا عزوجل

 از جانب اهللا متعالاي  کننده ابالغ حغیبی است، تصدیق کنیم. چرا که رسول اهللا 
گوید و بر او  نمی باشد. و در آنچه متعلق به مسائل دین است، چیزي از جانب خود می

کند  نمی اهللا عزوجل بدان امر کرده، امر ت نیست. بدین ترتیب، جز به آنچهجز ابالغ رسال
کند؛ و بر این اساس است که اطاعت  نمی اهللا عزوجل از آن نهی کرده، نهی و جز از آنچه

باشد و نیز  می از او، اطاعت از اهللا عزوجل و نافرمانی از او، نافرمانی از اهللا عزوجل
تکذیب رسول اهللا، تکذیب و دروغ انگاشتن اخبار اهللا عزوجل و از جمله اینکه محمد 

رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ ﴿ فرماید: باشد. اهللا متعال می می اهللا عزوجل است،ي  فرستاده ح
َ
َوأ

 ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب ن ٧٩َشهِيٗدا  ٱ�َّ َطاَع  ٱلرَُّسوَل يُِطِع  مَّ
َ
ۖ َ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما َوَمن تََو�َّ

مبري براي (هدایت همه) مردم اعنوان پیما شما را به « ]٨٠-٧٩[النساء:  ﴾٨٠َحفِيٗظا 
کافی است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان)  و ایم فرستاده

مبر جز ااطاعت کرده است (چرا که پی اهللاحقیقت از مبر اطاعت کند، دراباشد. هر که از پی
کند که  نمی یزي نهیجز از چ و بدان دستور داده باشد اهللادهد که  نمی به چیزي دستور

نواهی تو) پشت کند (خودش مسؤول  هر که (به اوامر و از آن نهی کرده باشد) و اهللا
نگهبان (اعمال) آنان  باك نداشته باش) ما شما را به عنوان مراقب (احوال) و است و
 .»بس) (بلکه بر رسوالن پیام باشد وایم  نفرستاده

ۡعَرُضواْ َ�مَ  فَإِنۡ ﴿ فرماید: می و
َ
رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ أ

َ
الشوری: [ ﴾ٱۡ�ََ�ُٰغۗ آ أ

غمگین مباش)  گردان شدند (باك مدار ور (مشرکان از پذیرش دعوت تو) روياگ« ]٤٨
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بر تو پیام  ایم. رفتار) ایشان نفرستاده مواظب (کردار و چرا که ما تو را به عنوان مراقب و

نَت إِ�َّ نَِذيٌر ﴿ فرماید: می و نیز .»بس باشد و
َ
 اي و تو تنها بیم دهنده« ]٢٣فاطر: [ ﴾٢٣إِۡن أ

 .»بس
را مقرر داشته و ها  آن و از جمله آیات با عظمتی که این معانی را واضح کرده و

إَِذا  َوٱ�َّۡجمِ ﴿ فرماید: شود، آن است که اهللا عزوجل می می در قلوبها  آن موجب رسوخ
إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ   ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ يَنِطُق َعِن  َوَما ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى   ١َهَوٰى 

کند! یار شما (محمد)  می سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب« ]٤-١النجم: [ ﴾٤
روي از  به کژراهه نرفته است. و راه خطا نپوئیده است و و منحرف نشده است گمراه و

با شما در میان نهاده  گوید. آن (چیزي که با خود آورده است و نمی هوس سخن هوا و
 .»گردد می بدو) وحی و پیام اهللاست) جز وحی و پیامی نیست که (از سوي 

که در افق، در آخر شب، هنگامیکه شب اهللا عزوجل در این آیه به ستاره در زمانی 
هاي  یاد کرده است، چرا که در آن آیات و نشانهآورد، سوگند  می پشت کرده و روز روي

براي خالق سوگند  باشد و این مساله موجب سوگند خوردن بدان شده است و می بزرگی
باشد ولی براي مخلوق جز سوگند  می خواهد،  یک از مخلوقاتش که مییاد کردن به هر

 باشد.   خوردن به خالق جایز نمی
 حاي براي رسول اهللا  شده، شهادت و گواهیآنچه در این آیه بدان سوگند یاد 

شناس و هدایتگر و تابع حق بوده و گمراه نیست، یعنی باشد به اینکه ایشان وظیفه می
نیست یعنی  »الغاوي«جاهلی که در غیر راه مستقیم و بدون علم حرکت کند، نیست و نیز 

ب اهللا عزوجل گرداند، نیست. بدین ترتیه حق و حقیقتی که عمدا از آن رويعالم ب
یهود و از هاي  همچون نصاري و روش یفرستاده و شریعتش را از مشابهت با گمراهان

و  حعلم بر چیزي و کتمان آن و عمل خالف آن منزه گردانیده است؛ بلکه رسول اهللا 
روي و ت، در نهایت مستقیم بودن و میانهرا با او فرستاده اسشریعتی که اهللا عزوجل آن

يَنِطُق َعِن  َوَما﴿ این اساس است که اهللا عزوجل فرمودند: باشد؛ و بر می راستی و درستی
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إِۡن ﴿: گوید نمی یعنی هیچ سخنی را از روي هوي و هوس و یا غرض و هدفی ﴾ٱلَۡهَوىٰٓ 
را کامال و گوید و آن می یعنی فقط آنچه را که بدو امر شده است، ﴾ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

کند. بنابراین اهللا عزوجل اعالن فرموده است که  به مردم ابالغ میبدون کمی و زیادي 
منّزه است. و این مستلزم آن است  ،که در دانش و هدف خود گمراه باشداز این حپیامبر 

خیرخواه خلق باشد. و در علم خود راهیافته و هادي و داراي هدفی نیکو  حکه پیامبر 
شان باطل فاسد و قصد و هدفها  آن دانشچه اهل گمراهی بر آن هستند که برعکس آن

 . 1است
و رسالت را  باشند می براي ما بیان فرمودند که ایشان صادق و امین حو رسول اهللا 

 شان آمد.ابالغ و امانت را ادا و امت را نصیحت فرمودند تا اینکه مرگ به سراغ
 ح : هر آنچه از رسول اهللاگویدمیروایت است که  تاز عبداهللا بن عمرو 

را حفظ کنم که قریش مرا از این عمل نهی کردند و گفتند: ها  آن نوشتم تا می شنیدم، می
که ایشان نیز بشرند و حالینویسی، در می شنوي می حچیزي را که از رسول اهللا  تو هر

گویند. همان بود که از نوشتن  می (همچون هر بشري) در حال خشم و رضا نیز سخن

 اْكتُْب «در میان گذاشتم. ایشان فرمودند:  حدست کشیده و این موضوع را با رسول اهللا 
ي ِ

َّ
  ِمنْهُ  َ�ُْرجُ  َما �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  فََواذل

َّ
بنویس، چرا که سوگند به ذاتی که جانم در « .»َحقٌّ  إِال

  .2»آید نمی دست اوست از آن جز حق بیرون

                                           
 ية.تفسري السعدی عند هذه اآلو ثري، سوره النجم،كتفسريابن  -١

العلم  ةتابكيف  العلم، بابتاب كبوداود، أ) و٥/٣١٣املصنف (يف  ابن أيب شيبة) و٢/١٦٢( أخرجه أمحد -٢

املحدث الفاصل يف  يالرامهرمزو ) وصححه١٠٦، ١/١٠٥م (ك) واحلا٤٨٤( ي) والدارم٣٦٤٢(

 ) وابن عبدالرب٢/٣٦( يخالق الراواجلامع أليف  ) واخلطيب٣١/٣٨امل (كهتذيب اليف  واملزي )٣٦٦(

يف  -رمحه اهللا -األلباين ةالعالم صححه) و٣١/٢٦٠تارخيه (يف  رك) وابن عسا٢٩٢جامع بيان العلم (يف 

 ).١١٩٦صحيح اجلامع (و )١٥٣٢الصحيحة (
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ا«فرمودند:  حآمده است که رسول اهللا  س روایت ابوهریرهو در   َحقًّ
َّ

قُوُل إِال
َ
 أ

َ
جز « »ال

گفتند: یا رسول اهللا، براستی که  ح. برخی از اصحاب رسول اهللا »گویم نمی حق چیزي

ا«کنید؟ فرمودند:  می گاهی با ما مزاح و شوخی  َحقًّ
َّ

قُوُل إِال
َ
 أ

َ
همانا من جز حق « .»إِ�ِّ ال

 . 1»گویم نمی چیزي
خشوع و ها  آن و کافی است که در این باب، این آیات را بخوانیم که قلب در برابر

گردد. اهللا عزوجل در حق فرستاده و  می خضوع کرده و به سبب آن پریشان و مضطرب

َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ﴿ فرماید: می ححبیب و خلیلش محمد  قَاوِ�لِ َولَۡو َ�َقوَّ
َ
َخۡذنَا ٤٤ ٱۡ�

َ
ِمۡنُه  َ�

 ِ َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�َن  َ�َما ٤٦ ٱلَۡو�ِ�َ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه   ٤٥ ٱۡ�َِم�ِ ب
َ
-٤٤احلاقة: [ ﴾٤٧ِمنُ�م ّمِۡن أ

گرفتیم.  می با دست راست او را ،بست می اي سخنان را به دروغ بر مامبر پارهااگر پی« ]٤٧
باره) او  توانست مانع (این کار ما در نمی کسی از شما و کردیم می سپس رگ دلش را پاره

 .»مرگ را از او باز دارد) شود (و
َل ﴿ فرمایند: می اهللا عزوجل«گوید:  می حافظ ابن کثیر در مورد این آیات َولَۡو َ�َقوَّ

کنند بر ما دروغ بسته و در  می آنطور که مشرکان گمان حاگر محمد  یعنی ﴾َعلَۡيَنا
در  داد، می اینکه چیزي از جانب خود گفته و به ما نسبتکرد، یا  می رسالتش زیاد و کم

این اساس  شد و بر می که اینچنین نیست، قطعاً به سرعت با عقوبت ما روبرو صورتی

َخۡذنَا﴿ است که اهللا عزوجل فرمود:
َ
�َ  ِ گفته شده معناي آن این است که با  ﴾ٱۡ�َِم�ِ ِمۡنُه ب

باشد. و نیز گفته  می ه در آن گرفتن شدیدترگرفتیم. چرا ک دست راست از او انتقام می

                                           
باب ما  ةالصلو تاب الربك الرتمذي)، و٢٦٥( املفرد األدبيف  البخاري) و٣٦٠، ٢/٣٤٠( أخرجه أمحد -١

يف  بوالفضل املقریأو »هذا حديث حسن صحيح«قال: و )٢٣٢الشامئل (يف و )١٩٩٠املزاج (يف  جاء

) وابن ٨٧٠٦( األوسطيف  الطرباين) و١٠/٢٤٨ربی (كاليف  البيهقي) و٤/١٦٧الم (كذم اليف  حاديثأ

) ١٧٢٦) والصحيحة (٢٤٩٤صحيح اجلامع (يف  األلباين) وصححه العالمة ٤/٣٥تارخيه (يف  ركعسا

 وهو صحيح. :)١/١٣٤سالم (إلتاريخ ايف  يوقال الذهب



 383 در هر آنچه که خبر داده است ح مبحث دوم: تصدیق رسول اهللا

 گرفتیم. می شده که دست راست او را

آن رگی است که قلب  »وتین«گوید:  می 1 ب ابن عباس ﴾ٱلَۡو�ِ�َ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ﴿
 باشد و هرگاه قطع شود، انسان می بدان آویخته است. و آن رگی است که متصل به قلب

  ].باشد می روانها  سرخرگ دل که خون از آن به تمام رگشاهرگ یا [میرد.  می

َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�نَ  َ�َما﴿ و اینکه اهللا عزوجل فرمودند:
َ
یعنی زمانیکه  ﴾ِمنُ�م ّمِۡن أ

یک از شما قادر نیست تا در بین ما و او را در مورد او داشته باشیم، هیچ چیزيي  اراده
 بلکه او صادق و هدایتگر و وظیفه شناسمانع شود؛ و معنی این سخن آن است که 

 جالله ابالغایشان آنچه را که از جانب حق جل باشد چرا که اهللا عزوجل براي می
 . 2و دالیل قطعی تایید کردند موده و نیز او را با معجزات روشنکردند، مقرر فر می

بدان بدان خبر داده باشد مگر اینکه همانطور که  حآري چیزي نیست که رسول اهللا 
باشد. بلکه به  می خبر دادند، محقق شده است. و تاریخ بشریت بر این مساله شاهد و گواه

و کافر قبل از مسلمان شهادت داده  دشمن قبل از دوست حصداقت و راستی رسول اهللا 
و چه شهادتی از این  داده بودند »الصادق االمین«است. بلکه قبل از بعثت، او را لقب 

 تر؟بهتر و محکم
و ترمذي در سنن و ابن ابی حاتم در تفسیرش و حاکم در مستدرك و دارقطنی در 

گفت: ما تو را  حکه ابوجهل به رسول اهللا اند  روایت کرده از علی 3علل و دیگران

                                           
) ٢/٥٤٤م (ك) واحلا٣٤٦٩٣-٣٤٦٩٠تفسريه (يف  الطربي) و٥٩الزهد (يف  يع بن جراحكو أخرجه -١

موصوال  ابن أيب حاتمهو عند و .ةتاب التفسري، تفسري احلاقكيف  اجلزم ةبصيغ يف صحيحه البخاريوعلقه 

 .يسناده قوإ): و٨/٦٦٤الفتح (يف  ) وقال احلافظ٣/٦٠تغليق التعليق (يف  امك –

 .)٤/٤١٨ثري (كانظر: تفسري ابن  -٢

تفسريه يف  ابن أيب حاتم) و٣٠٦٤نعام (األ ةمن سورو تاب القرآن، بابكالسنن، يف  الرتمذي أخرجه -٣

 عياض ) والقايض٤/١٤٣علله (يف  ) والدار قطنی٢/٣١٥( كمستدريف  مك) واحلا٣٣نعام، األ ة(لسور

، ١٣٢٣١تفسريه (يف  الطربي أخرجهو رضی اهللا عنه مرفوعاً  ) من حديث عيل١/١٤٩الشفاء (يف 
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کنیم که اهللا  می را آوردي) تکذیبآنچه را که با آن آمدي (آن بلکه کنیم، نمی تکذیب

بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ متعال این آیه را نازل فرمودند: ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ فَإِ�َّ ِ َ�ِٰت � ٱل�َّ  ٱ�َّ
(ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته دل به صدق تو ایمان « ]٣٣األنعام: [ ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن 

کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان، از روي عناد)  نمی در حقیقت) تو را تکذیب دارند و
 . »نمایند می را انکار اهللاآیات 

و هر بار صدق رسول اهللا  ار گرفتدر برابر امتحانات بسیاري قر حنبوت رسول اهللا 
این ي  از جانب پروردگارش بدان خبر دادند، روشن گردید؛ از جمله در هر آنچه ح

پیروز شدن ي  بود، مساله حامتحاناتی که از دالیل روشن و واضح بر نبوت رسول اهللا 
 ي که فارس که مشرك و بندهکه داستان آن از این قرار است: زمانیروم بر فارس بود 

که روم اهل کتاب و در فلسطین حالیبودند، بر روم پیروز شدند درها  و بارگاهها  بت
و  نان را به عاقبت رومیان تهدید کردندبودند، مشرکان در مکه خوشحال شدند و مسلما

 ١ الٓمٓ ﴿ را نازل فرمود: آیات جل اینبدین سبب مومنان ناراحت شدند، که اهللا عزو
ومُ ُغلَِبِت  ۡدَ�  ٢ ٱلرُّ

َ
�ِض ِ�ٓ أ

َ
ِ  ِ�  ٣َوُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسيَۡغلُِبوَن  ٱۡ� ۡمرُ بِۡضِع ِسنَِ�ۗ ِ�َّ

َ
 ٱۡ�

ِۚ  بَِنۡ�ِ  ٤ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح   ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ يَنُ�ُ َمن �ََشآُءۖ َوُهَو  ٱ�َّ
ِۖ  وَۡعدَ  ٥ ُ َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  ۥوَۡعَدهُ  ٱ�َّ

َ
 ]٦-١ الروم:[ ﴾٦َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

(این شکست) در نزدیکترین  اند. الف. الم. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده«
-ایشان پس از شکست عرب که نواحی شام است، رخ داده است) و سرزمین (به سرزمین

                                                                                                             
عب مرسال كتفسريه من حديث ناجيه بن يف  ابن أيب حاتم) و٣٠٦٤(عقب رقم:  يمذالرتو )١٣٢٣٢

 سناد).سقط عليا من اإلأ(ف

غريهم، فراجع علل و  يالدار قطنوالرتمذي و البخاريكقد رجح املرسل غري واحد من احلفاظ، و قلت: 

ضعيف يف  األلباينضعفه الشيخ و )،٤٣٠(بري كال الرتمذيعلل و ،الرتمذيسنن و )٤/١٤٣( يالدار قطن

 .الرتمذي
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به فرمان او است،  و اهللاشان پیروز خواهند شد. در مدت چند سالی. همه چیز در دست 
 گردند. ضعف و می و چه بعد (که آنان پیروز اند) چه قبل (که رومیان شکست خورده

 در آن روز (که رومیان پیروزغیره آزمون خداوندي است).  شکست و پیروزي و قدرت و
هر کسی  اهللا. اهللاشوند) از یاري  می شوند. (آري! خوشحال می گردند) مؤمنان شادمان می

بسیار مهربان (در حق  او بس چیره (بر دشمنان خود) و دهد و می را که بخواهد یاري
اش  خداوند هرگز در وعده داده است و اهللاي است که  دوستان خویش) است. این وعده

 منافقانند، این را) مشرکان و لیکن بیشتر مردم (که کافران و خالف نخواهد کرد و
 .»دانند نمی

و مومنان خوشحال و شادمان گشته و با  این آیات را تالوت کردند حو رسول اهللا 
 مبنی بر ایناین آیات کافران مورد تمسخر قرار گرفتند. و در این آیات، هرگز دلیلی 

گردد، خصوصاً که  می شان به پیروزي تبدیلوجود ندارد که روم شکسته خورده شکست
 9تا  3میان  . و (البضع)»فی بِضْعِ سنینَ«نص قرآنی، مدتی را براي آن تعیین کرده است 

ِۖ  وَۡعدَ ﴿ پذیرد. نمی اي وارد شده که تاویل باشد. و بلکه خبر به صیغه می سال َ� ُ�ۡلُِف  ٱ�َّ
 ُ ۡ�َ�َ  ۥوَۡعَدهُ  ٱ�َّ

َ
اهللا ي  سال نگذشته بود که فرموده 7و  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 آشکار گشت.  حعزوجل تحقق یافت و مومنان خوشحال شده و صدق رسول اهللا 
باشد که در عصر  می امور غیبی بسیاري حو از دیگر دالیل صدق نبوت رسول اهللا 

لکه همانطور که فرمودند و بدانها خبر دادند، پس از ایشان اتفاق افتاد. ایشان رخ نداده و ب
 در عصر ما مشهور گشت. ها  آن و بلکه برخی از

و ها  خبر داده، آن هم روزي که دستگاهها  آن را از حبراستی چه کسی محمد 
هاي  امکانات مختلف براي جستجوي علمی نبوده و نیز هواپیمایی نبوده و نیز ماه

فضایی به فضا پرتاب شود، نبوده هاي  هاي علمی بوسیله موشک وعی که براي هدفمصن
 است؟

و در عصر ما کشف اند  بدان خبر داده حاز اخباري که رسول اهللا هایی  نمونه مثال
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 :1شدند
کرد که اصل و اساس آسمان و ستارگان آن دود باشند. تا  نمی گمان هیچکس -1

محققین بقایاي ها  آن ي و به وسیله ایجاد شدجستجوگر علمی هاي  اینکه دستگاه
که حالیآیند، مشاهده کردند. در می آن دود را که پیوسته ستارگان از آن به وجود

ُ�مَّ ﴿ قرن پیش به این مساله در قرآن اشاره کرده و فرمودند: 14اهللا عزوجل در 
َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  تَۡيَنا  ٱئۡتَِياَوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض  ٱلسَّ

َ
� ٓ ۡو َكۡرٗها قَاَ�َا

َ
َطوًۡ� أ

که دود (گونه، س اراده آفرینش آسمان کرد، درحالیسپ« ]١١[فصلت:  ﴾١١َطآ�ِعَِ� 
زمین  انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و بی ها در گستره فضاي به شکل سحابی و

شکل گیرید). گفتند:  هید و چه نخواهید پدید آئید (وفرمود: چه بخوا
 .»اي) که اراده فرمودهایم  به همان صورت درآمده فرمانبردارانه پدید آمدیم (و

آن ي  که ماه در ابتدا مشتعل بوده است و سپس شعلهاند  ن کشف کردهاخیرا محققا -2
 از آنخاموش گشته و نور و روشنایی آن محو گشته است و نوري که در شب 

باشد. اهللا  می تابد، در واقع انعکاسی از چراغی دیگر که همان خورشید است، می

ٓ َءايََة ﴿ عزوجل (به این مساله در قرآن اشاره کرده و) فرمودند: ۡلِ ٱَ�َمَحۡونَا َّ� 
ٓ َءايََة  ةٗ  �ََّهارِ ٱوََجَعۡلَنا ۡلِ ٱَءايََة ﴿ گویند: می مفسران ]١٢[اإلرساء:  ﴾ُمۡبِ�َ  ماه و ﴾�َّ

 . 2باشد می خورشید ﴾�ََّهارِ ٱَءايََة ﴿

تا اینکه  اند، همچون میخ در زمین فرو رفتهها  کرد که کوه نمی تصور هیچکسو  -3
 سخت زمین، که ما در روي آن زندگیي  پژوهشگران کشف کردند که در زیر الیه

ي  الیه دارد که در ایناي  هنرم و لزج وجود دارد و هر کوهی ریشاي  هکنیم، الی می
که برروي آن  را سخت زمیني  کند و بدین ترتیب الیه می نرم و لزج حرکت

                                           
 .ةالرسال ة) موسس٨٦(ص  ءمن العلام ة، ملجموعينيةتاب تعليم الواجبات الدك، اإليامنتاب ك -١

 .كذليف  ثارمن اآل ة) ففيه مجل١٢ رساء:(تفسري اإل الطربيانظر: تفسري  -٢
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کنیم از لرزش در زیر پایمان به سبب نرمی که در زیر آن قرار دارد،  می زندگی

َباَل وَ ﴿ فرماید: می کند، اهللا عزوجل می حفظ ۡوتَاٗدا  ٱۡ�ِ
َ
 ها کوه آیا و« ]٧[النباء:  ﴾٧أ

 »ایم؟ هائی ننموده را میخ

�ِض ٱوََجَعۡلَنا ِ� ﴿ فرماید: می و نیز
َ
ن تَِميَد بِِهمۡ  ۡ�

َ
 ما در زمین« ]٣١األنبياء: [ ﴾َرَ�ِٰ�َ أ

توازن  را مضطرب نسازد وها  انسان تا زمینایم  داري پدید آوردهریشه ي استوار وها کوه
 حرکات پوسته زمین و گازهاي درونی و وها  از فشار گدازه ها کوه آنان را به هم نزند (و

 ».از وزش تند بادها، تا حد زیادي جلوگیري کنند)
گیاهان قانون زوجیت مذکر و مونث وجود ي  ن کشف کردند که در همهاو محقق -4

که اهللا متعال حالیکسی بدین مساله آگاهی نداشت. (درکه قبل از آن حالیدردارد 

ِيُسۡبَ�َٰن ﴿ :بدین مساله در قرآن اشاره کرده) فرمودند ۡزَ�ٰجَ َخلََق  ٱ�َّ
َ
ا  ٱۡ� ُ�ََّها ِممَّ

�ُض تُ�بُِت 
َ
ا َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ� نُفِسِهۡم َوِممَّ

َ
تقدیس  تسبیح و« ]٣٦[يس:  ﴾٣٦َومِۡن أ

 را آفریده است، اعم از آنچه از زمینها  ماده خداوندي را سزاست که همه نرها و
 .»دانند نمی ایشان که از چیزهائی و از خود آنان و روید می

که با سوختن توسط آتش یا شدت سرما هایی  عصبکه  و پزشکان کشف کردند -5
حس در هاي  ند، همانطور که باقی عصبهست در پوست فقطآیند،  می به درد

در  ،که قرآن بیان کرده که درد در اثر سوختنحالیباشند. در می پوست متمرکز

ِينَ إِنَّ ﴿ را بر محمد نازل فرمود:باشد. قرآنی که اهللا عزوجل آن می پوست  ٱ�َّ
� ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها َ�َفُروا َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيهِۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ

 ْ َ إِنَّ  ٱۡلَعَذاَبۗ ِ�َُذوقُوا گمان کسانی که بی« ]٥٦[النساء:  ﴾٥٦َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيٗما  ٱ�َّ
باالخره ایشان را به  اند، انبیاء ما را تکذیب نموده دالئل ما را انکار کرده و و آیات

هاي (بدن)  سوزانیم. هر زمان که پوست می بدان گردانیم و می آتش شگفتی وارد
دهیم تا  می قرارها  آن هاي دیگري به جاي سوخته شود، پوست آنان بریان و

ند. خداوند، توانا (بر عذاب (چشش درد، مستمر باشد و) مزه عذاب را بچش
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 .»دهد) می از روي حکمت کیفر کافران) حکیم است (و منکران و
باشد. و  می دانست که در دریا غیر از موج سطحی، موج داخلی نیز نمی بشریت -6

 دانست که موج با سطح مائل آن، نوري را که از باال بر آن نفوذ نمی نیز احدي
گردد،  می بدین سبب موجب تاریکی در دریاکند، متشتت و پراکنده کرده و  می

 کنند و مانع نفوذ برخی از پرتوهاي نور به زمین می همانطور که ابرها عمل
 فرماید: می این اسرار را اهللا عزوجل در یک آیه ذکر کرده وي  شوند؛ لیکن همه می

ّٖ َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ ﴿ ۡو َكُظلَُ�ٰٖت ِ� َ�ۡرٖ لُّّ�ِ
َ
َسَحاٞبۚ ُظلَُ�ُٰتۢ  ۦۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ مَ  ۦأ

ۡخَرَج يََدهُ 
َ
ٓ أ ۗ َوَمن لَّۡم َ�َۡعِل  ۥَ�ۡعُضَها فَۡوَق َ�ۡعٍض إَِذا ُ لَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰها نُوٗر� َ�َما  ۥَ�ُ  ٱ�َّ

رف ئی در دریاي ژها تاریکی یا (اعمال آنان) بسان« ]٤٠[النور:  ﴾٤٠ِمن نُّوٍر  ۥَ�ُ 
بر فراز آن امواج عظیم،  را فرا گرفته باشد وامواج عظیمی آنمواجی است که 

به  هاي کوه پیکر بر یکدیگر دوند و موج امواج عظیم دیگري قرار گرفته باشد (و
بر فراز امواج (خوفناك دریا) ابرهاي تیره خیمه زده  باالي همدیگر روند) و

وحشتی  ظلمتی و آن چنان یکی بر فراز دیگري جاي گرفته (و ها تاریکی باشند.
بدان بنگرد، به  پدید آمده باشد که مسافر دریا) هرگاه دست خود را به در آورد (و

ممکن نیست که هراس دل از جاي کنده درون)  سبب تاریکی وحشتزاي بیرون و
بدون آن  فقط نور ایمان است وها  انسان را ببیند. (آري! نور حقیقی در زندگیآن

نور ایمان هم تنها از سوي اهللا عطاء است.  ظلمانی فضاي حیات تاریک و
گردد) و کسی که اهللا نوري بهره او نکرده باشد، او نوري ندارد (تا وي را به  می

 .»راه راست رهنمود کند و بر راستاي راه بدارد)
و درون زمین و در چهارپایان ها  آب ها، این اسرار و دیگر اسراري که در اعماق آسمان

را جز در این زمان نشناخته است. آنهم ها  آن باشند، انسان می ترکیب انسانو گیاهان و در 
کند. براستی  می که امکان شناخت این اسرار را فراهمها  دستگاهترین  پس از ساختن دقیق

روشن ساخت؟ آري چه  حسال پیش براي محمد  1400اسرار را در  این چه کسی
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 او را از این اسرار و رموز آگاه ساخته تا این اسرار را تعلیم داده و حکسی به محمد 
بنده  حرا براي مردم نقل کند؟ براستی که او اهللا علیم و خبیر است، چرا که محمد ها  آن

 اوست. ي  و فرستاده

اند و در عصر  در مورد آن سخن گفته حاین امور غیبی که رسول اهللا ي  و از جمله 
 باشد: می ایشان اتفاق نیفتاده است، معجزات زیر

گوید: میروایت کرده که  سشان از عدي بن حاتم امام بخاري در صحیح -1
بودم، ناگاه مردي آمد که از فقر و تنگدستی شکایت  حکه نزد رسول اهللا حالیدر

کرد و سپس مردي دیگر آمده و از راهزنی و ناامنی راه شکایت کرد. رسول اهللا 

يَْت « فرمودند: ح
َ
، َهْل َرأ  »اي؟ اي عدي، آیا شهر حیره را دیده« »احِلَ�َة؟يَا َعِديُّ

 َطالَْت  فَإِنْ « فرمودند: حرسول اهللا  .ام ولی اسمش را شنیده ام، را ندیدهگفتم: آن
�َنَّ  َحيَاٌة، بَِك  ِعينَةَ  لرََتَ ُل  الظَّ ِ

َ
َاُف  الَ  بِالَكْعبَةِ  َ�ُطوَف  َحىتَّ  احِلَ�ِة، ِمنَ  تَْرحت

َ
َحًدا خت

َ
  أ

َّ
 إِال

 َ  اگر عمرت طوالنی باشد خواهی دید که زنی هودج نشین از حیره سفر« .»ا�َّ
کند و به جز از اهللا عزوجل  می رسد) و کعبه را طواف می کند (تا آنکه به مکه می

طیئ ي  گوید: با خود گفتم: پس راهزنان قبیله می س . عدي»از کسی ترسی ندارد
کجا خواهند رفت؟ (سپس رسول  اند، که آتش فتنه و فساد را در شهرها برافروخته

مرت و اگر ع« .»یِكرْسَ  ُكنُوزُ  تَلُْفتََحنَّ  َحيَاةٌ  بَِك  َطالَْت  َولنَِئْ «فرمودند:)  حاهللا 
، گفتم: کسري »هاي کسري فتح خواهند شد طوالنی گردد، (خواهی دید که) گنج

َ�نَّ « فرمودند: حبن هرمز؟ رسول اهللا  ِكرْسَى بِْن ُهْرُمَز، َولنَِئْ َطالَْت بَِك َحيَاٌة، لرََتَ
َحًدا 

َ
ُد أ ٍة، َ�ْطلُُب َمْن َ�ْقبَلُُه ِمنُْه فََال َ�ِ ْو فِضَّ

َ
ِه ِمْن َذَهٍب أ الرَُّجَل ُ�ِْرُج ِمْلَء َكفِّ

َحُدُ�ْم يَْوَم يَلَْقاُه، َولَيْ 
َ
َ أ ُ، َ�ْقبَلُُه ِمنُْه، َويَلَلَْقَ�َّ ا�َّ

َ
َس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه تَرمُْجَاٌن ُ�رَتِْجُم هل

 
ً

ْعِطَك َماال
ُ
لَْم أ

َ
 َ�يُبَلَِّغَك؟ َ�يَُقوُل: بََ�، َ�يَُقوُل: أ

ً
ْ�َعْث إيَِلَْك رَُسوال

َ
لَْم أ

َ
ُ: أ

َ
فَلَيَُقولَنَّ هل

 
َّ

فِْضْل َعلَيَْك؟ َ�يَُقوُل: بََ�، َ�يَنُْظُر َ�ْن يَِميِنِه فََال يََرى إِال
ُ
 َجَهنََّم، َوَ�نُْظُر َ�ْن �ََساِرِه َوأ

 َجَهنَّمَ 
َّ

بینی  می و اگر عمرت طوالنی گردد ؛کسري بن هرمز(بله) « .»فََال يََرى إِال
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جوید که از وي بپذیرد، لیکن  می که مردي با مشتی پر از طال و نقره کسی را
 ،کند می قاتیک از شما اهللا عزوجل را مالبد که از وي بپذیرد. و هریا نمی کسی را

کند میان او و اهللا عزوجل ترجمانی نیست که  می در آن روز که او را مالقات
گوید: آیا به سوي تو  می سخنان اهللا متعال را ترجمه کند. همانا اهللا عزوجل به او
گوید: آري (فرستاده  می پیامبري نفرستاده بودم که (احکام را) به تو برساند؟ وي

 فرماید: آیا به تو مال و فرزند و افزونی نداده بودم؟ می بودي). اهللا عزوجل
 نگرد و به جز دوزخ چیزي می گوید: آري داده بودي. وي به سوي راست می

 س . عدي»بیند نمی نگرد و به جز دوزخ چیزي می بیند و به سوي چپ نمی

ُقوا انلَّاَر َولَْو « فرمود: می شنیدم که حگوید: از رسول اهللا  می ِة َ�ْمَرٍة َ�َمْن لَْم ا�َّ �ِِشقَّ
َة َ�ْمَرٍة فَِبلَكَِمٍة َطيِّبَةٍ  ْد ِشقَّ خود را از آتش دوزخ حفظ کنید هرچند با « .»َ�ِ

را هم نیافت، پس با زبان خوش و نصف خرمایی باشد و اگر کسی آن ي) (صدقه
گوید: سپس دیدم که زن  می س . عدي»سخنان نیکو خود را از آتش دور کند

نماید و به جز از اهللا  می کند و کعبه را طواف می نشین از حیره سفرهودج 
هاي کسري بن  کسانی بودم که گنجي  عزوجل از کسی ترس ندارد و من در زمره

 حهرمز را گشودند و اگر عمر شما طوالنی گردد قطعا مصداق سخن ابوالقاسم 
 .1گردد می را خواهید دید که کسی با مشتی از طال خارج

 الَقاِعدُ  ،فِنَتٌ  َستَُكونُ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س ابوهریرهاز  -2
ايِع، ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها َوالَمايِش  الَمايِش، ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها َوالَقائِمُ  ،الَقائِمِ  ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها  السَّ
فُْه، لََها �رُْشِْف  َوَمنْ    وََجدَ  َوَمنْ  �َْسترَْشِ

