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 مقدمه مترجم 

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله وأما بعد:

باشد که در رد کتاب  می 1»هذه مفاهیمنا«ي کتاب  کتابی که پیش روي شماست ترجمه

 تألیف محمد بن علوي مالکی نگاشته شده است. ،»مفاهیم یجب أن تصحح«

تصحیح «اي، تحت عنوان  توسط آقاي محمد بانه »ن تصححأمفاهیم یجب «کتاب 

در  –به فارسی ترجمه شده و توسط مؤسسه انتشاراتی حسینی اصل ارومیه  ،»مفاهیمال
 چاپ شده است. 82سال 

ي آن عبارات  را ذکر و ترجمه ...»مفاهیم یجب «ما در اینجا عبارات عربی منقول از 

اي در بعضی  ي آقاي بانه ایم و اگرچه ترجمه بازگو کرده »مفاهیمالتصحیح «را از کتاب 
موارد نیاز شدیدي به ویراستاري فنی دارد ولی ما براي رعایت امانت، عین الفاظ ایشان 

 ایم. را نقل کرده
کتاب بوده و در عین  ي چنین کتابی که متضمن نقل قول از دو بدیهی است ترجمه

 زند، کار دشواري است. حال اصطالحات فنی علم الحدیث در آن موج می
ام و  بنده در این کتاب تنها یک مترجم بوده و به هیچ وجه بر مسند قضاوت ننشسته

خواهم  امیدوارم در اداي رسالت خویش کوتاهی نکرده باشم و از خوانندگان گرامی می
 نصیب نکنند. ي بزرگوارانه و دعاي خیرشان بیها که ما را از راهنمایی

[É  È      Ç  Æ  Å  ÄÊ  Î  Í  Ì  ËÏ   Ó  Ò  Ñ  ÐZ  :88هود 
 . ق ه 7/6/1426

                                           
 ی مؤلف مراجعه شود. برای آشنايی با كتاب به مقدمه -١





 

 

$  #  "       ! 

إن احلمد هللا نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا 

فال مضل له ومن يضل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً 

 أما بعد: عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً 

ترین کالم، کتاب خداست، و بهترین هدایت، هدایتی است که محمد  همانا صحیح
و بدترین امور نوآوري [در دین] است و هر نوآوري  ،به خاطر آن مبعوث شده )ص(

 [در امر دین] بدعت، و هر بدعتی ضاللت و گمراهی است.
ها در کمین اعضاء  ز این فتنهاند که بعضی ا ها فراوان، متنوع و فراگیر شده امروزه فتنه

 و جوارح بدن، بعضی متوجه قلب و بعضی آفت عقل و شعورند.
اند: جاهالن، گروهی از علماء و گروههاي از  ها غرق شده پروا در فتنه مردمان بی

 ورند. ها غوطه مقلدان در این فتنه
د کار به جایی رسیده که یک انسان با قلب سلیم همه چیز و همه کس را ناپسن

شمارد، نه از ظواهر افراد راضی است، نه از اعمالشان و نه از عقول و شعورشان، و  می
لذا در ظاهر با مردم در آمیخته، و در رفتار از آنها متمایز است، و بر غربت خود صبر 

کند تا اینکه خدا با سرآوردن اجلش او را به کسانی ملحق گرداند که غربتش را  می
 کنند. را به ُانس و اُلفت تبدیل خاتمه دهند، و هراسش 

هایی که بیشترین تأثیر را بر انحراف از راه راست دارد عدم  یکی از بزرگترین فتنه
اند، و  باشد؛ چه بسیارند کسانی که از روي علم به بیراهه رفته تحقق معنی شهادتین می

 اند. چه بسیارند کسانی که با تقلید گرفتار این فتنه شده
قق معنی شهادتین صورتهاي زیادي دارد که این روزگار و مردم آن به ي عدم تح فتنه

اي مشاهده نشده  اي که این وضعیت در هیچ دوره اند، به گونه همه اشکال آن گرفتار شده



   

  مفاهیم اساسی اسالم   8 

است و لذا با وجود وضوح و روشنی مسأله، و تشعب و تنوع آن، تعداد خیلی کمی آن 
 اند. تهرا درك کرده و به خاطر آن به جهاد برخواس

به معنی عدم وجود هیچ خالق دیگري  »ال إله إالَّ اهللا«کنند که  بعضی از مردم گمان می
به همراه خداست، انگار اهل جاهلیت به تعدد سازندگان، نوآوران و مدبران معتقد 

ث به سوي آنها مبعو »ال إله إالَّ اهللا«اند تا اینکه پیامبرانی براي دفع این توهم و با پیام  بوده

 شوند.
در حالیکه مردم جاهلیت به تعدد معبودها باور داشتند، و نه به تعدد سازندگان 

 w]گفت:  ؛اند که نوح  با همان معنی آمده »ال إله إالَّ اهللا«[جهان] و پیامبران با پیام 

 |{ z y xZ  :26(هود(. 
 .»جز اهللا (یعنی جز خداي واحد یکتا) را نپرستید«

 رفتار تطبیق و إعمال شود.و این معنی باید در 
عبادت به معنی: خضوع، ذلّت و خود را کوچک شمردن است، و عبادت را عبادت 
گویند چون انجام آن باید به همراه خضوع و خشوع باشد و از طرف دیگر همین 

دهد و  عبادت، خضوع در برابر پروردگار و انجام اوامر و پرهیز از نواهی را افزایش می
 شود. گرفتن به او و خوار و کوچک شدن در برابر مقام واالي الهی میباعث اُنس 

این معنی را دارد و به همین دلیل هم بوده که مردم عصر  »ال إله إالَّ اهللا«عبارت عربی 

 کردند. جاهلیت حتی از گفتن آن خودداري می
وعی از ها خضوع و خش امروزه تعداد زیادي از مردم در برابر قبور، آرامگاهها و قبه

 دهند که هرگز در مساجد چنین خضوع و خشوعی نداشته و ندارند. خود نشان می
پیرامون این مقابر اَشکال متعدد و غیر قابل شمارشی از اعمال منافی توحید عبادي 

کنند، بعضی  خورد: بعضی هفت بار به دور مزارها طواف می خداوند به چشم می
شفا بده، و دینم را ادا کن، بعضی گویند: [اي صاحب  ام را گویند: اي ولی اهللا! بیماري می



   

  9    مفاهیم اساسی اسالم

 قبر!] من در پناه و حمایت تو هستم، آفات و بالها را از من دور گردان و ....
این زائران قبور معتقدند که مردگان دفن شده در آن قبور داراي تصرفاتی در هستی 

صرف در یک باشند که از طرف خدا به آنها تفویض گردیده است: بعضی حق ت می
منطقه را دارند، برخی حق تصرف در یک سرزمین، و بعضی دیگر حق تصرف در ربع 
دنیا، و در نهایت به بعضی دیگر حق تصرف در تمام امور زمین تفویض شده است که 

 شوند. نامیده می» غوث«
کردند خداوند امور هستی را  این تصور خیلی شبیه تصور کسانی است که گمان می

 اره تفویض کرده است.به هفت ست
پذیرد  بعضی دیگر عقولشان قرار دادن شریک براي خدا در تصرفات هستی را نمی

ساز  شوند که زمینه می» شرك تقریب«ولی این گروه نیز به تعبیر ابوالبقاي کوفی مرتکب 
شرك در تصرفات است، این گروه به مدفونین در قبرها روي آورده و از آنان 

شان  ان شفاعت کنند تا گناهانشان بخشوده شود و یا رزق و روزيخواهند که برایش می
هایی براي خود  فراوان و یا بالهایشان رفع و بیماریهایشان شفا یابد. این گروه واسطه

اند تا بین آنها و خدا قرار گرفته و برایشان شفاعت کنند. گویی خداوند درگاه  قرار داده
ها، کانالی  و گویی خداوند جز این واسطه قضاي حاجات خود را بر روي آنها بسته،

 براي عطا و بخشش ندارد، و این یعنی وجود نقایص بیشمار در خداوند.
کنند، و یا  جویند: براي آنها نذر و قربانی می این افراد به مدفونین در قبور تقرب می

 شان طواف کرده و با این کار خواهان نیل به شفاعتشان هستند. به دور مقبره
ام  اند و من در این کتاب توضیح داده دو نوع از شرك اکبر رایج و متداول شده این

ها و در رأس  که اولین گروهی که شرك اکبر را در بین این امت احداث کردند باطنی
 اند. بوده» اخوان الصفا«آنان 

باشد، و بعضی از مردم  اي براي فریب مردم و مخصوصاً جاهالن می این شرك وسیله
آمیز صوفیه رواج  کنند و این مسأله بیشتر از اعمال شرك طریق کسب معاش می از این
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 یافت زیرا جاهالن زیادي به آن روي آورده و بازیچۀ دست آن گروه شدند.
بعد از قرن پنجم این شرك در بین مردم شایع و فراگیر شد، و کمتر سرزمینی از آفت 

اند که بعد از  زندگی کرده –اینان به زعم  –آن سالم ماند، و در هر قرنی اولیائی 
مرگشان، بارگاههایی بر سر مزارشان احداث و به پرستشگاههایی تبدیل شدند که از آنها 

 شده است. شفاعت و رفع نیاز و حاجت طلب می
داران آرامگاهها نیز بیشتر  مزارها بیشتر شدند، نذورات براي آنها افزایش یافت، پرده

اند. و کسی که موحد نباشد دوست دارد  ی و جاه و مقام فتنهشدند و به راستی که دارای
مردم او را بزرگ شمرده و به دست و پاهایش بیفتند، از لباسش تبرك بجویند و با زبان 

 و قلب و اعضاي بدن خشوع و خضوع خود را نسبت به او نشان دهند.
حالی که روزي مردي را در حال طواف کعبه دیدم که به گمان خودش عالم بود در 

بوسیدند و  زدند و بعضی از مردم دستش را می به همراه دوستش با صداي بلند قهقهه می
 جستند. از لباسش تبرك می

این چه حالی و چه قلبی است که در حال طواف کعبه قهقهه بزند و گمان کند عالم 
 است.

مت آور کشد ومال بازگو کردن احوال مسلمانان امروزي خیلی بیشتر از اینها طول می
 اي به آن کافی است. بوده و اشاره

یک روز در یکی از کشورهاي افریقایی با یکی از این علماي فریب خورده که مردم 
کرد، در مورد معنی عبادت و مفهوم  داري آرمگاهها تشویق می را به عبادت قبور و پرده

ر زندگی دانم حق با شماست ولی امو شهادتین بحث کردم، در نهایت گفت: من که می
 را هم باید یک جوري گذراند.

واقعیت همین است و این افراد خواهان یاري حق و حقیقت نبوده و بلکه طالب 
خواهند این اعمال خود را با دالیل شرعی  سیادت، ثروت و جاه و مقامند، و البته می

خواهند توجیه عقلی نمایند  اثبات کنند گرچه این دالیل احادیث جعلی باشند، و می
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 تر باشد. شان ازتارهاي عنکبوت سست گرچه دلیل عقلی
ي اصلی یاران و یاوران افکار فاسد و مبتدع  بنابراین حفظ این ثروت و مقام انگیزه

خواهند آن را براي فرزندانشان نیز به ارث بگذراند، وقتی هم که مردند و به  است که می
سازند تا توجه مردم را به سوي  ي آنها می هالکت رسیدند، فرزندانشان ضریحی بر مقبره

 آن جلب و بدین وسیله بر قدرت، مکنت و ثروت خود بیفزایند.
نباید فراموش کرد که در هر سرزمینی که قبرپرستی رایج است در همان سرزمین 

پیروي کرده،  )ص(گروهی نیز هستند که خالصانه و مخلصانه از راه صحیح پیامبر 
کنند، اینان همان غریبانی هستند که مردم  ا قبول نمیشوند و شبهات ر شیفته سیادت نمی

کنند و به توحید و توجه خالصانه به خدا، تعظیم او، خوف  را به سنّت نبوي دعوت می
خوانند، قلوب این گروه جز به خدا  هاي وي فرا می و خشیت از او و امیدواري به وعده

شان فقط در راه کسب  منیتعلق خاطر ندارد، بنابراین محبتشان فقط براي خدا، دش
شان تنها براي اوست، همه هم و غمشان دعوت به سوي توحید  رضاي او، و بندگی

 است، توحید در قلوب و نیات، و توحید در جوارح و رفتار.
خوانند و واقعاً چه پیروان بزرگواري هستند.  این گروه خود را پیروان سلف صالح می

کنند، و واقعاً چه پیروان پستی  مراهان شریر پیروي میدر مقابل اینان، سایر مردم از گ
 هستند.

خوانند، و همیشه در صدد نشر  دشمنان این گروه، آنان را وهابی یا تندرو می
کتابهایی بر علیه دعوت شیخ مصلح، محمد بن عبدالوهاب، بوده و هستند. این کتابها و 

یرد که با فضاي حاکم بر آن پذ ها در هر سرزمینی به شکل خاصی انجام می رد سلفی
 سرزمین تناسب دارد.