ً
وْ  َملَْجأ

َ
هایی  بزودي فتنه« .2»بِهِ  فَلْيَُعذْ  َمَعاًذا أ

آنکه نشسته از آنکه ایستاده، بهتر است و آنکه ایستاده ها  آن رخ خواهد داد که در

                                           
 .)٣٥٩٥سالم (اإليف  تاب املناقب، باب عالمات النبوةك، البخاري أخرجه -١

 .)٧٠٨٢، ٧٠٨١، ٣٦٠١سالم (اإليف  تاب املناقب، باب عالمات النبوةك، البخاري أخرجه -٢
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دود بهتر  می رود، از کسی که می رود بهتر است و کسی که راه می از آنکه راه
که به کس داشته باشد بهتر است) و هرها  است. (هرکس دخالت کمتري در فتنه

برود، او را هالك خواهد کرد. لذا هرکس پناهگاهی یافت، بایستی که ها  سراغ فتنه
 .»به آن پناه ببرد

 فَالَ  ِكرْسَى َهلََك  إَِذا«فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س و از ابوهریره -3
ِي َ�ْعَدُه، َ�يرَْصَ  فَالَ  َ�يرَْصُ  َهلََك  َو�َِذا َ�ْعَدُه، ِكرْسَى

َّ
 ُكنُوزُُهَما تَلُنَْفَقنَّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل

ِ  َسِبيِل  يِف  و  باشد  گاه کسري هالك شد، پس از او کسرایی دیگر نمیهر« .1»ا�َّ
باشد؛ سوگند به ذاتی که جانم در  نمی گاه قیصر هالك شد قیصري پس از اوهر

 . »کردرا در راه اهللا عزوجل انفاق خواهی ها  آن هاي دست اوست حتما حتما گنج

ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفانِ « فرمودند: حروایت است که رسول اهللا  س از ابوهریره -4
َ
 لَمْ  انلَّارِ  أ

رَُهَما،
َ
ْذنَاِب  ِسيَاٌط  َمَعُهمْ  قَْومٌ  أ

َ
ََقرِ  َكأ ُ�ونَ  ابلْ  اَعِرَ�اٌت  اَكِسيَاٌت  َو�َِساءٌ  انلَّاَس، بَِها يرَْضِ

ْسِنَمةِ  رُُءوُسُهنَّ  َمائَِالٌت، ُمِميَالٌت 
َ
ُْخِت  َكأ   الَْمائِلَِة، ابلْ

َ
َنََّة، يَْدُخلْنَ  ال

ْ
  اجل

َ
ْدنَ  َوال ِ�َ 

دو گروه از اهل دوزخ هستند که « .2»َوَ�َذا َكَذا َمِسَ�ةِ  ِمنْ  يَلُوَجدُ  ِر�ََها َو�ِنَّ  ِر�ََها،
گروه نخست، گروهی هستند که  ام. را در جامعه و زمان خود ندیدهها  آن من

زنند و گروه دوم  می و با آن مردم را همچون دم گاو به دست دارندهایی  شالق
به دیگران تمایل دارند و دیگران  اند. زنانی هستند که لباس به تن دارند اما برهنه

شان همچون کوهان شتر است، کنند، موهاي سرهاي می را به سوي خود متمایل
که بوي حالیند کرد، دررا احساس نخواهروند و بوي آن نمی ها به بهشت این زن

 . »رسد می چنین و چنان به مشامهایی  بهشت از فاصله
از معجزات جاویدان رسول  ،این اخبار و بسیاري دیگر از اخباري که ذکر شدهي  همه

                                           
 .)٣٦١٨سالم (اإليف  تاب املناقب، باب عالمات النبوةك، البخاري أخرجه -١

 .)٢١٢٨املائالت املميالت ( اسيات العارياتك، باب النساء النةتاب اللباس والزيكمسلم،   أخرجه -٢
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خبر ندادند  ،جاللهبه چیزي از جانب پروردگارشان جل حباشد. و رسول اهللا  می حاهللا 
اند، اتفاق افتاده است چرا که او صادق المصدوق  داده از آن خبراینکه به مثل آنچه مگر 

 گوید.  نمی است که از روي هوي و هوس سخن
از قدیم بوده که ادعاي عقالنیت کرده و عقل را بر نقل  یخبیث ، گروههمهبا این 

را شان قبول کند، آنهايلکه آنچه عقاي  گونهب اند. مقدم داشته حصحیح از رسول اهللا 
کنند و عقل را میزان و حاکم  می را ردشان انکار کند، آنلو آنچه را که عقصدیق کرده ت

وارد  حبدین ترتیب اگر نقلی صحیح و خبري صادق، از صادق المصدوق  اند. قرار داده
 را متهمو درك نکند، نقل را رد کرده و آنرا نفهمد آنها  این مریض هايلشده باشد و عق

 . شمارندمقدس میرا شته و آنزرگ پنداکنند و عقل را ب می
گوید:   می اهللارحمهکه امام ابن قیم چنانباشد،  می و این همان اصل فساد در عالم

و از هر وجهی با  باشد  بین عقل و نقل، اصل هر فسادي در عالم میي  معارضه براستی«
آراء و باشد، چرا که پیامبران به سوي مقدم داشتن وحی بر  می دعوت پیامبران متضاد

در تضاد با این دعوت به سوي  ها، آن که طرف مقابلدهند، درحالی می معقوالت دعوت
که اتباع و پیروان اي  گونهدهند، ب می مقدم داشتن آراء و معقوالت بر وحی دعوت

دارند و اتباع و پیروان ابلیس یا نمایندگان  می پیامبران، وحی را بر رأي و معقوالت مقدم
 .  1»کنند می قل مقدموي، عقل را بر ن

که در خلقت اي  شبهه بدان که اولین«گوید:  می امام شهرستانی در کتابش ملل و نحل
ابلیس بود و مصدر آن استبداد در راي در مقابل نص و اختیار کردن ي  واقع شد، شبهه

) آتش(که از آن خلق شده بود  اي ههوي و هوس در معارضه با امر و تکبر ورزیدن به ماد
بود؛ و از این شبهه، شبهات دیگر  (گل)از آن خلق شده  السالمعلیهاي که آدم  بر مادهبرادر 

 . 2»منشعب گردید

                                           
 .) للموصيل١/٢٩٣( ةخمترص الصواعق املرسل -١

 ).١٠-١/٩( النحل للشهرستاينو امللل -٢
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اي از تبلیغات  ست که این عقالنیون، با هالها شود آن می چه موجب اندوه قلبآن
شده است، ها  آن که موجب اضافه شدن القاب و اوصافی بزرگ بهاند  خبیثی احاطه شده

بدان سبب ها  این ي ... و همهآزاد اندیشان، مجددان، اندیشمندان و روشنفکران و همچون
 است تا مردم را به سوي خود جذب کنند. 

دانیم، هرگز،   را هدر نمیکنیم یا اینکه جایگاه آن نمی ما نیز قدر و ارزش عقل را انکار
شویق کرده است؛ بلکه آن تي  بلکه براستی اسالم عقل را گرامی داشته و به رشد و تزکیه

باشد و با عقل است که  می عقل در معرفت و شناخت علوم و کمال و صالح اعمال شرط
و منزلت و حد و حدودش را  . لیکن بدین شرط که عقل، قدر1گردد می علم و عمل کامل

و از آن تجاوز و تعدي نکند و با تمام وجود، تسلیم اهللا عزوجل، پروردگار  بشناسد
 د. جهانیان باش

هر زمان مردي «راضی باشد آنجا که فرمود:  اهللارحمهاهللا عزوجل از امام مالک بن انس 
تر از مردي دیگر نزد ما آمد، قصد آن داشت تا آنچه را که جبرئیل با آن به مجادله کننده

  »ترك کنیم.ها  آن آمده، به خاطر جدل حسوي رسول اهللا 
به شرط اینکه صحیح و بر طبق  - حبنابراین بر ما واجب است که خبر رسول اهللا 

مان مقدم کنیم. و نیز از و آراء و فهم و تحلیل هالرا به عق -واعد علماي حدیث باشد ق
است، تبیعت و پیروي کنیم.  حکم و کالمش اطاعت کنیم و از او در هر آنچه با آن آمده

یا درك نکند. تفاوت میان سلف صالح و اهل بدعت و هوي  را درك کندمان آنلچه عق
و تسلیم و رضایت بدان قرار و هوس آن است که سلف صالح اصل را در دین، اتباع 

اما اهل هوي و هوس و بدعت، اساس  اند. و معقوالت را تابع منقوالت قرار داده دادند
اهللا عزوجل رحمت  اند. رار دادهشان را بر معقوالت قرار داده و منقول را تابع معقول قدین

 شود.  نمی کند کسی را که گفت: اسالم همچون پلی است که جز با تسلیم از آن عبور
 زیباست که این مبحث مهم را با این کلمات زیبا، به پایان برسانیم.

                                           
 .)٣٣٩، ٣/٣٣٨( شيخ اإلسالمجمموع الفتاوی ل -١
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 علــــم العلــــيم و عقــــل العاقــــل اختلفــــا
 

ـــن   ـــذ ذام ـــرز الرشفــــا يال ـــد اح  فيهـــا ق
 

ــــــال: أ ــــــعلم ق ــــــا فال ـــــهن ـــــرزت غايت  اح
 

 عرفــــا بــــی نــــا الــــرمحنأ و العقــــل قــــال: 
 

ـــــم  ـــــه:إفصـــــاحاً وفافصـــــح العل ـــــال ل  ق
 

 قـرآنــــــه اتصفـــــــا يباينــــــا الــــــله فــــــ 
 

ـــــــ ـــــــل إأف ــــــــدهيقن العق ــــــــم سي  ن العل
 

 رفاـانصـــــس العلـــــم وأفقبـــــل العقـــــل ر 
 

شرف و  ها، آن یک ازبا یکدیگر اختالف کردند، که کدامعلم عالم و عقل عاقل «
را به دست یت آنکه علم گفت: من نهایت و غااي  گونهبزرگی را حاصل کرده است ب

مام شود. علم با فصاحت ت می و عقل گفت: با من است که اهللا عزوجل شناخته ام. آورده
یک از ما را در قرآنش بدان توصیف کرده است. پس عقل به عقل گفت: اهللا عزوجل کدام

  »آقاي آن است و سر علم را بوسید و بازگشت.یقین کرد که علم سید و 
 1گوید: می را که اهللارحمهو اهللا عزوجل رحمت کند امام ابن قیم 

ـــــــــة ـــــــــل دون هداي ــــــــــل العق  ال يـستـق
 

ـــــــــوح  ــــــــيالي تاصـــــــــيال وبـال  ال تفص
 

 كلـــــيس بمـــــدر الطرف دون النـــــوركـــــ
 

ــــــــراه بـ  ــــــــی ي ــــــــال ةـركـــــــحتـ  واصـيـ
 

ـــــــ ـــــــوةف ـــــــ إذا النب ــــــــاؤضــيا كمل ينل  ه
 

ــــــدي  ـــــــقل ال هي ـــــــال كفالع ــــــط سبيـ  ق
 

 مثــــــل نــــــور الشـــــــمس ةنـــــــور النبـــــــو
 

ــــــري  ــــــني البص ـــــــال ةللع ـــــــخذه دليـ  فات
 

 ال علـــــــیإ طـــــــرق اهلــــــــدی مســـــــدودة
 

ــــــن   ــــــذاأم ـــــــا م ه ـــــــالي ولــوح  التنزي
 

ـــــ ـــــداإف ـــــق تعم ـــــن الطري ــــــت ع  ذا عدل
 

ــــــم ب  ــــــأفاعـل ـــــا  كن ــــــوالأم  ردت وص
 

 اهلـــــــــدی بالعقــــــــل كيــــــــا طالبـــــــــا در
 

ــــن   ــــل فل ــــذادون النق ــــی ل ــــيال كتلق  دل
 

کلیات مستقل نیست، مانند چشم که  عقل بدون هدایت وحی، نه در جزئیات و نه در«
را به تو ندهد، اش  صبحگاه و شامگاه نیست. وقتی که نبوت روشناییي  بدون نور، بیننده

                                           
 .٣٠٧-٣٠٦مام ابن القيم طيب اهللا ثراه ص اإل ة) للعالم٩٨١، ٣/٩٧٨( ةالصواعق املرسل -١
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یت محدود است اهدهاي  راه 1پس عقل تو هرگز تو را به راهی رهنمون نخواهد کرد.
که قصد وحی و قرآن را داشته باشد. وقتی که از روي عمد از راه راست  مگر براي کسی

ي وصول به مقصود را نداري. اي کسی که به دنبال درك  منحرف شدي، بدان هرگز اراده
 »هدایت با عقل، بدون نقل هستی، هرگز براي این عملت دلیلی نخواهی داشت.

                                           
را به شود، پس آن بصیرت و بینایی میجب نور نبوت مثل نور خورشید است که براي چشم مو -1

 عنوان دلیل و برهان اتخاذ کن.





 
 
 

 مبحث سوم:
در هر آنچه امر فرموده و دست کشیدن از  حاطاعت از رسول اهللا 

 هر آنچه از آن نهی کرده و بازداشته است

هر باشند. و  می حمحکی حقیقی براي ایمان به رسول اهللا  این دو اصل بزرگ در واقع
دو اصل را عمدا مقرون به یکدیگر ذکر کردیم تا اینکه بررسی آن با وضوح بیشتر و 

اساس کالم اهللا عزوجل که  را از روي ادب برتر و پرثمرتري انجام شود و آنکاملي  فایده

َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید: می باشد، ذکر کردیم. اهللا عزوجل می مشتمل بر هر دو اصل با هم
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ مبر براي شما (از اچیزهائی را که پی« ]٧احلرش: [ ﴾نَتُهوا
از چیزهائی که شما را از آن بازداشته است، دست  و حکام الهی) آورده است اجراء کنیدا

 عقوبت سختی دارد. اهللابترسید که  اهللاز  »بکشید.
 حاطاعت از اهللا عزوجل و معصیت و نافرمانی از رسول اهللا  حاطاعت از رسول اهللا 

راهی است که  حباشد. و محبت رسول اهللا  می معصیت و نافرمانی از اهللا عزوجل
عمل فرض و  از هیچکسشود؛ بلکه اهللا عزوجل  می موجب رسیدن به محبت اهللا عزوجل

 حو پیروي از رسول اهللا اساس اتباع  کند مگر اینکه بر نمی پذیرد و قبول نمی یا نفلی
هدایت از گمراهی و شرك از توحید و صدق از  حد. چرا که با بعثت رسول اهللا باش

و اخالص از نفاق و یقین از شک و راه بهشت از راه جهنم، روشن گردید. بلکه  کذب
امت را بر آن راهنمایی  حهیچ خبري در دنیا و آخرت نبوده مگر اینکه رسول اهللا 

ز هیچ شري در دنیا و آخرت نبوده مگر اینکه امت را از آن بر حذر داشتند و فرمودند و نی
باشد،  می از آن نهی کردند و امتش را بر دالیل روشن و آشکار که شب آن همچون روز

شان به گرداند. مومنانی که در ایمان نمی ترك کردند که جز هالك شده کسی از آن روي
باشند، اوامر او  می صادق حشان به رسول اهللا حبتصادق بوده و نیز در م حرسول اهللا 
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کنند  می کنند. و در حدودي که معین کرده توقف می را اطاعت کرده و از نهی او اجتناب

َطْعَنا«ها  این ي و شعارشان در همه
َ
باشد؛ شنیدنی بدون تردید و اطاعتی  می »َسِمْعَنا َوأ

 بدون انحراف و جدال. 
کنند و فقط با  باهللا کسانی که ادعاي ایمان کرده و تظاهر به اسالم میاما منافقان والعیاذ 

را دوست داشته باشیم  را بیشتر از اینکه خودمان حگویند: ما رسول اهللا  می شانزبان
کوبی کرده و بر زبان سرداده و رقصیده و پاي و بدان خوشحال بوده و آواز دوست داریم

کنیم،  می اطاعتها  آن ایمان آوردیم و از حو رسولش کنند که به اهللا عزوجل  می تکرار
کنند!!! آري با  می را تکذیب و انکارها  آن شانگویند و با رفتار و اعمال می راها  این با زبان

ِ ﴿ کنند. می گویند تکذیب می شان آنچه را که با زباناعمال ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
چرا  ﴾٤٣ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَمآ أ

شان کند. و علم می شان را تصدیقشان، اقوالکه مومنان صادق و محب و مطیع، اعمال
باشد، چرا که هرگاه   شان با ظاهرشان مخالف نمیشان نیست و نیز پنهانمخالف با عمل

و  کند می در صاحبش انعکاس پیدا ساکن شده و استقرار یابد، حتما ایمان صحیح در قلب
و به اوامر آن گوش داده و  گزیند می اسالم هرجا که خانه گزیده، خانهبدین ترتیب همراه 

کند و به حدود آن  می پرهیز و اجتنانبها  آن را شنیده و ازکند و نواهی آن می اطاعت
کند. و اهللا عزوجل حال  نمی تجاوز و تعديها  آن را برپا داشته و ازها  آن توجه کرده و

بیان نموده است؛ مومنانی که در  باشند، می کدیگر دورکه بسیار از یرا این دو گروهی 
شان با اهللا و نی که در محبتباشند و منافقا می صادق حشان با اهللا و رسولش محبت

ِ ﴿ فرماید: می باشند. اهللا عزوجل می دروغگو و کاذب حرسولش  ِ َوَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا ب  ٱ�َّ
 ِ ِ  ٱلرَُّسولِ َو� ْوَ�ٰٓ�َِك ب

ُ
ٓ أ ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَما َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ

َ
�َذا ُدُعوٓاْ  ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوأ

ِ إَِ�  ۡعرُِضوَن  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ َُّهُم  ٤٨ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ تُوٓاْ إِ  ٱۡ�َقُّ �ن يَُ�ن ل
ۡ
َ�ۡهِ يَ�

ِم  ٤٩ُمۡذِعنَِ� 
َ
َرٌض أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

َ
ْ أ ن َ�ِيَف  ٱۡرتَابُٓوا

َ
ۡم َ�َافُوَن أ

َ
ُ أ بَۡل  ۥۚ َعلَۡيِهۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ٰلُِمونَ أ َما َ�َن قَۡوَل  ٥٠ ٱل�َّ ِ إَِذا ُدُعٓواْ إَِ�  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ إِ�َّ بَيۡنَُهۡم  ِ�َۡحُ�مَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۚ َوأ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ن َ�ُقولُوا

َ
َ َوَمن يُِطِع  ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ َ َوَ�ۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
توفیق هدایت  اهللا(از جمله کسانی که « ]٥٢-٤٧النور: [ ﴾٥٢ ٱلَۡفآ�ُِزونَ َوَ�تَّۡقهِ فَأ

شان نتابیده است، ولی هاي دل نفرموده است، منافقانی هستند که پرتو ایمان بهشان قرین
 مبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعتاو پی اهللاگویند: به  می زنند) و می دم از ایمان

کنیم، اما پس از این ادعاء، گروهی از ایشان (از شرکت در اعمال خیر همچون جهاد،  می
آنان در حقیقت مؤمن نیستند. هنگامی  و شوند می گردانی) روياز حکم قضاوت شرع و

نازل  اهللامبر، برابر چیزي که اشوند تا (پی می مبرش فرا خواندهاو پی اهللاکه ایشان به سوي 
از  شود و می شان ظاهرشان داوري کند، بعضی از آنان (نفاقفرموده است) در میان

مبر ادانند حق به جانب ایشان نیست و پی می گردند. (زیرا که گردان میقضاوت او) روي
دهد). ولی اگر حق داشته باشند  می حق را به صاحب حق و فرماید می هم دادگرانه عمل

 آیند. آیا در دانند داوري به نفع آنان خواهد بود) با نهایت تسلیم به سوي او می می (چون
ترسند  می تردید دارند؟ یا و حقّانیت قرآن) شک شان بیماري (کفر) است؟ یا (درهاي دل
از  گرفتار شک بوده و مبرش بر آنان ستم کنند؟ (بلی! ایشان دچار بیماري کفر واو پی اهللا

 و اهللادانند که  می باشند. خوب می هراسناك ،مبر که برابر احکام الهی استاداوري پی
گرند. کنند) بلکه خودشان ستم نمی میل حق کسی را حیف و ستمگر نبوده و ،رسول

د، نفرا خوانده شوند تا میان آنان داوري کن حمبرش او پی اهللامؤمنان هنگامی که به سوي 
رستگاران واقعی  اطاعت کردیم! و گویند: شنیدیم و می شان تنها این است کهسخن

از (مخالفت فرمان)  بترسد و اهللاز  پیروي کند و حمبرش او پی اهللاهرکس از  ایشانند. و
خیر مطلق دست  نعیم بهشت و و اهللامحبت  این چنین کسانی (به رضایت واو بپرهیزد، 

 .»یافتگان و) به مقصود خود رسیدگانند
 و اطاعت و فرمانبرداري از اوامرش حکامال تسلیم شدن در برابر رسول اهللا  ،بنابراین 

که خیالی باطل ي  با آن به وسیله خالفتو پذیرفتن خبرش با قبول و تصدیق آن بدون م
نامند یا همراه کردن شک و تردید و شبهه با آن یا مقدم داشتن آراء  می را معقولآن
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باشد. پس واجب است که انسان  می شان، واجبمردمان و افکار ساخته و پرداخته ذهن
 را حکَم و داور قرار دهد و فقط سر تسلیم و فرمانبرداري حفقط سنت رسول اهللا 

فرود آورد. همانطور که اهللا عزوجل  حدستورات رسول اهللا چون و چرا براي اوامر و  بی
 د. ده همتا قرار می بی را در عبادت و خضوع و ذل و انابت و توکل، یگانه و

 براي بندگان از عذاب اهللا عزوجلها نجاتی  جز با آنباشند که  می و این، دو توحیدي
پیروي از رسول و  باشد. توحید کسی که رسول را فرستاده و توحید متابعت و نمی

نبرده و به  حفرستاده؛ و بدین ترتیب انسان مومن حکم و داوري را نزد غیر رسول اهللا 
 . 1شود نمی حکم غیر او راضی

امر کرده و در مواضع بسیاري از قرآن اش  قطعا اهللا عزوجل به اطاعت از فرستاده
است، از جمله اینکه  کریم، بر نافرمانی از او، به عقوبت و مجازات شدیدي تهدید کرده

َها ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
�ۡ 

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
 اهللامبر (ااز پی (با پیروي از قرآن) و اهللاز  اید! اي کسانی که ایمان آورده« ]٥٩النساء: [

فرماندهان مسلمان  از کارداران و و با تمسک به سنّت او) اطاعت کنیدمحمد مصطفی 
اسالم  مجري احکام شریعت حقّگرا بوده و خود فرمانبرداري نمائید (مادام که دادگر و

را به در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن اگر در چیزي اختالف داشتید (و باشند) و
 مبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن وا(با عرضه به قرآن) و پی اهللا

است.  روشن داشته را بیان ومبر آناو پی قرآن را نازل اهللارا بدانید. چرا که سنّت، حکم آن
 .»روز رستاخیز ایمان دارید و اهللاباید چنین عمل کنید) اگر به 

اطاعت شود و  حدهد تا از او و پیامبرش  می در این آیات، اهللا عزوجل دستور 
با انجام واجبات و مستحبات و پرهیز از منیهات و  حاطاعت از اهللا عزوجل و پیامبرش 

ها  آن اولی االمر دستور داده است وپذیرد. و نیز به اطاعت از  می منکرات صورت
                                           

 موسسة الرسالة.  .) ط١/٢٢٨( ةانظر: رشح العقيدة الطحاوي -١
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زیرا امور دینی و  ها، مردم هستند، از قبیل امرا، حکام و مفتی فرمانروایان برکه اند  کسانی
گردند. ها  آن اطاعت شده و تسلیم فرمانها  این پذیرد مگر اینکه از نمی دنیوي مردم سامان

داش الهی را بدست آورند، اما به تا از این طریق، از اهللا عزوجل اطاعت کرده باشند و پا
امور به نافرمانی اهللا عزوجل دستور ندهند، پس اگر به  دارنزمامداران و عهدهشرطی که 

 اطاعت شود. ها  آن از ی اهللا عزوجل دستور دهند، نبایدنافرمان
حذف شده اما در هنگام بیان اطاعت از  »اطیعوا«در مبحث اطاعت از اولی االمر فعل 

به اطاعت از اهللا عزوجل  شاید بدین جهت است که پیامبر جز پیامبر ذکر شده است. این
پیروي کند نیز از اهللا عزوجل پیروي کرده  حکس از رسول اهللا دهد و هر نمی فرمان

شود که  می داده دستورها  آن زمانی به فرمان بردن از ،است و اما مسئولین و فرمانروایان
گناه نباشد. سپس اهللا عزوجل امر فرموده که تمام اختالفات خود را در زمینه ها  آن فرمان

برگردانند. یعنی اختالف را به قرآن و  حاصول و فروع دین به اهللا عزوجل و پیامبرش 
مسائل ي  همه حبرگردانند، زیرا کتاب اهللا عزوجل و سنت رسول اهللا  حسنت پیامبر

فی را به صراحت یا به طور کلی یا به صورت اشاره و یا به صورت تذکر و اختال
دهند. و چون اساس دین بر کتاب  می خاتمهیادآوري در قالب مفهوم و یا به طریق قیاس 

 باشد و ایمان جز در سایه کتاب و سنت تحقق می حاهللا عزوجل و سنت رسول اهللا 
باشد؛ بنابراین اهللا  می نت، شرط ایمانپذیرد، بازگرداندن اختالف به کتاب و س نمی

ِ ﴿ فرماید: می عزوجل ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب اگر شما به اهللا و روز قیامت « ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
د که هرکس اختالف را به کتاب و سنت کن  می و این بر آن داللت »ایمان دارید.

 . و نیز اهللا عزوجل1»طاغوت ایمان داردبرنگرداند، مومن حقیقی نیست. بلکه وي به 

ْ ﴿ فرماید: می ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا َما َ�َ َّ�

َ
�

                                           
 الرساله). .ط١٤٨(ص  يالسعد ةريم الرمحن للعالمكتيسري ال -١
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 اهللامبر فرمانبرداري کنید و (از مخالفت فرمان ااز پی و اهللاز « ]٩٢املائدة: [ ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ 
مبر روي برگرداندید و) پشت او پی اهللاگر (از فرمان  مبر) خویشتن را برحذر دارید. واو پی

توضیح  رساندن فرمان و روشنگر (و مبر ما تنها تبلیغ آشکار واکردید، بدانید که بر پی
 .»بس کامل احکام) است و
ِطيُعواْ  قُۡل ﴿ اید:فرم می و نیز اهللا عزوجل

َ
َ ٱأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ۖ ٱَوأ َما َعلَۡيهِ َما  لرَُّسوَل فَإِن تََولَّۡواْ فَإِ�َّ

 ْ ا ُ�ِّۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهتَُدوا مبر اطاعت ااز پی و اهللابگو: از « ]٥٤النور: [ ﴾ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ
گردان روي باشد). اگر سرپیچی کردید وتان بیانگر آن اي که اعمالکنید (اطاعت صادقانه

است) انجام چیزي واجب است که بر دوش وي  اهللامبر اشدید، بر او (که محمد و پی
کار خود را  هم برآمده است واش  از عهده آن تبلیغ رسالت است و نهاده شده است (و

(که بر شما هم انجام چیزي واجب است که بر دوش شما نهاده شده است  کرده است) و
عبادات مخلصانه است) اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت  اطاعت صادقانه و

  .»)گردید می سعادت جهان نائل به خیر و (و
ِطيُعواْ ﴿ فرماید: می و نیز

َ
مبر اطاعت ااز پی و« ]٥٦النور: [ ﴾٥٦لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱلرَُّسوَل َوأ

 .»عنایت او گردید) مشمول رضایت و به شما رحم شود (و) اهللاکنید، تا این که (از سوي 
َ َوَمن يُِطِع ﴿ فرماید: می و نیز و « ]٧١األحزاب: [ ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

و پیامبرش فرمانبرداري کند به رستگاري و کامیابی بزرگی دست یافته  اهللاهرکس از 
 .»است

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

َ َ�ۡعِص  َوَمن ١٣ ٱلَۡعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  يُۡدِخۡلُه نَاًرا  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ا �ِيَها َوَ�ُ  ِه�ٞ  ۥَ�ِٰ�ٗ مبرش (در آنچه او پی اهللاهرکس از « ]١٤-١٣النساء: [ ﴾١٤ َعَذاٞب مُّ

ها  آن کند که در می (بهشت) وارد هاي باغ او را به اهللاطاعت کند،  اند) بدان دستور داده
این پیروزي بزرگی است.  مانند و می رودبارها روان است و (چنین کسانی) جاودانه در آن

درگذرد، خداوند  اهللاز مرزهاي (قوانین)  نافرمانی کند ومبرش او پی اهللاآن کس که از  و
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ماند و (عالوه از آن) او  می گرداند که جاودانه در آن می او را به آتش (عظیم دوزخ) وارد
 .»اي است را عذاب خوارکننده

ٓ ﴿ فرماید: می و نیز رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن  َوَما
َ
ِۚ ٱأ هیچ  و« ]٦٤النساء: [ ﴾�َّ

 .»مگر بدین منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شودایم  مبري را نفرستادهاپی
 يَۡومَ ﴿ فرماید: می مراتب جهنمترین  و نیز اهللا عزوجل در حکایت از کفار در پایین

َطۡعَنا  ٱ�َّارِ ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� 
َ
ٓ أ َ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  ٱ�َّ

َ
 ]٦٦األحزاب: [ ﴾٦٦ ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ

 دگرگون رو و ایشان در آتش زیر وهاي  روزي (را خاطر نشان ساز که در آن) چهره«
و  اهللاگویند: اي کاش! ما از  می شود و) می فریادهاي حسرت بارشان بلند گردد (و می
 .»داشتیم) نمی بردیم (تا چنین سرنوشت دردناکی می مبر فرماناپی

 .1رساند کنند، اما این تمنا بدانها نفعی نمی می را حو تمناي اطاعت از رسول اهللا 

َ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ فرماید: می و نیز اهللا عزوجل  ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ َوَ�ۡغفِۡر  ٱ�َّ
ُ لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  ْ  قُۡل  ٣١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
َ أ ۖ وَ  ٱ�َّ ْ فَإِنَّ  ٱلرَُّسوَل َ فَإِن تََولَّۡوا َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

دارید، از من پیروي کنید تا  می را دوستاهللا بگو: اگر « ]٣٢-٣١آل عمران: [ ﴾٣٢ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
خداوند آمرزنده مهربان است. بگو: از  تان را ببخشاید وگناهان شما را دوست بدارد و اهللا
مبر او پی اهللاگر سرپیچی کنند (ایشان به  فرمانبرداري کنید و مبر اطاعت وااز پی و اهللا

 .»دارد نمی کافرند و) خداوند کافران را دوست ایمان ندارند و
 و آیات در این مورد بسیارند وهللا الحمد والمنه. 

 حاطاعت از اهللا عزوجل و نافرمانی از رسول اهللا  حبنابراین، اطاعت از رسول اهللا 
روایت است که رسول اهللا  باشد. در حدیث صحیح از ابوهریره می نافرمانی از اهللا عزوجل

يِت  لُكُّ « فرمودند: ح مَّ
ُ
  اجلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ

َّ
ىَب  َمنْ  إِال

َ
شوند مگر  می تمامی امتم وارد بهشت« .»أ

                                           
 ) ط ابن رجب.٢/٨عياض ( الشفاء للقايض -١
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ورزد؟ فرمودند:  می چه کسی از ورود به بهشت ابا !رسول اهللا. گفتند: یا »آنکه ابا ورزد

َطاَعِ�  َمنْ «
َ
ىَب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  اجلَنََّة، َدَخَل  أ

َ
 کس از من اطاعت کند وارد بهشتهر« .»أ

 . 1»حقیقت از ورود به بهشت ابا ورزیده استشود و هرکس از من نافرمانی کند در می
 س ابتداي کتاب االحکام از ابوهریرهو مانند آن حدیثی است که امام بخاري در 

َطاَعِ�  َمنْ «فرمودند:  حروایت کرده است که رسول اهللا 
َ
َطاعَ  َ�َقدْ  أ

َ
، أ َ  َعَصاِ�  َوَمنْ  ا�َّ

، َعىَص  َ�َقدْ  َ ِمِ�ي �َ  ا�َّ
َ
َطاَعِ�، َوَمْن َعىَص أ

َ
ِمِ�ي َ�َقْد أ

َ
َطاَع أ

َ
هرکس « .»َقْد َعَصاِ� َوَمْن أ
اهللا عزوجل اطاعت کرده است و هرکس از من نافرمانی  حقیقت ازاز من اطاعت کند در

کس از امیري که من مقرر نمودم،  عزوجل نافرمانی کرده است و هرحقیقت از اهللاکند، در
کس از امیري که من مقرر نمودم نافرمانی کند ت کند از من اطاعت کرده است و هراطاع

 .2»من نافرمانی کرده است از
نه است: اهللا عزوجل گوگویا معنا این«گوید:  می حافظ ابن حجر در شرح این حدیث 

را در مورد آنچه  حبدان در قرآن تصریح کرده اطاعت کنید و نیز رسول اهللا  را در آنچه
اطاعت کنید  کند، می کند، و نیز در آنچه از سنت که برایتان بیان می که از قرآن برایتان بیان

باشد که: اهللا عزوجل را در آنچه از وحی که شما را بدان در  می یا اینکه معنا بدین صورت
را در  حباشد، اطاعت کنید و نیز رسول اهللا  می کند که تالوت آن عبادت می قرآن امر

 .3.کند و قرآن نیست، اطاعت کنید.. می آنچه از وحی که شما را بدان امر
است که بخاري از جابر بن و از زیباترین احادیثی که در این باب وارد شده، حدیثی 

خواب بودند، که چند  حتخریج کرده است که جابر گفته است: رسول اهللا  ت عبداهللا
                                           

) وانظر فتح ٧٢٨٠بسنن رسول اهللا ( ، باب االقتداءةالسنو تابكتاب االعتصام بالك، البخاريرواه  -١

 قد تقدم.و ة) داراملعرف١٣/٢٤٩( يالبار

ْ ﴿ ىل:ام باب قوله تعاكحتاب األك، البخاري أخرجه -٢ ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 .ة) داراملعرف١٣/١١) (فتح ٧١٣٧(
 ). ١٣/١١١( الباريفتح انظر:  -٣
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نفر نزد ایشان آمدند، یکی از آنان گفت: او خواب است. دیگري گفت: چشمش خواب 
یکدیگر گفتند: این دوست شما مثالی دارد، مثالش است، ولی قلبش بیدار است. آنگاه به 

دوباره یکی از آنان گفت: او خواب است، دیگري گفت: چشمش خواب  .را بیان کنید
است ولی قلبش بیدار است. سپس به یکدیگر گفتند: مثال او همانند شخصی است که 

کس در آن پهن کرده و دعوتگري فرستاده است. پس هراي  هساخته و سفراي  هخان
خورد. و هرکس دعوتگر را  می شود. و از آن سفره می دعوتگر را اجابت کند، وارد خانه

را خورد. آنگاه به یکدیگر گفتند: آن نمی و از آن سفره شود نمی اجابت نکند، وارد خانه
توضیح دهید تا بفهمد. یکی از آنان گفت: او خواب است، دیگري گفت: چشمش خواب 

 حاست ولی قلبش بیدار است. آنگاه گفتند: خانه همان بهشت است و دعوتگر محمد 
قت از اهللا عزوجل اطاعت کرده حقیاطاعت کند در حاست. پس هر کسی از محمد 

ت از اهللا عزوجل نافرمانی کرده است حقیقنافرمانی کند، در حکس از محمد است و هر
 .1»است که مسلمانان و کفار را از یکدیگر جدا ساخته است حو این محمد 

اطاعت از اهللا  حاینچنین است که بسیاري از آیات قرآن کریم و احادیث رسول اهللا  
و نیز نافرمانی از اهللا عزوجل را مقرون به  حعزوجل را مقرون به اطاعت از رسولش 

اطاعت از اهللا  ح ذکر کرده است. بنابراین، اطاعت از رسول اهللا حمانی از رسول اهللا نافر
 باشد.  می نافرمانی از اهللا عزوجل حعزوجل و نافرمانی از رسول اهللا 

در سنت بدان تصریح کرده و  حرسول اهللا ه آنچ«گوید:  می اهللارحمهامام شافعی 
را اهللا عزوجل آن حقیقت به حکمباشد، در می حکمی از جانب اهللا عزوجلي  دربردارنده

 سنت قرار داده است؛ و اینچنین اهللا عزوجل در کالمش به ما خبر داده و فرموده است:

ۡسَتقِيٖ� ﴿ ِ  ِصَ�ِٰط  ٥٢�نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ تو قطعاً به راه « ]٥٣-٥٢الشوری: [ ﴾ٱ�َّ

                                           
فتح ) وانظر: ٧٢٨١، باب االقتداء بسنن رسول اهللا (ةالسنو تابكتاب االعتصام بالكيف  البخاري أخرجه -١

 .ة) داراملعرف١٣/٢٤٩( الباري
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 . »راه اهللا سازي. می راست رهنمود
و هر آنچه را که اند  را مقرر فرمودههایی  همراه کتاب اهللا عزوجل سنت حرسول اهللا 

را بر ما الزم و  آن حقیقت اهللا عزوجل اتباع و پیروي ازسنت قرار دادند، در حرسول اهللا 
را در تبعیت و پیروي کردن از ایشان  حضروري قرار داده است. و اطاعت از رسول اهللا 

قرار  حگردانی از سنت رسول اهللا اف و رويرا در انحر حل اهللا و نافرمانی از رسو
باشد و هیچ راهی براي اتباع و پیروي نکردن از  نمی در آن معذور هیچکسکه اند  داده

 . 1»قرار نداده است حرسول اهللا هاي  سنت
 حروایت کرده آمده است که رسول اهللا  س حدیثی که امام بخاري از ابوموسی و در

َما«فرمودند:  ُ  َ�َعثَِ�  َما َوَمثَُل  َمثَِ�  إِ�َّ ىَت  رَُجٍل  َكَمثَِل  بِِه، ا�َّ
َ
يُْت  إِ�ِّ  قَْوِم، يَا: َ�َقاَل  قَْوًما أ

َ
 َرأ

، اجلَيَْش  نَا َو�ِ�ِّ  بَِعيَْ�َّ
َ
َطاَعهُ  فَانلََّجاَء، الُعْرَ�اُن، انلَِّذيرُ  أ

َ
ُوا، قَْوِمِه، ِمنْ  َطائَِفةٌ  فَأ

َ
ْدجل

َ
 فَاْ�َطلَُقوا فَأ

بَْت  َ�نََجْوا، َمَهِلِهمْ  ىلَعَ  ْصبَُحوا ِمنُْهْم، َطائَِفةٌ  َوَ�ذَّ
َ
ْهلََكُهمْ  اجلَيُْش  فََصبََّحُهمُ  َماَكَ�ُهْم، فَأ

َ
 فَأ

َطاَعِ�  َمنْ  َمثَُل  فََذلَِك  َواْجتَاَحُهْم،
َ
بَعَ  أ َب  َعَصاِ�  َمنْ  َوَمَثُل  بِِه، ِجئُْت  َما فَا�َّ  بِهِ  ِجئُْت  بَِما َوَ�ذَّ

و آنچه اهللا عزوجل مرا با آن فرستاده است مانند مردي است که نزد مثال من « .2»احلَقِّ  ِمنَ 
گوید: با چشمان خودم، لشکر (دشمن) را دیدم و صراحتاً خطر را به  می قومی آمده و

و در اول کنم، خویشتن را نجات دهید؛ پس گروهی از او اطاعت کرده  می شما اعالم
یابند. و گروهی از ایشان سخنش را  می روند و نجات می درنگ بی شب به راه افتاده و

کنند، لذا لشکر صبح به طور ناگهانی  می و در مکان خویش شب را صبح خوانند می دروغ
سازد. این مثال کسی است که از من  می یورش برده و آنان را نابود و هالكها  آن بر

و نیز مثال کسی است  کند می ام (قرآن و سنت) پیروي آنچه من آوردهاطاعت کرده و از 
 .»تکذیب کند ام، جالله آمدهآنچه را که با آن از جانب حق جل که از من نافرمانی کرده و

                                           
 ) ٨٩، ٨٨مرص ص ( -احللبی ةمطبع ألوىل،ا ةر، الطبعكمحد حممد شاأمام الشافعی، حتقيق لإل ةالرسال -١

 فتح الباري) انظر: ٧٢٣٨، ٦٤٨٢( تاب الرقاق باب االنتهاء عن املعايصك، البخاري أخرجه -٢

 .ة) دار املعرف١١/٣١٦(
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خویشتن  حرسول اهللا «کند که گفت:  می بن حجر در فتح الباري از طیبی نقلاحافظ 
را به بیم دادن آن مرد، قومش  عذابی در پیش رورا به مردي تشبیه کرده و بیم دادنش به 

 شان را که از ایشان اطاعتو کسانی از امت شکري در نزدیکی صبح، تشبیه کردندرا به ل
کنند، به کسانی که آن مرد را در هشدار  کنند و نیز کسانی که از ایشان نافرمانی می می

 .1»کنند، تشبیه کرده است دادنش تصدیق و تکذیب می
راضی باشد و این مساله در  حبه طور خالصه کسی که به نبی و رسول بودن محمد 

اطاعت و فرمانبرداري  حقلبش مستقر گردد، بر وي واجب است که از اوامر رسول اهللا 
و  به محبت او مایل باشد. و مخالفت و در برابر آن تسلیم باشد و قلبش کامالًکند 

ابالغ  حه است، نداشته باشد، چرا که در حقیقت او اعتراضی بر چیزي از آنچه با آن آمد
در حدیث  حاین اساس است که رسول اهللا  باشد، بر می از جانب پروردگارشي  کننده

يَمانِ  َطْعمَ  َذاَق «صحیحی فرمودند:  ِ
ْ

ِْسَالمِ  َر�ًّا، بِاهللاِ  ريَِضَ  َمنْ  اإل
ْ

دٍ  ِدينًا، َو�ِاإل  َو�ُِمَحمَّ
 
ً

چشد که راضی باشد: اهللا عزوجل پروردگار او و اسالم  می راکسی طعم ایمان « .2»رَُسوال
 . »دینش و محمد پیامبر او باشد

چشد  ست که کسی طعم ایمان را میا معناي حدیث آن«گوید:  می اهللارحمه امام نووي
و جز در مسیري که  وش اسالم را براي خود مجاز نداندز رکه طالب غیراهللا نباشد و ج

کسی که صفت او چنین  باشد، حرکت نکند. تردیدي نیست ح موافق با شریعت محمد
 .3»چشد می راوت ایمان به قلبش رسیده و طعم آنباشد حال

و برداشتن و حذف کردن آن از  حگردانی از شریعت رسول اهللا اما اعراض و روي 

                                           
 .ة) داراملعرف١١/٣١٧( فتح الباريانظر:  -١

بمحمد رسوال فهو و سالم ديناباإلو باهللا ربا ن من ريضأ عىل، باب الدليل اإليامنتاب كمسلم،  أخرجه -٢

 الريان. .) ط٢/٢) انظر: رشح النووی (١٣٤(بائر كال ب املعايصكن ارتإو منؤم

 ) ط الريان.٢/٢( يانظر: رشح النوو -٣
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قوانین بشري به جاي آن، قوانین کسانی که هوي و  زندگی و جایگزین کردن یتواقع
سیطره دارد، عمل منافقان ها  آن حاکم است و شبهات و شهوات برها  آن بر شانهوس

گرچه گمان کنند و به دروغ بگویند که با این اعمال خواهان خیر  ؛والعیاذ باهللا ؛باشد می
 باشند. اهللا عزوجل می حقیقت زیانکار و ناکامباشند که در ها می آن خواهی مردم و اتحاد

نَزَل  �ذَا﴿ فرمایند: می
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا يَۡت  ٱلرَُّسولِ �َ�  ٱ�َّ

َ
وَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َر� يَُصدُّ

ِ  فََكۡيَف  ٦١َعنَك ُصُدوٗدا  يِۡديِهۡم ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن ب
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ ِ إِذَا  ٱ�َّ

 ٓ ٓ إِ�َّ َرۡدنَا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٦٢إِۡحَ�ٰٗنا َوتَۡو�ِيًقا  إِۡن أ

ُ
ِينَ  أ ُ َ�ۡعلَُم  ٱ�َّ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم  ٱ�َّ

َ
َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

نُفِسهِۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا 
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ که بدیشان گفته زمانی و« ]٦٣-٦١النساء: [ ﴾٦٣وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

مبر روي ابه سوي پی و حمد) نازل کرده استرا (بر مآن اهللاشود: به سوي چیزي بیائید که 
رهنمودتان دارد)، منافقان را خواهی دید که سخت  آورید (تا قرآن را براي شما بخواند و

دارند). اما چگونه  می دیگران را نیز از تو باز گریزند و از تو می کنند (و می به تو پشت
بدانان رسد (و پناهی جز  شان بالئیسوء) اعمال است که چون به سبب (خبث نفوس و

اعمال  خورند که ما (از اقوال و می سوگند اهللابه  آیند و می تو نداشته باشند) به پیش تو
آنان  ایم. اتّحاد (ملّت) نداشته خود منظوري و) مقصودي جز خیرخواهی (مردم) و

شان گفتار شان چیست (و پندارشان بر چه روال وهاي دل داند در می کسانیند که خداوند
به  شان توجه مکن وبه سخنان گیري کن (ودر چه مسیري است). پس از ایشان کناره

شان با گفتار رسائی که به (اعماق) درون اندرزشان بده و شان نما) وسوي حق دعوت
 .»شان را بدیشان گوشزد نما)نتائج اعمال رسوخ کند با آنان سخن بگوي (و

از اهللا عزوجل و ها  گردانیبرخی از مظاهر این اعراض و روي اهللارحمهامام ابن قیم  
آید و اعتراض به  می اعراض از اعتراض بوجود«گوید:  می را توضیح داده و حرسول اهللا 
را ها  آن و تنها کسانی که اهللا عزوجل باشد که در میان مردم جاري است می سه دسته

 باشند.  می معصومها  آن حفاظت کرده از
شبهاتی باطل که ي  اول: اعتراض بر اسماء و صفات اهللا عزوجل به وسیله ي دسته
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حقیقت خیاالتی جاهالنه و محاالتی نامند و در می را قطعیات عقلیآن ها، آن طرفداران
کنند، بر اسماء و صفات اهللا  می باشد. و با این قطعیات عقلی که گمان می ذهنی هستند،

چه را که اهللا و به خاطر آن، آن کنند می حکمها  آن براساس آن  عزوجل اعتراض کرده و بر
 اند، براي حضرت حق، ثابت کرده حعزوجل براي خویشتن ثابت کرده و نیز رسول اهللا 

کنند. و آنچه را که اهللا عزوجل نفی کرده، اثبات کرده و بدین وسیله با دشمنان اهللا  می نفی
آن کالم را از ي  دشمنی کرده و به وسیلهعزوجل دوستی کرده و با اولیاي اهللا عزوجل 

کنند. و به  می را وارونه و چندگونه و چندپهلومعانی اصلی آن به دور کرده و آن جایگاه و
بدان تذکر داده شده بودند، به دست فراموشی ها  آن بسیاري را که باي  خاطر آن بهره

انده و هر گروهی به راهی سپردند. و بدین وسیله کار و بار دین خود را به پراکندگی کش
 بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادمانند.!اي  هرفته و هر دسته و طایف

باشد که تسلیم محض وحی باشد. و هرگاه  می کسی از این اعتراض مصون و محفوظ
را با صراحت با آن آمده و حق بودن آن حقلب سالم باشد، صحت آنچه را که رسول اهللا 

باشند و این  می ند و بدین ترتیب سمع و عقل و فطرت وي متفقبی می عقل و فطرت
 باشد.  می ایمانترین  کامل

باشد، که اهل این اعتراض سه  می نوع دوم: اعتراض بر شریعت و اوامر اهللا عزوجل
شان بر شریعت اهللا عزوجل هايباشند: کسانی هستند که با آراء و نظرات و قیاس می دسته

و  ن اعتراض متضمن حالل دانستن آنچه اهللا عزوجل حرام کردهایکنند، که  می اعتراض
ساقط  کردن آنچهدن آنچه حالل قرار داده و اسقاط آنچه واجب فرموده و واجب کرحرام 

کرده و ابطال آنچه صحیح دانسته و تصحیح آنچه باطل فرموده و معتبر دانستن آنچه لغو 
مطلق بیان کرده و اطالق  راساختن آنچه آنتبر دانسته و مقید کرده و لغو کردن آنچه مع

 باشد.  می را مقید بیان کرده،آنچه آن
نوع دوم: اعتراض بر حقائق ایمان و شریعت، با ذوق و وجد و خیاالت و مکشوفات 
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زه نداده است و نیز که اهللا عزوجل بدان اجا است باطل شیطانی که متضمن تشریع در دین
 . است تشریع کردهاش  را به زبان فرستادهکه آنابطال دینی را به همراه دارد 

اي  گونهباشد ب مستبدانه میهاي  نوع سوم: اعتراض بر شریعت اهللا عزوجل با سیاست
میان ها  آن را بر حکم اهللا عزوجل و رسولش مقدم داشته و باها  آن که متصدیان امور،

شریعت و عدل و حدود  ا،ه آن و با ها آن کنند و به خاطر می بندگان و اهللا عزوجل حکم
گویند: هرگاه عقل و نقل با یکدیگر در  می کنند. و بدین ترتیب گروه اول می را تعطیلآن

گویند هرگاه احادیث و روایات با قیاس  می کنیم و دیگران تعارض باشد عقل را مقدم می
گویند:  می کنیم. و اصحاب ذوق و کشف و وجد می در تعارض باشد، قیاس را مقدم

گاه ذوق و کشف و وجد، با ظاهر شریعت در تعارض باشد، ذوق و وجد و کشف را هر
گاه سیاست و شریعت با یکدیگر در گویند: هر می داریم. و سیاست مداران می مقدم

 داریم.  می تعارض باشند، سیاست را مقدم
در مقابل دین اهللا عزوجل و شریعتش قرار طاغوت را بنابراین هر گروه، به طریقی 

گویند: براي شما  و بدین ترتیب گروهی میاند  ده و داوري و حکم را بدو واگذار کردهدا
گویند: شما اهل ظاهر و ما اهل حقایق و باطن  می نقل و براي ما عقل باشد و دیگران

 گویند: براي شما شریعت و براي ما سیاست باشد.  می هستیم و برخی دیگر
آه از مصیبتی که واقع  ؛جب کوري گشته استآه، از این بالیی که فراگیر شده و مو

شده و هر قلب  به سوي آن دعوتها  اي که قلب شده و موجب کري گشته و آه از فتنه
 آه از بادهاي طوفانی که وزیده و به سبب آن را اجابت کرده است؛مفتون و بیماري آن

تعطیل گشته است؛  و عالئم احکام،ها  و نشانهاند  کور گشته ها چشم و اند کر شده ها گوش
  ند.اشدهصفات اهللا عزوجل نفی ها  آن همانطور که به سبب

اساس  آراي خود، استناد کرده و برهاي  در این مسیر هر گروهی به ظلم و تاریکی 
شان بر اهللا عزوجل و بین بندگانش حکم کرده و به فاسد و هوي و هوسهاي  مقوله
تاویلی قرار گرفته و دین بر وفق هر فساد و هر تحریف و ي  وحی در آستانهها  آن خاطر
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 .  1تبدیلی
پیامبر او باشد، به هدایت و روش غیر او  حاگر مسلمان راضی باشد که محمد  ،آري

ی غیر از سنت او و حکمی غیر از و روش کند و در عملکردش به سوي سنت نمی توجه
برده و حکمش را قبول شود. و بلکه داوري و تحاکم را نزد او  نمی منحرف ححکم او 

کند. و به هر آنچه با آن از جانب پروردگارش  می کرده و از او فرمانبرداري و پیروي
 گشادهاش  باشد. و قلبش با آن آرامش یافته و نفسش مطمئن و سینه می آمده، راضی

 به خویشتن و بر خلقنسبت گردد. و نعمت اهللا عزوجل را با این پیامبر و دینش  می
که  ،از هر نعمتی است؛ و به سبب فضل و رحمت پروردگارش بر او تر بزرگ هبیند ک می

 رستگاران قرار داده، شادمان و خشنودي  وي را از پیروان بهترین پیامبران و گروه و دسته

َها﴿ فرماید: می باشد. اهللا عزوجل می ُّ�
َ
ّ�ُِ�ۡم وَِشَفآءٞ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ� وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ قَۡد َجآَءتُۡ�م مَّ

ُدورِ لَِّما ِ�  ِ بَِفۡضِل  قُۡل  ٥٧وَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنَِ�  ٱلصُّ ْ ُهَو  ۦَو�ِرَۡ�َتِهِ  ٱ�َّ فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحوا
ا َ�َۡمُعوَن  ردگارتان براي شما اي مردمان! از سوي پرو« ]٥٨-٥٧يونس: [ ﴾٥٨َخۡ�ٞ ّمِمَّ

هاست (همچون کفر درمانی براي چیزهائی که در سینه اندرزي (جهت رهنمود زندگی) و
هدایت  حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) و دشمنی با حق و ستم و کینه و نفاق و و
 -به همین (نه چیز دیگري)  - اهللارحمت  رحمت براي مؤمنان است. بگو: به فضل و و

 آورند (و می ان شادمان شوند. این بهتر از چیزهائی است که (از حطام دنیا) گردباید مردم
 .»گذارند) می روي همدیگر

 که رضایتخود جاي داده است؛ چنان است که قبول و انقیاد را دراي  کلمه رضایت
که تسلیم مطلق و انقیاد و فرمانبرداري ظاهري و باطنی در برابر مگر زمانی وجود ندارد

گردانی از رش آمده، باشد. و هر توجه یا رويبا آن از جانب پروردگا حآنچه رسول اهللا 
متناقض با رضایت و دلیل بر نفاق و منجر به کفر  ،وحی به سوي غیر آن یا اعتراض بر آن

                                           
 ) ط داراحلديث.٧٠ -٢/٧٣ني (كباختصار يسري جدا من مدارج السال -١
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 .1شود می و ارتداد از دین
بدانیم تمامی اوامر و نواهی و آنچه تحریم گشته و کراهت آن در  الزم استدر پایان  

آمده است، براي تمامی مکلفین مقدور و در ضمن  حقالب شریعت بر زبان رسول اهللا 
را را در آنچه توانایی آنباشد، چرا که اهللا عزوجل بندگانش  ها می آن ي توانایی همه

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ فرماید: می ندارند، مکلف نکرده است. اهللا عزوجل َّ�  ۚ  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
چرا که این . »کند نمی کس جز به اندازه توانائیش تکلیفخداوند به هیچ« ]٢٨٦[البقرة: 

مخلوقاتش و حد و حدود  سرشتتنها اهللا عزوجل است که خالق است و تنها اوست که 

َ� ﴿ و راست گفت اهللا عزوجل آنجا که فرمود: داند. می راها  آن توانایی
َ
َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق  �

وضع  آفریند (حال و می مگر کسی که (مردمان را)« ]١٤: كاملل[ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف َوُهَو 
 »باریک بین بس آگاهی است؟! حال این که او دقیق و و داند نمی ایشان را)

در این حدیث متفق علیه تجلی یافته است،  حو این رحمت در کالم رسول اهللا  
شنیدم که  حاز رسول اهللا  :گوید می روایت شده است که سحدیثی که از ابوهریره 

َمْرتُُ�مْ  َوَما فَاْجتَنِبُوهُ  َ�نُْه، َ�َهيْتُُ�مْ  َما«فرمودند: 
َ
َما اْستََطْعتُْم، َما ِمنْهُ  فَاْ�َعلُوا بِهِ  أ  فَإِ�َّ

ْهلََك 
َ
ينَ  أ ِ

َّ
ةُ  َ�بِْلُ�مْ  ِمنْ  اذل نِْبيَائِِهمْ  ىلَعَ  َواْخِتَالُ�ُهمْ  َمَسائِِلِهْم، َكرْثَ

َ
از آنچه شما را از آن « .2»أ

تان و آنچه شما را بدان امر کردم، آنچه را در توانایی نهی نمودم، پرهیز و اجتناب ورزید
و اختالف با است، انجام دهید. براستی کسانی که قبل از شما بودند، زیاد سوال پرسیدن 

 .»شان هالك و نابود کردپیامبران
ِ تِۡلَك ُحُدوُد ﴿ ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَها ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ  ﴾٢٢٩ ٱل�َّ

  .]٢٢٩[البقرة: 

                                           
 .١٣٦وف حممد عثامن ص ؤاالبتداع، عبدالرو الرسول بني االتباع ةحمب -١

تاب كمسلم و )٦٧٧٧االقتداء بسنن رسول اهللا (، باب ةتاب السنكتاب االعتصام بالك، البخاري أخرجه -٢

 تاب احلج، باب فرض احلج مرةكو )١٣٣٧ليه (إاله عام ال رضورة ؤثار سكإ كترو الفضائل باب توقريه

 ).٧٣/١٣٣٧العمر باب (يف 
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 هرکس از حدود و و تجاوز نکنیدها  آن از مرزهاي الهی است و ها حدود و این«
گمان این چنین کسانی  بی نواهی) الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و) (اوامر ومرزهاي 

 .»نمایند) می ستم ،کنند می اي که در آن زندگی به جامعه به خود و ستمگرند (و





 
 
 

 مبحث چهارم:
 روي  بدون غلو و زیاده حاهللا  محبت رسول

باشد و هرگاه درخت  می اصلی بزرگ از اصول ایمان حمحبت رسول اهللا  براستی
آن به دست آمده و ثمره آن انواع اتباع هاي  محبت در قلب مستقر گردد، در هر زمان میوه

تابع محبت  حباشد. و تردیدي نیست که محبت رسول اهللا  می ح و پیروي از رسول اهللا
 تر بزرگ محبتی براي مردم«گوید:  می اهللارحمهباشد. شیخ االسالم ابن تیمیه  می اهللا عزوجل

، چیزي وجود ندارد پروردگارشان نیست و در هستیبه نسبت  تر از محبت مومنان و کامل
جز اهللا  دوست داشته شود باشد که از هر جهت به خاطر خودش را داشتهکه استحقاق آن

شود، دوستی و محبت آن تابع  اهللا عزوجل دوست داشته می از و هر آنچه غیر عزوجل؛
نیز به خاطر اهللا عزوجل دوست  حرو رسول اهللا باشد، از این می محبت اهللا عزوجل

یز به خاطر اهللا عزوجل تبعیت و و ن شود می شود. و به خاطر اهللا عزوجل اطاعت می داشته

َ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ فرماید: می شوند؛ همانطور که اهللا عزوجل می پیروي  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ
ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم   اهللادارید، از من پیروي کنید تا  می را دوست اهللابگو: اگر « ]٣١آل عمران: [ 1﴾ٱ�َّ

 . »شما را دوست بدارد
باشد؛ چرا  می آني  و الزمه واجب و تابع محبت اهللا عزوجل حو محبت رسول اهللا 

باشد، که با افزایش  می براي اهللا عزوجل و به خاطر اهللا عزوجل حکه محبت رسول اهللا 
 محبت اهللا عزوجل در قلب، افزایش و با کاهش محبت اهللا عزوجل در قلب کاهش

شود تنها در راه اهللا عزوجل و به  می عزوجل دوست داشتهیابد و هر آنکه به خاطر اهللا  می
و  شود می شود، همانطور که ایمان و عمل صالح دوست داشته خاطر او دوست داشته می

از انواع اي  هباشد، چرا که در آن شائب می این محبت با محبتی که شرك آمیز است، متفاوت

                                           
 .)١٠/٦٤٩جمموع الفتاوی ( - ١
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 ، وجود ندارد. چرا که محبتشرك همچون اعتماد به محب از حیث جلب خیر و دفع شر
باشد نه به  می شرکی دوست داشتن آن شریک به همراه اهللا عزوجل و رغبت به سوي او

خاطر اهللا عزوجل. و اینجاست که تمایز میان محبت در راه اهللا متعال و به خاطر او که از 
 عزوجل باشد و محبت همراه اهللا عزوجل که محبت شرکائی به همراه اهللا می کمال توحید

 اند، باشد که متعلق به قلوب مشرکین است که معبودشان را صفت الوهیت داده می
 . 1»گردد می که این صفت جز براي اهللا عزوجل جایز نیست، آشکارحالیدر

آمده است که اند  روایت کرده س مام بخاري و مسلم از انس بن مالکدر حدیثی که ا 

نْ : اِإليَمانِ  َحالََوةَ  وََجدَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  ثََالٌث « فرمودند: حرسول اهللا 
َ
ُ  يَُ�ونَ  أ ُ  ا�َّ

ُ
 َورَُسوهل

َحبَّ 
َ
ا إيَِلْهِ  أ نْ  ِسَواُهَما، ِممَّ

َ
بُّهُ  الَ  الَمرْءَ  ُ�ِبَّ  َوأ ِ�ُ  

َّ
، إِال ِ نْ  ِ�َّ

َ
نْ  يَْ�َرهَ  َوأ

َ
َ�ْعَد  الُ�ْفرِ  يِف  َ�ُعودَ  أ

نْ 
َ
ُ ِمنْهُ  أ ْ�َقَذُه ا�َّ

َ
نْ  يَْ�َرهُ  َكَما أ

َ
کسی که این سه خصلت را داشته « .2»انلَّارِ  يِف  ُ�ْقَذَف  أ

چشد، یکی اینکه: اهللا و رسولش را از همه بیشتر دوست داشته  می باشد، شیرینی ایمان را
سوم اینکه: پس از اینکه  ؛دوم اینکه: محبتش با هرکس به خاطر اهللا عزوجل باشد ؛باشد

داده، برگشتن به سوي کفر براي وي همچون رفتن در  اهللا عزوجل وي را از کفر نجات
 . »آتش ناگوار باشد
خصلت را داشته  سهخبر دادند که هرکس این  حرسول اهللا «گوید:  می شیخ االسالم

الوت براي چیزي، محبت  چشد، چرا که وجود ح می باشد، شیرینی و حالوت ایمان را
یزي را دوست داشته و بدان تمایل داشته را به دنبال دارد، بنابراین هرکس چنسبت به آن

 باشد، هرگاه مقصودش حاصل گردد، به سبب آن حالوت و لذت و شادي و سرور را
  3.»گردد می یابد. و لذت امري است که به دنبال حصول و دستیابی به محبوب حاصل می

                                           
 بتحقيق حامدالفقی.  ةاملحمدي ةتبه السنك) م٣٣٧فتح املجيد ( -١

باب بيان خصال من  اإليامنتاب كيف  ) ومسلم١٦( اإليامنباب حالوة  اإليامنتاب ك البخاري أخرجه -٢

 ).٦٧، ٤٣( اإليامناتصف هبن وجد حالوة 
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 نشدنیبنابراین ارتباط میان این دو محبت، ارتباطی شرعی و محکم و استوار و جدا 
 حو در عین حال رسول اهللا  کند که اهللا عزوجل را دوست دارد باشد. لذا هرآنکه ادعا می

را دوست داشته  حو هرکس رسول اهللا  باشد. می را دوست ندارد، این اعتقادش باطل
باشد.  می و اهللا عزوجل را دوست نداشته باشد، همچنین این اعتقادش باطل و فاسد باشد

ۡزَ�ُٰجُ�ۡم  قُۡل ﴿ ماید:فر می اهللا عزوجل
َ
ۡ�نَآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

ۡمَ�ٌٰل 
َ
َحبَّ إَِ�ُۡ�م  ٱۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاوََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
َوتَِ�َٰرةٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َهآ أ

ِ ّمَِن  ْ  ۦلِهِ وَِجَهادٖ ِ� َسبِي ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ َح�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ وَ  ۦۗ بِأ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

قبیله  قوم و همسران و برادران و فرزندان و بگو: اگر پدران و« ]٢٤التوبة: [ ﴾٢٤ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ 
 رونقی آن بی بازاري و بی تجارتی که از بازرگانی و و اید اموالی که فراچنگش آورده و شما
جهاد  مبرش واو پی اهللادر نظرتان از ها  این منازلی که مورد عالقه شما است، ترسید و می

عذاب خویش را  کند (و می کار خود را اهللادر راه او محبوبتر باشد، در انتظار باشید که 
 .»نماید نمی کسان نافرمانبردار را (به راه سعادت) هدایت اهللافرستد).  می فرو

و  حمحبت رسول اهللا  این آیه در تشویق و تذکر در باب«: 1گوید می اهللاهرحمقاضی 
و وجوب فرضیت آن و اهمیت و  حبه عنوان دلیل و حجتی در لزوم محبت رسول اهللا 

باشد. چرا که اهللا عزوجل کسی را  می براي آن کافی حجایگاه آن و استحقاق رسول اهللا 
دوست داشته باشد، توبیخ و  حکه مال و اهل و فرزندانش را بیشتر از اهللا و رسولش 

ْ ﴿ را تهدید کرده و وعید داده و فرموده:ها  آن سرزنش کرده و نیز �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ َح�َّ  ٱ�َّ

 ِ ۡمرِه
َ
را آگاه فرموده که ها  آن و وانده استرا فاسق خها  آن و سپس در پایان آیه، ﴾ۦۗ بِأ

 را هدایت نکرده است. ها  آن ایشان از کسانی هستند که گمراه شده و اهللا عزوجل
حدیثی است که امام بخاري از  حدالیل بر وجوب محبت رسول اهللا ترین  روشناز 

ِي«فرمودند:  حروایت کرده است که رسول اهللا  سابوهریره 
َّ

 يُْؤِمنُ  الَ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  فََواذل

                                           
  .)2/20الشفاء ( -1
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َحُدُ�مْ 
َ
ُ�ونَ  َحىتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
هِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ هِ  َوادِلِ ِ

َ
سوگند به ذاتی که جانم در دست « 1»َوَودل

تر  که من نزد او از پدر و فرزندش محبوبباشد تا زمانی نمی اوست کسی از شما مومن
 »باشم.

َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  الَ «: دفرمودن حروایت شده که رسول اهللا  نسو در صحیح از ا
َ
 َحىتَّ  أ

ُ�ونَ 
َ
َحبَّ  أ

َ
هِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ هِ  َوادِلِ ِ

َ
مْجَِع�َ  َوانلَّاِس  َوَودل

َ
تواند مومن واقعی  نمی کسی از شما« .2»أ

 . »باشمتر  مردم محبوبي  باشد، تا اینکه من نزد او از پدر و فرزند و همه
عزیزترین مخلوقات ها  آن چرا کهاند  حدیث پدر و فرزند مخصوصا ذکر شدهاین در 

تر شان محبوبباشند، بلکه چه بسا از خود اشخاص براي می اهللا عزوجل براي هر انسانی
نزد هر انسانی  حباشد که واجب است رسول اهللا  می و این مساله تاکیدي بر آن باشند.