مسیر همه یکی است، و راهی است قدیمی که رهروان زیادي داشته و دارد، و 
خوانند، وقتی یکی از آنان نصرت بخواهد همه  همیشه دعوتگرانی به سوي آن می

بلکه اي علمی و استداللی برخوردار باشد،  شتابند، ولی راهی نیست که از پشتوانه می
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 راهی است که غایت آن تمکین در برابر دعوتگران به سوي باطل است.
گري نوشته شده کتابی است که   یکی از این کتبی که در رد دعوت اصالح

.ق در مصر چاپ و  ه1405نامیده و در سال  1»مفاهيم جيب أن تصحح«اش آن را  نویسنده
ه و به صورت پنهانی و علنی در بعداً در عربستان سعودي با تیراژ باالیی افست گردید

بسیاري از گوشه و کنار عربستان، و در حرمین بیشتر از هر جاي دیگري، توزیع شده 
 است.

را  –شان  در مقبره –) صنویسنده کتاب مفاهیم، درخواست شفاعت از پیامبر (
گري از  کند، و کمک خواستن و طلب واسطه تجویز و بلکه مردم را به آن تشویق می

) را صخواند، و استغاثه از پیامبر ( ) را تجویز و بلکه به سوي آن فرا میص(رسول 
مشروع و آن  –بعد از مرگشان  –راه نجات دانسته، طلب شفاعت و کمک و... از او را 

 دهد را به صالحان و امثال آنها نیز، تعمیم می
اي رسول خدا! گوید: اشکالی ندارد گفته شود:  بلکه پا را از این فراتر گذاشته و می

 ام را شفا بده. ام را به من برگردان یا اینکه گفته شود: اي رسول خدا! بیماري بینایی

و  2اساس، باطل، غیرمعتبر و کتابش مملو است از استدالل به احادیث ساختگی، بی
باطل و بسیارضعیف. احادیث ضعیف مورد استشهاد و استداللش فراوان است که با 

 ه استداللش نیز باطل است.وجود سستی دلیل، وج
حرص شدیدي نسبت به احادیث ساختگی و  –مؤلف و همفکرانش  –این گروه 

اساس داشته و از احادیث صحیح و گرانبها رویگردانند. و البته این مسأله جدید و  بی
ي کسانی که منهجشان غیر منهج سلف صالح باشد، عاشق و  نوظهوري نبوده و بلکه همه

) در نزد صتا جائیکه جعل و نسبت دادن احادیث ساختگی به پیامبر (دلباخته بدعتند 

                                           
اثنای مباحـث از آن بـه صـورت اختصـار بـه به معنی: (مفاهيم [اسالمی] كه بايد تصحيح [و درست فهميده] شوند) كه در  -١

 كنيم. ياد می» مفاهيم«كتاب 

 باشد. (مرتجم). غريمعترب ترمجه حديث منكر است كه يكی از اقسام حديث ضعيف می -٢



   

  13    مفاهیم اساسی اسالم

شود: بعضی از آنان آگاهانه و برخی  گروهی از آنان کاري ساده و بدون عقوبت تلقی می
الدر «دهند. به عنوان مثال در کتاب  ) نسبت میصاز روي جهل احادیثی را به پیامبر (

سید آمده که: عالمه  551تألیف احمد بن زینی دحالن، صفحه  »السنية يف الرد عىل الوهابية
علوي بن أحمد بن حسن بن قطب سید عبداهللا حداد باعلوي در کتابش تحت عنوان 

که در رد ابن عبدالوهاب نگاشته و  »جالء الظالم يف الرد عىل النجدي الذي أضل العوام«

 رده است، از جمله: اي از این احادیث را نقل ک کتابی ارزشمند است مجموعه
) روایت شده، س)، عباس بن عبدالمطلب (صدر حدیثی که از عموي پیامبر (

در قرن دوازدهم در سرزمین بنی حنیفه مردي به اندازه یک «اند که:  ) فرمودهصپیامبر (
و در زمان او هرج و مرج زیاد  2زد کند که مدام لبهایش را لیس می گاو نر ظهور می

کنند، ریختن خون  لمانان را حالل شمرده و براي خود دکان باز میشود، اموال مس می
اي است که با ظهور آن افراد  دانند، این فتنه  مسلمانان را مباح شمرده و آن را افتخار می

رو هوي و هوس خویشند  رسند، افراد پستی که دنباله پست به مقام و منصب می
 ».باشد همچنانکه سگ همیشه مالزم صاحبش می

شود اگرچه  ادامه گوید: این حدیث توسط شواهد [حدیثی] دیگري تقویت می در
 معلوم نباشد چه کسی آن را در کتاب خویش نقل کرده است.

اند و در روز روشن به پیامبر  این حدیث را شخص مذکور و یا امثال او جعل کرده
و واي  ) دروغ ببندند،صدهند. واي به حال اشخاصی که بر پیامبر ( ) نسبت میص(

 به حال قلبهایی که اینها را دوست بدارد.
کنند. آیا این دو با هم در  بندند و ادعاي محبت او را می ) دروغ میصبر پیامبر (

                                           
بسـته اسـت، بندد: اين مؤلف بر حممد بن عبدالوهاب نيـز افرتائـاتی  كسی كه بر پيامرب دروغ ببندد به طريق اولی  بر غري او نيز دروغ می -١

گويـد: ابـن عبـدالوهاب بـه زنـان پـريو  ٥٤گويد: ظاهراً حممد بن عبدالوهاب مدعی نبوت بوده اسـت. و در ص  می ٥٠مثالً در ص 

 داد موی رسشان را برتشاند و ... . خودش نيز دستور می

 ی عبارت: اليزال يلعق براطمه. ترمجه -٢
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گیرند؟ خیر، سوگند به خدا، جز در قلب شخص دورو و دروغگو جمع  یک قلب جا می
 شوند.  نمی

نباشد چه کسی این  گرچه معلوم«گوید:  پرداز می جاي تعجب است که این دروغ
در حالی که اگر حدیث را به یک کتاب » حدیث را در کتاب خویش نقل کرده است

 یافت. داد دروغش در بین جاهالن بیشتر رواج می مفقود ارجاع می
بندند  ) دروغ میصاز مثالهاي نوع دوم یعنی کسانی که از روي ناآگاهی به پیامبر (

نقل شده: (همه  »الرد املحكم املنيع«کتاب  17فحه توان به حدیثی اشاره کرد که در ص می

اعتماد مردم «) فرمودند: صدانند که پیامبر ( می -چه برسد به علماء  –طالب و عوام 
در حالی که آنچه در نزد علماء و طالب و بلکه طالب نوآموخته »). باشد بر نسبشان می

باشد نه قول پیامبر  می ):معروف و مشهور است اینکه این سخنِ امام مالک بن انس (
 ).ص(

کند، و هر کس در صدد  هر کس بدعت را دوست داشته باشد سنّت را ترك می
 ماند... . ) باز میصتزیین بدعت برآید به همان اندازه از معرفت سنت رسول اکرم (

هایی را که در معارضه با  شبهه -ایم  که ما در این کتاب آنرا نقد کرده – مفاهیمکتاب 
یخ محمد بن عبدالوهاب مطرح شده بودند، در یکجا جمع کرده است و مؤلف دعوت ش

باشد تا  در گمان، پندار، تهمت و تفکر و ادعاهایش پیرو همان گذشتگان خودش می
جائیکه زحمت مراجعه دوباره به نقل قولهاي کتب ایشان را به خود نداده تا ببیند نقل 

 آنها موثق است یا نه.
آراء خود را در کتابی مطرح کرده که دوري از فهم توحید و  مفاهیممؤلّف کتاب 

زند، و نیز عدم فهم دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب در آن  متعلقاتش در آن موج می
نمایان است، مؤلف از دعوتگران به بندگی و پرستش قبور انبیاء و صالحان به شدت 

شمارد و  اند، مجاز می فر دانستهبه اجماع ک» الرده«دفاع کرده و آنچه را که فقهاء در باب 
از آنجا که مؤلف مریدان و هوادارانی دارد الزم است با استعانت از خداوند این مسایل 



   

  15    مفاهیم اساسی اسالم

 و وجه صواب و حقیقت آنرا توضیح داده و روشن سازیم.
آمیزي که مؤلف تجویز کرده همانهایی است که انبیاء و در نهایت محمد  اعمال شرك

 اند. مبعوث شده) براي مبارزه با آن ص(
شرك در الوهیت خداوند اشکال گوناگونی دارد و شیطان آن اشکال را براي فریب 

کند، چرا که شیطان حریص و  اند، آراسته می خوردگان و کسانی که مرتکب شرك شده
سازد به اینکه مرتکب  دلباخته این است که مردم مرتکب شرك شوند و آنها را قانع می

 ند.ا هیچ کار خالفی نشده
بنابراین شرك راههایی دارد و هر راهی زیبایی و آراستگی خاص خودش را دارد که 

اند  شود. و همچنانکه ابوسعید خدري روایت کرده همین آراستگی باعث فریب مردم می
 اعمال منکر (و زشت) به حسب مراتبی که دارند واجب است که دفع گردند.

تفاع مردم قرار بگیرد چراکه هدفی جز این ها مورد قبول خدا و ان امید است این برگه
 ام. نداشته

نامیده بودم،  »الورقات الكارسة للمفاهيم اخلارسة«را  –رد کتاب مفاهیم  –این کتاب 
اش را عالی گرداند  که خدا جزاي خیرش دهد و درجه –ولی هنگامی که پدر بزرگوارم 

 »هذه مفاهيمنا«العه کرد آن را این کتاب را مط –ي خیر و نیکی قرار دهد  و او را وسیله

نامید، امر پدر عظیم و طاعتش غنیمت است و لذا براي بزرگداشت رأي، نظر و فرموده 
 ایشان در برابر رأي و گفته خود، همین عنوان را بر کتاب نهادم.

ر است، و نیز از آنجا که هم و گی اي وقت اي داشتم و هر مشغله هاي پراکنده از آنجا که مشغله
دهند و  ها همیشه براي عقب انداختن و کاستن ارزش کارها دست به دست یکدیگر میغم

 .1کاهند، مجبور شدم کتاب را در چند مقطع نگارش کنم ها از صفاي گفتار و متانت کالم می فتنه

                                           
ام زيـرا اسـاس نظريـات وی در ايـن دو  مفاهيم را نقد و بررسـی كـرده در اين كتاب فصل اول و قسمتی از فصل دوم كتاب -١

بخش است. كتاب مفاهيم اغالط فراوانی خمصوصاً در احاديث دارد و مؤلف آن در اسـتدالل نيـز مرتكـب اشـتباه شـده كـه 
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خداوندا! پناهگاهی جز تو نداریم پس ما را بر حقیقت ثابت قدم گردان و به ما 
بریم از  را در درون ما بارور کن. خداوندا! به تو پناه می بصیرت عطا کن و نهال خلوص

نماییم  اینکه ناآگاهانه مرتکب شرك شویم، و نسبت به آنچه ناآگاهیم طلب مغفرت می
باشی پس اي خداوندا! از همه  ایم و خداوندا! تو اهل مغفرت می چرا که ما کوتاهی کرده
 گناهانمان درگذر. آمین 

 هللا رب العاملنيو آخر دعوانا أن احلمد

 صالح بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ

 . ق ه ١٣/٥/١٤٠٦پنج شنبه 

                                                                                                           
ام و عـاقالن را  كـرده آميز و متعلقات آن و آنچه را كه بيانگر منهج مؤلف است بسـنده ام و به رد اعامل رشک معرتض آن نشده

 ای كافی است. اشاره



 

 

 

 

 فصل اول:
 »وسیله«معنی  -1

تخریج (و بررسی) منابع آثار و اخباري  -2
استدالل ها  که مؤلف کتاب مفاهیم به آن

 کرده است
 رد استدالالت مؤلف به این آثار -3





 

 
(ورو ابن أيب شيبه بإسنادٍ من روايـة أيب صـالح السـامن عـن  گوید: می 45مؤلّف در صفحه 

 مالك الدار [و كان خازن]...) فساق نحواً من حديث البيهقي.