 .3»بشریت باشد میانتر از هر حبیب و عزیزي از  محبوب
 از لوازم و واجبات ایمان حست که محبت رسول اهللا ا آن معناي این حدیث

گردد و نیز مومن بدون آن، مستحق اسم  نمی که ایمان بدون آن محققاي  گونهباشد. ب می
باشد. و نفی ایمان که در حدیث ذکر شده است، اگر این محبت، محبتی راجح  نمی ایمان

که اگر اي  گونهباشد. ب می مان واجبغیر آن نباشد، نفی کمال ایبه و برتر از محبت نسبت 
 به این محبت با این صفت، موجود باشد، دلیلی بر کمال ایمان از جهت محبت نسبت

باشد. اما اگر این محبت با صفت  می در کسی که بدان متصف است، حرسول اهللا 
هر محبت دیگري، وجود نداشته باشد، آنکه متصف بدان باشد در به ترجیح آن نسبت 

باشد چرا که وي بدون آن محبت، در واقع واجبی از  می عید اهللا عزوجلمعرض و

                                           
 ). ١٤( اإليامن، باب حب الرسول من اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -١

، باب وجوب اإليامنتاب كمسلم و )١٥( اإليامن، باب حب الرسول من اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -٢

 ). ٧٠، ٤٤مجعني (أالناس و الوالدو الولدو هلثر من األكأحمبه رسول اهللا 

 ).1/59( فتح الباريانظر:  -3
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 .1گردانده استواجبات ایمان را رها کرده و از آن روي
تر از پدر و فرزند و نزد بنده محبوب حست که رسول اهللا ا بنابراین از کمال ایمان آن

نزد وي  حگردد مگر اینکه محبت رسول اهللا  نمی همه مردم باشد. بلکه این کمال حاصل
از محبت انسان نسبت به خودش، بیشتر باشد، همانطور که در حدیثی که امام بخاري 

نزد من از هر  گفت: یا رسول اهللا، شما سروایت کرده، آمده است که عمر بن خطاب 

ي « فرمودند: حید. پس رسول اهللا هست ترچیز جز خودم، محبوب ِ
َّ

َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، َال، َواذل
َحبَّ إيَِلَْك ِمْن َ�ْفِسَك 

َ
ُ�وَن أ

َ
انم در دست اوست تا خیر، سوگند به ذاتی که ج« .»َحىتَّ أ

 خودت نباشم (ایمانت کاملبه نسبت  تر از حب تو نزد تو محبوب وقتی که من
تر  گفت: سوگند به اهللا عزوجل، اکنون شما در نزد من محبوب س. پس عمر »باشد) نمی

اکنون اي عمر( ایمانت کامل « »اآلَن يَا ُ�َمرُ « فرمودند: حاز خودم هستید. رسول اهللا 
 .2»شد)

باشد. چرا  می ذات و اصل و اساس تکالیف و امانتی سنگین حقیقتدر محبتبنابراین، 
و بدین ترتیب  مطیع کسی است که او را دوست دارددارد، در واقع  می که آنکه دوست

صادق است در واقع کسی است که آنچه را اهللا  حآنکه در محبتش با اهللا و رسولش 
دارد، اگرچه آن چیز مخالف با هوي و  می دوست دارند، دوست حعزوجل و رسولش 

بدان بغض و  حاهللا و رسولش  آنچهبه وي باشد. و نیز نسبت  ها و خواهشات خواسته
نفسانی وي  و خواهشات ها ت دارد، گرچه هوي و خواستهکراهیت دارند، بغض و کراهی

 ترمحبوبها  آن نزد وي از هر چیزي غیر از حو نیز اهللا و رسولش  باشد؛متمایل بدان 
 باشد.  می

که اند  عالماتی دیگر را نیز ذکر کرده حعلما به منظور آگاهی از محبت رسول اهللا 

                                           
 .٥١االبتداع ص و الرسول بني االتباع ةحمب -١

 .)٦٦٣٢( ح يانت يمني النبكيف ك، باب األيامن والنذورتاب ك، البخاري أخرجه -٢
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 : 1عبارتند ازها  آن مهمترین
نزد وي از محرومیت از هر چیز دیگري از  حار رسول اهللا محرومیت از دید -1

تر باشد. بدین معنا که اگر به طور مثال، در بین  اغراض و اهداف دنیوي، سخت
و اینکه در این راه هر چیز مهمی از اغراض و اهداف دنیوي  حدیدار رسول اهللا 

را از دست بدهد، مخیر گردد، دیدار محبوبش را اختیار کرده و ترجیح دهد، 
 گرچه در این راه بهترین و مهمترین اغراض و اهداف دنیوي را از دست بدهد. 

جانش را  را داشته باشد تا اینکه مال و حتمناي حضور در زمان حیات رسول اهللا  -2
 به خاطر او ببخشد. 

 پرهیز و اجتناب ورزد. اش  اوامرش را انجام داده و از نواهی -3

 سنتش را نصرت کرده و از شریعتش دفاع کند.  -4

ست که مردي نزد ا آن حرسول اهللا به محبت نسبت  هاينمونهاز واالترین 
محبوبتري و نیز از پدرم هم  من از خودم نزدو گفت: یا رسول اهللا، تو آمده  حاهللا رسول

آید، توان صبر  می و ذکر تو به میان هستماي  هگاه در خان. براستی هرتريبرایم محبوب
 شوم، می و هرگاه یادآور مرگ خود و شما تا اینکه آمده و به تو نگاه کنم. کردن ندارم

 منتقلگاه تو وارد بهشت شوي همراه پیامبران به درجات باالي بهشت دانم که هر می
 حترسم از اینکه تو را نبینم. رسول اهللا  می شوي و هرگاه من وارد بهشت شوم، می

َ يُِطِع  َوَمن﴿ پاسخی به وي ندادند تا اینکه جبرئیل با این آیه نازل شد:  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع 

ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ يقِ�َ ٱلّصِ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ َهَدآءِ وَ  ّدِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ وََحُسَن  ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا 
ُ
ِۚ ِمَن  ٱلَۡفۡضُل  َ�ٰلَِك  ٦٩أ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب کسی  و« ]٧٠-٦٩النساء: [ 2﴾٧٠َعلِيٗما  ٱ�َّ

                                           
 ).1/58فتح الباري (انظر:  -1

ابن يف  امك هبن مردوياو )٤/٢٠٨( ةاحللييف  بونعيمأ) و٥٢الصغري (و )٤٧٧( األوسطيف  الطرباين أخرجه -٢

مرفوعا قال ابن  ة) من حديث عائش٣٣٨سباب نزول (أيف  ي) والواحد٦٩، ٧٠ثري (تفسري النساء، ك

 قالو الدر حتسني ضياء املقدسی.يف  ينقل السيوطو »اسً أسناد هذا احلديث بإعلم بأ ال«ثري: قال الضياء: ك
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رضا به حکم ایشان) اطاعت کند، او (در  مبر (با تسلیم در برابر فرمان آنان واو پی اهللاکه از 
همراه و) همنشین کسانی خواهد بود که (مقرّبان درگاهند  رستاخیز به بهشت رود و روز

 مشمول الطاف خود نموده است و و) خداوند بدیشان نعمت (هدایت) داده است (و
بزرگواري خویش را بر آنان تمام کرده است. آن مقرّبانی که او همدمشان خواهد بود، 

بر راه آنان  مبران را تصدیق کردند واراستگویانی که پی راستروان (و و پیامبران عبارتند) از
شایستگان (یعنی سایر  فدا کردند) و اهللاشهیدان (یعنی آنان که خود را در راه  رفتند) و

آنان چه اندازه  و عبادت آراسته شد) شان به زیور طاعت وبیرون بندگانی که درون و
شود)  می مبر دادهاو پی اهللایعان فرمان این (منزلت بزرگی که به مط دوستان خوبی هستند!

(براي ایشان) است و (خداوند باخبر از اعمال بندگان است و پاداش  اهللاموهبتی از سوي 
 رضاي وي پویند و می براي بندگانی که راه طاعت او و دهد می ایشان را به بهترین وجه

 .»آگاه باشد اهللاجویند) کافی است که  می
و ببینیم که در  بازگشتهسخن در این مورد بسیار است؛ بر ما الزم است که به خود 

 در چه جایگاه و مقامی قرار داریم؟ حمحبت رسول اهللا 

 از مقتضیات این محبت و حدود آن:
غلو عبارت است از: تجاوز از حد باشد. و  می حدر مورد رسول اهللا نکردن غلو 

که مستحق آن نیست، افراط اي  گونهزي و یا ذم آن، بحمد و ستایش چی که دراي  گونهب
 .1شود

را به حدي ها  آن توسط برخی، حدر حق رسول اهللا کردن واقعیت آن است که غلو 
الوهیت و ربوبیت را به هاي  که به ناحق خصوصیتاي  گونهند. برسا می خطیر

                                                                                                             
يف  الصحيح املسند مما ليسيف  يالعالمة الوادع صححهو س به،أ): سنده الب٦٩لباب النقول (النساء يف 

 ).٢٩٣٣الصحيحة (يف  األلباين كذلك صححهو الصحيحني

 هـ. ١٤٠٤) ط الرياض ٢٨٩، ١/٢٨٨(ة البن تيميانظر: اقتضاء الرصاط املستقيم  -١
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اهللا عزوجل  کنند. براستی بخشیده و ایشان را با آن خصوصیات وصف می حاهللا رسول
 گویند.  می بسیار برتر و بزرگوارتر است از آنچه ظالمان

با اهللا عزوجل در آفرینش و تدبیر و  حکه رسول اهللا اند  و بدین ترتیب گمان کرده 
 باشد.  می تصرف و برطرف کردن ضرر و جلب منفعت و علم هر چیزي شریک

را مخاطب قرار  حسول اهللا برده ري  حتی که یکی از شعرا به نام بوصیري در قصیده
 :1گوید می داده و

 بـــــه لــــوذأمـــــن  رم اخللــــق مـــــايلكــــيـــــا أ
 

 عنــــد حــــدوث احلــــادث العمــــم كســــوا 
 

 يب كولــــــن يضــــــيق رســــــول اهللا جاهــــــ
 

ـــــــمكــــــذا ال  ـــــــی باســـــــم منتق  ـريم جتـل
 

ــــــن مل تإ ــــــد ن يفك ــــــذا بي ــــــادی آخ  يمع
 

ـــــال وإ  ـــــفض ـــــا زل ـــــل: ي ـــــدم ةال فق  الق
 

ـــــ ــــــا و كن مـــــن جــــــودإف ــــــهاالدني  رضت
 

 علــــم اللــــوح و القلـــــم كو مــــن علومــــ 
 

شوند، جز تو به چه  می سرازیرها  مصیبتي  آنگاه که همه ها، آفریدهترین  اي گرامی«
که اهللا عزوجل در قیامت بر مخلوقاتش خشم و غضب گرفت، یا و هنگامی ببرمکسی پناه 

آورم، چرا که یکی از  می تو پناه رسول اهللا مقام تو بسیار واالست، در این هنگام من به
هربانی، مرا باشد. چنانچه در قیامت از روي فضل و م می اسامی اهللا عزوجل منتقم

لغزد. دنیا و آخرت از سخاوت و بخشش تو هستند، آنچه  می هایمدستیگري ننمایی، قدم
  »توست.هاي  در لوح محفوظ نگارش یافته، از دانسته

کند. و در این ابیات  می غلو حاب و یاران رسول اهللا و نیز اینچنین در مورد اصح
بدین را به اوصافی همچون الوهیت و ربوبیت وصف کرده است. که  حرسول اهللا 

و ها  را در زمان مصیبت حگردد. و رسول اهللا  نمی جز اهللا عزوجل توصیفصفات 
فضل و بخشش  گوید که دنیا و آخرت از می پناه و ملجأ خود قرار داده و سپس ها، سختی

                                           
، ٢٥١الرسول) ص:  ةمرص (حمب -) ط احللبی ٢٠٠يالنی (ص:كديوان البوصريی حتقيق حممد سيد  -١

٢٥٠. 



 423 روي بدون غلو و زیاده ح مبحث چهارم: محبت رسول اهللا

را محیط و مشمول بر هر چیزي وصف  حباشد، بلکه علم رسول اهللا  می حرسول اهللا 
قرار داده است.  حکرده است، حتی که علم لوح و قلم را جزئی از علوم رسول اهللا 

 تعالی اهللا علوا کبیرا.

مَّن﴿ فرماید: می که اهللا عزوجلحالیدر
َ
وٓءَ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ ُ�ِيُب  أ  ٱلسُّ

�ِض� َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء 
َ
َع  ٱۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ أ ُروَن  ٱ�َّ ا تََذكَّ ها  بت (آیا« ]٦٢النمل: [ ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ

کند هرگاه او  می گرفتاري را برطرف بال و رسد و می بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده
ها) را (برابر قانون حیات دائماً به طور متناوب) جانشین  (انسان شما و را به کمک طلبد

 مستقرّ هر دم اقوامی را بر این کره خاکی مسّلط و سازد (و می (یکدیگر در) زمین
 است؟! واقعاً شما بسیار کم اندرز اهللاگرداند. حال با توجه بدین امور) آیا معبودي با  می
 .»گیرید می

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ  لَمُ َ�عۡ ﴿ فرماید: می و نیز 
َ
طه: [ ﴾١١٠ِعۡلٗما  ۦَما َ�ۡ�َ �

آیند،  می داند آنچه را که (مردمان) در پیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار می اهللا« ]١١٠
 ولی آنان از (کار و اند، و) پشت سر گذاشتهاند  داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده می و

 .»حکمت) آفریدگار آگاهی ندارند بار و
 قُل﴿ اند: از خودشان خبر داده حو همانطور که اهللا عزوجل فرموده است، رسول اهللا 

ا إِ�َّ َما َشآَء  ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ� ۚ ُ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

 َ�ِ ۚ َوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنوَن  ٱلسُّ
َ
بگو: من مالک « ]١٨٨األعراف: [ ﴾١٨٨إِۡن �

بخواهد و (از راه لطف بر جلب  اهللازیانی براي خود نیستم، مگر آن مقداري که  و سود
دانستم، قطعاً منافع فراوانی نصیب  می غیب مقتدرم گرداند.) اگر نفع یا دفع شرّ، مالک و

د (چرا که یرس نمی بال به من اصالً شرّ و کردم (چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و می خود
 از موجبات آفات و برکات و از موجبات آن آگاه بودم. حال که از اسباب خیرات و

 کسی جز بیم دهنده وخبرم، چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من  بی مضرّات
 .»باشم نمی )اهللاثواب  مژده دهنده مؤمنان (به عذاب و
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بر  ،پروردگارا«: 1گوید می حو احمد بن ادریس در یکی از درودهایش بر رسول اهللا 
کماالت ذاتی است، عین وجود  شخصیتش داراي تمامصاحب کتاب محفوظ و کسی که 

راي معانی الوهیت فرینش بشریت و دامطلق، جامع تمام قیودات و جزئیات، شکلی از آ
و گواه اسماء و صفات، ناظر بر تمام اشیاء در کل جهان از تمامی کلیات  الهی، ذات غیبی

 »و جزئیات، درود بفرست.
و ها  آسمان مخلوقات را از عرش و فرش و وار تمامبدان که اگر ان«: 2گوید می و دباغ 

، جمع کنی، تنها جزئی از نور هاست آن زیر و آنچه که باال وها  ها و حجابزمین و باغ
گردد و  می باشند. و اگر تمامی نور محمد بر عرش قرار داده شود، عرش ذوب می محمد

ریزند و اگر  می هفتادگانه که بر روي عرش هستند، قرار داده شود، فروهاي  اگر بر حجاب
از هم ها  آن شود، همگیقرار داده ها  آن مخلوقات جمع شوند و این نور بزرگ بري  همه

 .3»شوند فروریخته و خرد و نابود می
ابن عربی و نیز در  »فصوص الحکم«و همچون این توهمات و خیاالت، در کتاب 

 باشند. در این کتب نیز اقوالی می نیز بسیار و...» دالئل الخیرات«و  »ةفتوحات املكيال«

از آنچه به  حرسول اهللا  بودنمنزه و عظمت اهللا عزوجل و  بزرگیباشد که به سبب  می
دهند، نزدیک است قلوب از جاي کنده شده و سرشت و طبیعت انسان  می ایشان نسبت

از جانب اهللا عزوجل بر او باد آنچه  »ةالنفحات القدسي«فرو پاشد. همچون اینکه صاحب 

در تمامی تصرفاتش همچون  حشان و جایگاه رسول اهللا «گوید:  می آن است،ي  شایسته
 از جانب خودش چیزي حکه براي محمد اي  گونهباشد. ب می شان و منزلت اهللا عزوجل

                                           
ي احمدیه ادریسیه است که در مغرب  و سودان و دیگر بالد منتشر  احمد بن ادریس صاحب طریقه -1

 ).62رسائل (باشد. له مجموعه احزاب و اوراد و  می

 باشد.  باشد. صوفی از اهل فاس در مغرب می دباغ، همان عبدالعزیز بن مسعود معروف به دباغ می -2

 .يةتب العلمك، دارالة، ط الرابع٧٨يل ص ك: عبدالرمحن الويةالصوف يهذه ه -٣
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 .1»باشد باشد، چرا که او ذاتا نوري از عین ذات اهللا عزوجل می نمی
با کلماتی صریح  ،روي در مورد ایشانغلو و زیاده از حبدین سبب بود که رسول اهللا 

 س همانطور که در حدیث انس بن مالک و روشن نهی کرده و در مورد آن هشدار دادند.
 حاهللا مان. پس رسولآمده که مردي گفت: اي محمد، اي سید و سرور ما و فرزند بهترین

َها يَا«فرمودند:  ُّ�
َ
 َو  بِتَْقَواُ�ْم، َعلَيُْ�مْ  انلَّاُس  �

َ
يَْطاُن،ال �َْستَْهِو�َنَُّ�مُ  ال نَا شَّ

َ
دُ  أ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

ُ، اهللاِ  َ�بْدُ  اهللاِ 
ُ

ِحبُّ  َما َواهللاِ  َورَُسوهل
ُ
نْ  أ

َ
ليَِت  فَْوَق  تَْرَ�ُعوِ�  أ نَْزلَِ�  الَّيِت  َمْ�ِ

َ
اي مردم، « .2»اهللاُ  أ

تان ندهد، من محمد و پسر عبداهللا، بر شماست که تقواي الهی را پیشه کنید، شیطان فریب
ي او هستم. به اهللا عزوجل سوگند، دوست ندارم که مرا  اهللا عزوجل و فرستادهي  بنده

 . »باالتر از مقام و منزلتی که اهللا عزوجل به من داده، باال ببرید
فرمایند:  که پدر و مادرم به فدایش باد، می حو همچون این حدیث رسول اهللا 

ْطَرْت  َكَما ُ�ْطُروِ�،ال«
َ
َما َمْرَ�َم، اْ�نَ  انلََّصارَى أ نَا فَإِ�َّ

َ
ِ  َ�بْدُ  :َ�ُقولُوا َ�بُْدهُ، أ ُ  ا�َّ

ُ
در « .3»َورَُسوهل

عیسی بن مریم افراط کردند، ي  مدح و ستایش من افراط نکنید آن طور که نصاري درباره
 . »اوي  اهللا عزوجل و فرستادهي  بگویید: بنده اهللا عزوجل هستند. پسي  همانا من بنده

عامر نزد روایت است که گفت: همراه وفد بنی ت بن شخیر همچنین از عبداهللا

يُِّد «فرمودند:  حرفته و به ایشان گفتیم: تو سید ما هستی. رسول اهللا  حرسول اهللا  السَّ

                                           
داراجليل، ، حممد هباء الدين البيطار، طبع إلدريسيةا ةمحديرشح الصلوات األيف  سيةالنفحات القد -١

 .٩بريوت، ص 

املنتخب يف  عبد بن محيدو )١٠٠٧٨ربی (كاليف  النسائي) و٢٤٩و ٢٤١، ٣/١٥٣( أخرجه أمحد -٢

 )١٠٩٧الصحيحة (يف  األلباينالعالمة  صححهو ) من حديث انس٢٧٨التوحيد (يف  ابن مندهو )١٣٠٩(

 .)١٥٧٢(و

ِمۡن  نتََبَذۡت ٱَمۡرَ�َم إِذِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ تعالی:نبياء باب قوله حاديث األأتاب كيف  البخاري أخرجه -٣
ا  �ِّيٗ ۡهلَِها َمَ�ٗ�ا َ�ۡ

َ
 ) من حديث عمر بن اخلطاب.٣٤٤٥( ﴾١٦أ
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َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل  گفتیم: شما برترین ما و داراي »باشد. می سید، اهللا تبارك و تعالی« »ا�َّ

وْ  بَِقْولُِ�ْم، قُولُوا«فرمودند:  حین قدر و منزلت در میان ما هستید. رسول اهللا تر بزرگ
َ
 أ

  قَْوِلُ�ْم، َ�ْعِض 
َ

يَْطانُ  �َْستَْجِر�َنَُّ�مُ  َوال کنید،  می آنچنان که در میان خود صحبت« .»الشَّ
آنچه  به تان ندهد. (که بر سخن گفتن نسبت(بدون مبالغه) سخن بگویید و شیطان فریب

 .1»جایز نیست، جري شوید)
بر شخصی که به ایشان گفت: آنچه اهللا عزوجل و شما بخواهید،  حو نیز رسول اهللا 

آیا « .»وحده اهللا شاء ما قل ؟ندا هللا أجعلت�«این سخنش را انکار کرده و بدو فرمودند: 
 . 2»واهددهی؟ بلکه بگو: آنچه که تنها اهللا عزوجل بخ می مرا شریک اهللا عزوجل قرار

را داشت که بدان آراسته و استحقاق آن حآن مقام عبودیت بود که رسول اهللا  ،آري
اهللا عزوجل در باالترین و برترین مقاماتش، با این صفت، یعنی صفت عبودیت او را 

و در مقام تحدي  وجل در مقام نازل شدن کتاب بر اوتعریف و ستایش کرد. چراکه اهللا عز
را بیاورند، مدح و ستایش رسول اهللا توانند مثل آن و مبارزه طلبی در برابر کفار که اگر می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل اند. را با صفت عبودیت همراه کرده ح ِيٓ ِ�َّ ٰ  ٱ�َّ نَزَل َ�َ
َ
أ

خود (محمد)  بنده سزاست که برسپاس خدائی را  حمد و« ]١هف: كال[ ﴾ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡبِدهِ 
 .»کتاب (قرآن) را فرو فرستاد

ٰ َ�ۡبِدنَا �ن﴿ فرماید: می و اهللا عزوجل ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ اگر « ]٢٣البقرة: [ ﴾ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ
 .»دودلی هستید دچار شک و ایم، خود نازل کرده بندهدرباره آنچه بر 

                                           
يف  قال احلافظو )٤/٢٥محد (أ) و٤٨٠٦التامدح ( ةراهيكيف  ، باباألدبتاب كيف  ابوداود، أخرجه -١

صحيح اجلامع يف  األلباين صححهو ، الفتح)٥/١٧٩غري واحد ( صححهقد و الفتح: رجاله ثقات،

)٣٥٩٤ .( 

تاب كيف  ابن ماجهو )٣٤٧، ٢٨٣، ٢٢٤، ١/٢١٤امحد (و )٧٨٣( املفرد األدبيف  البخاري أخرجه -٢

 ).١٣٩الصحيحة (يف  األلباينحسنه و )٩٩٥( ةالليلو عمل اليوميف  النسائي) و٢١١٧فارات (كال
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 اهللا عزوجل اند. ایشان را مدح و ستایش فرموده عبودیتبا صفت در مقام دعوت و نیز 

نَُّهۥ﴿ فرماید: می
َ
ا قَاَم َ�ۡبُد  َو� ِ لَمَّ (به « ]١٩اجلن: [ ﴾١٩يَۡدُعوهُ َ�ُدواْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ ِ�َٗدا  ٱ�َّ

خواندن  شروع به نماز و (محمد) بر پاي ایستاد (و اهللا بندهمن وحی شده است که) چون 
به پرستش خداوند پرداخت، کافران پیرامون او تنگ یکدیگر ازدحام  آن کرد) و قرآن در

 .»کردند
اهللا  اند، را با صفت عبودیت مدح و ستایش کرده حو نیز در مقام اسراء، رسول اهللا 

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ فرماید: می عزوجل ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصا
َ
خود (محمد پسر  بندهست که تقدیس خدائی را سزا تسبیح و« ]١اإلرساء: [ ﴾ٱۡ�

 .») را در شبی از مسجدالحرام (مکّه) به مسجداالقصی (بیت المقدس) بردعبداهللا
هرگاه بنده عبودیتش را براي اهللا عزوجل افزایش دهد، تقرب وي به اهللا عزوجل 

برد، چرا که عبودیت براي اهللا عزوجل،  می و اهللا عزوجل مقامش را باال دیاب می افزایش
ارجمندي و بلندي رتبه و مقام را به دنبال دارد. براستی که عبودیت براي اهللا عزوجل 

باشد. و هیچ مخلوقی  می عزت و شرف و بزرگی و جالل و افتخار و شکوه و عظمت
 کمال عبودیت براي اهللا عزوجل را، حمحمد  ،اهللا عزوجلي  همچون بنده و فرستاده

مقام عبودیت و بندگی را از مقتضیات محبت و  حو رسول اهللا  محقق نکرده است

َما«شان قرار دادند، آنجا که فرمودند: تعظیم نَا فَإِ�َّ
َ
، َ�بْدُ  َ�ُقولُوا َ�بُْدهُ، أ ِ ُ  ا�َّ

ُ
من « .»َورَُسوهل

پدر و مادرم به  »....اوي  اهللا و فرستادهي  بگویید: بندهباشم. پس  می اهللا عزوجلي  تنها بنده
 فدایش باد.

بنابراین بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است که بداند، بزرگداشت و تجلیل و  
را  حست که حقوق اهللا عزوجل و حقوق رسولش ا در حقیقت آن حاحترام رسول اهللا 

تا اینکه میان  را بداند حو نیز قدر و منزلت اهللا عزوجل و قدر و منزلت رسول اهللا  بداند
تجلیل و احترامی که مدار آن اتباع و پیروي است و غلوي که مدار آن بر ابتداع و بدعت 

 نهادن است، تفاوت قائل شود. 
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 باشد.  می مسائل این بابترین  و این از مهم
بر هر انسانی واجب است که  بدان«گوید:  می »اضواء البیان«در  اهللارحمهعالمه شنقیطی 

به غیر او ها  آن میان حقوق اهللا عزوجل که از خصوصیات ربوبیت او بوده و نسبت دادن
، تفاوت و تمایز قائل ححقوق رسول اهللا  جایز نیست و میان حقوق مخلوقاتش مانند

در پرتو قرآن و سنت صحیح  ،هبا آن آمد حرسول اهللا  اساس آنچه یک را برشود، تا هر
در جایگاه خود قرار دهد. و هرگاه این مساله را دانست، بایستی بداند که از حقوق 

به اش  باشد، پناه بردن بنده می ربوبیت اوهاي  مخصوص اهللا عزوجل که از خصوصیت
که جز اهللا عزوجل کسی قادر به برطرف  هایی به هنگام هجوم آوردن غم و اندوه سوي او

مَّن﴿ باشد. می نیست،ها  آن ردنک
َ
وٓءَ إَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ ُ�ِيُب  أ  ]٦٢النمل: [ ﴾ٱلسُّ

 گرفتاري را برطرف بال و رسد و می بهترند) یا کسی که به فریاد درماندهها  بت (آیا«
  ».گاه او را به کمک طلبدکند هر می

اندوه از کسانی که متحمل آن هستند، و نیز اجابت درماندگان و برطرف کردن غم و 
باشد، همانطور که اهللا عزوجل این مساله را در آیات  می ربوبیتهاي  از خصوصیت

این آیات قرآن  لذا بر تمامی ما مسلمانان الزم است که در اند. نمل بیان فرمودهي  سوره
متضمن آن هستند معتقد بوده و بدانها عمل کنیم، تا بدین  تامل و تفکر کنیم و بر آنچه

و از جمله کسانی باشیم که حق  حوسیله مطیع و فرمانبردار اهللا عزوجل و رسولش 
ین انواع تعظیم و تر بزرگ چراکه ایم. را به جا آورده حتعظیم اهللا عزوجل و رسولش 

به ایشان در اخالص در عبادت  اتباع و پیروي و اقتداي حتجلیل و احترام به رسول اهللا 
حقیقت آن ص در عبادت براي اهللا عزوجل، درباشد. چرا که اخال می براي اهللا عزوجل

 را انجام داده و بدان امر فرموده است. اهللا متعالآن حچیزي است که رسول اهللا 

ۡ�بَُد  قُۡل ﴿ فرماید: می
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ به من بگو: « ]١١الزمر: [ ﴾١١ نَ ٱّ�ِيُ�ۡلِٗصا �َّ

شرك  را بپرستم و پرستش را (از هر گونه شائبه کفر و اهللاکه فرمان داده شده است به این
 .»زدوده سازم و) خاص او کنم ریا، پالوده و و
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هاي  چرا که قرار دادن حق و حقوقی که مختص خالق بوده و در واقع از خصوصیت
یا غیر ایشان همچون کسانی که معروف به زهد و  حباشند، براي رسول اهللا  می ربوبیت

و هرآنکه  حباشند، موجب خشم و غضب اهللا عزوجل و رسول اهللا  می تقوا و پارسایی
و  حباشد. و بدیهی است که رسول اهللا  می کند، تبعیت می ححقیقتا از رسول اهللا 

بدان امر فرمودند،  و بلکه آنچه نفرموده شان بدین اعمال امرهیچیک از اصحاب گرامی
  اند. آنچیزي بوده که اهللا عزوجل به امر کردن بدان دستور داده

بنابراین بر تمامی ما مسلمانان الزم است که از خواب جهل بیدار شده و در برابر 
و پروردگارمان با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی و اخالص در عبادت، او را تعظیم کنیم. 

را به جا  حنیز بر تمامی ما مسلمانان الزم است که تجلیل و تکریم و احترام رسول اهللا 
م اهللا عزوجل و اقتداي به ایشان در تعظی حآوریم، آن هم با اتباع و پیروي از رسول اهللا 

در هرآنچه با آن آمده و عدم  حجالله و اقتداي به رسول اهللا و اخالص براي او جل
انی از ایشان و انجام ندادن کوچکترین عملی که در آن عدم احترام و مخالفت و نافرم

تجلیل احساس شود، همچون باال بردن صدا در نزدیک قبر ایشان و مقدم داشتن حکم 
باشد، تشریع آنچه اهللا عزوجل  می دیگران بر حکم او که در این مساله اولین آنچه داخل

و نیز تحلیل اند  حرام نکرده حو رسولش  بدان اجازه نداده و تحریم آنچه اهللا عزوجل
باشد؛ چرا که حرامی نیست جز آنچه  می اند، حالل نکرده حآنچه اهللا عزوجل و رسولش 

اهللا عزوجل و  و نیز حاللی نیست مگر آنچهاند  حرام گردانیده حاهللا عزوجل و رسولش 
تشریع  حلش و نیز دینی جز آن دینی که اهللا عزوجل و رسواند  دهکرحالل  حرسولش 

 باشد.  نمی اند، کرده
مطابق  را حبنابراین بر مسلمانان واجب است که احترام و تکریم و تجلیل پیامبرشان 

 و آنچه را که برخی حب و تعظیم و احترام و تکریم با آنچه با آن آمده، به جا آورند
 حهاي اهللا و رسولش حقیقت دوري از حق و حقیقت و هتک حرمتنامند و در می

ۡهِل  لَّۡيَس ﴿ فرماید: ترك کنند. اهللا عزوجل می باشد می
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
َمن  ٱۡلِكَ�ِٰب� بِأ
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ِ ِمن ُدوِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  ۦَ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ  ٰلَِ�ِٰت َ�ۡعَمۡل ِمَن  َوَمن ١٢٣َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  ٱ�َّ  ٱل�َّ
ن
ُ
ۡو أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن ِمن َذَكٍر أ

ُ
-١٢٣النساء: [ ﴾١٢٤َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ��  ٱۡ�َنَّةَ َ�ٰ وَُهَو ُمۡؤمِٞن فَأ

نه به آرزوهاي اهل  برتري) نه به آرزوهاي شما و فضیلت و و (جزا و پاداش« ]١٢٤
یار  اهللاکسی را جز  و شود می کتاب است. هرکس که کار بدي بکند در برابر آن کیفر داده

محفوظ گرداند). کسی که  اهللاز عذاب  یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و و
چنان کسانی داخل  -خواه زن  خواه مرد و -مؤمن باشد  اعمال شایسته انجام دهد و

 .»شود نمی کمترین ستمی بدانان و شوند می بهشت
و منزلت و جایگاه ایشان  با پایین آوردن شان حعدم احترام به رسول اهللا  که و بدان 

یا تنقیص و استخفاف و سبک شمردن یا استهزاء و تمسخر به ایشان، ارتداد از اسالم و 
ي  را در غزوه حباشد. اهللا عزوجل در مورد کسانی که رسول اهللا  می کفر به اهللا عزوجل

 فرمایند: می گم شد، حکه شتر رسول اهللا تبوك مورد استهزاء و تمسخر قرار دادند، زمانی

ِ  َولَ�ِن﴿ ب
َ
َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ

َ
ِ َس� ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦوََءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

ْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�  ٦٥ اگر از آنان (درباره سخنان « ]٦٦-٦٥التوبة: [ 1﴾َ�ۡعَتِذُروا
مسخره نبوده  گویند: (مراد ما طعن و می کردارهاي ناهنجارشان) بازخواست کنی، وناروا 

توان  می مبرشاآیات او و پی و اهللا اکردیم. بگو: آیا ب می شوخی بلکه با همدیگر) بازي و و
هاي بیهوده) عذرخواهی نکنید. شما پس از  شوخی کرد؟! (بگو: با چنین معذرت بازي و

 .»اید ایمان آوردن، کافر شده
سالم و درود و برکت فرست،  حپروردگارا بر پیامبرمان و حبیب و دوستمان محمد 

التزام به و پاداشی بهتر از پاداشی که به هر پیامبري در برابر قومش دادي، عطا کن. و 
و در زیر پرچم او حشر بگردان  سنتش را بر ما روزي کن و ما را بر حوضش وارد گردان

براستی که تو ولی این امر و هاي پر از نعمت بهشت جمع بگردان.  غو ما را با او در با

                                           
 تبه ابن تيميه.ك) م٦٢٥ -٦١٤باختصار (ص  ضواء البيانأانظر:  -١
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 باشی.  می و بر هر چیزي قادر و توانا دار آن هستیعهده





 
 
 

 

 فصل چهارم:

 باشد می ضآنچه با توحید در تناق





 
 
 

ال إله «دن آن، سخن گفتیم و نیز به معناي گذشته از توحید و محقق نموهاي  در فصل

پرداختیم و بیان کردیم که آن شهادتی عظیم و رکن اول اسالم  »و محمد رسول اهللا إال اهللا

و این  گیرد می برباشد که تمامی جوانب مختلف زندگی را در  می و دینی کامل و شامل
را تکرار کنند و بلکه شهادتی بزرگ ها آن نیست که زباناي  کلمه شهادت کریم مجرد