احلديث ابن حجر العسقالين وصحح سنده كام تقدم، قال صاحب املفاهيم: (وقد أورد هذا 

 . وهو من هو يف علمه وفضله ووزنه بني حفاظ احلديث، مما ال حيتاج إىل بيان وتفصيل) اه

شود که  وسیله به چیزي گفته میکند:  چنین ترجمه می 97و مترجم در صفحه 

یاز نزد خداوند آنرا سبب نزدیکی به خودش قرار داده است، و باعث برآوردن ن

خداوند باشد، و پایه و اساس بر این گذاشته شده است که وسیله در محضر خداوند 

 داراي منزلت و قدر و احترام باشد.
این کالم حاوي دو جمله است که اولی صحیح، ولی دومی مجمل است تا از اجمال 

 آن مشروعیت بخشیدن به وسایل نامشروع را نتیجه بگیرد.
و معیار، وجود منزلت و حرمت وسیله در نزد متوسل الیه  مبنا«اینکه گفته شده: 

 شود:   مجمل بوده و دو معنی از آن استنباط می» است
اگر مراد این است که ذات انبیاء و صالحان به خاطر منزلت و احترامشان در نزد 

قرار بگیرند برداشتی نادرست و  –براي رسیدن به خدا  –توانند وسیله  پروردگار می
پایه است زیرا خداوند پیروي از انبیاء و صالحان، تصدیق آنان، و اتباع از  بیکالمی 

ي نزدیک شدن به خدا قرار داده، و  هدایت آنان و جهاد به منظور نصرت حقیقت را مایه
این را یکی از وسایل مشروع براي تقرب به خود شمرده که جایز است قبل از 

ندگان نیکوکار وسیله تقرب به خدا نیست درخواست و دعا عنوان گردد، و ذات این ب
 باشد. همچنانکه حرمت و منزلت ایشان وسیله این کار نمی

توسل به دعاي این افراد صالح تنها به هنگام زنده بودنشان مشروعیت دارد 
) این کار را کرده و بعد از وفات صهمچنانکه مسلمانان در زمان حیات رسول اهللا (

اند. و به اجماع همه علماي قرون پیشرو  ر او مراجعه کردهایشان براي استسقاء به غی
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)، توسل نه به دعاي ایشان، و نه به صبعد از وفات رسول اهللا ( –قرون اولیه  –اسالم 
 ذاتشان مشروعیت ندارد.

و اگر مراد از آن جمله مجمل معنی زیر است: وسائلی از قبیل اعمال صالح خود 
توانند وسیله تقرب قرار بگیرند، این تبعیت  خدا میشخص و ... به خاطر حرمت در نزد 

 باشد. از سنت صحیح بوده، کالمی درست و مطابق حقیقت می
ي مورد ادعاي  اي مجمل ذکر کرده تا از خالل کالم صحیح وسیله مؤلف عمداً جمله

مبتدعان را مشروعیت ببخشد، ولی ما اجمال آن را توضیح داده و وجه صواب آنرا، که 
 ک آیه از آیات قرآن کریم است، بیان کردیم.تفسیر ی

 نقل کرده است:  2/348، »زاد المسیر«دو معنی دارد که ابن جوزي در » وسیله«
به معنی قرابت، نزدیکی و خویشی: که این رأي از ابن عباس، عطاء، مجاهد و  -1

ی فراء روایت شده است، و یا به معنی نزدیک شدن و تقرب جستن به خدا از هر طریق
 که او رضایت داشته باشد و این رأي قتاده است.

  کند: یعنی به او نزدیک شدم و به بیت زیر استشهاد می» توسلت الیه«ابوعبیده گوید: 
 إذا غفــــل الواشــــون غــــدنا وصــــلنا

 

 وعـــــاد التصـــــايف بيننـــــا والوســـــائل 
 

زمانی که سخن چینان غافل بودند ما به وصلت رسیدیم و دوستی خالص بین ما و 
 وسایل دوباره برقرار شد.

 باشد، و این رأي ابن زید است. وسیله به معنی محبت می -2
 ي:  در مجموعه سؤاالت نافع بن ازرق از ابن عباس آمده که مراد از وسیله در آیه

 [ §  ¦ ¥Z )1)35: هالمائد. 

حاجت است، پرسید: آیا عرب آن را » الوسیله«باشد؟ ابن عباس جواب دادند:  چه می
 گوید:  استعمال نموده است؟ جواب داد: بله، عنتره می

                                           
 به معنی: و برای تقرب به خدا وسيله بجوييد. -١
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 إن الرجــــال هلــــم إليــــك وســــيلة
 

ــــــبي  ــــــيل وختضَ ــــــذوك تكح  أن يأخ
 

 مردان نیازمند این هستند که تو را در هنگام کحل و خضاب زدن بگیرند.
یعنی تقرب به خدا از طریق انجام انواع طاعات، و باالترین آنها  بنابراین وسیله

مخلص شدن است در برابر او، و تقرب به او از طریق محبت خدا و محبت رسول اکرم 
)، و محبت دین او، و هر کسی که او را دوست دارد. و چکیده گفتار سلف در ص(

 این باب، با وجود تنوع تعابیر، بیانگر همین مطلب است.

 .)35: ه(المائد Zے ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  § ] در آیه 
 اي مؤمنان! از خدا بترسید و براي تقرب به خدا وسیله بجویید.

رساند، به  مقدم شده و این تقدیم حصر و اختصاص را می» الیه«جار و مجرور یعنی 
این معنی که وسایل تقرب فقط براي نزدیکی به خداست و نباید هیچ کس را در این امر 

عبادت و طلب   .)5: ه(الفاتح 2Z 3 4 5 6 ]شریک گردانیم، همچنانکه
 کند. کمک را به خدا محدود و محصور می

گوید: وسیله در حقیقت همان معنی را دارد  می 2/98عالمه شنقیطی در تفسیر خود، 
اند و آن اینکه: وسیله یعنی تقرب به خدا از طریق اخالص در  که عموم علماء بیان کرده

). و تفسیر ابن عباس از آیه نیز داخل در همین صعبادت، مطابق با سنت رسول اکرم (
ها از بزرگترین انواع عباداتی است که  معناست زیرا دعا و زاري براي طلب نیازمندي

 شود. اي براي نیل به رضایت و رحمت خدا محسوب می وسیله
ان تصوف در جهل و به این ترتیب روشن شد که ملحدان و پیروان جاهل و مدعی

 برند. سرگردانی به سر می
باشد.  اي بین خدا و بندگانش می اند که واسطه زیرا وسیله را به شیخ خود تفسیر کرده

و این به بازیچه گرفتن کتاب خدا بوده و قرار دادن واسطه بین خدا و بندگانش از 

` a ] باشد، همچنانکه در آیاتی به این مطلب تصریح شده است:  اصول کفر می
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 f e    d  c bZ  :3(الزمر(. 
 کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. آنان را پرستش نمیما 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ے¡}|{ ~]و نیز آیه: 

 ³ ² ± ° ¯ ®¬ «    ª ©Z  :18(یونس(. 
دهید  گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! بگو: آیا خدا را به چیزى خبر مى و مى«

منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟! 
 .»دهند مى

بنابراین بر هر شخص مکلفی واجب است بداند راه رسیدن به رضاي خدا، بهشت و 
باشد، و هر کس از این مسیر منحرف شود  ) میصرحمت الهی پیروي از رسول اکرم (

 D C B A @ ?> = < ;  : 9Z ]کند:  راه را گم می

 .)123(النساء: 
نه به آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل کتاب است. هر کس کار بدي بکند در «

 پایان کالم شنقیطی. ).»شود برابر آن کیفر داده می

(إنَّ التوسل ليس أمراً الزماً ورضورياً، وليست اإلجابة گوید:  می 43مؤلّف در صفحه 

«¼  ½ ¾ ¿ ] قال تعاىل:متوقفة عليه، بل األصل دعاء اهللا تعاىل مطلقاً، كام 

À     Z انتهی. .)186: ه(البقر 
واسطه قرار دادن براي خداوند، نه الزم است : چنین ترجمه کرده 90و مترجم در ص 

باشد، اجابت دعا منوط به وسیله نیست، بلکه در اصل دعا و البه به  و نه ضروري می

 Z«¼½]: فرماید درگاه خداوند است و بس، که قرآن در این مورد می

 ).186: ه(البقر
: چنانچه اصل دعا بدون واسطه پروردگار است پس چرا از این اصل عدول گویم می
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کنیم در حالی که واضح است خالف اصل در صورتی قابل انجام است که اصل نباشد 
گیرد، دوست  ولی خداوند همیشه زنده و پایدار بوده، نه چرت و نه خواب او را فرا نمی

او را بخواند، به او امیدوار باشد، از او بترسد و به اسماء و صفات او توسل اش  دارد بنده
 کند.

چنانچه براي هر مسلمانی، در هر جایی که باشد خدا این گونه است و این اصلِ 
 تر وجود دارد؟! اصیلی است، پس چرا از آن عدول کنیم، آیا راهی هدایت یافته

ست دارند بدون هیچ دلیل صحیحی از خالف کنند ولی دو به هدایت و اتباع اقرار می
کند؟! آیا دعا از خداي یگانه و بدون  اصل پیروي کنند، آیا اصل براي آنان کفایت نمی

کند و  سازد؟! خداوند زنده و پابرجا دعاي مضطر را مستجاب می واسطه آنها را قانع نمی
 گرداند و فرموده است:  مصیبت را از او دور می

[À¿¾½¼»Z  186: ه(البقر( . 
 .»ي من بپرسند، (بگو:) من نزدیکم و هنگامی که بندگانم از تو درباره«

اگر چنین است چرا باید از اصل عدول و به ذات، جاه و مقام مردگان و الفاظ جدید 
 دیگر توسل بجوییم؟!

شود که فقط خداي یگانه را بخوانند تا با این کار  چرا به مسلمانان یاد داده نمی
هنگام بال و مصیبت و یا به منظور جلب منفعت متوجه غیر خدا نشود و  قلوبشان به

 شریکی براي خدا قرار ندهند، تنها خدا را دوست داشته، تنها به ذکر او بپردازند.
کشاند  هر کس درِ بدعت در توسل را بر روي مسلمانان بگشاید، آنان را به شرك می

ر توسل در نهایت به دعا و به فریاد گرچه این کار طول بکشد زیرا کوچکترین بدعت د
 انجامد. خواندن مردگان و طلب شفاعت، یاري و کمک از آنان می

(ونحن نر أنَّ اخلالف شكيل، وليس گوید:  می 44مؤلف کتاب مفاهیم در صفحه 

بجوهري، ألنَّ التوسل بالذوات يرجع يف احلقيقة إىل توسل اإلنسان بعمله، وهو املتفق عىل 

  جوازه).



   

  مفاهیم اساسی اسالم   24 

ولی من اعتقادم بر این است، اختالف چنین ترجمه کرده:  92و مترجم در صفحه 

در این مورد شکلی و لفظی است، چون کسانیکه ذات و اشخاص را وسیله و 

دهند، در حقیقت عبارت از این است که اشخاص اعمال صالحه  واسطه قرار می

 ست.اند و این نوع توسل باتفاق درست ا خود را وسیله قرار داده
اساس و فریبی واضح است چراکه خود متوسالن به ذات،  این سخنی بی: گویم می

دانند که اختالف  دانند، و نیک می جاه و مقام صالحان تفاوت بین دو نوع توسل را می
اي فاسد ناشی  جوهري و اساسی است، و نه شکل و ظاهري: و استدالل مؤلف از مقدمه

عقلی پناه برده که بعداً به طور مفصل در مورد آن  شود به این معنی مؤلف به مجاز می
 کنیم. بحث می

ي مؤلف و شکلی بودن اختالف باید از او پرسید: آیا واجب  و به فرض صحت گفته
به فالنی «ي  شوند، ترك کنیم؟ جمله نیست الفاظی که توهم امور غیرشرعی را باعث می

کند، و هیچ قرینه لفظی و  لت میدر ظاهر بر توسل به ذات آن شخص دال» کنم توسل می
معنی » اعمال نیک فالنی«یا غیرلفظی، متصل و یا منفصل وجود ندارد که فالنی را به 

باشد، و البته حکم کردن  ي مورد ادعاي مؤلف تنها یک قرینه قلبی خفی می کنیم. و قرینه
 جود ندارد.در مورد قلوب مردم فرع بر اطالع از آن است و هیچ راهی براي این اطالع و

عالوه بر این باید گفت که در شریعت پاك اسالم الفاظی که توهم امور غیرشرعی را 

£¤ ¥ ¦ ]فرماید:  گردند همچنانکه خداوند می  باعث شوند، متروك می

  ± ° ¯ ® ¬« ª  © ¨ §Z 104: ه(البقر(  .
کنید)  اى افراد باایمان! (هنگامى که از پیغمبر تقاضاى مهلت براى درك آیات قرآن مى

، »ما را مهلت بده!«(زیرا کلمه اول، هم به معنى ». انظرنا«بلکه بگویید:  ؛»راعنا« ؛نگویید: 
و دستاویزى براى دشمنان است) و (آنچه به  ؛باشد مى» ما را تحمیق کن!«و هم به معنى 

شود) بشنوید! و براى کافران (و استهزاکنندگان) عذاب دردناکى  داده مىشما دستور 
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 .»است
برد و  را به عنوان یک فحش بکار می »راعنا«علت امر الهی این بود که یهود 

مسلمانان به هنگام تلفظ این کلمه هیچ وقت معنی مورد نظر یهود را به دل خود راه 
توان گفت که صحابه به هیچ وقت این معنی فاسد را به ذهن  دادند و بطور قطع می نمی
 آوردند ولی با وجود این از گفتن این کلمه نهی شدند. نمی

 گوید: این آیه بیانگر دو مطلب است.  می 2/57خود، قرطبی در تفسیر 
 اول: پرهیز از استعمال الفاظی که توهم معنی ناپسند را بهمراه دارند.