باشد؛ پس از این واجب است تا  می داراي تکالیفی بزرگ و امانتی و مسئولیتی با اهمیت
کند، بشناسیم. چرا که اشیاء با  می این توحید کاملی را که بیان نمودیم، نقض آنچه

 شوند.  می از یکدیگر متمایز ها، آن ضدشناختن 

 -م منهكياأعاذنا اهللا وإ -باشد.  می بدیهی است آنچه با توحید در تناقض است، شرك

و ها  ظلمترین  باشد، شرك نیز ظالمانه ها می عدالتترین  عادالنه ،لذا همانطور که توحید
اساس بود که تمامی پیامبران باشد. و بر این  می ین گناهانتر بزرگ وها  جهالتترین  قبیح

و نیز قبل از نهی کردن از هر  دادند می قبل از دعوت به هر چیزي، به توحید دعوت
کردند. و اهللا عزوجل بر هیچیک از  می از شریک قائل شدن براي اهللا عزوجل نهی ،چیزي
نکرده است. چرا که مشرك از آنجا مترتب  دید شدیديهمچون شرك، وعید و ته گناهان

ترین جاهالن به اهللا  دهد، جاهل می براي اهللا عزوجل از مخلوقاتش شریک قرار که
همانطور که آن نهایت ظلم  باشد. می باشد. و این نهایت جهل به اهللا عزوجل می عزوجل
باشد، گرچه مشرك با این عملش به اهللا عزوجل ظلم نکرده است بلکه  می وي از سوي

 کرده است.  فقط و فقط با این عمل به خودش ظلم
 نافرمانیبا آن ین گناهی است که اهللا عزوجل در روي زمین تر بزرگ بنابراین، شرك

بخشد و  نمی و بر این اساس بوده که اهللا عزوجل به ما خبر داده که این گناه را شود می

 إِنَّ ﴿ فرماید: می صاحبش تا ابد در آتش دوزخ خواهد سوخت. همانطور که اهللا عزوجل
 َ ن �ُۡ�ََك بِهِ  ٱ�َّ

َ
ِ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ِ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ  ٱ�َّ

 آمرزد و نمی شرك ورزیدن به خود را (از کسی) اهللاگمان بی« ]١١٦النساء: [ ﴾١١٦بَعِيًدا 
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 اهللابخشد. هر که براي  می ح بداند)صال را از هرکس که بخواهد (وتر از آن بلکه پائین
 .»خیلی از حق پرت شده است) انباز بگیرد، به راستی بسی گمراه گشته است (و

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید: می و نیز  ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب ُ َ�َقۡد َحرََّم  ٱ�َّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ۡ
ۖ ٱ�َّ َوَمأ  ﴾اُر

بهشت را بر او حرام کرده  اهللاقرار دهد،  اهللاکس انبازي براي گمان هربی« ]٧٢[املائدة: 
   .»جایگاه او آتش (دوزخ) است نهد) و نمی هرگز به بهشت گام است (و
ِ ﴿ فرماید: می و نیز ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما َخرَّ ِمَن  ٱ�َّ َّ�

َ
َمآءِ فََك� ۡ�ُ َ�تَۡخَطُفُه  ٱلسَّ ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  ٱلطَّ

َ
أ

انبازي قرار دهد، انگار (به  اهللاکسی که براي « ]٣١احلج: [ ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ٱلّرِ�حُ 
به بدترین شکل  خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و

ربایند، یا این که تندباد او را به مکان  می بدن) او راهاي  جان داده است) و پرندگان (تکّه
کوبد که بدنش  می وي را آن چنان بر زمین کند (و می دره ژرفی) پرتاب (وبسیار دوري 

 .»شود) می اي پرتاي از آن به نقطه هر قطعه متالشی و
ِ ﴿ فرماید: می و ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ َ�َقِد  ٱ�َّ هر که  و« ]٤٨النساء: [ ﴾٤٨إِۡ�ًما َعِظيًما  ٱۡ�َ�َ
 .»شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده است اهللابراي 

باشند، مخاطب  آفریده هایش را که پیامبران میترین  و اهللا عزوجل بهترین و با اخالص

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ فرماید: می قرار داده و بدانها ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
 ]٨٨األنعام: [ ﴾٨٨َولَۡو أ

شد  می اعمال خیرشان ضائع رفت (و می کردند هدر می ورزیدند، هر آنچه اگر شرك می«
  .»سوخت) می شان به آتش شركخرمن طاعت و

 َولََقدۡ ﴿ فرماید: می را مخاطب قرار داده و حبلکه حبیب و خلیلش، خاتم پیامبران 
وِ�َ إَِ�َۡك �َ� 

ُ
ِينَ أ ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
 ٦٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

َ  بَلِ  ِٰكرِ�نَ َوُ�ن ّمَِن  ٱۡ�ُبدۡ فَ  ٱ�َّ مبران پیش ابه یکایک پی به تو و« ]٦٦-٦٥الزمر: [ ﴾٦٦ ٱل�َّ
 و) هیچ و گردد می پاداش بی از تو وحی شده است که اگر شرك ورزي کردارت (باطل و

از زمره  را بپرست و اهللاز زیانکاران خواهی بود. پس در این صورت تنها  و شود می نابود
 .»سپاسگزاران باش
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ها  آن است که همه در بیان بزرگی گناه شرك و خطر آن بیشتر از آنقرآن کریم آیات  
باب وارد را در این بیان مختصر، ذکر کنیم. و همچنین آنچه در احادیث شریف در این 

را بشماریم، لذا به ناچار ها  آن ي شده است، بیشتر از آن است که در این موضوع همه
را ذکر کنیم. اهللا عزوجل ما و شما را از شرك در پناه خود حفاظت ها  آن بایستی برخی از

 کند.

 َماَت  َمنْ « فرمودند: ح: رسول اهللا گویدروایت است که می س از عبداهللا بن مسعود 
ِ  �رُْشِكُ  کس در حالی بمیرد که به اهللا عزوجل شرك ورزیده هر« .»انلَّارَ  َدَخَل  َشيْئًا بِا�َّ

در حالی بمیرد  : و هرکسگویم می (عبداهللا بن مسعود) . و من»شود می باشد، وارد دوزخ
 . 1شود می که به اهللا عزوجل شرك نورزیده باشد، وارد بهشت

آمده و  حگوید: مردي نزد رسول اهللا  می است کهروایت  تو از جابر بن عبداهللا 
شود، چیست؟  می گفت: یا رسول اهللا، آن دو چیزي که موجب ورود به بهشت و جهنم

  َماَت  َمنْ «فرمودند:  حرسول اهللا 
َ

َنََّة، َدَخَل  َشيْئًا بِاهللاِ  �رُْشِكُ  ال
ْ
 بِاهللاِ  �رُْشِكُ  َماَت  َوَمنْ  اجل

کس در حالی بمیرد که چیزي را با اهللا عزوجل شریک قرار نداده هر« .2»انلَّارَ  َدَخَل  َشيْئًا
کس در حالی بمیرد که چیزي را با اهللا عزوجل شریک شود و هر می باشد، وارد بهشت

 . »شود می قرار داده باشد، وارد آتش دوزخ
شنیدم که  حگوید: از رسول اهللا  می روایت است که تو از جابر بن عبداهللا 

َق  َو�ِنْ  َزَ�  َو�ِنْ «فرمودند:  صحیح مسلم آمده است که ابوذر  و در روایات دیگري از 3»رَسَ
                                           

يف  رواهو )١٢٣٨ال اهللا (إله إالمه ال كان آخر كمن و اجلنائزيف  تاب اجلنائز، بابك، البخاري أخرجه  -١

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ باب: ةالبقر ةتاب التفسري تفسري سورك نَداٗدا �َّ
َ
األيامن يف و ﴾أ

تاب كمسلم، و نيته. و هلل فهو عىلأو سبح أ أو قرأ لم اليوم فصىلكتأ اهللا الو ذ قال:إ، باب والنذور

 القائل هو: عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه. و )٩٢باهللا شيئا دخل اجلنة ( ك، باب من مات ال يرشاإليامن
 ) ٩٣باهللا شيئا دخل اجلنة ( كيرش ، باب من مات الاإليامنتاب كيف  مسلم أخرجه -٢

هرکس در حالی اهللا  )٩٣/١٥٢( ةيرشك باهللا شيئا دخل اجلن أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن باب من مات ال -٣
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 َو�ِنْ «بدو فرمود:  حپرسید و در هر بار رسول اهللا  حسه بار این سوال را از رسول اهللا 
َق  َو�ِنْ  َزَ�  و در بار چهارم در پاسخ به ابوذر  .»گرچه زنا و دزدي کرده باشد« »رَسَ

نِْف  رَْغمِ  ىلَعَ «فرمودند: 
َ
يِب  أ

َ
 راوي »علی رغم خواست ابوذر گرچه زنا و دزدي کند.« »َذرٍّ  أ

گفت: علی رغم خواست  می کرد، می این حدیث را بیان تگاه ابوذر گوید: هر می
 .1ابوذر
 حاز رسول اهللا  :گوید می روایت است که سو در حدیث قدسی از انس بن مالک  

ُ  قَاَل «شنیدم که فرمودند:    َ�بَارَكَ  ا�َّ
َ

 لََك  َ�َفْرُت  َورََجْوتَِ�  َدَعْوتَِ�  َما إِنََّك  آَدمَ  اْ�نَ  يَا: َوَ�َعاىل
بَايِل، َوالَ  َك ِمن اَكنَ  َما ىلَعَ 

ُ
َماءِ  َ�نَانَ  ُذنُوُ�َك  بَلََغْت  لَوْ  آَدمَ  اْ�نَ  يَا أ  َ�َفرُْت  اْستَْغَفْرتَِ�  ُ�مَّ  السَّ

بَايِل، َوالَ  لََك،
ُ
تَيْتَِ�  لَوْ  إِنََّك  آَدمَ  اْ�نَ  يَا أ

َ
رِْض  بُِقَراِب  أ

َ
 َشيْئًا يب �رُْشِكُ  الَ  لَِقيتَِ�  ُ�مَّ  َخَطايَا األ

تَيْتَُك 
َ
که مرا مودند: اي بنی آدم، شما تا زمانیاهللا تبارك و تعالی فر« .2»َمْغِفَرةً  بُِقَرابَِها أل

و  کشم می بخشم و قلم عفو بر آن می و به من امیدوار باشید، آنچه از شما سرزده بخوانید

                                                                                                             
داده باشد (شرك نورزیده) وارد بهشت نعزوجل را مالقات کند که چیزي را با او شریک قرار 

چیزي را با او شریک قرا داده باشد (شرك  ات کند کهالقشود و هرکس در حالی اهللا عزوجل را م می
تَاِ� «فرمودند:  ح شود. و از ابوذر روایت است که رسول اهللا ورزیده باشد) وارد آتش دوزخ می

َ
 أ

�ُل  ِ�  ِجرْبِ َ نَّهُ  فَبرَشَّ
َ
ِ  �رُْشِكُ  الَ  َماَت  َمنْ  � بشارت السالم نزدم آمد و مرا جبرئیل علیه« .»اجلَنَّةَ  َدَخَل  َشيْئًا بِا�َّ

داد که هرکس از امتت چیزي را با اهللا عزوجل شریک قرار نداده باشد (شرك نورزیده باشد) وارد 
  حدم گرچه زنا و دزدي کرده باشد؟ رسول اهللا پرسیگوید: از رسول اهللا  . ابوذر می»شود بهشت می
َق  َو�ِنْ  َزَ�  َو�ِنْ «فرمودند:  أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب يف  .»گرچه زنا و دزدي کرده باشد« .»رَسَ

 ةال اهللا دخل اجلنة ويف التوحيد، باب كالم الرب مع جربيل ونداء اهللا املالئكإله إاجلنائز ومن كان آخر كالمه ال 

  )٩٤) ومسلم يف كتاب اإليامن، باب من مات اليرشك باهللا شيئا دخل اجلنة (١٢٣٧(
 انظر: احلاشيه السابقه. -١

حديث حسن غريب  :قالو )٣٥٤٠االستغفار (وة فضل التوبيف  تاب الدعوات بابك، الرتمذي أخرجه -٢

شواهد و مقبول :ثري بن فائد مل يوثقه غري ابن حبان، قال عنه احلافظكفيه و ال من هذا الوجهإ هنعرف ال

 ).٤٣٣٨) وصحيح اجلامع (١٢٧الصحيحة (يف  األلباينحسنه هبا العالمة 
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آسمان هم برسد، ي  تان به اندازهدهم. اي بنی آدم اگر بزرگی گناهان نمی به چیزي اهمیت
بخشم. اي بنی آدم اگر با اشتباه  می رامغفرت کنید بدون توجه به چیزي آناما از من طلب 

کنید  که مرا مالقات می زمین و پري آن پیش من بیایید ولی آنگاهي  و گناهی به اندازه
 چیزي را شریک من قرار نداده باشید، من نیز به همان اندازه مغفرت را براي شما

 .»آورم می
 که این آیه نازل گشتگوید: زمانی می روایت است که س و از عبداهللا بن مسعود 

ِينَ ﴿ ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ  ٱ�َّ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا این مساله بر مردم گران آمده و  ]٨٢األنعام: [ 1﴾َءاَمُنوا
 حگفتند: یا رسول اهللا، چه کسی هست که بر خود ظلم نکرده است؟ رسول اهللا 

ِی َ�عْ ِانَُّه لَيْ «فرمودند: 
َّ

 �َسْ  نُوَن اَلَمْ َس اذل
ْ
اِلُح:َعبْ َمُعوا َما قَاَل ال ِ ﴿ ُد الصَّ ِۖ َ�ٰبَُ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب إِنَّ  ٱ�َّ

ۡكَ  ، آیا نیستکنید  می معنایی که شما گمان هاین ظلم، ب« ]١٣لقامن: [ ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم  ٱلّ�ِ
بنده صالح اهللا عزوجل (لقمان) گفت: پسر عزیزم (چیزي و کسی را) انباز  اید آنچه نشنیده

 . 2»و شریک اهللا عزوجل مکن، براستی که شرك ظلم بزرگی است
که مرگ : هنگامیگویدمیاز پدرش روایت است که  تو از سعید بن مسیب 

امیه همراه وي آمد. ابوجهل و عبداهللا بن ابینزد  حابوطالب فرا رسید، رسول اهللا 

، قُْل: «فرمودند:  حابوطالب بودند. رسول اهللا  ْي َ�مِّ
َ
 اهللاُ أ

َّ
َحاجُّ لََك بَِها ِعنَْد  َال �َ إِال

ُ
أ

 ِ سخنی که با آن در پیشگاه اهللا عزوجل برایت برهان و  إال اهللا ال إلهبگو:  اي عمو،« .»ا�َّ

. ابوجهل و عبداهللا بن اَبی امیه گفتند: ابوطالب، آیا از آیین »دلیلی در دست داشته باشم

نَْه َ�نَْك « فرمود: حگردانی؟ رسول اهللا  می عبدالمطلب روي
ُ
ْستَْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أ

َ َ
به اهللا « »أل

. این بود که اهللا »ام نهی نشده که از آنکنم تا زمانی می برایت طلب آمرزشعزوجل سوگند 

                                           
 .نیامیخته باشند ظلم درکسانی که ایمان آورده باشند وایمان خود را با  -1

َذَ ٱوَ ﴿ ىل:تعا لهنبياء باب قواأليف و )،٣٢، باب ظلم دون ظلم (اإليامنيف  ،البخاري أخرجه -٢ ُ ٱ �َّ إِبَۡ�ٰهِيَم  �َّ
 ). ١٢٤اخالصه (و اإليامن، باب صدق اإليامنيف  مسلمو ﴾١٢٥َخلِيٗ� 
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ِ وَ  َما﴿ عزوجل این آیه را نازل فرمود: ِينَ َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو  ٱ�َّ ن �َۡسَتۡغفُِروا
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ  مبر واپی« ]١١٣التوبة: [ 1﴾١١٣ ٱۡ�َِحيمِ َ�نُٓوا

مؤمنان را نسزد که براي مشرکان طلب آمرزش کنند، هرچند که خویشاوند باشند، 
و) مشرکان اهل  اند شرك از دنیا رفته ه براي آنان روشن شود که (با کفر وهنگامی ک

 .»دوزخند
 !گوید: گفتم: یا رسول اهللا می روایت است که ساز ابن مسعود  2و در صحیحین

ا َوُهَو َخلََقَك «فرمودند:  حاست؟ رسول اهللا  تر بزرگ کدامین گناه ِ نِدًّ َْعَل ِ�َّ
َ

ْن جت
َ
اینکه « »أ

 .»که او تو را خلق کرده استحالیاهللا عزوجل شریک قرار دهی درراي ب
روایت است که فرمودند:  حاز رسول اهللا  ساز ابوهریره  3و نیز در صحیحین 

بَْع الُمو�َِقاِت « . صحابه گفتند: یا »از هفت چیز هالك کننده، اجتناب کنید« .»اْجتَنِبُوا السَّ

ِ «چه هستند؟ فرمودند: ها  آن رسول اهللا، ُْك بِا�َّ  شرك ورزیدن به اهللا عزوجل« ..».الرشِّ
 . »و...

باشند. همانطور که احادیث در  می احادیث در باب اهمیت اجتناب از شرك بسیار

  .ةو هللا احلمد و املنباشند.  می فضل توحید بسیار

 دهم. می به اذن اهللا عزوجل بزودي فصل کاملی را در بیان فضل توحید اختصاص

                                           
 ةتفسري سوره براءيف و )١٣٦٠ال اهللا (إله إعند املوت ال  كاجلنائز باب اذ قال املرشيف  ،البخاري أخرجه -١

ِ وَ  َما﴿ :ىلباب قوله تعا ِينَ َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  ٱ�َّ ن �َۡسَتۡغفُِروا
َ
ْ أ تاب كيف  مسلمو )٤٦٧٥( ﴾َءاَمُنٓوا

 ).٢٤هو الغرغرة (و النزعيف  املوت ما مل يرشع سالم من حرضةاإل ةصح عىللدليل ، باب ااإليامن

 سبق تخریجه. -2

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :ىلتاب الوصايا باب قوله تعاك، البخاري أخرجه -٣ ۡمَ�َٰل  �َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُظۡلًما إِ�ََّما  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيَأ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗر�ۖ 
ۡ
ربها كأو بائركباب بيان ال اإليامنتاب كيف  مسلمو )٢٧٦٦( ]١٠[النساء:  ﴾يَأ

)٨٩ ( 
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 شركسرآغاز  
سرآغاز ایجاد شرك در بشریت و اینکه  ي دردر این لحظه نیکوست که مختصر

آغاز ظهور  ست کها یم. مشهور آنداندار کرد، بونه زمین را آلوده و فطرت را لکهچگ
گویند:  می و غیر او ببوده است؛ همانطور که ابن عباس السالم علیهشرك، در قوم نوح 

و شریعت برگرفته از حق  ده قرن بر دین و آئین پدرشان آدم تقریباً السالمعلیهفرزندان آدم 
 و هدایت بودند. 

را  ذکر آن اهللارحمهو این مطلب همان چیزي است که شیخ المفسرین، ابن جریر طبري 
بین آدم و نوح «گوید: میروایت کرده که  بکرده است. قتاده از عکرمه از ابن عباس 

 شریعتی برگرفته شده از حق بودند بر هانمردم در تمامی این قررن بود، که ده ق السالمعلیه
شان را بشارت دهنده و بیم دهنده و پس از این اختالف کردند که اهللا عزوجل پیامبران

 . 1»دندنمومبعوث 
مردم بر شریعتی برگرفته از حق و هدایت بودند، تا اینکه شیطان که لعنت اهللا  ،آري

هایی را که با دستانش به عنوان  را فریب داده و عبادت بت عزوجل بر او باد، قوم نوح
 را فراموش نکنند و پیوستهها  آن تا سیرت شان ساخته بودنداز افراد صالح قومهایی  سمبل

به پایان ها  را به یاد داشته باشند، مزین ساخت. چون عمر سازندگان این مجسمهها  آن
به دست فراموشی سپرده شد؛ و ها  آن جادد، معلومات در مورد اصل ایشدنرسید و فوت 

همانطور که این به جاي اهللا عزوجل مورد عبادت قرار گرفتند. ها  و مجسمهها  بت این
 در مورد ود و سواع و یعوق و یغوث و نسر بیان کرده و ب مطلب را ابن عباس

بودند.  السالمعلیهنیکوکاري از قوم نوحِ پیامبر اسامی مردان صالح و ها  نام این«گوید:  می
هایی  قوم ایشان وسوسه کرد تا بت هاي دل چون این مردان صالح فوت کردند، شیطان در

را به ها  آن را قرار دهند. و نیزها  آن آیند، می بسازند تا در محفلی که گردهمها  آن را از

                                           
صحيح علی رشط  :قالو )٢/٥٩٦( كمستدريف  مك) واحلا٢/٣٣٤جامع البيان (يف  طربيال أخرجه -١

 ).٤٤٠الصفات (و سامءاأليف  البيهقيو مام الذهبیاإل هقرأو مل خيرجاه.و مسلمو البخاري
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یدند. پرست نمی راها  بت که قوم ایشان چنان کردند؛ ولی همان مردان صالح بنامندهاي  نام
ساختن آن  انگیزه و هدف از ،پس از این .را ساخته بودند) مردندها  بت (کهها  آن تا آنکه
 . 1»مورد پرستش قرار گرفتندها  بت ها متغیر و دگرگون شده و سمبل
شرك به هاي  از تاریکیها  آن ترحم و بیرون آوردني  که اهللا عزوجل ارادهاما از آنجا  

که نوح فرستاد، چنانها  آن را به سوي السالمعلیهسوي انوار توحید داشت، پیامبرش نوح 
 دعوتها  بت به سوي توحید و ترك عبادتها  آن سال در میان 950 به مدت السالمعلیه
داد. لیکن قوم او، در برابر حق عناد و تکبر ورزیده و بر کفر و عنادشان اصرار  می

ْ ﴿ ورزیدند: �  َوقَالُوا ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ  ٢٣َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ
ْ َكثِٗ��ۖ  َضلُّوا

َ
ود،  و اند: معبودهاي خود را وامگذارید به آنان گفته« ]٢٤-٢٣النوح: [ ﴾َوقَۡد أ

ین وسیله بسیاري از مردم را گمراه بد نَسر را رها نسازید. و سواع، یغوث، یعوق و
 »اند! ساخته

اینگونه ها  آن ناامید شد و بر علیهها  آن از السالمعلیهآور اهللا عزوجل نوح تا اینکه پیام

�ِض نُوٞح رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ  َوقَاَل ﴿ دعا نمود:
َ
إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّواْ  إِنََّك  ٢٦َديَّاًرا  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ مَِن  ٱۡ�

اٗر�  ْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ ٓوا نوح (به دعاي خود ادامه داد و) « ]٢٧-٢٦النوح: [ ﴾٢٧ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ
گفت: پروردگارا! هیچ احدي از کافران را بر روي زمین زنده باقی مگذار. که اگر ایشان را 

 زایند و نمی کافرِ سرسخت ندان بزهکار وجز فرز سازند و می رها کنی، بندگانت را گمراه
 .»آورند نمی به دنیا

را اجابت کرده و قومش را  السالمعلیههللا عزوجل دعاي پیامبرش نوح و بدین ترتیب ا
قوم عاد آمد و همراه اهللا ، السالمعلیهو نابود کرد. پس از قوم نوح طوفان هالك ي  به وسیله

                                           
ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث ﴿ تفسري سوره نوح، بابيف  تاب التفسريك، البخاري أخرجه -١ َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ

جل سامع ابن جريج قد انتقدت هذه الرواية ألو )٢/٢٥٦تفسريه (يف  عبدالرزاقو )٤٩٢٠(  ﴾َوَ�ُعوَق 

 من عطاء. 
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 هدا و صدي و صمودا برخی ازکردند که  می عبادتدیگري را هاي  ه و معبودلعزوجل ا
را به سوي توحید دعوت داد ها  آن را فرستاد که السالمعلیه. پس اهللا عزوجل هود بود ها آن

باد، هالك و نابود ي  را به وسیلهها  آن لیکن قومش عناد و تکبر ورزیدند و اهللا عزوجل
و خورشید و ماه و ستارگان را ها  بت آمد که السالمعلیهاهیم قوم ابرها  آن کرد. پس از
را فرستاد و او  السالمعلیهخلیلش ابراهیم ها  آن کردند، لذا اهللا عزوجل به سوي عبادت می

را بر قومش نصرت و یاري داد و پس از آن، او را گرامی داشته و پس از او پیامبري را 

وََجَعۡلَنا ِ� ذُّرِ�َّتِهِ ﴿ فرماید: جل میجز از فرزندان او مبعوث نفرمود، همانطور که اهللا عزو
کتاب (آسمانی براي  در دودمان او نبوت قرار دادیم و و« ]٢٧بوت: كالعن[ ﴾ٱۡلِكَ�َٰب وَ  ٱ�ُُّبوَّةَ 

-ماعلیهز فرزندان اسحاق بن ابراهیم که تمامی انبیاء و رسوالن ااي  گونه. ب»آنان فرستادیم)

، کسی جز پیامبر السالمعلیهماباشند و اهللا عزوجل از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم  می السالم
 . و مرسلین برتري داد، معبوث نکردرا که اهللا عزوجل او را بر تمامی انبیاء  حما محمد 

پرستیدند  می رااي  هپس از این، شرك به بنی اسرائیل منتقل گشت که در ابتدا گوسال
را به آتش کشید و پس از آن شروع به پرستیدن عزیر کردند و او نآ السالمعلیهکه موسی 

 .»برياكافرون علوا كتعالی اهللا عام يقول ال« را فرزند اهللا عزوجل قرار دادند.

خداوند گفتند: او فرزند  می را عبادت کرده والسالم علیهپس از این نصاري، مسیح 

به ها  بت منتقل گشت وها  عربسپس شرك به  -كتعالی اهللا عن ذل- است متعال

شان انتقال یافت. همانطور به سرزمین -قبحه اهللا تعالی - عمرو بن لحی خزاعیي  وسیله
  حکند که رسول اهللا  می روایت س ز این مساله خبر دادند. ابوهریرهکه پیامبرمان ا

يُْت َ�ْمَرو ْ�َن اَعِمِر بِْن ليَُحٍّ اخلَُزايِعَّ َ�ُرُّ «فرمودند: 
َ
َل َمْن َسيََّب  َرأ وَّ

َ
قُْصبَُه يِف انلَّاِر َوَ�َن أ
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َوائَِب  کشید و او  می خود راهاي  عمرو بن لحی خزاعی را دیدم که در دوزخ روده« .1»السَّ

َ «. و در روایتی آمده است: »اولین کسی بود که آزاد گذاشتن شتران را رسم ساخته بود َّ��َ
. و در روایتی 2»را تغییر داد السالمعلیهین ابراهیم بود که داو اولین کسی « »ِديَن إِبَْراِهيمَ 

وسيَّب السائبة، وحبر ابلح�ه نه أول من غ� دين إسماعيل، فنصب األوثان، ا«آمده است 
را تغییر السالم  علیهاو اولین کسی بود که دین اسماعیل « .3»ووصل الوصيلة، وح� احلا�

قرار داد. و نیز بحیره و سائبه و وصیله و ها  بت پرستشهایی براي و مکانها  بت داد و
 .4»حامی را قرار داد

                                           
َما ﴿ املائدة باب ةتاب التفسري سوركيف و )٣٥٢١( ةخزاع ةتاب املناقب، باب قصك، البخاري أخرجه -١

ُ ٱَجَعَل  تاب اجلنة باب النار يدخلها كمسلم و )٤٦٢٣( ﴾ِمۢن َ�َِ��ٖ َوَ� َسآ�َِبةٖ َوَ� َوِصيلَةٖ َوَ� َحا�ٖ  �َّ

 ).٢٨٥٦اجلنة يدخلها الضعفاء (و اجلبارون
) من طريق: عبداهللا بن صالح ٤/٢٠٧التغليق (يف  احلافظ ةمن طريقو )١٩االوئل (يف  الطرباين أخرجه -٢

يف  الطرباينرواه و مرفوعا أيب هريرةعن الليث عن يزيد بن اهلاد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن 

عبداهللا بن و ) من طريق عبداهللا بن صالح به، قلت:٤٤االوائل (يف  ابن ابی عاصمو )٨٧٧٤( األوسط

 التقريب.يف  ام قال احلافظك، ةانت فيه غفلكو تابهكيف  بتثري الغلط ثكاتب الليث صدوق كصالح 

 ي) والطحاو٢/٣٦٦املسند (يف  امك» براهيمإغري دين و« ةبدون هذه الزياد ةوقد خولف من مجع من الروا 

ام كيزيد بن اهلاد،  كذلكتوبع و رها؛ بلكتوبع الليث علی عدم ذو غريمها،و )٢/٢٠٧ل (كاملشيف 

يف  الطرباينعند  ةشاهدا هلذه الزياد األلباينورد الشيخ أ) وقد ٢١٩٢مسلم (ص و )٤٦٢٣( البخاريعند

 ). ١٦٧٧الصحيحة (يف  امكالشواهد، يف  حسن سندهاو غريه،و )١٠٨٠٨بري (كال

 مرفوعاً  أيب هريرة) بسند حسن من حديث ١/٧١البن هشام ( ةالنبوي ةالسرييف  امكسحاق إابن  أخرجه -٣

 .)١٦٧٧الصحيحة (يف  راجعهاخری، أللحديث شواهد و

زائید  گفتند که پنج شکم می اي میشکافته و در اصطالح به شتر ماده بحیره، در لغت به معناي گوش -4
رکردن و سوارشدن و خوردن شکافتند و با می را گوشش صورت این در. بود نرینه ها و پنجمین آن

آئِبَةٍ «داشتند.  را باز نمیآبی آنگونه چراگاه و انستند و از هیچد را حرام میگوشت آن : در لغت به »سَ
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اي  گونهاز حجاز فزونی یافت، باي  هدر هر ناحیها  بت پس از این شرك افزایش یافته و
اي وارد  داخل هر خانهها  بت بت وجود داشت و 360 در پیرامون کعبه نزدیک به تنهاکه 

تی را براي خود باي  هکند. اهل هر خان اسحاق نقل میشده بودند، همانطور که ابن 
که هرگاه یکی از اهل خانه قصد سفر داشت چنانکردند،  می را عبادتانتخاب کرده و آن
کرد و اول و آخر سفرش با مسح کردن آن بت بود. و نیز  می آن بت را مسح

شماردند. و  می محترمرا تعظیم و ها  آن را ساخته بودند که همچون کعبههایی  عبادتگاه
را ها  آن آوردند. و همچون طواف کعبه می هدایا و نذوراتها  آن همچون کعبه براي

ها  آن کردند، بلکه همچون قربانی کردن در نزد کعبه (به عنوان مناسک حج) نزد طواف می
 گوید: ما در جاهلیت سنگ را می . حتی که ابورجاء عطاردي1کردند می قربانی

 یافتیم، آن سنگ را گرفته و سنگ دیگر را می و چون سنگی بهترپرستیدیم  می
 کردیم، سپس گوسفندي را می از خاك جمعاي  هیافتیم، پار نمی انداختیم. و اگر سنگ می
 دوشیدیم و سپس به دور آن طواف می آوردیم و بر آن مقدار خاك، گوسفند را می
کردیم و بر آن  می را جمعها  آن را کرده وها  گوید: ما قصد شن می . و نیز2کردیم می

هاي سفید را کرده و کردیم و نیز قصد سنگ می را عبادتو آن دوشیدیم می گوسفندي را
                                                                                                             

اگر به سالمت از سفر  کرد که گفتند که صاحبش نذر می اي می و در اصطالح به شتر ماده معنی رها

ةرا رها کند. چنین شتري مانند برگردد، آن ريَ يلَةٍ «شد.  آزاد می براي وفاي به نذر معاف و بَحِ صِ : در »وَ

شد که به صورت  اي گفته می و در اصطالح به برّه مادینه عنی رسیده و پیوستهمعنی واصله ی لغت به
در لغت به معنی حامی و »: مٍحا«شد.  گردید و به خادمان بتان داده می اي متولّد میدوقلو همراه نرینه

صورت گردید و در این  شد که از نژاد آن ده نسل متولّد می و در اصطالح به شتر نري گفته می حافظ

شد. البتّه درباره  چرید و از باربري و سواري و خوردن معاف می آزادانه می ئِبَةوسآ ةهمچون بحیرَ

همه بیانگر فرهنگ منحطّ  و همه که اند و حامی سخنان دیگري گفته صيلةو و ئبةو سا ةبحیر

 جاهلیت پیش از اسالم است. (به نقل از تفسیر نور) (مترجم) 

 .)١/٨٥، ابن هشام (ةالسرية النبوي -١

 ).٤٣٧٦تاب املغازی (ك، البخاري أخرجه -٢
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 . 1انداختیم می را مدت زمانی عبادت کرده و سپس دورآن
را از ها  آن داشت که آني  منت نهاده و ارادهها  آن بدین ترتیب بود که اهللا عزوجل بر

و بدین سبب سید انبیاء و امام اولین و آخرین،  داب بیرون آوردگراین گمراهی و 

ُ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ فرماید: می مبعوث کرد. اهللا عزوجلها  آن را در میان حپیامبرمان محمد   ٱ�َّ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا

َ
ّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم َو�ُزَ  ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب  یقیناً خداوند « ]١٦٤آل عمران: [ ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
مبري از جنس اشان پیتفضّل کرد بدان گاه که در میان بر مؤمنان (صدر اسالم) منّت نهاد و

کتاب دیدنی  آیات (کتاب خواندنی قرآن و مبري که) بر آناناخودشان برانگیخت. (پی
 داشت و می اخالق زشت) پاکیزه ایشان را (از عقائد نادرست و و خواند می جهان) او را

 فرزانگی (یعنی اسرار سنّت و نوشتن) و به تبع آن خواندن و بدیشان کتاب (قرآن و
 .») بودندوریش از آن در گمراهی آشکاري (غوطهآنان پ و آموخت احکام شریعت) می

را به سوي توحید اهللا عزوجل، بدون ها  آن به پا خواسته و حبنابراین، رسول اهللا 
جهنمی که با وجودشان آن  را ازها  آن اینکه شریکی براي او قائل شوند، دعوت دادند. تا

ها  آن نجات دهد. و تا از افتادن اند، دل باخته ور ساخته و به شعله کشیدن آتش آنرا شعله
که از نور وحی الهی جدا شده بشري، زمانیهاي  هالکت و نابودي جاهلیتي  ورطهدر 

را به راه سعادت کامل در دنیا و آخرت هدایت و راهنمایی ها  آن بودند، جلوگیري کند. و
 کند. 

انسانیت پس از آن رنج و درد و ناراحتی، آرام گشت و  حآري، با بعثت رسول اهللا 
وس وحشتناك را که برخی از بشر به منظور نابودي انسانیت نفسی عمیق کشید و آن کاب
آمد تا انسانیت را از  حدور گشت. براستی که رسول اهللا اش  ایجاد کرده بودند، از سینه

ده و کرضعیف و معبودهاي دروغین و حقیر، آزاد هاي  عبودیت و بندگی براي انسان

                                           
 ) ط املدنی. ٥٩التلبيس (ص يف  من طريقه ابن اجلوزیو )٢/٣٠٦( ةاحللييف  ابونعيم، أخرجه -١
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جالله قرار وردگارش جلبراي پراش  کمال عزت و شرف وي را در عبودیت و بندگی
نبوت بود و رسالتش ي  آخرین جزء از اجزاي کمال در خانه حرو رسول اهللا دهد. از این

 بود. ها  ي تمامی رسالت خاتمه
متصل اي  هتامل کند، سلسل پس از بعثت حکس در سیرت و زندگانی رسول اهللا هر

ي توحید و انهدام و  کلمه در راستاي اعاليوقفه،  بی از جهادهاي خستگی ناپذیر و
و ها  پرستی، در تمامی صورتساس شرك و جنگ با وثنیت و دوگانهبراندازي پایه و ا

خواستند که میان او و  می کند که قریش به پاخواسته و یابد. و نیز مشاهده می می مظاهر آن
 این استمرار جهاد و دعوتش، حائل و مانع قرار دهند. لذا تهدید کرده و بسیار خشمگین

هاي  و به روش هدید تجاوز کرده و وارد عمل شدنددادند. پس از آن از ت می شده و وعید
 گوناگون به آزار و اذیت او و اصحابش پرداختند. 

انجام دهند، جهل و تعصب ها  آن خواهند در قبال می آنچه موجب شده بود تا هر آنچه
از ها  که عرببود شان و نیز ترس از دست دادن مرکز ریاست مکه دین پدرانبه نسبت 
آنان بیش از پیش  زشتي و برخوردها ها گیريجستند. اما رفتارها و موضعمی آن بهره

 شانموجب گرایش این گروه مومن که حالوت و شیرینی توحید را چشیده بودند به دین
اینکه نصرت و یاري اهللا عزوجل فرا شد. تا  شان میشان در ایمانو صالبت و استواري

 . 1شدند می رسید و مردم گروه گروه و دسته دسته وارد دین اهللا عزجل
محققین محمد ي  پیوسته امت در لباس توحید خالصی که امام موحدین و الگو و اسوه

زشت اي  چهره با سري تاریک وها  کرد تا اینکه فتنه می بر آن پوشانده بود، حرکت ح
 ها از حقیقت توحید کردند.  شدند و اندك اندك شروع به دور کردن امتنمایان 
بر هر موحد و یکتاپرست غیوري واجب است که باري دیگر براي دستگیري و لذا 

حمایت از توحیدي که مقتضیات آن به براي که از ریشه درآمده است و اي  عقیده یاري
 را از سر گیرد. قدیم و جدید تعطیل گشته است، تالش هاي  دست مرجئه

                                           
 تور حممد خليل هراس. كللد» دعوة التوحيد«تاب كبترصف من  -١
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 و به اهللا عزجل سوگند، هویت و رهبري و کرامت و ریاست و عزت امت باز
الصانه براي اهللا عزوجل را صحیح گرداند و توحید را خاش  که عقیدهگردد مگر زمانی نمی

اهللا آزاد گردد و تنها از اهللا عزوجل طلب نصرت قرار دهد و از عبودیت و بندگی براي غیر
تنها به اهللا عزوجل توکل کند و تنها از اهللا عزوجل استعانت طلبیده و  و یاري کند و

صادقانه از هر قوت و قدرتی جز قوت و قدرت اهللا عزوجل بیزاري جوید و بار دیگر با 
جاري است، به سوي اهللا عزوجل باز اش  هاي خشوع و پشیمانی که بر چهره توبه و اشک

ار الها، ما از عبودیت و بندگی جز براي تو، گردد. و در حالت خشوع و خضوع بگوید: ب
از تفویض امور جز به جوییم.  می جوییم. از تسلیم شدن جز براي تو برائت می برائت

جوییم و از ذل و خشوع و  می جوییم و از توکل جز بر تو برائت می سوي تو برائت
صاحب و جوییم و از ترس، جز براي تویی که  می خضوع جز در اطاعت از تو، برائت

در دو دست کریم  ییم و از امید جز در مورد آنچهجو می جالل و عظمت هستی، برائت
 جوییم.  می شماست، برائت

در واقعیت زندگی و به  ي توحید کلمه پس از این بایستی براي برگرداندن معانی
 متحرك بکوشد. اي  همنظور برپایی جامع

ان این امت مبارك، برخیزید اي پس برخیزید اي موحدان صادق، برخیزید اي فرزند
جوانان انقالبی، برخیزید اي کسانی که اهللا عزوجل بر شما با توحید خالص با فهم سلف 
صالح امت، منت نهاده است. با تمامی قوت و تالش و طاقتی که در اختیار دارید، 
برخیزید براي دعوت مردم به سوي این توحید صحیح و شامل که تمامی جوانب زندگی 

 را در بر دارد.  آموزشی، اجتماعی و ارتباطی و...اسی، اقتصادي، سی
 درباشد  میامت براي بار دیگر  برانگیختنو بدانید که این گام صحیح ابتدایی در راه 

 برد.زمانی که دیگر بار در غربت به سر می
شان به سوي حق، و بدانید که تنها اکتفا کردن به صدور احکام بر مردم بدون دعوت

 دهد.  نمی ست، تغییرا هرگز چیزي را از واقعیت دردناك و تلخی که امت در آن
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ما را از و  را به سوي توحید خالص بازگرداند خواهیم که امت می از اهللا عزوجل
براستی که او ولی این مان بگرداند، ن را روزيموحداي  و خاتمه سربازان توحید قرار دهد

 هر چیزي قادر و تواناست. دار آن است و او بر امر و عهده
 به پایان بعد با اختصاري فاحش از اقسام شركسخن از شرك را در سطرهاي 

 رسانم.  می
 باشد: اکبر و اصغر  می شرك بر دو نوع

 اما شرك اکبر:
بخشد. یعنی اهللا عزوجل تنها با  اهللا عزوجل شرك اکبر را جز با توبه کردن از آن نمی

 فرماید: می بخشد. اهللا عزوجل می راکه آ در توحید استي  هدرآوردن رداي شرك در آستان

َ  إِنَّ ﴿ ن �ُۡ�ََك بِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء َ�َقۡد َضلَّ  ٱ�َّ

 شرك ورزیدن به خود را (از کسی) اهللاگمان بی« ]١١٦النساء: [ ﴾١١٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 
بخشد. هر که  می صالح بداند) را از هرکس که بخواهد (وتر از آنبلکه پائین آمرزد و نمی

 .»خیلی از حق پرت شده است) راستی بسی گمراه گشته است (وانباز بگیرد، ب اهللابراي 
اهللا عزوجل یا با اهللا عزوجل،  شرك اکبر عبارت است از: شریک قائل شدن براي

انطور که اهللا عزوجل را دوست دارد و از مکه انسان او را دوست داشته باشد، هاي  گونهب
 شود.  می او بترسد همچون که از اهللا عزوجل ترسیده

-چنانباشد  و این همان شرك تسویه (مساوي قرار دادن آن شریک با اهللا عزوجل) می

کند که در آتش دوزخ به معبودان و شرکائی  می نی حکایتکاکه اهللا عزوجل از آن مشر

ِ ﴿ گویند: می که براي اهللا عزوجل قرار داده بودند، بٍِ�  تَٱ�َّ إِۡذ  ٩٧إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
سوگند ما در گمراهی آشکاري  اهللابه « ]٩٨-٩٧الشعراء: [ ﴾٩٨ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ 

 آن زمان که ما شما (معبودان دروغین) را با پروردگار جهانیان (در عبادت و ایم. بوده
 .»دانستیم می طاعت) برابر
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 گوید: می اهللارحمهامام ابن قیم 

ــــــ  ظاهـــــــر كرـفاحــــــذره فشــــــ كرشـو ال
 

 ذا القســـــــم لـــــــيس بقابـــــــل الغفـــــــران 
 

ـــــــو  ــــــرمحن إو ه ــــــد لل ـــــــاذ الن ـــــــاأخت  ي
 

ــــــن كــــــ  ــــــن حجــــــر وم  نســـــــانإـان م
 

 يـرجـــــــــوه ثـــــــــم خيافــــــــهو أيـــــــــدعوه 
 

 1الديـــــــــــــان ةمحبــــــــــــكو حيـبــــــــــــه  
 

از شرك بر حذر باش و از آن دوري کن، که شرك آشکار است و داراي اقسامی «
باشند. و شرك عبارت است از شریک گرفتن براي اهللا عزوجل  نمی است که قابل مغفرت

بدو امید داشته باشد را بخواند یا که آناي  گونهشریک از سنگ و یا انسان باشد. ب چه آن
 .»و از آن بترسد و او را همچون اهللا عزوجل دوست داشته باشد

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱ َومِنَ ﴿ فرماید: می اهللا عزوجل  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
أ

ِۖ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ ، خدا اهللابرخی از مردم هستند که غیر از « ]١٦٥البقرة: [ ﴾َءاَمُنٓوا

اند  کسانی که ایمان آورده و دارند می دوستاهللا آنان را همچون  گزینند و هائی برمی گونه
 .»ورزند) می محبتباالتر از هر چیز بدو  دارند (و می را سخت دوست اهللا

در شوند، تنها  و این معبودانی که همراه اهللا عزوجل یا به جاي اهللا عزوجل عبادت می
اي که این معبودان بتی  گونهباشد ب نمی نهاد،بنیان را شکل و صورتی که اولین مشرك آن

در پیشگاه آن اش  شنود و بنده نمی بیند و از سنگ باشند که ضرر و نفعی نداشته و نمی
 اعمالی را که براي اهللا عزوجل انجام -والء و اطاعت و محبت و رضایت عرضه دارد 

و معبودانی که در روي زمین به جاي  اند شرك متعدد شدههاي  بلکه صورت - دهد نمی
اشخاصی از  گرفته تا قدرتمندهاي  دولت از اند، شوند زیاد شده می اهللا عزوجل عبادت

و قوانین و ها  و دیدگاهها  و عالمات و تفکرات و اندیشهها  زندگان و مردگان، نشانه
و شهوات و اموال و سنگ و قبور و ها  و گروهها  پارلمانو مجالس و ها  سازمانها و هیئت

 ها!! بلکه گاوها و موش

                                           
 نونية ابن القيم و تقدم عزوها. -1
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امروز در عصر مدرنیت و تمدن و علم و ذرات، بیشتر از دویست به آري، در هند تا  
شوند. و در هند، معابد با شکوه و پررزق و  می میلیون گاو به غیر از اهللا عزوجل پرستش

دانید  می شوند. آیا می و قربانی براي تقرب بدانها تقدیم برقی ایجاد شده است که نذور
 شوند، چیست؟ موش است، آري موش؛  می که در این معابد عبادت معبودي

تگی داشتند، منع کرده اسبابی که مشرکان بدان دلبسته و بدانها وابس اهللا عزوجل از تمام
رکس غیر از اهللا عزوجل فهمد که ه کس در آن تامل کند، بدان پی برده و میاست. که هر

ََذۡت ٱ ۡلَعنَكُبوتِ ٱَكَمَثِل ﴿ را به عنوان ولی یا شفیع بگیرد، عمل چنین شخصی بَۡيٗتاۖ �نَّ  �َّ
ۡوَهَن 

َ
ي همچون کار عنکبوت است که (برا« ]٤١بوت: كالعن[ ﴾ۡلَعنَكبُوِت� ٱَ�َۡيُت  ۡ�ُُيوتِ ٱأ

در و پیکري  سقف و (بدون دیوار واي برگزیده است حفظ خود از تارهاي ناچیز) خانه
ها  خانهترین  گمان سست بی حوادث دیگر در امان دارد). باران و که وي را از گزند باد و

 .»کاشانه عنکبوت است خانه و
ْ  قُلِ ﴿ فرماید: می و نیز اهللا متعال ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل  ٱ�َّ

 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ�  َوَ�  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظهِ�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ�َٰعةُ تَنَفُع  ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
مبر! به مشرکان) بگو: کسانی ا(اي پی« ]٢٣-٢٢سبأ: [ ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ
هرگز گرهی از ها  آن پندارید. (اما بدانید می (معبود خود) اهللارا به فریاد بخوانید که بجز 

 وها  آسمان درها  آن رسانند. چرا که) نمی زیانی به شما سودي و گشایند و نمی کارتان
کمترین حق مشارکت زمین  وها  آسمان در اي مالک چیزي نیستند وزمین به اندازه ذره

شان خداوند در میان و باشند) نمی اهللانباز  اداره جهان) نداشته (و مالکیت و (در خلقت و
یاور و پشتیبانی ندارد (تا در اداره مملکت کائنات بدو نیازمند باشد). هیچ گونه شفاعتی 

میانجیگري) بدو اجازه ( اهللاگردد، مگر شفاعت کسی که  سودمند واقع نمی اهللادر پیشگاه 
 .»دهد
گزیند چون بر این اعتقاد است که دین سبب معبودي را براي خود برمیمشرك تنها ب 

رسانی جز در کسی که یکی از که نفعحالیکند در می آن معبود براي وي منفعتی حاصل
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از اش  که بنده شد. یا اینکه مالک آن چیزي  باشدبا نمی خصلت را داشته باشد، چهاراین 
باشد و اگر شریک  می خواهد، که اگر مالک آن چیز نباشد وي شریکی با مالک آن می او

باشد و اگر یاري رسان و حامی او نباشد،  می مالک آن نباشد، یاري رسان و حامی مالک
 باشد.  می شفیع در نزد وي

آن، نفی ترین  آن تا پاییني  که اهللا عزوجل این مراتب چهارگانه را از باالترین درجه
 که مالکیت و شراکت و حمایت و شفاعتی را که مشرك گماناي  گونهده است. بکر
جالله است، اثبات کرده است؛ که در او جلي  کند، نفی کرده و شفاعتی را که با اجازه می

باشد. لذا این آیه، به عنوان نور و برهان و نجات و  نمی براي مشركاي  بهره آن نصیب و
 .1کند می کفایت ها، آن کشیدن از اصول شرك و منع ازخالص گرداندن توحید و دست 

 نوع دوم: شرك اصغر 
در حدیثی صحیح معناي شرك اصغر را بیان فرمودند: آنجا که فرمودند:  حرسول اهللا 

ْخوََف  إِنَّ «
َ
َخاُف  َما أ

َ
ْكُ  َعلَيُْ�مُ  أ ْصَغرُ  الرشِّ

َ ْ
 چیزي که از آن بر شماترین  ترسناك« .»األ

. صحابه گفتند: یا رسول اهللا، شرك اصغر چیست؟ »باشد می اصغرترسم، شرك  می

ْ�يَا فَاْ�ُظُروا َهْل «فرمودند:  يَن ُكنْتُْم تَُراُءوَن يِف ادلُّ ِ
َّ

 اذل
َ

ْ�َمالِِهْم: اْذَهبُوا إىِل
َ
إَِذا ُجِزَي انلَّاُس بِأ

ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً  ِ
َ

 اعمال انسان داده اهللا عزوجل در روز قیامت، هنگامی که کیفر« .2»جت

                                           
 .)١/٣٧٢(ني، كمدارج السال -١

 ) من حديث حممود من لبيد مرفوعاً،٦٨٣١الشعب (يف  البيهقيو )،٤٢٩و ٥/٤٢٨( أخرجه أمحد  -٢

) من حديث حممود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعاً، ٤٣٠١بري (كاليف  الطرباينهو عند و سنده جيد،و

 ن هذا الوجه غري ثابت.كل

مسند يف  الطرباينو )٤٢٠٥( ةالسمعو باب الرياءتاب الزهد، كابن ماجه،  أخرجهله شواهد، فو قلت:

يف  البيهقي) و٤/٣٦٥) (٧٩٣٧م (ك) واحلا٢٩٤٢مسنده (البحر الزخار يف  ) والبزار٢١٤٦الشاميني (
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 عملها  آن فرماید: بروید پیش کسانی که در دنیا به خاطر می شود، به ریاکاران می
 »یابید؟ می پاداشها  آن کردید، ببینید آیا نزد می

که دیگران وي را بر خالف  باشد و بدین معناست می »ةالروي«ریا در لغت مشتق از 

دگان (جلب رضایت) بني  است از: اراده . و معناي شرعی ریا عبارت1هست ببینند آنچه
جل که وي با انجام آن عمل خواهان رضایت اهللا عزواي  گونهبا اطاعت از پروردگارشان؛ ب

 باشد. می و بلکه در پی ستایش و شهرت و جاه و مقام در نزد مردم نباشد
اهللا در غیري  : ریا عبارت است از ترك اخالص در عمل با مالحظه2گوید می جرجانی

 آن عمل. 
 را به زیبایی بیان کرده وباشد. حافظ ابن رجب انواع آن می اعمالي  ریا باطل کننده

اهللا اقسامی دارد: گاهی آن عمل ریاي ه انجام دادن عملی براي غیربدانید ک«گوید:  می
که شخص از انجام آن تنها مقصودش در نظر گرفتن مخلوقات اي  گونهباشد ب می محض

که اهللا چنان ؛باشد همچون حال و وضع منافقین در نمازشان دنیوي میبه سبب غرضی 

ْ إَِ� ﴿ فرماید: عزوجل می لَٰوةِ �َذا قَاُمٓوا ْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن  ٱلصَّ َ َوَ� يَۡذُكُروَن  ٱ�َّاَس قَاُموا  ٱ�َّ
حال  بی د، سست وخیزن منافقان هنگامی که براي نماز برمی« ]١٤٢النساء: [ ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ� 

) اهللانمازشان به خاطر مردم است؛ نه به خاطر  کنند (و می با مردم ریا ایستند و به نماز می
 . »پردازند نمی جز اندکی به عبادت او کنند و می را کمتر یاد اهللا و

ِينَ  ٤ّلِۡلُمَصلَِّ�  فََوۡ�لٞ ﴿ فرماید: می و نیز اهللا متعال   ٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهوَن  ٱ�َّ
ِينَ  واویال به حال نمازگزاران! همان کسانی که نماز « ]٦-٤اعون: امل[ ﴾٦ُهۡم يَُرآُءوَن  ٱ�َّ

                                                                                                             
وس أوجه عن شداد بن أ) من ٢١٨٨معجمه (يف  عرايب) وابن األ٦٨٤٤(و )٦٨٤٣(و )٦٨٤٢الشعب (

 ).٢٤٣٥صحيح اجلامع (و )٩٥١(الصحيحة يف  األلباين صححهاحلديث و مرفوعاً،

 .)٤٨٠القاموس املحيط (و )٤/١٦لسان العرب، ( -١

 .١١٥التعريفات،  -٢
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 .»کنند می خودنمائی سپارند. همان کسانی که ریا و می خود را به دست فراموشی
 َوَ� ﴿ فرماید: همچنین اهللا عزوجل کفار را به ریا توصیف کرده است، آنجا که می 

ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  وَن َعن َسبِيِل  �َّاِس ٱَخرَُجواْ مِن دَِ�ٰرِهِم َ�َطٗر� َورِئَآَء  �َّ ِۚ ٱَو�َُصدُّ األنفال: [ ﴾�َّ

براي  خودستایانه و مانند کسانی (از قریشیان) نباشید که بسیار مغرورانه و و« ]٤٧
خودنمائی کردن در برابر مردم (از شهر مکّه به سوي میدان بدر) بیرون آمدند و (با 

از دخول  داشتند (و می باز اهللاقوت خود) مردمان را از راه  قدرت و منال و نمایش مال و
  .»نمودند) می آنان به دین اسالم با تمام توان جلوگیري

و بلکه گاهی در صدقه یا حج  زند نمی سر اش نماز و روزهاین نوع ریا، از مومن در 
فراگیر است، ها  آن دهد. و گاه در کارهایی که نفع می واجب و دیگر اعمال ظاهري رخ

سخت و گران است. مسلمان ها  آن دهد. براستی اخالص در چنین مواردي براي می رخ
آن مستحق عذاب و ي  ندهتردیدي ندارد که چنین عملی بیهوده و باطل است و انجام ده

 باشد.  عقوبت از جانب اهللا عزوجل می
ست، در این حالت اگر ریا در ا باشد ولی توام با ریا می گاهی عمل براي اهللا عزوجل

باطل است. در صحیح مسلم  شاکله اصلی عمل دخیل باشد بنابر داللت نصوص، آن عمل

  َ�بَارَكَ  اهللاُ  قَاَل «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  س از ابوهریره
َ

نَا: َوَ�َعاىل
َ
ْ�َ�  أ

َ
 أ

َ�ءِ  َ ِْك، َعِن  الرشُّ رْشَكَ  َ�َمًال  َعِمَل  َمنْ  الرشِّ
َ
تُهُ  َ�ْ�ِي، َميِع  ِ�يهِ  أ

ْ
َكهُ  تََر� اهللا تبارك و « .1»َورِشْ

کس عملی انجام دهد و در آن دیگري را با من نیازم، هر بی تعالی فرمودند: من از شریک
 . »-او کاري نیست مرا با -سازم.  می او و شرکش را رهاشریک سازد، 

نَا«: و این حدیث را ابن ماجه نیز تخریج کرده که در آن آمده است
َ
 َوُهوَ  بَِريٌء، ِمنْهُ  فَأ

ي ِ
رْشَكَ  لِ�َّ

َ
کسی است که با من شریک قرار  من از آن عمل بیزارم و آن عمل از آنِ« .2»أ

                                           
 .)٢٩٨٥عمله غري اهللا (يف  كرشأتاب الزهد، باب من كمسلم،  أخرجه -١

 صحيح ابن ماجه. يف  األلباين صححهو )٤٢٠٤( ةالسمعو ءتاب الزهد باب الرياكابن ماجه،  أخرجه -٢
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 . »داده شده است
اگر اصل عمل براي اهللا عزوجل باشد، سپس نیت ریا بر آن عارض گوید:  می سپس

را از خودش دور و شخص بتواند بالفاصله آن که فقط در ذهن باشد شود، در صورتی
کند، هیچ ضرر و آسیبی براي او در برندارد، اما اگر آن نیت تعلق خاطر او شود، آیا منجر 

 رساند و براساس اصل نیتش پاداش نمی شود یا اینکه ضرري بدو می به بطالن عملش
 گیرد؟ در این مساله بین علماي سلف اختالف وجود دارد، امام احمد و ابن جریر می

باشد. که این  می شود و به سبب اصل نیتش مستحق پاداش نمی که عمل او باطل معتقدند
 مساله از حسن بصري و دیگران نیز روایت شده است. 

به سبب این  عزوجل انجام دهد و اهللا عزوجلي اهللا اما اگر عملی را خالصانه برا
ستایش نیک بودن او را در قلوب مومنان القا کند، بایستی به سبب فضل و رحمت عملش 

خوشحال بوده و بدان شادمان باشد که این نوع ستایش از جانب مردم  وياهللا عزوجل بر 
گوید: به  می ت شده کهحدیثی روای ترساند. در این معنا از ابوذر  نمی به وي ضرري

دهد و مردم او  می گفته شد در مورد مردي که عملی از اعمال خیر را انجام حرسول اهللا 

 تِلَْك «فرمودند:  حفرمایید؟ رسول اهللا  می کنند چه می را به خاطر آن، تعریف و تمجید
 . 1»باشد می آن مژده زود هنگام مومن« »الُْمْؤِمِن  �رُْشَى اَعِجُل 

رسانم، از  می ریا را با حدیث مهمی که امام مسلم روایت کرده است، به پایانسخن از 

َل  إِنَّ «شنیدم که فرمودند:  ح: از رسول اهللا گویدمیروایت است که  س ابوهریره وَّ
َ
 أ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُ�ْقىَض  انلَّاِس 
ْ
يِتَ  اْستُْشِهَد، رَُجٌل  َعلَيْهِ  ال

ُ
فَهُ  بِهِ  فَأ  َعِملَْت  َ�َما: قَاَل  َ�َعَرَ�َها، نَِعَمهُ  َ�َعرَّ

نْ  قَاتَلَْت  َولَِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل  اْستُْشِهْدُت، َحىتَّ  ِ�يَك  قَاتَلُْت : قَاَل  ِ�يَها؟
َ
 َجرِيٌء،: ُ�َقاَل  ِأل

ِمرَ  ُ�مَّ  ِ�يَل، َ�َقدْ 
ُ
يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
ِعلَْم، َ�َعلَّمَ  َورَُجٌل  انلَّاِر، يِف  أ

ْ
  وََعلََّمهُ  ال

َ
 َوقََرأ

ُقْرآَن،
ْ
يِتَ  ال

ُ
فَهُ  بِهِ  فَأ ِعلَْم، َ�َعلَّْمُت : قَاَل  ِ�يَها؟ َعِملَْت  َ�َما: قَاَل  َ�َعَرَ�َها، نَِعَمهُ  َ�َعرَّ

ْ
 وََعلَّْمتُهُ  ال

                                           
 .)٢٦٤٢الترضه (و برشی يثنی علی الصالح فهأذا إ، باب ةالصلو تاب الربكمسلم،  أخرجه -١
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ُت 
ْ
ُقْرآَن، ِ�يَك  َوقََرأ

ْ
ِعلْمَ  َ�َعلَّْمَت  َولَِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل  ال

ْ
َت  اَعلٌِم،: يِلَُقاَل  ال

ْ
ُقْرآنَ  َوقََرأ

ْ
: يِلَُقاَل  ال

ِمرَ  ُ�مَّ  ِ�يَل، َ�َقدْ  قَاِرٌئ، ُهوَ 
ُ
يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
عَ  َورَُجٌل  انلَّاِر، يِف  أ  َعلَيِْه، اهللاُ  وَسَّ

ْ�َطاهُ 
َ
ْصنَاِف  ِمنْ  َوأ

َ
يِتَ  لُكِِّه، الَْمالِ  أ

ُ
فَهُ  بِهِ  فَأ  َما: قَاَل  ِ�يَها؟ َعِملَْت  َ�َما: قَاَل  َ�َعَرَ�َها، نَِعَمهُ  َ�َعرَّ

ُت 
ْ
ِبُّ  َسِبيٍل  ِمنْ  تََر�

ُ
نْ  حت

َ
  ِ�يَها ُ�نَْفَق  أ

َّ
ْ�َفْقُت  إِال

َ
 َ�َعلَْت  َولَِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل  لََك، ِ�يَها أ

ِمرَ  ُ�مَّ  ِ�يَل، َ�َقدْ  َجَواٌد، ُهوَ : يِلَُقاَل 
ُ
يِقَ  ُ�مَّ  وَْجِهِه، ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
همانا اولین « .1»انلَّارِ  يِف  أ

 شود، مردي است که شهید شده است. وي آورده می کسی که در روز قیامت علیه او حکم
را شناسایی کرد به ها  آن دهند، بعد از اینکه می ي دنیایش را به او نشانها نعمت شود، می

تو جهاد کردم تا اینکه شهید  راهگوید: در  می چه کردي؟ها  آن شود: در برابر می وي گفته
گویی، تو بدان سبب جهاد کردي تا به تو شجاع گفته شود،  می شود: دروغ می گفته شدم.

شود و وي را به صورتش به  می که گفته شد و بدان دست یافتی، سپس دستور صادر
و ردي را که علم را فرا گرفته (سپس) م .شود می کشند و در آتش انداخته می سوي جهنم

 ي دنیایش را به او نشانها نعمت و آورند می را تعلیم داده و قرآن را قرائت کردهآن
چه  ها نعمت شود در برابر آن می را شناسایی کرد بدو گفتهها  آن دهند، پس از اینکه می

را تعلیم دادم و به خاطر کسب رضایت تو قرآن گوید: علم را فراگرفته و آن می کردي؟
گویی، تو بدان سبب علم را فراگرفتی تا به تو عالم  می شود: دروغ ته میخواندم. به او گف

بگویند و بدان سبب قرآن را خواندي تا به تو قاري بگویند، که به تو اینچنین گفتند؛ 
کشند تا اینکه در جهنم  می شود او را به صورتش به سوي جهنم می سپس دستور داده

 عزوجل بدو مال و ثروت انبوهی داده است، شود (سپس) مردي را که اهللا می انداخته
 آورند، پس از شناسایی می یی را که در دنیا بدو داده شده برایشها نعمت آورند و می
گوید: هیچ راهی نبود که  می چه کردي؟ ها نعمت شود در برابر این می بدو گفته ها، آن

گویی،  می شود: دروغ می بدو گفته .رضاي تو در آن بود، مگر اینکه در آن راه انفاق کردم
وي بخشنده است، که اینچنین تو این عمل را بدان سبب انجام دادي که به تو بگویند، 

                                           
 .)١٩٠٥استحق النار ( ةالسمعو مارة باب من قاتل للرياءتاب اإلكمسلم،  أخرجه -١
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شود تا او را به صورت به سوي جهنم کشانده و سپس در  می سپس دستور صادر گفتند.
 .»شود می آتش انداخته

کند مگر اعمالی که خالص و  نمی بنابراین اهللا عزوجل، چیزي از اعمال را قبول 
وجه اهللا عزوجل باشد،  دیداردرست باشد؛ و عمل خالص، عملی است که مقصود از آن، 

 باشد: حو عمل صواب و درست آن است که موافق با هدایت و روش رسول اهللا 

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ َحَدۢ�  ۦٓ َباَدةِ َرّ�ِهِ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َ
 ﴾١١٠أ

ویش است، باید که کار شایسته پس هرکس که خواهان دیدار خداي خ« ]١١٠هف: كال[
  .»در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد و کند

بنابراین، اي مسلمانان از شرك دوري ورزیده و از آن بر حذر باشید، چرا که آن از راه 
و توحید و  تر استو سیاه در تاریکی شب، مخفی بر سنگی صافاي  هرفتن مورچ

 تان را خالصانه براي اهللا عزوجل قرار دهید. عبادت
پس برادر و خواهر عزیزم، سوگند یاد کردنت جز به اهللا عزوجل و نذر کردنت جز 
براي اهللا عزوجل نباشد و نیز ذبح کردن و قربانی کردنت جز براي اهللا عزوجل نباشد و 

ردي، پس تنها به اهللا عزوجل توکل کن و هرگاه امید داشتی تنها به اهللا هرگاه توکل ک
 را به اهللا عزوجل بسپار.و هرگاه امرت را سپردي، تنها آن عزوجل امید داشته باش

مالک نفع و ضرر، موت و  زوجل که معبود به حقی جز او نیستبه اهللا عسوگند 

َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ فرماید: اهللا متعال میباشد.  نمی حیات و رزق و روزي جز اهللا عزوجل
 ُ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ٱ�َّ ءٖ قَِديٞر  ۥٓ بُِ�ّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۡ�ٖ َ�ُهَو َ�َ
 ٱلَۡقاهِرُ َوُهَو  ١٧إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ

 ِ به تو برساند، هیچ  زیانی اهللاگر « ]١٨-١٧األنعام: [ ﴾١٨ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ َوُهَو  ۦۚ فَۡوَق ِعَبادِه
تواند از  نمی کسخیري به تو برساند (هیچ اگر و را برطرف سازدتواند آن نمی کس جز او

 آن جلوگیري کند) چرا که او بر هر چیزي تواناست. او بر سر بندگان خود مسلّط است و
اوضاع) بس  از احوال و و دهد می کارهایش را از روي حکمت انجام او حکیم (است و

 .»است آگاه



 حقیقت توحید   458

ُ َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿ فرماید: می و نیز اهللا عزوجل ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  ٱ�َّ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك  ۥٓ بُِ�ّ
ۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِ 

ِ  ۦيُِصيُب بِهِ  ۦۚ ِ�َ يونس: [ ﴾١٠٧ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

ر اگ و را برطرف گرداندتواند آن نمی زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او اهللاگر « ]١٠٧
 اهللالطف او را از تو برگرداند.  تواند فضل و نمی کسبخواهد خیري به تو برساند، هیچ

تواند  نمی کسی کند (و   می لطف خود را شامل هرکس از بندگانش که بخواهد فضل و
 .»مهر فراوان است او داراي مغفرت و مانع آن گردد) و

ـــــا ـــــم  في ـــــاحب اهل ـــــرجإص ـــــم منف  ن اهل
 

ـــــــأ  ــــــــر ف ــــــــرش بخي ــــــــق اهللاإب  ن اخلـال
 

ـــــــهوإ ـــــــاهللا وارض ب ـــــــق ب ـــــــت فث  ذا بلي
 

 شــــــف البلــــــوی هــــــواهللاكي ين الــــــذإ 
 

ـــــــ ـــــــد الع ـــــــدث بع ــــــــرسـاهللا حي  ةرس مي
 

 ن اخلـالـــــــــــق اهللاإال جتـزعـــــــــــن فــــــــــ 
 

ــــــ و اهللا مــــــا ــــــن أ كل  حــــــدغــــــري اهللا م
 

 اهللا كل لــــــــــكــــــــــ اهللا يف كفحســــــــــب 
 

گردد، بشارت بده به  می اي آنکه غم و اندوه داري، براستی غم و اندوهت برطرف«
گاه دچار بال و مصیبت شدي به اهللا بی که اهللا عزوجل خالق است. و هرخیر و خو

کند، اهللا  می عزوجل اعتماد کن و بدو راضی باش، براستی کسی که بال و مصیبت را رفع
آورد، نگران و اندوهگین  می یاهللا کسی است که پس از هر سختی آسان .عزوجل است
باشد.  نمی که جز اهللا فریادرسی براي تو  عزوجل خالق است. سوگند به اهللامباش که اهللا