 دوم: تمسک به سد ذرایع و حمایت از این قاعده.
محتمل معنی مراعات » راعنا«گوید: گرچه واژة  می 1/58جصاص در احکام القرآن، 

ولی از آنجا که محتمل مسخرگی مورد نظر یهود نیز کردن و منتظر ماندن هم هست 
باشد از استعمال آن نهی شده است زیرا احتمال این معنی را نیز دارد و امثال آن در  می

 لغت [عرب] وجود دارد.
در ادامه گوید: آیه بیانگر این مطلب است که هر لفظی که محتمل دو معنی پسندیده 

د کردن به قیدي که معنی پسندیده را قطعی کند و ناپسند باشد استعمال آن بدون مقی
 جایز نیست.

اي که در اراده معنی تمسخر و ناپسند از همه دورترند از استعمال  باید تأمل کرد، صحابه
این واژه منع شدند چرا که واژه محتمل دو معنی بود و در اینجا خداوند براي استعمال این 

 ز استعمالش نهی کرده است. واژه خلوص نیت را کافی ندانسته و لذا ا
(وحمل اخلالف يف مسألة التوسل هو التوسل بغري عمل گوید:  می 44مؤلف در صفحه 

، أو املتوسل، كالتوسل بالذوات واألشخاص. بأنَّ يقول اللهم إين أتوسل إليك بنبيك حممد 

 ).نأتوسل إليك بأيب بكر الصديق أو بعمر بن اخلطاب أو بعثامن أو بعيل 

مسئله توسل که در بین علماء مورد چنین ترجمه کرده:  92و مترجم در صفحه 

باشد، مانند  اختالف است، توسل فرد مسلمان به غیر از اعمال صالحه خود می
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واسطه قرار دادن ذات و یا حضرت ابوبکر صدیق و یا عمر فاروق یا عثمان 

دهم که دعایم را قبول  یذوالنورین و یا علی مرتضی را بین تو و خود وسیله قرار م

 دانند. را ممنوع می گري فرمائید، بعضی از علماء این توسل و واسطه
) و ص: به هنگام اختالف و منازعه باید به کتاب خدا و سنت رسول اکرم (گویم می

< ?@E D C B A ]) مراجعه نمود، همچنانکه فرموده: نفهم صحابه (

 S R  Q PO N M L K J I  H G FZ  :النساء)
115(. 
کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهى جز راه مؤمنان « 

و  ؛کنیم و به دوزخ داخل مى ؛بریم رود مى پیروى نماید، ما او را به همان راه که مى

  .»جایگاه بدى دارد
ذات  از دیدگاه سلف صالح هیچ اختالفی بر سر این مطلب وجود ندارد که توسل به

اشخاص و نیز توسل به اعمال مردگان غیرمشروع بوده و دعا با آن جایز نیست، به این 
دلیل که چنین مطلبی از هیچیک از آنها به نقل صحیحی روایت نشده است که به یکی 
از خلفاي چهارگانه و یا یکی از عشرة مبشره یا یکی از اصحاب بدر توسل کرده باشد. 

و عمل آنان رفتار کنیم که این راه نجات و منهج أهل سنت و ما باید مطابق با فهم 
باشد و کسی که راهی غیر آن بجوید از اهل سنت نبوده و از پیروي ایشان بهره نبرده  می

 است.
خالصه مطلب اینکه توسل به ذات اشخاص و امثال آن از چهار وجه غیرشرعی و 

 باشد:  ممنوع می
اند، و واضح است که  ابعین آن را انجام ندادهاول: این کار بدعت بوده و صحابه و ت

ي دعا  هر بدعتی در دین باعث گمراهی است. هیچ چیز دیگري در نزد خدا به اندازه
محبوب نیست همچنانکه ابوداود، ترمذي و غیره با سند صحیح از نعمان بن بشیر 
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  ».دعا همان عبادت است«) فرمودند: صاند که پیامبر ( روایت کرده
دعا یک نوع عبادت و بلکه کل عبادت است بنابراین احداث یک امر جدید پس اگر 

 در عبادت به اتفاق علماء مردود است.
اي نادرست و اشتباه محض  جمله» کنم به ابوبکر، عمر و ... توسل می«ي  دوم: جمله

شود، و منشأ آن باور به این مطلب است که هر چیزي که  است که از بدفهمی ناشی می
به ابوبکر «گیرد و این اشتباه است زیرا هر کسی بگوید:  وسل شود وسیله قرار میبه آن ت

بین دو ذات [خود و ابوبکر] ارتباط و اتصالی ایجاد کرده که به هیچ » کنم توسل می
طریق ممکن نیست و هیچ وجه مشترکی که آنها را با هم جمع کند وجود ندارد، وجه 

د بگوید: پروردگارا من به دوستیم نسبت به ) مثالً باینمشترکی مثل حب صحابه (
کنم و این کار پسندیده و مشروع است ولی توسل به  ابوبکر، عمر و ... به تو توسل می

 باشد. معنا و نامفهوم می اي بی ذات اشخاص گفتن جمله
) نافع و سودمند صهمچنین توسل به یاري، نصرت، محبت و اتباع از پیامبر (

ست یک راه ارتباطی بین دو ذات ذکر شود که عبارت است از است. بنابراین الزم ا

!"#$ ] گوید: ایمان و عمل صالح. همچنانکه خداوند از زبان مؤمنان می

 * )  ( ' & %Z  :آل عمران)53( . 
ما  ؛اى، ایمان آوردیم و از فرستاده (تو) پیروى نمودیم پروردگارا! به آنچه نازل کرده«

 .»را در زمره گواهان بنویس!

© µ ´³ ² ±   ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ]فرماید:  و باز می

 À ¿ ¾ ½ ¼   » º ¹ ¸Z ) :193آل عمران.( 
کرد که: به  پروردگارا! ما صداى منادى (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت مى«

پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و  ؛پروردگار خود، ایمان بیاورید! و ما ایمان آوردیم
 .»بدیهاى ما را بپوشان! و ما را با نیکان (و در مسیر آنها) بمیران
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 و آیات زیاد دیگري که در این مورد وجود دارد.
اند  انبیاء، رسوالن و پیروانشان به نیت درونی اکتفا نکرده بلکه آن را به زبان آورده

نیات آنان شکی نیست، آیا با این وجود نباید خَلف درحالیکه در نیک و پسندیده بودن 
آنان به طریق اولی نیت خود را به زبان آورد. و از مجاز عقلی در چنین موردي که 

 باعث فساد کالم است، پرهیز کنند؟
اند و نه توسل به ذات اشخاص  سوم: صحابه از توسل، توسل به دعا را استنباط کرده

)، توسل کرده و از صدعاي عباس، عموي پیامبر ( ) بهسرا. به همین علت عمر (
ي  ) که مدفون بود دوري جست در حالی که درجه و مرتبهصتوسل به ذات پیامبر (

تر از مقام نبوت بود. بنابراین فهم آنان مشروعیت دارد و باید از آن تبعیت  عباس پایین
 کرد. 

آنان کوچکترین راه و  گوید: اگر می 6/113، »روح المعانی«شهاب الدین آلوسی در 
یافتند محال بود به عباس توسل کنند،  ) میصکمترین توجیهی براي توسل به پیامبر (

و از آنجا که آنان سابقین اولین هستند و به خدا و رسول و حقوق خدا و رسول از همه 
شناسند، با این وجود وقتی دچار  ي دعاي مشروع را از همه بهتر می آگاهترند و محدوده

ها رفع گردند و آسان شوند و باران ببارد و نیاز  خواستند سختی مصه شده و میمخ
شدید به باران داشتند در این هنگام به دعاي عباس توسل جستند، و نه ذات پیامبر 

 ). این خود دلیل واضحی است که تنها راه آنان مشروعیت دارد و الغیر.ص(
رسیم، آیا توسل به ذات پ چهارم: به فرض درستی توسل به ذات اشخاص می

اشخاص بهتر است و یا توسل به اسماء و صفات خدا و اعمال صالح؟ اگر جواب داده 
اي کفرآمیز و باطل خواهد بود، و اگر  شود که توسل به ذات اشخاص بهتر است گفته

توان  جواب داده شود که توسل به اسماء و صفات خدا و اعمال صالح بهتر است باز می
باشد، چرا به  ر صورتی که افضل مشروعیت داشته و در دسترس هم میپرسید: پس د

 گردید؟ دنبال مفضول می
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(وقد جاء يف احلديث أنَّ آدم توسل بالنبي گوید:  می 46مؤلف کتاب مفاهیم در صفحه 

 قال احلاكم يف املستدرك: حدثنا أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل حدثنا أبواحلسن .

ق بن إبراهيم احلنظيل حدثنا أبو احلارث عبداهللا بن مسلم الفهري حدثنا إسامعيل حممد بن إسحا

بن مسلمة أنبأنا عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده عن عمر ريض اهللا عنه قال: قال 

احلديث. ...» ملا اقرتف آدم اخلطيئه قال: يا رب أسألك بحق حممد ملا غفرت يل : «رسول اهللا 

اخلصائص «] ورواه احلافظ السيوطي يف ٦٥١ص  ٢وصححه [ج » املستدرك«اكم يف أخرجه احل

وهو ال يروي املوضوعات، كام رصح بذلك » دالئل النبوة«وصححه. ورواه البيهقي يف » النبوية

]، والسبكي ٢/٦٢» [املواهب اللدنيه«يف مقدمه كتابه. وصححه أيضاً القسطالين، والزرقاين يف 

 . »شفاء السقام«يف 

، »جممع الزوائد«وفيه من مل أعرفهم. «األوسط «قال احلافظ اهليثمي: رواه الطرباين يف 

 كالم الكاتب.  ]) اه٨/٢٥٣[

توسل حضرت آدم به حضرت  کند: چنین ترجمه می 95و مترجم در صفحه 

به هنگامی که : «است ) فرمودهپیامبر (مورد اعتماد رسول؛ به اسناد معتبر و راویان 

دچار خطا شد و از بهشت رانده شد گفت: خداوندا! تو را به خاطر محمد از آدم 

از ابوسعید عمر بن » المستدرك«گناهانم درگذر... . این حدیث را حاکم در کتاب 

محمد بن منصور عادل از ابوالحسن محمد بن اسحاق بن ابراهیم حنظلی از 

از عبدالرحمن بن زید بن ابوالحارث عبداهللا بن مسلم فهري از اسماعیل بن مسلمه 

اسلم و او از پدرش و او از جدش و او از عمر بن خطاب (رضی اهللا عنه) روایت 

 کرده است، و سیوطی در کتاب خصائص النبویه همان حدیث را آورده است، و

کتاب دالئل النبوه که اصال حدیث موضوع در آن نیست و  همچنین بیهقی در

و جماعت دیگر نیز عین این حدیث را روایت  قسطالنی آن را صحیح دانسته است،
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 اند بطوریکه در صحت آن جاي تردید نیست. کرده
 –ایـن سطور شامل اشتباهات، تحریفات و غفلتهایی است که در ذیـل : مـگوی می

کردم که یک ستم پیشه که فریب علم  دهم. هیچ وقت فکر نمی توضیح می –إن شاء اهللا 
ورده باشد، این گونه به نقل این حدیث و احادیث مابعد خود و علماي زمانه خود را خ

 بپردازد.
 دهم:  من در اینجا از سه زاویه کار مؤلف را مورد بررسی قرر می

 اول: نقد و بررسی ارجاعات و مصادر حدیث مورد استشهاد.
 دوم: بررسی روایی حدیث.
 سوم: بررسی متن حدیث.

 مورد استشهاداول: نقد و بررسی ارجاعات و مصادر حدیث 

انتساب حدیث خللی وجود دارد زیرا گروهی از مشایخ حاکم و گروهی از طبقه  -1
اند ولی سند همه آنها به  او و گروهی از طبقه بعد از او این حدیث را روایت کرده

رسد و لذا کثرت این راویان [در طبقات بعدي] صحت  عبدالرحمن بن زید بن اسلم می
 پردازم. همین دلیل به ذکر همه این اشخاص نمی کند و به خبر را تقویت نمی

مؤلف مفاهیم سند حاکم را بازگو کرده ولی از عهده این کار بر نیامده: (عن ابیه)  -2
را از سند جا انداخته بود که خودم آنرا اضافه کردم و همچنین در دادن آدرس از 

رتبه این کار را را ذکر کرده و چون دو م 651، ص 2دچار اشتباه شده و ج » المستدرك«
» اعالم النبیل«کرده بعید است که سهو القلم باشد. به عالوه اینکه بعد از مطالعه رساله 

) را نوشته و قبل از 651، ص 2تألیف واعظ بحرین مشاهده کردم که او نیز همین (ج 
، ص 2چاپ شده است. در حالی که این مطلب در (المستدرك، ج » مفاهیم«کتاب 

تا به امسال جز همان چاپ هندوستان، چاپ دیگري » المستدرك«و از  ) وجود دارد615
 وجود ندارد.
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و باز نوشته حاکم این حدیث را صحیح شمرده در حالی که این برداشت نادرست 
دانند که صحیح االسناد به معنی  و اهل حدیث می» صحیح اإلسناد«باشد: حاکم نوشته  می

 صحیح بودن حدیث نیست.