  »ست، چرا که در هر امري براي تو اهللا متعال هست.ا اهللا متعال براي تو کافی
براستی که او خواهم که ما و شما را از موحدان مخلص قرار دهد،  می از اهللا عزوجل

 دار آن است و او بر هر چیزي قادر و تواناست.ولی این امر و عهده
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اي  کلمه تنهابیان داشتیم، که توحید  کامل و صحیحی که از معناي توحید از خالل فهم
، بلکه مجرد اقرار انسان به اینکه خالقی جز اهللا و بس نیست که بر زبان جاري گردد

ان و مشرکان جز اهللا عزوجل نیست، همانطور که بت پرستاي  دهنده عزوجل و پرورش
ه طاغوت و انداد و آلهه و باشد، بلکه توحید متضمن کفر ب نمی بدین مساله اقرار داشتند،

و نیز والء و براء و فرمانبرداري و اطاعت و التزام به شریعت اهللا عزوجل و توحید ارباب 
ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات و خالص گرداندن کامل عبادت تنها براي اهللا 

 باشد، تا اینکه میان او و آتش حائل گردد.  یم عزوجل
که عدم فهم صحیح از حقیقت توحید، که  است تنها با این فهم از حقیقت توحید

گردد حتی که  می کند، زایل می ناشی از عدم فهم احادیثی است که فضیلت توحید را بیان
 باشد.  می که آن فهم صحیح از حقیقت توحید منسوخاند  برخی گمان کرده

 ذکرها  آن بزودي برخی از این احادیث را به منظور توضیح مقصود و بیان فهم صحیح
 ما را تعلیم دادند.  علیهماهللاوانرضکنیم، آنطور که سلف صالح ما  می

  حدیث اول:

نْ  َشِهدَ  َمنْ « فرمودند: حروایت است که رسول اهللا  تاز عباده بن صامت 
َ
َال �َ  أ

 اهللاُ 
َّ

�َك  الَ  وَْحَدهُ  إِال ُ، رَشِ
َ

نَّ  هل
َ
ًدا َوأ ُ، َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
نَّ  َورَُسوهل

َ
ِ  َ�بْدُ  ِعيىَس  َوأ ُ، ا�َّ

ُ
 َوَ�َِمتُهُ  َورَُسوهل

َقاَها
ْ
ل
َ
  أ

َ
، َواجلَنَّةُ  ِمنُْه، َوُروحٌ  َمْرَ�مَ  إِىل ، َوانلَّارُ  َحقٌّ ْدَخلَهُ  َحقٌّ

َ
ُ  أ  ِمنَ  اَكنَ  َما ىلَعَ  اجلَنَّةَ  ا�َّ

بَْواِب  ِمنْ « :ايةرو يفو 1»الَعَمِل 
َ
َها اثلََّماِ�يَةِ  اجلَنَّةِ  أ َّ�

َ
 فَإِنَّ « :كو فی حديث عتبان بن مال .»َشاءَ  �

                                           
ۡهَل ﴿ :نبياء، باب قوله تعاىلتاب األك، البخاريرواه  -١

َ
أ ْ ِ� دِينُِ�مۡ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ  )٣٤٣٥( ﴾َ� َ�ۡغلُوا

 .)٢٨التوحيد دخل اجلنة قطعا ( ن من مات عىلأ، باب الدليل علی اإليامنتاب كمسلم:، و
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 َ مَ  ا�َّ  اهللاُ : قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ىلَعَ  َحرَّ
َّ

ِ  وَْجهَ  بَِذلَِك  يَبْتيَِغ  ،َال �َ إِال کس گواهی دهد که ره« .1»ا�َّ
ي  یکتاست و شریکی ندارد و محمد فرستاده معبود به حقی جز اهللا عزوجل نیست،

ي اوست که به مریم القا کرده و  و کلمه اش اهللا عزوجل و فرستادهي  و عیسی بنده اوست
روحی از جانب اوست و بهشت و جهنم حق است، اهللا عزوجل بر هر مقدار عملی که 

هاي هشتگانه یک از دراز هر«. و در روایتی آمده است: »کند می باشد او را وارد بهشت
آمده  ت. و در حدیث عتبان بن مالک »کند می بهشت که بخواهد او را وارد بهشت

 ال إله إال اهللارا بر کسی که به خاطر خشنودي اهللا عزوجل،  آتشاهللا عزوجل «است که: 

 . »بگوید، حرام کرده است
 احادیثیترین  گوییم: این حدیث از جامع می به اختصار با استعانت از اهللا عزوجل

. در 2اند بدان اشاره کرده اهللارحمه باشد. همانطور که امام نووي می ول عقایدماست که مش

                                           
يف  تاب الصالة، باب املساجدكيف  البخاريالطويل الذی رواه  كهذا جزء من حديث عتبان بن مال -١

 )،٢٦٣/٣٣بعذر ( ةالتخلف عن اجلامعيف  ةتاب املساجد، باب الرخصكيف  مسلمو )٤٢٥البيوت (

يف  ام جاءكآخر حديث يف و التوحيد دخل اجلنة قطعاً، ن من مات عىلأ، باب الدليل علی اإليامنتاب كو

 كابن الدخيشن او ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذل كين مالأ... فقال قائل منهم: : «البخاريرواية 

وجه  كه إال اهللا يريد بذلال تراه قد قال: ال إلأ، كال تقل ذل«رسوله، فقال رسول اهللا: و منافق ال حيب اهللا

ن اهللا حرم إف«املنافقني. قال رسول اهللا:  إىلنصيحته و نا نری وجههإف :علم. قالأرسوله و قال: اهللا» اهللا؟

یکی از حاضرین گفت: مالک ابن دخَیشن (یا « ».وجه اهللا كبذل يعلی النار من قال ال إله إال اهللا يبتغ

را دوست ندارد. رسول  گفت: او منافق است و خدا و رسولشمالک بن دخْشُن) کجا است؟ دیگري 
یکی گفت: خدا ». شنودي خدا، (الاله اال اهللا) گفته استچنین مگو، زیرا او بخاطر خ«مود: فر حاهللا 

بینیم که خیرخواه منافقین است و به آنان توجه بیشتري دارد. دانند ولی ما میو رسولش بهتر می
وند آتش دوزخ را بر کسی که (الاله اال اهللا) را بخاطر خوشنودي اهللا خدا«فرمود:  حرسول اهللا 

 ».بگوید، حرام کرده است

 .)١/٢٢٧مسلم برشح النووی ( -٢
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باشد، که عبارت است از  میاهللا وضوح متضمن نفی الوهیت از غیر حقیقت این حدیث به
اختصاص دادن تمامی انواع عبادات براي اهللا عزوجل؛ چرا که عبادات برخاسته از میل 

باشد و جز اهللا  می اه حب و خضوع و خشوع و تذلل به همراه ترس و امیدقلبی به همر
باشد  می . و این معناي این قسمت از احادیثیستن عزوجل هیچکس، مستحق این امور

نْ  َشِهدَ  َمنْ «فرمودند:  حکه رسول اهللا 
َ
 اهللاُ  أ

َّ
کس گواهی دهد که معبود به هر« »َال �َ إِال

�َك  الَ  وَْحَدهُ «. و اینکه فرمودند: »نداردحقی جز اهللا عزوجل وجود  ُ  رَشِ
َ

در واقع تاکیدي  »هل
ین انواع شرك تر بزرگ باشد، چرا که از می توحیدي  قاطع و بیانی واضح در مضمون کلمه

باشد؛  میاهللا عبادتی از مجموع عبادات براي غیر قرار دادنباشد،  می که منافی با این کلمه
باشد،  می اهللا عزوجلي  بنده و فرستاده حاینکه محمد و شهادت و گواهی دادن به 

 و اطاعت از او در آنچه امر دهد می در هر آنچه خبر حمتضمن تصدیق رسول اهللا 
که اي  گونهباشد. ب می دارد، می کند و دست کشیدن از هر آنچه از آن نهی کرده و باز می

باشد و  می نفی آن نیز واجبهر آنچه او اثبات کرده، اثباتش واجب و آنچه نفی کرده، 
باشد. بنابراین  می آنچه حالل کرده، همان حالل است و آنچه حرام گردانیده، همان حرام

و دینی نیست مگر آنچه اهللا عزوجل اند  اهللا و رسولش حرام کرده چهحرامی نیست جز آن
 . 1اند تشریع کردهآن  حو رسولش 

 »اوست.ي  و فرستاده اهللاي  سی بندهو عی«فرمودند:  حکه رسول اهللا و معناي این
معتقدند بدان  السالمعلیهپرستان در مورد عیسی که صلیباست برخالف اعتقاد تثلیث 

 اند. را خدا و برخی او را فرزند خدا قرار داده السالمعلیهعیسی ها  آن که برخی ازچنان
قین به عبودیت و بندگی عیسی که با یباشد، مگر زمانی نمی صحیحاي  بنده هرگز توحید

 فرماید: می جالله معتقد باشد. همانطور که اهللا عزوجلبراي پروردگارش جل السالمعلیه

ِ َوَ�  ٱلَۡمِسيحُ �َۡستَنِكَف  لَّن﴿ َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
ُ�ونَۚ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ أ َوَمن �َۡستَنِكۡف َ�ۡن  ٱلُۡمَقرَّ

                                           
 .)٤٥٢رمحه اهللا ( ةقيم، البن تيميبترصف من اقتضاء الرصاط املست -١
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مسیح ابائی از این هرگز « ]١٧٢النساء: [ ﴾١٧٢َو�َۡسَتۡكِ�ۡ فََسيَۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِيٗعا  ۦِعَباَدتِهِ 
فرشتگان مقرّب نیز (از بندگی او  و باشد اهللاي (از بندگان متواضع) براي ندارد که بنده

شمرد از آن  تر بزرگ خویشتن را سر باز زند واهللا کسی که از عبادت  زنند). و نمی سر باز
سازد، بدان گاه) که همگان را  می (که به عبادت او پردازد، او را به عذاب سختی گرفتار

 .»آورد می در پیشگاه خود گرد
است که اهللا عزوجل او را به مریم القا کردند و اي  کلمه عیسی«و اینکه فرمودند: 

گوید:  می »اجلهميهالرد علی «امام احمد در کتاب  .»باشد می روحی از جانب اهللا عزوجل

که که به مریم القا کرد، بوجود آورد، هنگامیاي  کلمه را با السالمعلیهاهللا عزوجل، عیسی «
و عیسی خود  (باش) به وجود آمد» کُن«گفتن ي  . سپس عیسی به وسیله»کُن«به او گفت: 

کالمی است از جانب اهللا  »کُن«به وجود آمد و  »کُن«نیست بلکه با گفتن » کُن«آن 
به اهللا  السالمعلیهسیحیت و جمهیه در خصوص عیسی عزوجل و مخلوق نیست و م

 . 1»بندند عزوجل دروغ می
بدین معناست » روحی از جانب اهللا عزوجل است.«فرمودند:  حو اینکه رسول اهللا 

و با این  آفریده استرا ها  آن روحی از ارواحی است که اهللا عزوجل السالمعلیهکه عیسی 

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ ﴿ شانکالم
َ
را به سخن آورده ها  آن آیا من پروردگارتان نیستم،« ﴾�
 . 2گوید می تهمانطور که ابی بن کعب  »و گفتند: بلی

یعنی  .»و گواهی دهد که بهشت و دوزخ حق است«فرمودند:  حاما اینکه رسول اهللا 
را براي متقین جل از آن در کتابش خبر داده و آنگواهی دهد که بهشتی را که اهللا عزو

                                           
 .)٣٢محد (أل ةاجلهميو الرد علی الزنادقهو ما بعدهاو ) ٤١انظر فتح املجيد (ص  -١

 )١٠٨٥٥تفسريه (يف  الطربيو )٤٠٥، ٢/٣٥٣م (كاحلا أخرجهثر األو )٤٣املرجع السابق (ص  -٢

 ) والفريايب٥/١٣٥املسند ( زوائده عىليف  محدأعبداهللا بن و )٩٩١صول االعتقاد (أرشح يف  يائكالاللو

 .)٥٢القدر (يف 
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و نیز گواهی دهد که  ثابت بوده و شکی در آن نیستآماده کرده است، حق است یعنی 
را براي کافران آماده کرده است، جل از آن در کتابش خبر داده و آنآتشی را که اهللا عزو

حقیقت به قرآن و کس به بهشت و دوزخ ایمان نداشته باشد، دررباشد. و ه می حق
 پیامبران کفر ورزیده است. 

 را بر هر عملی که باشد، وارد بهشتاو اهللا عزوجل «فرمودند:  حو اینکه رسول اهللا 
  »کند. می

ست که: بر هر عمل ا آن ح رهنمود نبويمعناي این « :1گوید می حافظ ابن حجر
و یا ممکن  شوند. چرا که اهل توحید حتما وارد بهشت می .باشدصالح یا فاسدي که 

شان در درجات مختلفی را با توجه به اعمالها  آن است معنایش این باشد که اهللا عزوجل
  »کند. می به بهشت وارد

آمده، ویژه کسانی است  سآنچه در حدیث عباده « 2گوید: می اهللارحمهقاضی عیاض 
 را کهفرمودند حقیقت ایمان و توحیدي  حدن آنچه رسول اهللا که همراه با به زبان آور

در حدیث وارد شده نیز با شهادتین مقرون سازد. و این امر چنان پاداشی دارد که بر 
یابد و موجب بخشش، رحمت و در نخستین وهله موجب وارد  می گناهان وي برتري

 گردد.  می شدن به بهشت

 اهللاُ : قَاَل  َمنْ «آمده است:  سو آنچه که در روایت عتبان بن مالک 
َّ

 يَبَْتيِغ  ،َال �َ إِال
ِ  وَْجهَ  بَِذلَِك  و داللت دارد.  توحید، اخالص و نفی شركي  بر حقیقت معناي کلمه »ا�َّ

باشد و  می باشند، لذا اگر مخلص نباشد، مشرك می صدق و اخالص متالزم یکدیگر
 باشد.  شرك درجاتی دارد و اگر صادق نباشد، منافق می

این تنها یک حدیث از احادیثی است که در فضل توحید وارد شده است که براي ما 
به وضوح حقیقت توحیدي را که شایسته است انسان به مجرد تلفظ شهادتین بر آن باشد، 

                                           
 .)٦/٤٧٥( فتح الباري -١

 .)١/٢٢٠رشح مسلم للنووی ( -٢
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 گرداند.  می واضح و روشن
و با این فهم کامل از این حدیث و تمامی احادیثی که در فضل توحید وارد شده  

 گردد.  هر اشکال و پوشیدگی در معانی و مقتضیات آن، برطرف می است،
بنابراین کسی که با این توحید خالص که بیان کردیم، پروردگارش را مالقات کند، 

 ضامنباشد و قطعاً این توحید  می سعادتمندان رستگاري  تردیدي نیست که وي از جمله
هایش را بسوزاند. همانطور که ابن قیم انوارش تمامی گناهان و نافرمانی ست کها آن

-بر این اساس کسی که حسنات و نیکی«گوید:  می »مدارج السالکین«در کتاب  اهللارحمه

شود و گناهانش به  نمی هایش بر سیئات و گناهانش برتري یابد، رستگار شده و عذاب
ود آنچه ش می شود. و بدین سبب براي اهل توحید، بخشیده هایش، بخشیده میسبب نیکی

اهللا شود. چرا که اهل توحید با اقرار به توحید، بدانچه  نمی که براي اهل شرك بخشیده
گیري از جانب اهللا نرا دوست داشته و مقتضاي عمل به آن بخشش و آساعزوجل آن

برخالف مشرك. و هر چه توحید بنده بیشتر باشد، مغفرت و  اند، متعال است، عمل کرده
رو کسی که اهللا عزوجل را در حالی باشد؛ از این می تري او کاملبخشش اهللا عزوجل برا

شود، هر چه  می مالقات کند که بر او شرك نورزیده است، حتما گناهانش بر وي بخشوده
یک از اهل توحید وارد گوییم: که هیچ نمی شود. و ما نمی عذابها  آن و به سبب که باشد

و به مقدار  شوند می شان وارد آتشبب گناهانبه سها  آن شود، بلکه بسیاري از نمی آتش
به گردند؛ و براي آنکه نسبت  می شوند و پس از آن از آتش خارج می شان عذابجرم

 منافاتی وجود ندارد. بین این دو امر علمی داشته باشد، ي  آنچه گفتیم، احاطه

ي شدت و ضعفش  اندازهو ابر گناهان را به ها  مه و تیرگی ال إله إال اهللا بدان که پرتوي

در این نور از نظر  ال إله إال اهللا کند؛ و تفاوت اهل می پراکنده کرده و در نتیجه نورافشانی

است که جز اهللا عزوجل کسی بدان احاطه ندارد؛ و هرگاه اي  گونهضعف و قوت ب
توحید، شدیدتر گردد، بیشتر شبهات و شهوات را به حسب قوت و ي  عظمت نور کلمه

 تر شود، آن نورکه بدین نور نزدیکاي  شبهه و هر گناه یا شهوت یا سوزاند یم شدتش
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سوزاند و بدین ترتیب آسمان ایمانش از شر هر سارقی که حسناتش را برباید به  را میآن
مگر به سبب تکبر و غفلت وي که  هیچ دزديباشد. و  می ي ستارگان در حفاظت وسیله

کند؛ و چون بیدار شده و از  نمی دست درازيباشد، بدان  می جزو خصوصیات بشري
گیرد، یا اینکه با تالش در  را از دزدش پس میاز وي دزیده شده، اطالع یابد، آنآنچه 

اینچنین وي هرگز با وجود دزدهایی از و کند؛  می را حاصلن برابر آنکسب آن، چندی
و به در  باز گذاردا ه آن خود را برايي  ها، همچون کسی نیست که خزانه و انسانها  جن

 آن پشت کند. 
و توحید مجرد اقرار بنده به اینکه خالقی جز اهللا عزوجل نیست و نیز اهللا عزوجل 

ستان بدین مساله اقرار پرباشد، همانطور که بت نمی ست،ا پروردگار هر چیزي و مالک آن
و ذل  که مشرك بودند؛ بلکه توحید متضمن محبت اهللا عزوجل و خضوعحالیداشتند در

و فروتنی و کمال انقیاد و فرمانبرداري در اطاعت از اهللا عزوجل و اخالص در عبادت 
و ها  با تمامی اقوال و اعمال و بازداشتناش  مرتبهمالقات صورت بلندي  براي او و اراده

 به سوي گناه و اصرار بر  که بین او و اسباب دعوت کننده یها و حب و بغض بخشیدن
 را درك حکس این مساله را بداند، سخن رسول اهللا باشد. و هر می حائل شده، ها آن

َ  فَإِنَّ «کند که فرمودند:  می مَ  قَدْ  ا�َّ  اهللاُ : قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ىلَعَ  َحرَّ
َّ

 وَْجهَ  بَِذلَِك  يَبْتيَِغ  ،َال �َ إِال
 ِ  يَْدُخُل انلَّاَر «فرماید:  می و اینکه »ا�َّ

َ
 اهللاُ َال �َ ْن قَاَل مَ ال

َّ
  .»إِال

ها  آن و بر بسیاري از مردم فهماند  و نیز احادیثی را که در این مضمون وارد شده
از این  عضیکنند، ب می مردم گمان از که برخیکند. چنان می پیچیده شده است، درك

کنند که این احادیث قبل از ورود اوامر و  می باشند. و برخی گمان می احادیث منسوخ
و برخی آن احادیث را بر آتش مشرکان و کافران  اند؛ استقرار شریعت وارد شدهنواهی و 

و برخی ورود به آتش را به خلود و جاودانگی در آن تاویل کرده و گفتند:  اند حمل کرده

شود؛ و دیگر  نمی بگوید: هرگز وارد آتش ال إله إال اهللا کسکه هر ستا معناي حدیث آن

که شریعت حکیم، درحالی اند. در این مساله ذکر کردهتاویالت فاسد و نادرستی که 
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توحید قرار نداده است، چرا که ي  حصول و ورود به بهشت را در مجرد نطق زبانی کلمه
باشد. زیرا منافقان  می این مساله برخالف آنچه در دین اسالم ضروري و بدیهی است

 را به دل انکاربودند که آنکه جزء کسانی حالیآوردند، در می توحید را به زباني  کلمه
قرار داد. ها  آن مکان آتش را برايترین  که اهللا عزوجل پایین و از کسانی بودند کردند می

و قول قلب، متضمن  همراه قول زبانی و قول قلب باشد توحید بهي  بنابراین بایستی کلمه
متضمن حقیقت نفی و اثباتی که  شناختو  ي توحیدکلمهشناخت و معرفت و تصدیق 

 منتفی یقت الوهیتی که از غیراهللامعرفت و شناخت حقنیز متضمن باشد. و  می ست،ا آن
باشد و  می جالله اختصاص دارد و اثبات آن براي غیر او محالباشد و تنها به او جل می

آن ي  برپا داشتن این معنا در قلب از روي علم و معرفت و یقین که موجب تحریم گوینده
یکدیگر به برتري اعمال نسبت «گوید:  می اهللارحمهباشد. سپس ابن قیم میبر آتش است، 

باشد، بلکه برتري و تفاضل اعمال  ها نمی آن اساس شکل و صورت ظاهري آن و مقدار بر
که ممکن است شکل اي  گونهباشد. ب می در قلوب است مبناي تفاضل و تفاوت آنچه بر
، همچون وجود داردها  آن که در بین تیاهري در عمل یکی باشد، ولی تفاضل و تفاوظ

که تفاوت درحالی هستند و گاهی دو نفر در یک صف و زمین باشد.ها  آسمان ي فاصله
گوید: در  می باشد. تا آنجا که می و زمینها  آسمان ي شان همچون فاصلهمیان نمازهاي

 .1حدیث بطاقه و صاحب کارت تامل کن
به ها  آن باشد. و بسیاري از می این کارتبدیهی است که براي هر موحدي همچون 

شوند، لیکن سري که کارت آن مرد سنگین شده و  می شان وارد دوزخسبب گناهان
چیزي که براي غیر او که صاحب  - دفترهایی از گناهان به خاطر آن سبک گشتند

                                           
 من يموت وهو يشهديف  ، باب ما جاءاإليامنتاب ك الرتمذي) و٢٢١، ٢/٢١٣( يف مسنده أمحدأخرجه  -١

 ةتاب الزهد، باب ما يرجی من رمحكابن ماجه، و قال: حديث حسن غريبو )٢٦٣٩( ن ال إله إال اهللاأ

وافقه و علی رشط مسلم، صححهو )١٨٩، ٢/١٨٨(و )١/٦م (ك) واحلا٤٣٠٠( ةاهللا يوم القيام

 ) ١٣٥الصحيحة (يف  األلباين صححهو )،٤٣٢١( ةرشح السنيف  البغویو )٢٢٥وابن حبان ( ،يالذهب
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  .1و یگانه بودن کارت او در سنگینی و وقار بود یکتا - بودند، حاصل نشدهایی  کارت
از خالل این فهم واضح و روشن در مورد حقیقت احادیثی که در باب توحید وارد 

که در این مورد وارد شده، پس را اکنون براي ما میسر است که برخی از احادیثی  اند، شده
برایمان استوار گشت، ذکر کنیم بدون آن که نیازي ها  آن اساسی در فهمي  از اینکه قاعده

که  سر که در حدیث عباده به منظور شرح آن داشته باشیم، آنطو به توقف در هر حدیثی
 گذشت توقف کردیم.  پیشتر کمی

 حدیث دوم:
االغی که  بر حگوید: پشت سر رسول اهللا  می روایت است که ساز معاذ بن جبل 

ِ  َحقَّ  تَْدرِي َهْل  ُمَعاُذ، يَا« فرمودند: ح، سوار بودم، رسول اهللا عفیر نام داش  ِعبَاِدهِ، ىلَعَ  ا�َّ
ِ  ىلَعَ  الِعبَادِ  َحقُّ  َوَما اي معاذ، آیا حق اهللا عزوجل بر بندگانش و حق بندگان بر اهللا « »ا�َّ

 حگوید: گفتم اهللا و رسولش بدان داناترند. رسول اهللا  می معاذ »دانی؟ می عزوجل را

ِ  َحقَّ  فَإِنَّ «فرمودند:  نْ  الِعبَادِ  ىلَعَ  ا�َّ
َ
ُ�وا َوالَ  َ�ْعبُُدوهُ  أ ِ  ىلَعَ  الِعبَادِ  وََحقَّ  َشيْئًا، بِهِ  �رُْشِ نْ  ا�َّ

َ
 الَ  أ

َب  جالله را است که او جل حق اهللا عزوجل بر بندگان آن« »َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ  الَ  َمنْ  ُ�َعذِّ
ست که ا و حق بندگان بر اهللا عزوجل آن و چیزي را با او شریک قرار ندهند.عبادت کنند 
گوید: پس گفتم: یا  می معاذ »او چیزي شریک قرار نداده باشد، عذاب نکند. کسی را که با

ُْهْم، الَ «فرمودند:  حرسول اهللا، آیا مردم را بدان بشارت ندهم؟ رسول اهللا   »َ�يَتَّلِكُوا تُبرَشِّ
 .2»مانند می را بشارت مده، چرا که بر آن اعتماد کرده و از عمل بازها  آن«

                                           
 ما بعدها. و )١/٣٥٨داراحلديث ( عةني، طبكمدارج السال -١

ان، باب من ذاالستئتاب كيف و )٢٨٥٦احلامر (و السري باب اسم الفرسو تاب اجلهادكيف  ،البخاريرواه  -٢

تاب كيف و )٦٥٠٠طاعه اهللا (يف  تاب الرقاق باب من جاهد نفسهكيف و )٦٢٦٧( كسعديو كبلبي كجابأ

رداف إتاب اللباس، باب كيف و )٧٣٧٣توحيد اهللا تعالی ( إىلمته أ ح يدعاء النبيف  التوحيد، باب ما جاء
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گردد که حق اهللا عزوجل بر بندگانش آن است که  می واضح از این حدیث مبارك 
شرك، به دور باشند. امام ابن قیم به هاي  تنها او را عبادت کرده و از تمامی شائبه

 گوید: می نیکوترین شیوه از عبادت تعریف جامعی را در قالب شعر ارائه داده و

ــــــــادة الــــــــرمحن: غايــــــــة  حبــــــــه و عب
 

ــــــــع  ذل عابــــــــده، مهــــــــا قطبـــــــان   م
 

ــــــــ لَ ــــــــيهام فَ ــــــــاد كو عل ـــــــــر ةالعب  دائـ
 

ــــــــان  ـــــــی قامـــــــت القطبـ  مــــــــا دار حت
 

 مــــــــر رسولـــــــــهأ ـرمــــــــو مــــــــداره باأل
 

ــــــــنفس و  ــــــــاهلوی وال  1الشــــــــيطانال ب
 

عبادت خداوند رحمان یعنی نهایت دوست داشتن او همراه با نهایت فروتنی و «
چرخد و  می باشند. با این دو، چرخ عبادت می خاکساري؛ که این دو، دو قطب عبادت

که این دو قطب در میان نباشند، چرخ عبادت نیز دائر نخواهد بود. مدار اصلی این مادامی
 ».اوست نه هوا و نفس اماره و شیطاني  چرخ، فرمان فرستاده

بنابراین عبادت عبارت است از: خضوع و محبت براي اهللا عزوجل و این همان دین 
 باشد.  می اهللا عزوجل

انسانی،  به کس با وجود بغض نسبتهر«گوید:  می اهللارحمهشیخ االسالم ابن تیمیه  
باشد و نیز اگر چیزي را دوست  نمی اوي  براي او خضوع و فروتنی کند، عبادت کننده

باشد،  نمی اي براي او داشته باشد و براي آن فروتنی و خضوع نکند، عبادت کننده
را دوست دارد. لذا یکی از این دو، در عبادت اهللا  همانطور که انسان فرزند و دوستش

نزد بنده از هر چیزي  ، بلکه واجب است که اهللا عزوجلکند نمی عزوجل کفایت
باشد، بلکه محبت و  تر بزرگ تر باشد و نیز اهللا عزوجل در نزد وي از هر چیزي محبوب

                                                                                                             
التوحيد دخل  عىلن من مات أ، باب الدليل علی اإليامنتاب كيف  مسلمو )٥٩٦٧الرجل خلف الرجل (

 ).٣٠٩اجلنة قطعا (

 . املكتب اإلسالمي) ط ١/٢٥٣( ةالقصيدة النوني -١
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 . 1»فروتنی کامل را جز مستحق اهللا عزوجل نداند
 کس اهللا عزوجل را با این توحید مالقات کند، از اهل بهشتهر و تردیدي نیست که

ِۖ ٱ وَۡعدَ ﴿ باشد، می ُ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ  داده است اهللاي است که  این وعده« ]٦الروم: [ ﴾ۥوَۡعَدهُ  �َّ
 .»خالف نخواهد کرداش  هرگز در وعده اهللا و

ما را با سعادت ي  و خاتمه بمیراندکه ما و شما را بر توحید خواهیم  می از اهللا عزوجل
و رستگاري همراه بگرداند و بر ما و شما بهشت و دیدار خویش را روزي بگرداند. 

 دار آن است.براستی که او ولی این امر و عهده

 (حدیث بطاقه یا صاحب کارت) حدیث سوم: 

َ  إِنَّ «فرمودند:  حروایت است که رسول اهللا  ساز عبداهللا بن عمرو بن عاص   ا�َّ
يِت  ِمنْ  رَُجًال  َسيَُخلُِّص  مَّ

ُ
 ِسِجالًّ  َو�ِْسِع�َ  �ِْسَعةً  َعلَيْهِ  َ�يَنرُْشُ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  اخلََالئِِق  رُُءوِس  ىلَعَ  أ

، َمدِّ  ِمثُْل  ِسِجلٍّ  لُكُّ  ُ�نِْكرُ : َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ابَلرَصِ
َ
َظلََمَك  َشيْئًا؟ َهَذا ِمنْ  أ

َ
: َ�يَُقوُل  احلَافُِظوَن؟ َكتَبيَِت  أ

 
َ

، يَا ال فَلََك : َ�يَُقوُل  رَبِّ
َ
 : َ�يَُقوُل  ُعْذٌر؟ أ

َ
، يَا ال   فَإِنَّهُ  َحَسنًَة، ِعنَْدنَا لََك  إِنَّ  بََ� : َ�يَُقوُل  رَبِّ

َ
 ال

ْشَهدُ : ِ�يَها بَِطاقَةٌ  َ�تَْخُرجُ  ايلَْوَم، َعلَيَْك  ُظلْمَ 
َ
نْ  أ

َ
 اهللاُ  أ

َّ
ْشَهدُ  َال �َ إِال

َ
نَّ  َوأ

َ
 َ�بُْدهُ  ًداُ�َمَّ  أ

،ُ
ُ

ِت، َهِذهِ  َمعَ  ابِلَطاقَةُ  َهِذهِ  َما رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  َوْزنََك، اْحرُضْ : َ�يَُقوُل  َورَُسوهل ِجالَّ  إِنََّك : َ�َقاَل  السِّ
 
َ

ُت  َ�تُوَضعُ «: قَاَل  ،»ُ�ْظلَمُ  ال ِجالَّ ةٍ  يِف  السِّ ٍة، يِف  َوابِلَطاقَةُ  َكفَّ ُت  َ�َطاَشِت  َكفَّ ِجالَّ  َوَ�ُقلَِت  السِّ
ِ  اْسمِ  َمعَ  َ�ثُْقُل  فََال  ابِلَطاقَُة، ءٌ  ا�َّ اهللا متعال در روز قیامت، در بین مردمان مردي از « .»يَشْ

نامه گشایند که هر کار می اعمال او را بر ويي  دهد، نود و نه کارنامه می امت مرا نجات
محتواي این  چیزي ازفرماید: آیا  می سپس اهللا متعال به اندازه دید چشم وسیع است.