سیوطی این حدیث را «گوید:  ین جاهاي کالمش آنجاست که میتر یکی از عجیب -3
و این سخن از ناآگاهی ایشان نسبت به علم الحدیث خبر » روایت ... و صحیح شمرده

اشتباه بوده و محدثان براي چنین موردي آن را استعمال » روایت کرده«دهد زیرا  می
یک مطلب به آن استدالل و  کنند، زیرا به کسی که حدیثی را در کتابش ذکر و براي نمی

 شود که آن شخص این حدیث را روایت کرده است. کند، گفته نمی استشهاد می
شود حدیث را روایت کرده که حدیث را از شیوخ خود تا  و تنها به کسی گفته می

 اولین شخص با سند آورده باشد.
طی در تر است زیرا سیو ولی اینکه گفته سیوطی این حدیث را صحیح شمرده عجیب

که مؤلف به آن اشاره کرده در مورد صحت حدیث صحبتی نکرده » الخصائص«کتاب 
 است و این افتراء به سیوطی است.

به خاطر ضعف علمی که دارد صحت این حدیث را از کالم » مفاهیم«مؤلف کتاب 
گوید:  گیري کرده، آنجا که سیوطی می ) نتیجه1/8» (الخصائص«سیوطی در مقدمۀ کتاب 

 ام. اب را از احادیث ساختگی و مردود به دور گردانیدهاین کت
مؤلف به این سخن سیوطی عمومیت بخشیده و گمان کرده که این سخن سیوطی به 
معنی صحت کل کتاب است، در حالی که این سخن بیانگر صحت همه احادیث کتاب 

) 30(ص » مناهل الصفا فی تخریج احادیث الشفاء«نیست، همچنانکه در کتاب دیگرش 
 کند. به ضعف سند همین حدیث اشاره می

تألیف ابونعیم پیروي کرده و احادیثی » الخصائص«از کتاب » الخصائص«سیوطی در 
را که سند غیرشفاف و یا متن ناپسندي دارند، نقل کرده است که البته در همان کتاب 

کند:  ره می) بعد از نقل دو حدیث که متنشان خیلی ناپسند بوده به این مطلب اشا1/47(
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 ».کنم خواستم این دو حدیث را بیاورم ولی در این کار از ابونعیم پیروي می نمی«
 ».کند او موضوعات و احادیث ساختگی را نقل نمی«در مورد بیهقی گفته است:  -4

در جواب باید گفت: پس چرا ادامه کالم بیهقی بعد از روایت این حدیث را نقل 
آوري تا مسأله را بر   س، تدلیس و اجمال گویی روي میاي؟ چرا همیشه به تلبی نکرده

کنی که رأي  افراد ساده مشتبه گردانی و تنها قسمتی از سخنان مورد استشهاد را نقل می
 کنی؟ کند و از ذکر بقیه کالم خودداري می خودت را تقویت می

من بن گوید: عبدالرح ) بعد از آوردن این حدیث می5/489» (دالیل النبوه«بیهقی در 
زید بن أسلم [در طبقه خود] به تنهایی این حدیث را روایت کرده و او شخص ضعیفی 

دانند ولی  است. این کالم بیهقی سخنی گرانبهاست که ارزش آنرا فقط محدثان می
مبتدعان بسان طالبی که به اصطالحات اهل آن علم آشنا نیستند راه اجمال گویی را در 

 گیرند. پیش می
گوید: حتی اگر یک نفر راستگو  ) می141 – 3/140» (ان االعتدالمیز«ذهبی در 

خواهد بود.  1حدیثی را به تنهایی [در طبقه خودش] نقل کند آن حدیث، حدیثی منکر
اگر راوي راستگو اینگونه باشد در مورد آنهایی که حافظه خوبی ندارند و یا 

فی که هیچکدام از فراموشکارند چه باید گفت؟ و در درجه بعد در مورد شخص ضعی
توان گفت؟ و بعضی مثل حاکم گویند احادیث  علماء قائل به تعدیل او نیستند چه می

 چنین شخصی را باید جزو احادیث ساختگی قلمداد کرد.
گویم: آیا  مؤلف گوید: قسطالنی نیز این حدیث را صحیح شمرده است. می -5

زگو کرده است؟ ایشان در قسطالنی آنرا صحیح شمرده و یا عین کالم بیهقی را با
) گفته: عبدالرحمن به تنهایی این حدیث را نقل کرده است. و زرقانی 1/76» (المواهب«

گوید: عبدالرحمن به تنهایی  را شرح داده در شرح این عبارت می» المواهب«که کتاب 
روایت کرده، یعنی این حدیث از کس دیگري غیر از او روایت نشده است، بنابراین 

                                           
 يكی از اقسام حديث ضعيف است. -١
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 وي حدیث ضعیف است این حدیث، غریب خواهد بود.چون را
و بعضی از کتب دیگرش بدون تصریح از سیوطی » المواهب اللدنیه«قسطالنی در 

بازگو کرده است. » شذرات الذهب«کرده است، و این مطلب را ابن عماد در  نقل قول می
یثی را صحیح کنم تا معلوم شود که قسطانی اگر هم حد در پایین این جریان را بازگو می

بشمارد معتبر نیست، زیرا از علمایی نیست که اهل تخریج حدیث و جرح و تعدیل 

 .1باشد و بلکه تنها یک ناقل است
شود که سیوطی از دست قسطالنی  کند: گفته می ) نقل می123 – 8/122ابن عماد (

ه هنگام گیرد و ب کرده که او از کتابهاي سیوطی مطالبی را می ناراحت بوده و گمان می
دهد و در نزد شیخ االسالم زکریا از او گالیه کرد، شیخ  نقل آنها را به سیوطی نسبت نمی

از او خواست مدعاي خود را ثابت کند و سیوطی به چند جا اشاره کرد که قسطالنی از 
گوید  اند، قسطالنی اگر راست می بیهقی نقل کرده و سپس گفت: تألیفات بیقهی مشخص

 فاده کرده به ما معرفی کند وگرنه باید بگوید: به نقل سیوطی از بیهقی.کتابی را که است
شیخ جاراهللا بن فهد نقل کرده که قسطالنی تصمیم گرفت دل سیوطی را به دست 

رفت و به خانه سیوطی رسید و در زد. گفت: » الروضه«آورد لذا از قاهره راه افتاد و به 
ام تا تو مرا  ابرهنه و سر برهنه آمدهکه هستی؟ جواب داد که من قسطالنی هستم، پ

 ببخشی. سیوطی گفت: تو را بخشیدم ولی در را باز نکرده و با او روبرو نشد.
تألیف کرد که » الفارق بین المصنف و السارق«و سیوطی کتابی را تحت عنوان 

گوید: برخی، تعدادي  احتماالً مرادش از سارق همان قسطالنی باشد زیرا در آن کتاب می
برند و به  ام، به تاراج می کتابهاي مرا که سالها براي جمع و تدوینشان زحمت کشیده از

اشاره کنم که اولی » الخصائص«و » المعجزات«توانم به دو کتابم  صورت مشخص می
کتابی بزرگ و دومی کتابی مختصر است، سارق این دو کتاب را با عین الفاظ من 

                                           
 اساس كتبش دوری شود. با اين وجود كتب نافعی دارد به رشط آنكه از مسايل بی -١
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 .1برند أله پی میدزدیده و البته اهل بصیرت به این مس
» شرح المواهب«ندارد و گویا مراد مؤلف کتاب » المواهب«زرقانی کتابی به اسم  -6

) این حدیث را تضعیف نموده 1/76بوده است. به عالوه باید اشاره کرد که زرقانی در (
 است.
بینیم که مؤلف حقیقت را نقل نکرده و به تحریف آن پرداخته و چه ماهرانه به  می

 2، ج 1ست زده است. و البته در ذکر منبع نیز دچار اشتباه شده به جاي جلد تلبیس د
 نوشته است.

گوید: و  اند، می مؤلف در برشمردن تعداد افرادي که حدیث را صحیح شمرده -7
آنرا صحیح شمرده است. در حالی که سبکی در تصحیح » شفاء السقام«سبکی در 

گوید:  می 163کند، سبکی در ص  ا ثابت نمیحدیث از حاکم تقلید کرده و مقلد چیزي ر
در تصحیح این حدیث به رأي حاکم اعتماد کردیم. البته سبکی خود به ضعف این 

 گوید: عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعف شدید ندارد. کند ولی می حدیث اقرار می
 تألیف طبرانی را فراموش کرده است.» المعجم الصغیر«در بازگویی منابع حدیث،  -8

 دوم: بررسی روایی حدیث

توان نتیجه گرفت که به جز حاکم هیچ کس دیگري  از آنجا که قبالً توضیح دادیم می
گوید: این  ) می2/615» (المستدرك«قائل به صحت سند این حدیث نیست، حاکم در 

حدیث، صحیح السند بوده و اولین حدیثی است که از عبدالرحمن بن زید بن اسلم 

اند به  روایت کرده 2این حدیث را همه محدثانی که به صورت مرفوعام. و  روایت کرده
رسانند. و رأي حاکم در مورد این راوي غیر قابل قبول است، به سه  عبدالرحمن می

                                           
ا بصورت كامل و با حتقيق قاسم سامرائی منترش كـرده و ر...» الفارق «ی  ، ربيع الثانی، رساله١٤٠٢سال » عامل الكتب«جمله  -١

 آن نقل نموديم. ٧٤٥ما از ص 

نسـبت داده  صمرفوع به حدیثی گفته می شود که در آن قول یا فعل یا تقریري به مباشرة بدون ذکر سـند رسـول اهللا   « -2

 .»شود
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 دلیل:
گوید: عبدالرحمن بن زید بن  ) می1/154( »املدخل إىل الصحيح«حاکم در کتابش  -1

ه بر علماي اهل بصیرت مخفی نمانده کند ک اسلم احادیث ساختگی را از پدرش نقل می
) گفته است: با استعانت و 1/114است. این در حالی است که حاکم در ابتداي کتابش (

که در نقل حدیث عادل  –خواهم اسامی تعدادي از مجروحین  توفیق خداوند می
 را بیان کنم و این کار نتیجه آگاهی اجتهاد شخصی بوده و نه به تقلید از –اند  نبوده

کنم نقل احادیث این گروه جز بعد از بیان  هیچکدام از امامان این فن. و گمان می
اند: هر کس حدیثی را نقل کند که بداند  ) فرمودهصحالشان جایز نیست زیرا پیامبر (

 باشد. دروغ و کذب است، خودش نیز از زمره دروغگویان می
کرده و عبدالرحمن بن  آوري اسامی این مجروحان را جمع» المدخل«حاکم در کتاب 

باشد، ولی چرا  کند. این کار حاکم تناقض و تعارض می زید بن أسلم را نیز ذکر می
حاکم دچار این تناقض گشته؟ و چرا سندي را که عبدالرحمن در آن است صحیح 

 شمرده است؟
تألیف کتاب  3931جواب این سؤال در نزد اهل حدیث روشن است: حاکم در سال 

سال بیشتر بوده است. حافظ  72شروع کرد و این یعنی سن حاکم از  را» المستدرك«
اند که حاکم در اواخر  گوید: بعضی بیان کرده ) می5/233» (لسان المیزان«ابن حجر در 

عمرش دچار غفلت و فراموشی گردید و مؤید این مطلب اینکه: حاکم در کتاب 
دانها را بطور قطع مردود تعدادي را ذکر و روایت از آنها و احتجاج ب» الضعفاء«

احادیثی را از همین افراد روایت و آنها » المستدرك«شمارد، سپس خودش در کتاب  می
کند  شمارد، مثالً ایشان حدیثی را از عبدالرحمن بن زید بن أسلم نقل می را صحیح می

در حالی که او را از زمره ضعفاء شمرده و گفته است: عبدالرحمن احادیثی ساختگی از 

                                           
 ) و ... اثبات شده است.١/٢» (السامع«مهچنانكه در  -١
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 اند. در خودش روایت کرده که علماي اهل بصیرت به ساختگی بودن آن پی بردهپ
فتح «همان رأي ابن حجر است، از جمله سخاوي در » مستدرك«نظر علماء در مورد 

در اواخر عمر » المستدرك«گوید: ... علت این امر، تصنیف کتاب  ) می1/36» (المغیث
راموشی شده و از تحریر و تنقیح همه باشد که در آن زمان دچار غفلت و ف مؤلف می

کتاب بر نیامده و مؤید این مطلب اینکه تساهل حاکم در 
5
ابتداي کتاب نسبت به  1

ي کتاب خیلی کمتر بوده و در پایان این  بقیه
5
نخست نوشته (انتهی امالء حاکم =  1

 امالي حاکم تا اینجاست).
و عبدالرحمن که این حدیث مورد استشهاد قائالن به جواز توسل را روایت کرده خیلی 

اند: شخص صالحی است ولی  ضعیف است، و علی بن مدینی و ابوحاتم رازي درباره وي گفته
باشد، همچنین أحمد، ابن معین، بخاري، نسایی، دارقطنی و تعداد زیاد  اساس می در حدیث بی

گوید: حدیث عبدالرحمن در نزد علماي  موده و طحاوي در مورد او میدیگري او را تضعیف ن
 اهل حدیث در نهایت ضعف و سستی است.