دهد: خیر یا  می وي پاسخ اند؟ کنی؟ آیا فرشتگان ما به تو ظلم کرده را انکار میها  کارنامه
دهد: خیر یا رب. اهللا  می فرماید: آیا عذري داري؟ وي پاسخ می سپس اهللا متعال ؛رب

هد شد؛ فرماید: تو یک کار نیک نزد ما داري و امروز به تو هیچگونه ظلمی نخوا می متعال

                                           
 .١٣، ص ةالعبودي -١
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ْشَهدُ «آورند که روي آن نوشته شده:  می پس از آن کارتی را بیرون
َ
نْ  أ

َ
 اهللاُ  أ

َّ
 َال �َ إِال

ْشَهدُ 
َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
 فرماید: براي وزن کردن آن آماده باش. وي می سپس »َورَُسوهل

فرماید: قطعا به تو  می چیزي نیست؟ اهللا متعالها  گوید: این کارت در مقابل آن کارنامه می
در یک کفه ترازو و آن کارت ها  همه کارنامه«فرماید:  می ح. رسول اهللا »شود نمی ظلمی

ها  آن باال آمده و آن کارت برها  شود که همه کارنامه می به تنهایی در کفه دیگر قرار داده
 . »شود نمی کند، براستی که هیچ چیز در مقایسه با اسم اهللا متعال سنگین می سنگینی

و تردیدي نیست که  گذشت اهللارحمهد این حدیث در کالم امام ابن قیم سخن در مور
ند، شو می وي سبکهاي  سري که به سبب آن کارت سنگین شده و به خاطر آن کارنامه

باشد که تیرگی  می باشد. چرا که براي توحید نوري می کمال توحید و محقق گرداندن آن
کند؛ و اهللا عزوجل خبر داده که هر گناهی  می قوتش پراکندهي  اندازه و ابرهاي گناه را به

 بخشد، اهللا عزوجل نمی بخشد و هیچ گناهی را به همراه شرك را با وجود توحید می

َ  إِنَّ ﴿ فرماید: می َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ِ  َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِكۡ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ ِ ب  ٱ�َّ

 شرك ورزیدن به خود را (از کسی) اهللاگمان بی« ]١١٦النساء: [ ﴾١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 
بخشد. هر که  می صالح بداند) را از هرکس که بخواهد (وتر از آنبلکه پائین آمرزد و نمی

 .»پرت شده است)خیلی از حق  انباز بگیرد، به راستی بسی گمراه گشته است (و اهللابراي 
را بر زبان آورد و در این  »ال إله إال اهللا« گاه فردي با اخالص و یقین کاملپس هر 

شود که اهللا  می حال به هیچ وجه بر گناهی مصر نباشد، کمال اخالص و یقین وي موجب
اي براي  تر باشد. بنابراین در دل وي هیچگونه اراده عزوجل از همه چیز براي او محبوب

ماند و هیچگونه کراهتی نسبت به آنچه  نمی آنچه اهللا عزوجل حرام کرده است، باقیانجام 
ست که آتش بر وي حرام شده است اهللا عزوجل بدان فرمان داده ندارد؛ چنین کسی ا

چه قبل از آن گناهانی داشته باشد، ولی پس از چنین ایمان و اخالص و توبه و محبت گر
 گردد، همانگونه که شب توسط روز محو می نابودو یقین کامل، گناهان وي محو و 

را با کاملترین وجه که مانع شرك اکبر و شرك اصغر  ال إله إال اهللا گردد. پس هرگاه می
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 و بر هیچ نوع گناهی مصر نباشد، بر او بخشیده خواهد شد و بر آتش حرام باشد، بگوید
کبر و نه شرك اصغر رهایی یابد را بر زبان آورد که از شرك اآناي  گونهگردد. و اگر ب می

و پس از آن چیزي که مناقض آن باشد از وي صادر نشود، در این حالت در مقابل این 
حسنه و عمل نیکویش، چیزي از گناهان نیست که مقاومت کند، پس به سبب آن میزان 

آن طور که در حدیث بطاقه و صاحب کارت گذشت  -یابد  می حسناتش ترجیح و برتري
در بهشت به میزان گناهی که مرتکب شده اش  گردد، ولی درجه می آتش حرامو بر  -

باشد که سیئات وي بر حسناتش برتري یافته و در  می یابد و این برخالف کسی می کاهش
باشد. و اگر  می بوده است، که چنین شخصی مستحق آتشها  آن حالی مرده که مصر بر

آن خود را از شرك اکبر خالص گرداند، لیکن  ي بگوید و به وسیله ال إله إال اهللا شخصی

بر این حالت از دنیا نرود، بلکه پس از رهایی از شرك اکبر گناهانی را مرتکب شود که 
ا ب توحید را به زبان آورده وي  کلمه در چنین حالتیتوحیدش برتري یابد، ي  بر حسنه

ید و اخالصش را مرتکب گناهانی شده است که توح اخالص بوده است، لیکن پس از آن
ده است و آتش گناهان وي قوت گرفته تا جایی که نیکی توحیدش سست و ضعیف کر

هایش بر که مخلص و اهل یقین بوده و نیکی را سوزانده است. این برخالف فردي است
ورزد که اگر با این حال بمیرد وارد  نمی گناهان اصرار گناهانش ترجیح و برتري دارد و بر

ست که گناهانی را انجام ا باشد، این می تنها ترسی که متوجه فرد مخلصشود.  می بهشت

را با اخالص و یقینی که مانع تمام  ال إله إال اهللا دهد که در پی آن ایمانش ضعیف شده و

شود به زبان نیاورد و این ترس بر او هست که دچار شرك اکبر و اصغر  گناهان وي می
باشد و نیز  می د، ترس باقی ماندن شرك اصغر با ويشود اگر هم از شرك اکبر سالم بمان

گناهان اضافه شود و بدین ترتیب جانب گناهانش بر حسناتش نیز  ترس اینکه بدان

 ال إله إال اهللا کند و همچنین قول می ایمان و یقین را ضعیف ،ترجیح یابد؛ چرا که سیئات

توحید ي  کلمهي  گویندهگردند و اندك اندك  می را ضعیف کرده و مانع اخالص در قلب
گوید یا همانند کسی  می گوید یا در خواب سخن می گردد که هذیان می همچون شخصی
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 آنکه طعم و شیرینی معنایش را بچشد، نیکو بی از قرآناي  آیه است که صدایش را با
چرا که پس از  اند، گرداند؛ چنین افرادي این عبارات را با کمال صدق و یقین نگفته می

آنان است، بلکه بدون صدق و یقین ي  که ناقض گفتهاند  گفتن آن دچار گناهانی شده
میرند. زیرا گناهان فراوانی دارند که مانع ورود آنان به  می و بدون صدق و یقیناند  گفته

 بر زبان سنگینی ال إله إال اهللا شوند؛ پس هرگاه گناهان فزونی یافتند، گفتن می بهشت

کند،  می گردد، از عمل صالح کراهت پیدا کند و قلب از گفتن آن دچار قساوت می می
گردد و با یاد غیراهللا خرسند گشته و به باطل  می گوش فرا دادن به قرآن برایش دشوار

پندارد و از  می کند. سخن زشت و همنشینی با اهل غفلت را شیرین می اطمینان حاصل

را به زبان آورد،  ال إله إال اهللا لذا چنین فردي اگرهمنشینی با اهل حق کراهت دارد. 

 اش را تصدیق حقیقت چیزي را به زبان آورده که در قلبش نیست و عمل وي گفتهدر
 ایمان به ادعا و آرزو نیست، بلکه چیزي است که در«گوید:  می کند. حسن بصري نمی
سخنانی نیکو و صالح بگوید کند؛ پس هر کسی  می را تصدیقنشیند و اعمال آن میها  دل

شود و هرآنکه سخن نیکو بگوید و عملش شر باشد،  می عمل کند، از او پذیرفتهها  و بدان
ابوبکر با فزونی روزه «گوید:  می اهللارحمه. بکر بن عبداهللا مزنی 1»شود نمی پذیرفتهاش  گفته

در قلبش جاي  و نماز از آنان (صحابه) پیشی نگرفت، بلکه با آن چیزي پیشی گرفت که
 .2»گرفته بود

                                           
) وابن ١٣/٥٠٤(و )١١/٢٢مصنفه (يف  ةشيب أيبابن و )٥٦العمل (و اقتضاء العلميف  اخلطيب أخرجه -١

 )٢٥٥،٢٦٠( ةالرشيعيف  جری) واآل٣٢٢زهد (زوائد اليف  محدأعبداهللا بن و )١٥٦٥الزهد (يف  كاملبار

 ).١٠٩٤ربی (كال إلبانةايف  ةابن بطو

ر بن عياش كب أيبعن  كذلكقد ورد و )٩٦٢(ة الضعيفيف  امكصول نوادر األيف  الرتمذييم كاحل أخرجه -٢

/ فتح املجيد ةانظر الضعيفو صل لهأ ن الكقد ورد مرفوعاً،  ولو )١١٥املنار املنيف البن القيم (يف  امك

 بعدها.ما و ٤٦ص 
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ما و ي  خواهم که خاتمه می و از اهللا عزوجل بریم می از سوء خاتمه به اهللا عزوجل پناه
شما را همراه با سعادت و رستگاري بگرداند، همانطور که به او امیدواریم که ما را از نظر 

 به وجه متعالش محروم نگرداند.

 حدیث چهارم:
شنیدم که فرمودند:  حگوید از رسول اهللا  می روایت است که ساز انس بن مالک 

ُ  قَاَل «   َ�بَارَكَ  ا�َّ
َ

 َوالَ  ِ�يَك  اَكنَ  َما ىلَعَ  لََك  َ�َفْرُت  َورََجْوتَِ�  َدَعْوتَِ�  َما إِنََّك  آَدمَ  اْ�نَ  يَا: َوَ�َعاىل
بَايِل،

ُ
َماءِ  َ�نَانَ  ُذنُوُ�َك  بَلََغْت  لَوْ  آَدمَ  اْ�نَ  يَا أ بَايِل، َوالَ  لََك، َ�َفْرُت  اْستَْغَفْرتَِ�  ُ�مَّ  السَّ

ُ
 اْ�نَ  يَا أ

تَيْتَِ�  لَوْ  إِنََّك  آَدمَ 
َ
رِْض  بُِقَراِب  أ

َ
تَيْتَُك  َشيْئًا يب �رُْشِكُ  الَ  لَِقيتَِ�  ُ�مَّ  َخَطايَا األ

َ
 .1»َمْغِفَرةً  بُِقَرابَِها أل

و به من امیدوار  وانیدکه مرا بخزمانیآدم، شما تا اي بنی«اهللا تبارك و تعالی فرمودند: «
 و به چیزي اهمیت کشم می بخشم و قلم عفو بر آن می باشید، آنچه از شما سرزده

آسمان هم برسد، اما از من طلب ي  تان به اندازهآدم اگر بزرگی گناهاندهم. اي بنی نمی
اشتباه و گناهی به آدم اگر با بخشم. اي بنی می رامغفرت کنید بدون توجه به چیزي آن

کنید چیزي را  می زمین و پري آن پیش من بیایید ولی آنگاه که مرا مالقاتي  اندازه
 . »آورم می شریک من قرار نداده باشید، من نیز به همان اندازه مغفرت را براي شما

                                           
 )،٣٥٤٠اهللا لعباده ( ةر من رمحكما ذو االستغفارو ةتاب الدعوات، باب فضل التوبك، الرتمذي أخرجه -١

الدعاء و ركتاب الذكمسلم،  أخرجهو اال من هذا الوجه. ة: حديث حسن غريب ال نعرفالرتمذيقال و

َ�ُقوُل « قال: ح يذر عن النب أيب من حديثالتقرب الی اهللا تعالی و الدعاءو رك) باب فضل الذ٢٦٨٧(

�ُْت ِمنُْه بَااًع، َوَمنْ : اُهللا َعزَّ وََجلَّ  �ُْت ِمنُْه ِذَرااًع، َوَمْن َ�َقرََّب ِم�ِّ ِذَرااًع َ�َقرَّ  َمْن َ�َقرََّب ِم�ِّ ِشرْبًا َ�َقرَّ
رِْض َخطِ 

َ ْ
تَيْتُُه َهْرَولًَة، َوَمْن لَِقيَِ� بُِقَراِب األ

َ
تَاِ� َ�ْميِش أ

َ
 �رُْشُِك يِب َشيْئًا لَِقيتُُه بِِمثِْلَها َمْغِفَرةً أ

َ
و  »يئًَة ال

يف  اهليثميقال و )٢١، ٢/٢٠الصغري (و )،١٢٣٤٦بري (كاليف  من حديث ابن عباس الطرباين أخرجه

رجاله  ةبقيو هتوثيقيف  المها خمتلفكو قيس بن الربيعو فيه ابراهيم بن اسحاق،و :)١٠/٣٦٣املجمع (

 ).٤٣٣٨) وصحيح اجلامع (١٢٧الصحيحة (يف  األلباينه حسنه بشواهدو رجال الصحيح
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باشد،  می ین سبب از اسباب مغفرتتر بزرگ این حدیث شریف فضل توحیدي را که
ر شرح این حدیث در کتاب د اهللارحمهکه امام ابن رجب حنبلی  انطورکند. هم می بیان

و از اسباب «گوید:  می 42ي  در حدیث شماره »جامع العلوم و الحکم« ارزشمندش
باشد  می ینِ اسبابتر بزرگ و در واقع توحید باشد. می مغفرت و بخشش گناهان، توحید

کس به همراه آن اهللا عزوجل نیست و هر کس عاري از آن باشد، مغفرتی براي ويکه هر
 ین اسباب مغفرت حاضر شده است. اهللا عزوجلتر بزرگ را مالقات کند، در واقع با

َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ  ]١١٦ النساء:[ ﴾َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

را از هرکس که خود جز آن بخشد، ولی گناهانِ نمی (هرگز) شرك به خود را اهللاگمان  بی«
 . »بخشد می ،بخواهد
تمام زمین خطا و گناه همراه داشته باشد و اهللا ي  کس همراه توحید، به اندازههر

عزوجل را مالقات کند، اهللا متعال به همان میزان مغفرت شامل حال او خواهد کرد. اگر 
صش براي اهللا عزوجل کامل شود و شروط توحید را با قلب، زبان توحید شخص و اخال

این امر موجب مغفرت و  و اعضا و جوارح و یا با قلب و زبان در هنگام مرگ به پا دارد،
شود و به طور کلی مانع داخل شدن  می گناهانی که قبل از آن مرتکب شده، بخشش تمام

 گردد.  می وي به آتش جهنم
را در قلبش محقق گرداند، محبت و تعظیم و اجالل و ترس و  توحیدي  هرکس کلمه

خشیت و توکل بر هر چیزي غیر از اهللا عزوجل را از آن بیرون گردانده است و در این 
 گرچه همچون کف روي آب باشد، هنگام است که گناهان و خطاها و لغزشهایش،

 دند. و حسنات تبدیل گرها  به نیکیها  آن سوزد و چه بسا که همگی می
هایی از گناهان و که اگر بر کوهاي  گونهست ببراستی که این توحید، اکسیر بزرگی ا 

 .1کند ها می را تبدیل به حسنات و نیکیها  آن از آن واقع گردد،اي  ذره خطاها و لغزشها،
توحید خالصی که شرکی با آن آمیخته نشده باشد، به اذن اهللا عزوجل، همراه آن  ،آري

                                           
 ر.ك) دارالف٣٤١٩ربعون (ص واأل م احلديث الثاينكاحلو جامع العلوم -١
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 ماند.میگناهی باقی ن

  حدیث پنجم:

  اهللاَ  ليَِقَ  َمنْ « فرمودند: حروایت است که گفت: رسول اهللا  ساز جابر بن عبداهللا 
َ

 ال
َنََّة، َدَخَل  َشيْئًا بِهِ  �رُْشِكُ 

ْ
کس اهللا عزوجل را در هر« .1»انلَّارَ  َدَخَل  بِهِ  �رُْشِكُ  لَِقيَهُ  َوَمنْ  اجل

شود. و هرکس  می نکرده باشد، وارد بهشتحالی مالقات کند که چیزي را با او شریک 
که براي اهللا عزوجل شریکی قائل شده باشد، اهللا عزوجل را مالقات کند وارد حالیدر

 . »شود می آتش
باشد.  می کند که نفی شرك مقتضی وجود توحید می همچنین این حدیث مبارك تاکید

و شرك نورزیده باشد، به بنابراین کسی که اهللا عزوجل را در حالی مالقات کند که به ا
باشد. و هرآنکه اهللا عزوجل را در حالی مالقات کند که به او  می اجماع، از اهل بهشت

 شود. می شرك ورزیده است، وارد آتش
 اهللا عزوجل ما و شما را از آن در پناه خود محفوظ بگرداند. 

 حدیث ششم:
فرمودند:  حرسول اهللا  کهاند  روایت کرده سو دیگران از حذیفه  2ابن ماجه و حاکم

» 
َ

 �ُُسٌك، َوال
َ

 َصَالٌة، َوال
َ

 يُْدرَى َما ِصيَاٌم، َوال
َ

ِْسَالُم َكَما يَْدرُُس ويَْشُ اثلَّوِْب، َحىتَّ ال
ْ

يَْدرُُس اإل
رِْض ِمنُْه آيٌَة، َوَ�بىَْق 

َ ْ
ِ َعزَّ وََجلَّ يِف يَلْلٍَة، فََال َ�بىَْق يِف األ َصَدقٌَة، َولَيرُْسَى ىلَعَ ِكتَاِب ا�َّ

                                           
ا دخل النار كباهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات مرش كيرش ، باب من مات الاإليامنتاب كمسلم  أخرجه -١

)١٥٢) (٩٣.( 

سناده إ :الزوائديف  قال البوصريیو )٤٠٤٩العلم (و الفتن، باب ذهاب القرآنتاب كابن ماجه  أخرجه -٢

يف  احلافظ صححهو علی رشط مسلم صححهو )٥٤٥، ٥٠٥، ٣/٤٧٨م (كاحلاو رجاله ثقاتو صحيح

 ).٨٠٧٧) وصحيح اجلامع (٨٧الصحيحة (يف  األلباينالشيخ  صححهو )١٣/٢٧٨الفتح (
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لَكَِمِة، 
ْ
نَا آبَاَءنَا ىلَعَ َهِذهِ ال

ْ
ْدَر�

َ
َعُجوُز، َ�ُقولُوَن: أ

ْ
َكِبُ� َوال

ْ
يُْخ ال  َطَوائُِف ِمَن انلَّاِس الشَّ

َّ
 َال �َ إِال

شود.  می اسالم همچون نقش و نگار روي پارچه کهنه (و کم رنگ)« .»، َ�نَْحُن َ�ُقولَُهااهللاُ 
قرآن از  ها، دانند نماز و روزه و قربانی و صدقه چیست؟ و شبی از شب نمی تا اینکه مردم

ماند، تا آنجا که  نمی شود. و بروي زمین حتی یک آیه از آن باقی می میان مردم برداشته

الإله  ي شنیدیم که پدر و مادرمان کلمه می گویند: ما می مردان و پیرزنانهی از پیرگرو

گفت:  س. صله بن زفر به حذیفه »آوریم می را بر زبانها  آن گفتند: ما نیز می را اهللاإال

 به آنان نفعی ال إله إال اهللا دانند نماز و روزه و قربانی و صدقه چیست، پس چون آنان نمی

از او روي گرداند. صله این سوال را سه بار تکرار کرد و هر بار  س حذیفه رساند. نمی

 ال إله إال اهللا گرداند تا اینکه در بار سوم سه بار فرمود: اي صله، می حذیفه از وي روي بر

 دهد.  می آنان را از آتش دوزخ نجات

 حدیث هفتم: 
فرمودند:  حکه رسول اهللا اند  روایت کرده ساز ابوهریره  1بزار و بیهقی و ابن حبان

 اهللاُ َمْن قَاَل «
َّ

َصابَهُ  َال �َ إِال
َ
َصابَُه َ�بَْل َذلَِك َما أ

َ
إله ال کسی که« .»َ�َفَعتُْه يَْوًما ِمْن َدْهِرهِ أ

او) ي  را (با رعایت شروط و مقتضیات آن) گفته باشد، روزي از روزها (این گفته إالاهللا

هایی گرفتار آمده ه قبل از آن (روز) به مصایب و عذاببه او نفع خواهد رساند، هرچند ک
 . »باشد

                                           
 األوسطيف  الطرباينو )١١٦٣، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٥معجمه (يف  عرايبن األابو )٣٠٠٤ابن حبان ( أخرجه -١

الصفات و سامءاأل ) ويف٩٧-٩٩الشعب (يف  يالبيهقو ستار،شف األكيف  امك) ٣البزار (و )٦٣٩٢(

 )٢/٢٠٥التفريق (و وهام اجلمعأموضح يف  ياخلطيب البغدادو )٥/٤٦( ةاحللييف  بونعيمأو )١٩٠(

 ).٦٤٣٤صحيح اجلامع (و )١٩٣٢(الصحيحة يف   األلباين صححهو
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 حدیث هشتم: 

َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر « :فرمودند حروایت است که رسول اهللا  ساز انس  1و در صحیحین
 اهللاُ َمْن قَاَل: 

َّ
َال َوَ�َن يِف قَلِْبِه ِمَن اخلَْ�ِ َما يَِزُن َشِعَ�ًة، ُ�مَّ َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل:  َال �َ إِال

 اهللاُ 
َّ

ًة، ُ�مَّ َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل:  �َ إِال  اهللاُ َوَ�َن يِف قَلِْبِه ِمَن اخلَْ�ِ َما يَِزُن بُرَّ
َّ

َوَ�َن  َال �َ إِال
ةً يِف قَلْبِ  یک دانه جو، ي  بگوید و به اندازه ال إله إال اهللا هرکس که« .»ِه َما يَِزُن ِمَن اخلَْ�ِ َذرَّ

را بر  ال إله إال اهللا کسشود. و هر ایمان در دل او باشد، از آتش دوزخ بیرون آورده می

 یک دانه گندم در قلبش ایمان باشد، از دوزخ بیرون آوردهي  زبان آورد و به اندازه

ایمان در دل او باشد، از اي  ذره ي بگوید و به اندازه ال إله إال اهللا و هرکس که شود. می

 . »شود دوزخ بیرون آورده می

 حدیث نهم: 

 يَْدُخُل «فرمودند:  حروایت شده که رسول اهللا  ساز ابوسعید خدري  2در صحیحین
ْهُل 

َ
ْهُل  اجلَنََّة، اجلَنَّةِ  أ

َ
ُ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  انلَّاَر، انلَّارِ  َوأ   ا�َّ

َ
ْخرُِجوا: َ�َعاىل

َ
 َحبَّةٍ  ِمثَْقاُل  قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ  أ

 پس از اینکه اهل بهشت وارد بهشت و اهل دوزخ وارد دوزخ« .3»إِيَمانٍ  ِمنْ  َخرَْدلٍ  ِمنْ 
اي ارزن در قلبش ایمان وجود  دانهي  کس را به اندازهفرماید: هر می شوند، اهللا عزوجل می

 .»دارد، از آتش بیرون آورید

                                           
هل أدنى أ، باب اإليامنتاب كمسلم و )٤٤نقصانه (و اإليامن ة، باب زياداإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -١

 .)١٩٣فيها ( ةاجلنة منزل

، باب اإليامنتاب كمسلم، و )٢٢عامل (األيف  اإليامنهل أ، باب تفاضل اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -٢

 ).١٨٥، ١٨٣) وانظر (١٨٤خراج املوحدين من النار (إو ثبات الشفاعةإ

، باب اإليامنتاب كمسلم، و )٢٢عامل (األيف  اإليامنهل أ، باب تفاضل اإليامنتاب ك، البخاري أخرجه -٣

 ).  ١٨٥، ١٨٣انظر (و ،)١٨٤خراج املوحدين من النار (إو ةثبات الشفاعإ
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 حدیث دهم: 
نزد ما تشریف آورده  حگوید: رسول اهللا  می روایت شده است که باز ابن عباس 

َّ  ُعرَِضْت «و فرمودند:  َمُم، يلَعَ
ُ
 َوانلَّيِبُّ  الرَُّجَالِن، َمَعهُ  َوانلَّيِبُّ  الرَُّجُل، َمَعهُ  انلَّيِبُّ  َ�ُمرُّ  فََجَعَل  األ

َحٌد، َمَعهُ  لَيَْس  َوانلَّيِبُّ  الرَّْهُط، َمَعهُ 
َ
يُْت  أ

َ
ُ�َق، َسدَّ  َكِثً�ا َسَواًدا َوَرأ

ُ
نْ  فَرََجوُْت  األ

َ
 تَُ�ونَ  أ

يِت، مَّ
ُ
يُْت  اْ�ُظْر،: يِل  ِ�يَل  ُ�مَّ  َوقَْوُمُه، ُموىَس  َهَذا: فَِقيَل  أ

َ
ُ�َق، َسدَّ  َكِثً�ا َسَواًدا فََرأ

ُ
: يِل  فَِقيَل  األ

يُْت  وََهَكَذا، اَهَكذَ  اْ�ُظرْ 
َ
ُ�َق، َسدَّ  َكِثً�ا َسَواًدا فََرأ

ُ
تَُك، َهُؤالَءِ : فَِقيَل  األ مَّ

ُ
 َسبُْعونَ  َهُؤالَءِ  َوَمعَ  أ

ًفا
ْ
ل
َ
گذشت که با  بر من عرضه شدند، پیامبري میها  امت« »ِحَساٍب  بَِغْ�ِ  اجلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ

 گذشت که با وي دو مرد بود و پیامبري می وي یک مرد (از پیروان او) بود و پیامبري
کس نبود. و گذشت که با وي هیچ گذشت که با وي گروهی بود و پیامبري می می

امت من ها  آن زیادي را دیدم که افق را در بر گرفته بودند. امیدوار بودم کههاي  گروه
س موسی و قوم وي هستند. سپس به من گفته شد: ببین؛ پها  آن باشند، که گفته شد:

زیادي را که افق را در بر گرفته بودند، دیدم و به من گفته شده اینجا و آنجا را هاي  گروه
ها  این سپس گفته شد: در بر گرفته بودند، مشاهده کردم. هاي زیادي که افق را ببین، گروه

 هفتاد هزار نفر هستند که بدون حساب وارد بهشتها  این باشند و با می امت تو
بیان نکردند که ایشان چه کسانی  ح. سپس مردم پراکنده شدند و رسول اهللا »شوند می

هستند، سپس اصحاب رسول اهللا با یکدیگر گفتگو کردند و گفتند: اما ما کسانی هستیم 
جاهلیت) زاده شدیم، ولی به اهللا عزوجل و رسول او ایمان آوردیم، ي  که در شرك (دوره

شوند) فرزندان ما خواهند بود. چون  می د بهشتو لیکن آن گروه (که بدون حساب وار

ينَ  ُهمُ «رسید، فرمودند:  حاین خبر به رسول اهللا  ِ
َّ

ُوَن، الَ  اذل قُوَن، َوالَ  َ�تََط�َّ  َوالَ  �َْسرَتْ
ونَ  َر�ِِّهمْ  وىلََعَ  يَْ�تَُووَن،

ُ گیرند و  نمی کسانی هستند که پرندگان را به فال بدها  آن« »َ�تََو�َّ
. عکاشه بن »کنند می کنند و بر پروردگار خویش توکل نمی کنند و داغ نمی طلب رقیه

هستم؟ فرمودند: آري، سپس ها  آن برخاست و گفت: یا رسول اهللا، آیا من جزو سمحسن 

َسبََقَك «فرمودند:  حهستم؟ رسول اهللا ها  آن شخصی دیگر برخاست و گفت: آیا من از
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َشةُ   . 1»شه از تو سبقت گرفتدر این مورد عکا« .»بَِها ُعاكَّ
 هایی آن اي که گونهکند. ب می همچنین این حدیث فضل محقق گرداندن توحید را بیان

که شرك را اند  شوند در واقع کسانی می که بدون حساب و هیچگونه عذابی وارد بهشت
و  اند. شان را فقط از اهللا عزوجل طلب کردهبه طور کلی ترك کرده و حوائج و نیازهاي

شان بر اهللا عزوجل و سپردن امورشان آنچه موجب شده تا اینگونه عمل کنند، قوت توکل
 به اهللا عزوجل بوده است و بدین ترتیب جز به سوي او رغبت نداشته و جز از او

 ترسیدند.  نمی
 باشد، چرا که توکل انسان، راست و درست می و این نهایت محقق گرداندن توحید

باشد. لذا  می توحیدش صحیح باشد؛ بلکه حقیقت توکل، توحید قلبباشد تا اینکه  نمی
 فایده بی با شرك وجود داشته باشد، توکلش ناقص و معیوب واي  رابطه مادامیکه در قلب،

باشد. چرا که هر زمان بنده  می باشد. و صحت توکل به اندازه خالص گرداندن توحید می
کند و  می قلبش را تسخیرهاي  از شعبهاي  هتوجهش به سوي غیراهللا باشد، این توجه شعب

 از بین رفتن آن شعبه، ناقصي  بدین ترتیب توکلش به اهللا عزوجل را به قدر و اندازه
، که توکل جز با روبرتافتن از اسباب کنند می گمانبرخی گرداند. و از اینجاست که  می

گردانی قلب از اسباب حق است لیکن روي که این روي برتافتنباشد؛ درحالی نمی صحیح
 . 2»از اسباب نه اعضا و جوارح

 باشد و آن اول و آخر امر می بنابراین توحید اصل و اساس و اولین و آخرین واجب
گیرد. و آخرین چیزي  باشد. و اولین چیزي است که با آن ورود به اسالم صورت می می

 سفر بندد. است که واجب است انسان با آن از دنیا رخت 

                                           
 كذلكرواه و )٥٧٠٥تو (كفضل من مل يو وی غريهكو أتوی كتاب الطب، باب من اكيف  ،البخاريرواه  -١

) ومسلم، ٥٧٥٢باب من مل يرق (و )٦٥٤١لفا بغري حساب (أتاب الرقاق، باب يدخل اجلنة سبعون كيف 

 ).٢٢٠دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب ( ، باب الدليل عىلاإليامنتاب ك

 .)١٢٦، ٢/١٢٥ني، (كمدارج السال -٢
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ما را با توحید بگرداند، براستی که او ولی این ي  خواهیم که خاتمه می از اهللا عزوجل
 دار آن است. امر و عهده

رسانم،  می به پایان اهللارحمهنشین از حافظ ابن رجب این باب را با ابیاتی زیبا و دل
 1سراید: می آنجا که

ــــــــــار ــــــــــجالل واإل كتـب ــــــــــرامكذوال  ـ
 

ـــــــهد و  ـــــــن ش ـــــــه إن ال أم ــــــــو الإل  ه
 

ـــــها ـــــن يمحص ـــــذنوب م ـــــر ال ـــــن يغف  م
 

ـــــــر  ـــــــن ال كغي ــــــا م ــــــه إ ي ـــــــو الإل  ه
 

ـــــــــوحده ـــــــــمن ي ـــــــــان خلـــــــــده ل  جـن
 

 ال هــــــــــــوإلـــــــــــــه إن ال أشـهــــــــــــد أ 
 

ـــــــــــــن ـــــــــــــرق مــ ـــــــــــــاره ال تـــحــ  نـ
 

 ال هـــــــــــــوإلــــــــــــه إ ن الأيـشــــــــــــهد  
 

 قـولـــــــــها مـخلــــــــــصا بـــــــــال بخــــــــلأ
 

ــــــــــــد أ  ــــــــــــه إن ال أشـه ــــــــــــوإل  ال ه
 

و داراي برکات بسیار است، ذاتی که صاحب جالل و عظمت و ارجمند و بزرگوار «
گرامی است و نیز کسی که گواهی دهد هیچ معبود به حقی جز او نیست. چه کسی جز 

سازد، اي کسی که جز او معبود بر حقی  می را محو و نابودها  آن بخشد و می تو گناهان را
دهم که  می ها او را پرستش کند، شهادتهاي جاویدانش براي کسی است که تننیست. باغ

معبود بر حقی جز او نیست. آتش دوزخ کسی را که گواهی دهد که معبود به حقی جز او 
دهم که  می گویم، گواهی می خالصانه و بدون هیچگونه بخلیرا آن سوزاند. نیست، نمی

 .»هیچ معبود بر حقی جز او نیست
کنم، حال اینکه احادیث در این  می و به این مقدار از احادیث در این باب کفایت 

 باشند.  می مورد بسیار
-موحدین در باغي  خواهم که ما را با توحید بمیراند و ما را در زمره می از اهللا عزوجل

 هاي پر از نعمت بهشتی حشر بفرماید.
 مجعني.أ وصلی اهللا علی نبينا حممد وآله وصحبه

                                           
 .) ط ابن رجب١٠٦، ١٠٥خالص (اإل ةلمكحتقيق  -١



 
 
 

 خاتمه
 ل اهللا حسنهاأنس

ه واجب است در قلوب اما بعد، برادر و خواهر عزیزم، این حقیقت توحیدي بود ک
قرار دهند. و  شان به عنوان برنامه زندگیرا در حیاتاستقرار یابد و بایستی مسلمانان آن

تردیدي نیست که این گام ابتدایی به منظور بر انگیخته شدن امت براي باري دیگر، 
 باشد.  می همانطور که در اولین بار منقلب گشتند،

باشد. امانت  بزرگ است که نیازمند تالش بزرگ و صبري جمیل میاي  هو این خواست
اکنون وقت فعالیت و بخشش و باشد. براستی که  می بزرگی که بر گردن هر مسلمانی

باشد، زیرا آنکه تنها براي خودش زندگی کند، گرچه در  می کوشش بدون سستی و تنبلی
میرد!!  می حقیقت پست زندگی کرده و پستلی درکند، و می ظاهر راحت و آسوده زندگی

 که مسلمان اینچنین نیست. درحالی
 ه نوبت تو فرا رسیده است؛پس برخیز و حرکت کن، اي قدرتمند مهربان؛ براستی ک

 بپوشان. ات  بوي محمديخیز و تمامی عالم را با رداي خوشبر 
برخیز و تمام عالم را در آغوش کشیده و ضربان و تپش قلبت را که آکنده از توحید 

 باشد، به گوششان برسان.  می اهللا عزوجل
و پس از تشنگی  نوشان تا بعد از مردن زنده گردندبرخیز و تمام دنیا را جام فطرت ب

 سیراب گردیده و بعد از گمراهی هدایت شوند. 
برخیز و حرکت کن اي موحد صادق، تا اینکه نقشت را که اهللا عزوجل تو را به خاطر 

کفر و کید و مکر شیطان را با شعاع نور قرآنی و نبوي ي  آن آفرید، ادا کنی تا اینکه پرده
 پاره پاره کنی. 

بشریت بر دستان تو باري دیگر، بعد از سوختنش توسط  تاکه وقت آن رسیده  برخیز
به سوي منهج  ها، نیمروز در اثر راه رفتن طوالنی وي در بیابان و تاریکیي  گرماي کشنده



 حقیقت توحید   484

 اهللا عزوجل باز گردد. 
توحید، در پیشگاه اهللا عزوجل دست ي  پس از این گشت و گذار در پهنه و گستره

-و چشمان گرداندکه امت را بار دیگر به سوي خود بازخواهم  می التماس برداشته و از او

ما و شما را به ي  مان را بار دیگر با نصرت اسالم و عزت موحدین روشن بگرداند. و همه
 عمل به این دین مشرف بگرداند. 

کس که در سخنانم دهم، هر می و در پایان، اي گرامیان، شما را به اهللا عزوجل سوگند
یستی که حق و صواب را در آن مورد بر ما تذکر دهد. و یافت، باکجی و نقص یا خطایی 

کنم و با پذیرفتن و انقیاد و تسلیم و  گذاري کرده و در پنهانی برایش دعا میاز او سپاس
آگاهی دارد. و ها  و تنها اهللا عزوجل است که به نیت آوریم می اطاعت از آن، بدان روي

تا اینکه آن خطا و اشتباه  گردد. می اس درازتنها به سوي اوست که دست نیاز و التم
خواهم که بر ما و شما اخالص  می حجتی علیه من در روز قیامت نباشد. و از اهللا عزوجل

 در اقوال و اعمال و احوال روزي بگرداند. 

 آله وصحبه وسلم. نبينا حممد وعىل اهللا عىل وصىل

 و كتبه

 عفو الرمحن إىلالفقري 

 محمد حسان

 ترجمهپایان 
 امین پورصادقی/تربت جام

amin.poorsadeghi26@gmail.com 
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