» مفاهیم«باشد و مؤلف کتاب  آري، این عبارت امام احناف و شیخ مصریان در زمان خود می
کند،  جوید و بندگی او را می به وسیله یک حدیث در نهایت ضعف و سستی به خدا تقرب می

 باشد. اي غیرقابل اعتماد می پایه و پشتوانه قعاً که استداللی ضعیف و بیوا

اند شخصی به  در سندي که حاکم و بیهقی این حدیث را توسط آن روایت کرده -2
) در ترجمۀ این 2/405» (المیزان«اسم عبداهللا بن مسلم فهري وجود دارد که ذهبی در 

قعنب از عبدالرحمن بن زید بن أسلم  گوید: فهري از اسماعیل بن مسلمه بن شخص می
بود تو  خبر باطلی را روایت کرده که [خداوند به آدم گفته است: اي آدم!] اگر محمد نمی

روایت کرده » دالیل النبوه«کردم. در ادامه گوید این حدیث را بیهقی در  را خلق نمی
 است.

داهللا بن مسلّم بن گوید: بعید نیست که عب ) می3/360» (لسان المیزان«ابن حجر در 
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ي  رشید این ترجمه را براي فهري (گفته و) پذیرفته باشد چراکه ابن رشید هم طبقه
 داند.  اوست، ذهبی گوید: ابن حبان او (فهري) را متهم به وضع و جعل حدیث می

 اند از جمله:  تعداد زیادي سند این حدیث را ضعیف شمرده -3
 ).5/486» (دالیل النبوه«بیهقی در 

گوید: حدیث ساختگی است و در  ) می2/615» (تلخیص المستدرك«ذهبی در 
 اساس است. گوید: سند حدیث ساختگی و متن آن باطل و بی می» المیزان«

سند حدیث را  6ص » الرد علی البکري«شیخ تقی الدین بن تیمیه در مختصر 
 داند. ساختگی می

 ».الصارم المنکی«حافظ بن عبدالهادي در 
 ).2/323» (البدایه والنهایه«کثیر در حافظ ابن 
 ).8/253» (مجمع الزواید«هیثمی در 

 ).30(ص » تخریج احادیث الشفاء«سیوطی در 
 ).1/76» (شرح المواهب«زرقانی در 

 ).2/242» (شرح الشفاء«شهاب خفاجی در 
 ).1/215» (شرح الشفاء«مالعلی قاري در 

 ).1/67» (تنزیه الشریعه«ابن عراق در 

 بررسی متن حدیث سوم: 

مسلّم است دعایی که بوسیله آن خداوند متعال توبه آدم را پذیرفت، همان دعایی است 

! " # $ % & ' ) ( * +  ]ي اعراف بیان شده:   که در سوره

 - ,Z  :23(األعراف( . 
گفتند: پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم! و اگر ما را نبخشى  (آدم و همسرش)«

 .»و بر ما رحم نکنى، از زیانکاران خواهیم بود!
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Ñ Ð ]) القاء کرد: ؛پس این کلمات همان کلماتی است که خداوند به آدم (
  Ü  Û Ú Ù Ø ×Ö Õ        Ô Ó ÒZ 37: ه(البقر(. 

(و با آنها توبه کرد) و خداوند  ؛داشتسپس آدم از پروردگارش کلماتى دریافت «
 .»پذیر و مهربان است چرا که خداوند توبه ؛توبه او را پذیرفت

) از ده تن از مفسران نقل کرده است که 1/116این مطلب را ابن کثیر در تفسیرش (
عبارتند از: مجاهد، سعید بن جبیر، ابوالعالیه، ربیع بن انس، حسن، قتاده، محمد بن کعب 

خالد بن معدان، عطاء خراسانی و عبدالرحمن بن زید بن اسلم. این ده مفسر آیه قرظی، 
اند که عبدالرحمن بن زید بن اسلم، راوي آن حدیث ضعیف  را به این شیوه تفسیر کرده

) نیز یکی از این ده تن بوده و این خود بر سستی آن صدر مورد توسل آدم به محمد (
ک از صحابه، تابعین و یا تبع تابعین هیچ حدیث افزاید، بعالوه از هیچ ی حدیث می

) روایت نشده است، بجز صصحیح و یا حتی ضعیفی در مورد توسل آدم به محمد (
احادیثی جعلی و ساختگی. و شاید علت این امر تحت تأثیر قرار گرفتن بعضی از 

 ) روایت؛مسلمانان جاهل باشد که چون مسیحیان در این باره فضایلی براي عیسی (
 اند. ) این احادیث را ساختهصاند، اینها نیز براي اثبات فضیلت پیامبر ( کرده می

گوید: ... و مسیح  ) در مورد عقاید مسیحیان می1/524» (الملل والنحل«شهرستانی در 
نظیر است و با سایر انبیاء  اي باالتر از این دارد، زیرا او یگانه فرزند و بی ) مرتبه؛(

 ) شد.؛باشد و او باعث بخشوده شدن لغزش آدم ( میغیر قابل مقایسه 
 اند در این مورد از مسیحیان کم نیاورند. آري مسلمانان جاهل و ناآگاه خواسته

) ... و صبعد ذکر حدیث توسل آدم به محمد ( 47در ص » مفاهیم«مؤلف کتاب 
بن تيمية صالح (فهذا يدل عىل أنَّ احلديث عند اگوید:  استشهاد ابن تیمیه به این حدیث می

 لالستشهاد واالعتبار ألنَّ املوضوع أو الباطل ال يستشهد به عند املحدثني) الخ.

کند که  ... این گفته داللت بر این میکند:  چنین ترجمه می 97و مترجم در صفحه 
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تواند براي استشهاد آورده شود، و داراي اعتبار  این حدیث در نزد ابن تیمیه می

تواند مورد استشهاد واقع  باطل در نزد علماي محدثین نمیاست، چون موضوع یا 

 گردد... .

ذکر و  6ص » الرد علی البکري«شیخ االسالم این حدیث را در ابتداي کتابش گویم:  می
گوید: با این حدیث و امثال  داند و می آن را ساختگی و بیشتر شبیه حکایات بنی اسرائیل می

اثبات کرد که قبالً ائمه بیان نکرده باشند و نیز هیچ عبادتی توان هیچ حکم شرعی را  آن نمی
را که صحابه، تابعین و تبع تابعین بر آن نباشند. نباید نتیجه گرفت، مگر افرادي که نسبت به 
طرق احکام شرعی از همه ناآگاهترند و نسبت به مسلک دین از همه گمراهترند، این 

د صحیح و یا حسن و یا حتی با سند ضعیفی که ) با سنَصحدیث را هیچ کسی از پیامبر (
 معتضد داشته باشد، روایت نکرده است.

کند ولی  شیخ االسالم در بیشتر از یکجا این حدیث را موضوع و ساختگی معرفی می
در آنجا که این حدیث و حدیث دیگري را نقل کرده، که مؤلّف کتاب مفاهیم نیز از 

ا قائالن به وحدت وجود بوده است. که البته این دو آنجا نقل قول کرده به علت مباحثه ب
ي کتاب به حال و میزان صحت آن  کند تا مطالعه کننده  حدیث را با سند کامل نقل می

دو روایت پی ببرد زیرا عادت علماء اینگونه است که با نقل سند حدیث آن را به عهده 
شود که محدثان  ل مشاهده میگذراند تا دربارة آن قضاوت کند. به همین دلی خواننده می

بزرگی مثل ابونعیم، خطیب و ... گاهی احادیث ساختگی و یا خیلی ضعیف را نقل 
اند تا اگر مشکل و خللی  کنند و در این کار معذورند چون سند حدیث را ذکر کرده می

 در آن باشد، آن را نیز بیان کرده باشند.
قبل أن يترشف العامل  سول اهللا (ويف احلديث التوسل برگوید:  می 50مؤلف در ص 

بوجوده فيه، وأنَّ املدار يف صحة التوسل عىل أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز 

 .  وجل وأنَّه ال يشرتط كونه حياً يف دار الدنيا) اه
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به در این حدیث که حضرت آدم کند:  چنین ترجمه می 104و مترجم در صفحه 

براي  بیاید توسل جسته است، یعنی مدار اینکه بوجود) قبل از حضرت رسول (

گیرد باید در نزد خداوند  صحت توسل آن است کسی که وسیله و شیخ قرار می

» متوسل به«متعال مقرب و محترم و داراي شأن و منزلت باشد و الزم نیست شفیع 

 در قید حیات و در دنیا باشد.
ی اکتفا نکرده و به استخراج : مؤلف به صحیح شمردن یک حدیث ساختگگویم می

علت حکم آن پرداخته و سپس آن علت را زمان و مکانی مغایر با آن قیاس نموده است 
) وجود داشته باشد به او توسل ص) قبل از اینکه محمد (؛با این توضیح که: آدم (

 باشد. جست و معنی این کار جز جواز توسل به هنگام حیات و قبل و بعد از آن نمی
ه بعدي مؤلف تخصیص پیامبر به این حکم را جایز نشمرده و حکم را به هر در درج

کسی از انبیاء و اولیاء و صالحان که در نزد پروردگار داراي قدر و منزلت رفیع باشد، 
 تسرّي داده است.

کنند و وقتی گمان کردند چنین  و این استدالل کسانی است که به قبور توسل می
) ندیده و ص) جایز است دلیلی براي حصر آن در پیامبر (صتوسلی در مورد پیامبر (

به همه مردگان تسرّي بخشیدند و طلب دعا، شفاعت و سایر عبادات براي سایر مردگان 
مالك صحت توسل این است که » مفاهیم«را نیز جایز شمردند. و به تعبیر مؤلف کتاب 

 و منزلت رفیع باشد. شود در نزد پروردگار داراي قدر آن شخصی که به او توسل می
سازي براي بیان مسایلی است که بعداً بیان  چینی و زمینه و این گفتار مؤلف مقدمه

 کند. می
این جسارت در مورد احکام شرعی را تا پایان قرن سوم هیچ کسی به زبان نرانده 

ظهور کردند که جماعت مشهوري » اخوان الصفا«بود تا اینکه قرامطه باطنی و پیروانشان 
نتیجه و برداشت » مفاهیم«وده و در اوایل قرن چهارم ظهور کردند و سخنان مؤلف ب

همان محصوالتی است که آنان کاشتند، و آنان بودند که بعد از سه قرن چیزهایی را 



   

  41    صل اولف

 مطرح کردند که هیچ کسی قبل از آن نگفته بود.
: اي ) چنین آمده4/21» (اخوان الصفا«در رسالۀ چهل و دوم از مجموعه رسایل 

برادر! بدان که بعضی از مردم از طریق انبیاء، پیامبران، امامان و جانشینان آنان و یا اولیاء 
و صالحان، و یا مالئکه مقرب و از طریق تعظیم و بزرگداشت اینها و عبادتگاههایشان و 

تا آنجا که برایشان ممکن  –اقتداء به آنان، و پیروي از اعمالشان و عمل به وصیتهایشان 
جویند. کسی  به خداوند تقرب می –باشد و در توانشان باشد و اجتهادشان به آن برسد 

که خداوند را آنگونه که شایسته است، شناخته باشد به هیچ کسی غیر از خودش توسل 
 باشد. کند و این مرتبه و درجه عارفان که اولیاء هستند، می نمی

م ناقصی دارد راهی جز انبیاء براي تقرب به خدا ندارد و هر ولی کسی که درك و فه
کس فهم ناقصی نسبت به انبیاء داشته باشد جز از طریق امامانی که جانشینان پیامبرانند 
راهی براي تقرب به خدا ندارد و چنانچه در معرفت این جانشینان و اوصیاء هم نقص 

سفارشات آنان و تمسک به راه و  داشته باشد راهی ندارد به جز تبعیت و پیروي از
روششان و رفتن به مساجد و مشاهدشان و دعاء، نماز، روزه، استغفار، و طلب مغفرت 

و امثال  -که یادآورشان هستند  –ایشان  و رحمت بر سر مزارشان و در برابر مجسمه 
 دیگري از این قبیل ... .

خدا ندارند. و هر کس که  این افراد به غیر از این شیوه راه دیگري براي تقرب به
را عبادت کرده و از طریق یکی از بندگان به خدا تقرب  -هر چه که باشد  –یک چیزي 

 جوید. کند و به خدا تقرب نمی جوید سرانجامش بهتر است از کسی که دینداري نمی می
اخوان الصفا به این طریق شرك را در بین مسلمانان منتشر کرده و در بین جاهالن 

گیرد همه جاهالن را  ان زیادي یافتند و مثل آتشی که درخت خشکیده را فرا میطرفدار
در برگرفت. گروهی از علماء از همان ابتداء با آن مقابله کردند ولی از آنجا که قبالً در 

الصفا از همان  پرستی فراموش شده بود، غایت و نهایت این کار اخوان بین مسلمانان بت
از مدتی همه چیز آشکار شد و علماي قرون چهارم و پنجم با اول روشن نبود ولی بعد 
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 گوید:  آن به مقابله پرداختند. از جمله ابن عقیل حنبلی می
کرد از آن تکالیف منحرف  از آنجا که تکالیف شرعی به جاهالن و اوباش سنگینی می

شده و براي خود شیوه جدیدي وضع کردند و چون در این شیوه جدید مجبور به 
ها و  ت از فرمان کسی نبودند انجام آن برایشان ساده بود مثالً به بزرگداشت مقبرهاطاع

دعاء از مردگان و نوشتن دعا بر سر مزارشان و انداختن پارچه به قصد تبرك بر درخت 
 روي آوردند. –مثل بندگان الت و عزي  –

اند و مبناي آن همان قیاس فاسدي  این شرك اکبري است که مرتکب آن شده
ذکر کرده و از طریق آن توسل به ذات اشخاص را » مفاهیم«باشد که مؤلف کتاب  می

تجویز نموده است و هر وسیله یا راهی که به شرك و یا کفر بیانجامد ممنوع بوده و 
 مقابله با آن و جلوگیري از آن واجب است.

هر کس محبت خدا و رسولش را در سینه داشته باشد از بازگشت به شرك دوران 
 ) آن را از بین برد، بیم و هراس خواهد داشت.صجاهلیت که آن حضرت (

گشوده  »)(توسل قوم یهود به محمد «فصلی را تحت عنوان  51مؤلف در صفحه 

(كانت هيود خيرب تقاتل غطفان و در آن فصل حدیث ابن عباس را ذکر کرده که فرمود: 

لوا إنا نسألك بحق النبي األمي الذي فلام التقوا هزمت هيود، فدعت هيود هبذا الدعاء، وقا

 . ]) اه٢٧ -٢/٢٦» [تفسري القرطبي«وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر الزمان أن تنرصنا عليهم ...) 

گوید: یهود خیبر  ) میابن عباس (کند:  چنین ترجمه می 106و مترجم در ص 

یهود  کردند، وقتیکه به هم رسیدند، قوم با قوم غطفان دعوا داشتند و جنگ می

کردند  خوانند و به درگاه خداوند البه می شکست خوردند و سپس این دعا را می

خواهیم به خاطر آن پیامبرانی  خداوند از شما می...» اللهم نسألک بحق النبی األمی «

اي در آخر زمان او را براي ما بفرستی، ما را بر آنها نصرت بده و  که به ما وعده داده

 غالب گردان... .
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مؤلف با استدالل به اعمال یهود کار عجیب و غریبی انجام داده است، : گویم می
ي ابن عباس نیز نه منبعی ذکر کرده و نه محدثی که آن را صحیح  براي این فرموده

) و 2/263» (المستدرك«شمرده باشد، زیرا کسی را نیافته است. این اثر را حاکم در 
بدالملک بن عنتره و او از پدرش، او از جدش، از ) از ع2/76» (دالیل النبوه«بیهقی در 

اند. حاکم بعد از ذکر این  سعید بن جبیر و سعید از ابن عباس این کالم را نقل کرده
گوید: ضرورت ایجاد کرد این حدیث را در باب تفسیر نقل کنم و حدیث  حدیث می

ار را بکند گوید: هیچ ضرورتی نداشت حاکم این ک می» تلخیص«غریبی است. ذهبی در 
 است.» هالک«و » متروك«زیرا عبدالملک 
گوید سند این حدیث ضعیف است در حالی که  می» الدر المنثور«سیوطی در 

 کند. سیوطی [در آن کتاب] تا آنجا که بتواند از ضعیف شمردن حدیث پرهیز می
گوید:  او می  ي ) ذکر کرده و درباره1/170» (المدخل«خود حاکم نیز عبدالملک را در 

 کند. این شخص احادیث ساختگی از پدرش نقل می
این عبدالملک همان شخصی است که ابن معین، ابن حبان، جوزجانی و ... او را 

از چهار در «دانند، و همان کسی است که حدیث زیر را ساخته است  دروغگو می
باشد که عبارتند از: اسکندریه، عسقالن، قزوین و عبادان و فضل  درهاي بهشت باز می

 ».هاست جده بر اینها مثل فضل بیت اهللا بر سایرخانه
و جاهالن روایات دروغین عبدالملک را ترویج بخشیدند، همان کسانی که میلی به 

ي دروغ  , عاشق و شیفته) نداشته و از صحیح رویگردانند و در مقابلصسخنان پیامبر (
 بازي هستند. و حقه

مجموع «) که یکی از رسایل 300 – 1/299» (التوسل والوسیله«شیخ االسالم در 

: ه(البقر Z+ , - . / 0 *]ي:  گوید: آیه باشد، می می» الفتاوي
89.( 

دادند (که با کمک آن، بر دشمنان  و پیش از این، به خود نوید پیروزى بر کافران مى«
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 .»پیروز گردند)
ي یهود مجاور مدینه مثل بنی قینقاع،  نویسان درباره به اتفاق همه مفسران و سیره

پیمان بودند که  نضیر نازل شد، همان یهودیانی که با اوس و خزرج هم قریظه و بنی بنی
) نیز با هنگام ورود به مدینه با آنان هم پیمان شد ولی آنان بعداً پیمان صپیامبر (

توان ادعا کرد که این آیه در  و پیامبر با آنان محاربه نمود ... پس چگونه میشکستند 
داند  مورد یهودیان خیبر و غطفان نازل شده است؟ این کالم دروغگویی است که نمی

 خوب دروغ بگوید.
گوید: یهود با خواندن این دعا   دهد اینکه می اش را بیشتر نشان می و آنچه دروغگویی

 شدند و این را هیچ کسی به جز این دروغگو نقل نکرده است. بر غطفان پیروز
و بیهقی » الدالیل«) و ابونعیم در 2/333این روایت صحیح و ثابت شده را ابن جریر (

به روایت از یونس ابن  63اش، ص  )، هر سه از ابن اسحاق در سیره2/75» (الدالیل«در 
 اند. بکیر نقل کرده

اند که: در  تاده گوید: مشایخی براي ما روایت کردهیونس گوید: عاصم بن عمر بن ق
شناخت: یهود نیز در بین ما زندگی  ) را نمیصبین عرب کسی از ما بهتر پیامبر (

گفتند:  شد، می کردند که آنها اهل کتاب و ما بت پرست بودیم، و هر وقت منازعه می می
و شما را مانند عاد و إرم  زمان آن رسیده که پیامبري مبعوث شود و ما از او پیروي کرده

) مبعوث شد ما از او پیروي کرده و یهود صکنیم. ولی وقتی محمد ( بکشیم و نابود 

+, *]کفر ورزیدند، خداوند در همین مورد آیه زیر را نازل کرد که: 

        0 / . -Z )89: البقره( . 
 .»دادند و پیش از این، به خود نوید پیروزى بر کافران مى«

حدیث صحیحی است و احادیث زیاد دیگري با همین معنا و مفهوم روایت شده این 
 کنیم. ي کالم بقیه را بازگو نمی که براي پرهیز از اطاله
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یک نابینا به کند که:  ) اشاره میسبه حدیث عثمان بن حنیف ( 52مؤلّف در ص 

 کند. توسل می -در زمان حیات وي  -) صدعاي پیامبر (
» الجامع«)، ترمذي در 4/138» (المسند«گویم: این حدیث را امام احمد در  می

) 1385» (السنن«) و ابن ماجه در 418 – 417» (عمل الیوم واللیله«) و نسائی در 5/569(
) و ... 519و  1/313» (المستدرك«) و حاکم در 9/19» (المعجم الکبیر«و طبرانی در 

 اند. روایت کرده
: عثمان بن عمر از شعبه از ابوجعفر روایت کرده که گفت: از غماره امام احمد گوید

گوید:  بن خزیمه و او از عثمان بن حنیف روایت کرده که ... باز احمد با سند دیگري می
گوید:  روح از شعبه و او از ابوجعفر مدینی روایت کرده که ... و در سند دیگري می

 عفر خطمی روایت کرده که ... .از ابوج –یعنی ابن سلمه  –مؤمل از حماد 
گوید: هشام دستوائی و روح ابن قاسم این حدیث را » عمل الیوم واللیله«نسائی در 

اند: از ابوجعفر عمیر بن یزید بن خراشه از ابوأمامه بن سهل  با سندي دیگر روایت کرده
 از عثمان بن حنیف.

محدثین، احادیثی  این اختالف در سند یکی از علل [ضعف] حدیث بوده، بعضی از
 اند که جاي تأمل است. را به علت وجود این ضعف مردود شمرده

بوده و ایرادي بر » حسن«کنند سندي  سندي که شعبه و حماد روایت را با آن نقل می
آن وارد نیست. و ابوجعفر خطمی که روایات احمد را نقل کرده همان عمیر بن یزید 

معرفی » صدوق«او را شخصی » تقریبال«انصاري خطمی مدنی است و حافظ در 
 کند. می

گروهی نیز قائل به ضعف این حدیثند زیرا ابوجعفر جاي بحث و ایراد دارد. و 
اند به این دلیل که ابوجعفر را شخصی غیر از خطمی  گروهی سند آن را ضعیف دانسته

 کنند. دانند و به رأي ترمذي در این باره استناد می می
ین حدیث چیزي را براي قائالن به جواز توسل به ذات و جاه و با وجود همه اینها، ا
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) و آن هم در صکند زیرا توسل مذکور در آن به دعاي پیامبر ( مقام اشخاص ثابت نمی
باشد، و بیانگر  زمان حیات ایشان صورت گرفته که کامالً مطابق اصول شریعت می

) صبه دعاي پیامبر ( شفاعت مشروع دنیوي است، و مدلول حدیث بیانگر جواز توسل
باشد و این مطلب در روایات دیگري غیر از این  ) میصدر زمان حیات آن حضرت (

پذیرند و جدالی در  خورد و لذا اهل سنت و محدثان آن را می حدیث نیز به چشم می
مورد آن صورت نپذیرفته و معنی حدیث واضح است. و هر کس گمان کند این حدیث 

است باید از خودش بپرسد: چگونه و چرا هیچکدام از صحابه و بیانگر توسل به ذات 
) و نه بعد از وفاتشان به ذات وي صیا سایر مسلمانان نابینا نه در زمان حیات پیامبر (

) بوده صتوسل نجستند تا شفا یابند؟ پس باید نتیجه گرفت که توسل به دعاي پیامبر (
وص آن نابینا بوده و یکی از و نه به ذات پاکش، و این حدیث [این توسل] مخص

 باشد. ) میصمعجزات پیامبر (
) بل قد استعمل بعض الصحابة هذه (وليس هذا خاصاً بحياته (گوید:  سپس مؤلف می

=) ).الصيغة من التوسل بعد وفاته (

) مخصوص زمان حیاتشان نبوده و توسل به این شیوه به پیامبر اکرم (معنی: 

شیوه به او توسل  ) نیز به همینوفات آن حضرت ( بلکه بعضی از صحابه بعد از

 اند. کرده
کند که در آن عثمان بن حنیف مردي را که براي  اي استدالل می سپس مؤلف به قصه

پیامبر توسل به پروردگارا! با دهد که بگوید:  قضاي حاجتی نزد او آمده، آموزش می

)آورم. اي محمد!  نمایم و به تو روي می است از تو مسألت می ) که پیامبر رحمت

آورم که حاجتم را برآورده سازد. و بعد  من با توسل به تو به پروردگارت روي می

 آن مرد همین کار را کرد و عثمان حاجتش را برآورد.  . از آن حاجت خود را بگوید ...
 این نقل مختصري از روایت طبرانی بود.
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 اند.  حافظ طبرانی و حافظ ابوعبداهللا مقدسی این قصه را صحیح شمردهمؤلف گوید: 

: مؤلف در اینجا چشم بر حقایق بسته و روایات صحیح را پوشانده و امر را گویم می
 بر غیر پیروانش مشتبه کرده است.

طبرانی هرگز این قصه را صحیح نشمرده و چنانچه کالم طبرانی را سالم و بدون 
شد. مؤلف با انتساب صحیح شمردن قصه به  کرد باعث این التباس نمی میتحریف نقل 

دارد که ببینند آیا مؤلف صادق و  ها را از تتبع گفتارش باز می اشخاص ثقه خیلی
راستگوست و یا از شخصیت این محدثان در جهت نشر و ترویج خرافات سوءاستفاده 

 کند؟ می
جز شبیب بن سعید مکی این قصه را  گوید: کسی ) می1/184» (الصغیر«طبرانی در 

کند که شبیب شخصی ثقه است و فرزندش با سند زیر از او  نقل از روح بن قاسم نمی
کند: احمد بن شبیب از پدرش از یونس بن یزید أیلی. و این حدیث را  نقل حدیث می

کند و  شعبه از ابوجعفر خطمی که اسمش عمیر بن یزید و شخصی ثقه است نقل می
 بن عمر بن فارس به تنهایی آن را از شعبه نقل کرده و حدیث صحیح است.عثمان 

باشد  ) میصبه این ترتیب روشن شد که طبرانی حدیث سابق را که حدیث پیامبر (
صحیح شمرده ولی به هیچ وجه متعرض قصه نشده تا آن را تصحیح و یا تضعیف 

وعی ضعف آن قصه را بیان به ن...» از روح بن قاسم کسی جز «گرداند، بلکه با گفتن 
 کرده است.

) با سند زیر نقل 9/17/18» (الکبیر«و » الصغیر«طبرانی این قصه را در دو کتابش: 
کرده است: طبرانی از شیخش طاهر بن عیسی بن قیرس مصري تمیمی، از أصبع بن 
فرج از عبداهللا بن وهب از شبیب بن سعید مکی از روح بن قاسم از ابوجعفر خطمی 

کنید در این سند روایت عبداهللا بن وهب از شبیب بن  همچنانکه مالحظه می مدنی.
خورد که سند ناپسندي است و در ناپسند بودن این سند بین علماي  سعید به چشم می

» الکامل فی ضعفاء الرجال«اهل حدیث هیچ اختالفی وجود ندارد. ابن عدي در 
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 کند. را روایت می 1منکري گوید: ابن وهب از او [شبیب] احادیث ) می4/1347(
افزاید: شاید شبیب براي تجارت به مصر رفته و از حفظ روایاتی را براي  سپس می

ابن وهب بازگو کرده و او نوشته که در ایـن کار دچار اشتباه و توهماتی شده است که 
 از روي تعمد نبوده است. –إن شاء اهللا  –

باشد و هیچ جاي استدالل به  ز منکر میمدار این قصه بر این سند بوده و متن آن نی
کند اینکه:  قصه منکر وجود ندارد و آنچه که منکر بودن این قصه را بیان و تشدید می

) همین حدیث را بدون 170» (عمل الیوم واللیله«) و ابن سنی در 527 – 1/526حاکم (
بن قاسم از ي مذکور از طریق احمد بن شبیب بن سعید از أُبی از روح  اشاره به قصه

ابوجعفر مدنی خطمی از ابوأمامه بن سهل بن حنیف از عمویش عثمان بن حنیف 
 اند. روایت کرده

تر است زیرا احمد بن شبیب آن را از پدرش  و این روایت حاکم و سایرین صحیح
گوید: روایاتی را که فرزندش  در ترجمۀ شبیب می» التقریب«روایت کرده و حافظ در 

 اند جاي ایراد و اشکال [در سند] ندارند. ب از او نقل کردهاحمد و یا ابن وه
احمد بن شبیب راوي مخصوص پدرش بوده و این حدیث ابن وهب را از همان 
طریق و با همان سندي نقل کرده که او روایت نموده است، ولی بحثی از داستان مذکور 

بودن آن را نشان  نکرده و این داستان را فقط ابن وهب نقل نموده که این امر منکر
باشد منکر  دهد، و از طرف دیگر چون مخالف روایت احمد بن شبیب از پدرش می می

 سازد. شود تا جایی که امکان دروغ و ساختگی بودن آن را ممکن می بودن آن تشدید می
به این ترتیب روشن گردید که حدیث استشهادي مؤلّف یا منکر است و یا ساختگی، 

ثبات این مطلب ذکر کردیم روشن و واضح بود، و براي کسی که و دالیلی که براي ا
خداوند چشم بصیرتش را باز کرده باشد، کافی است، ولی هر کس خداوند او را به 

 ضاللت گرفتار بسازد راه رهایی نخواهد داشت.
                                           

 حديث ضعيف است.يكی از انواع  -١
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و جاي تعجب دارد که مؤلف کتاب مفاهیم احادیث منکر و واهی را بیشتر از 
د، در حالی که جا داشت احادیث ساختگی را از مقام شامخ احادیث صحیح دوست دار

 نبوت دور گردانده و از انتساب اخبار واهی و نشر و ترویج آن جلوگیري کند.
گوید: در  ) می212(ص » تیسیر العزیز الحمید«عالوه بر این، سلیمان بن عبداهللا در 

التش ثابت نشده سند طبرانی طاهر بن عیسی وجود دارد که شخصی مجهول بوده و عد
شود، بنابراین  است، همچنانکه ذهبی او را ذکر ولی متعرض جرح و یا تعدیل او نمی

احتجاج به اخبار این شخص مخصوصاً در صورت مخالفت آن اخبار با نصوص قرآن و 
 باشد. سنّت جایز نمی

عن  علم من شكا إليه إبطاء اخلليفة«(إنَّ عثامن بن حنيف گوید:  می 54مؤلف در صفحه 

 . ) اه) والنداء له، مستغيثا به بعد وفاته قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه: التوسل بالنبي (

... عثمان بن حنیف ... به آن مرد که کند:  چنین ترجمه می 108و مترجم در صفحه 

کند، این دعا را [تعلیم داد] که در  از دست خلیفه شکایت داشت که به او توجه نمی

) شده است و پیامبر را مورد خطاب قرار داده که به فریادش پیامبر (آن توسل به 

 برسد و در نزد خدا شفاعت نماید، بعد از وفات پیامبر بود ... .
شکند و هر آنچه را تا  : این کالم مؤلف کمر مؤمن را خم و پشت او را میگویم می

مفاهیم این مطلب را به کردم مؤلف  دهد. هیچ وقت فکر نمی به حال گفته بود، به باد می
پایه و  صراحت بگوید و به قلم بکشد. خواندن مردگان و درخواست کمک از آنان، بی

مخالف دین اسالم بوده و با اعمال مردم عصر جاهلیت تطابق کامل دارد زیرا آنها نیز 
قرآن  بردند. آیا این افراد ها به انبیاء و صالحان مرده پناه می براي رفع بالها و دفع مصیبت

 خوانند؟!! را نمی

[     ̧¶ µ ´ ³ ²   ±           ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ §
 Ç Æ  Å ÄÃ Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
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  Ê É         ÈZ  :57 – 56(اإلسراء(. 
توانند  پندارید، بخوانید! آنها نه مى بگو: کسانى را که غیر از خدا (معبود خود) مى«

تغییرى در آن ایجاد کنند. کسانى را که آنان مشکلى را از شما برطرف سازند، و نه 
اى هر چه  جویند، وسیله اى (براى تقرب) به پروردگارشان مى خوانند، خودشان وسیله مى

چرا که عذاب پروردگارت،  ؛ترسند و از عذاب او مى ؛و به رحمت او امیدوارند ؛نزدیکتر
 .»همواره در خور پرهیز و وحشت است

خوانند  همه کسانی را که غیر از خدا چیز دیگري را میاین آیات بصورت عام کار 
هایی  اسم موصول بوده و اسامی موصول یکی از صیغه» الذین«ي  شمارد، کلمه مردود می

رسانند همچنانکه علماي اصولی و نحوي در کتب خود به این  هستند که عمومیت را می
شود که غیر خدا هستند و  یشامل همه کسانی م» الذین«اند، بنابراین  مطلب اشاره کرده

شوند و همه انبیاء و صالحان و غیر آنان از  مورد دعا و طلب و درخواست واقع می
گیرد و در یک کالم درخواست کمک، یاري و طلب،  جمله مالئکه و جنیان را در بر می

ها از هیچ چیز و هیچ کسی از جمله این نیکان و صالحان و  دفع بالها و رفع نیازمندي
باشد و مشروعیت نداشته، و همان پیروي از مردم مشرك و اهل جاهلیت  اء جایز نمیانبی
 باشد.  می

انبیاء و صالحان بعد از مرگشان قدرت جلب منفعت و دفع مضرّت براي خویشتن را 
ندارند چه برسد به دیگران. این افراد ادعاي پیروي از پیامبران را دارند ولی دینداري 

 طلبند!! یباطل و جاهالنه را م
گوید:  اش بر ابن جرجیس می از ردیه 24شیخ عبدالرحمن بن حسن در صفحه 

Z Y X W V U T S R Q  P O ]  ]خداوند فرموده: 

 b  a ` _  ̂]\Z  :21 – 20(النحل(. 
بلکه خودشان هم  ؛کنند خوانند، چیزى را خلق نمى معبودهایى را که غیر از خدا مى«
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دانند در چه زمانى  و نمى ؛هستند که هرگز استعداد حیات ندارندآنها مردگانى . مخلوقند
 ».شوند محشور مى

در مورد بتها  –کنند  خردان گمان می چنانکه بی -دهد: این آیه  و چنین توضیح می
رود، به عالوه مرگ براي بتهایی که از  جز در مورد عقالء بکار نمی» الذین«نیست زیرا 

شوند موضوعیت ندارد زیرا آنها زنده نیستند تا مرگ به  سنگ و چوب ساخته می
سراغشان بیاید و مبعوث شدن آنها در قیامت معقول نیست تا خدا علم به آن را از آنان 

تنها در مورد کسانی استعمال   ba`_^Z]رت نفی کند و عبا
شوند. به عالوه درك و شعور کردن براي  میرند و بعد مبعوث می شود که می می

کنند و هر کسی که به زبان عربی آشنا باشد این حقایق را  موجوداتی است که تعقل می
 داند. می

کرده که گفته اي استدالل  زده به استدالل فاسد مؤلف برگردیم که به کالم مصیبت
 آورم. است: اي محمد! من با توجه به تو به پروردگارم روي می

کند؟ آیا  این کالم، بعد از آنکه بطالن خودش هم ثابت شده، چه چیزي را ثابت می
جایز است به روایات منکر و باطل استدالل کنیم؟ و اگر هم با تنزّل این خبر را بپذیریم 

 باز هم جا دارد بپرسیم: 
) بعد از وفاتشان صدر تشهد براي نداي پیامبر ( (السالم عليك أهيا النبي)آیا  اوالً:

)، تا با تمکین این منزلت حقوق آن صباشد و یا براي استحضار منزلت پیامبر ( می
حضرت که عبارتند از: بزرگداشت ایشان و یاري و نصرت راهشان، بهتر اداء گردد. و 

) بعد از صخوانند آن را مجوز نداي پیامبر ( میهیچ یک از علمایی که این تشهد را 
 دانند. وفاتش نمی

و این اثر روایت شده و به شدت منکر نیز همین گونه است و نداي پیامبر براي 
استحضار منزلت ایشان بوده و این نوع ندا در فن معانی و بیان بطور مفصل توضیح داده 

 شده است.
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در  –ان توجه و التفات مصیبت زده به پیامبر ثانیاً: نهایت این اثر منکر و ضعیف بی
بوده و بحثی از خواندن مردگان نکرده و توجه به مخلوقات درخواست  –هنگام دعا 

است از طریق آنها، و نه از خود آنها، و بین این دو مسأله تفاوت بزرگی است، زیرا در 
خواست از پیامبر آید، ولی در توجه به پیامبر و درخواست از خدا خلوص دعا فراهم می

آیند، و در دعا، که نوعی عبادت  خواستن چیزي است که ایشان از عهده آن بر نمی
 شود. است، با خدا شریک قرار داده می

ثالثاً: آیا این دعا که باعث رفع بال و دفع مصیبت و ایجاد گشایش است بر امت 
؟! مسلمانان در عهد اند مخفی مانده و لذا به هنگام مصیبت و سختی از آن بهره نبرده

) صعمر دچار قحطی شده و به عباس (دعاي عباس) پناه بردند در حالی که پیامبر (
هایی شدند و بعد از آن رنج  در جوارشان مدفون بود. و در زمان عثمان و علی دچار فتنه
 و محنتهایی چشیدند ولی چرا این دعا را استعمال نکردند؟!

مع الرجل أنَّ حاجته قضيت بسبب كالم عثامن  (وملا ظنگوید:  می 54مؤلف در ص 

اخلليفة بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن، وحدثه باحلديث الذي سمعه وشهده، ليثبت له أنَّ حجته إنام 

  . ، وندائه له واستغاثته به] اهقضيت بتوسله به 

و هنگامیکه آن مرد فکر : کند چنین ترجمه می 109و  108و مترجم در صفحات 

کرد که عثمان بن حنیف درباره او با عثمان بن عفان صحبت کرده و سفارش او  می

را نموده است به این خاطر بود که خلیفه او را راه داد و نیازش را برآورده نمود، 

ام و داستان را برایش بازگو کرد تا  عثمان بن حنیف گفت من با خلیفه صحبت نکرده

مبر و استغاثه از او و ندا کردن او برآورده غیاز او بواسطه توسل به پیبفهمد که ن

 ام. شده است، و قسم مغلظ خورد که من درباره شما با خلیفه هیچ نگفته
: این کالم مؤلف اتهام و افترایی است که به صحابی جلیل القدري که در گویم می

ظن هر کالمی به دروغ  بدر شرکت نموده، بسته و سخنی است براساس ظن و گمان، و
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 نزدیکتر است. و جسارتی است پشت سر جسارت.
اند و تصحیح  در ابتدا گفت: این قصه صحیح بوده و طبرانی و مقدسی صحیح شمرده

آنان را به نقل از منذري، هیثمی و غیره ذکر کرد و ما بیان کردیم که کالم طبرانی را 
صحیح شمرده بود و نه قصه را.  تحریف کرده بود زیرا طبرانی حدیث داخل قصه را

 @DCBA]شود:  آیاي موهاي مؤلف مفاهیم با این افتراءات سیخ نمی

 EZ  :105(النحل(.  
(آرى،) دروغگویان واقعى  ؛بندند که به آیات خدا ایمان ندارند تنها کسانى دروغ مى«

 .»آنها هستند

عن  گوید: می .») يف املرض والشدائدالتوسل به (« تحت عنوان 67مؤلف در ص 

فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب  مقال: كنا عند عبد اهللا بن عمر  1اهليثم بن [حنش]

 الناس إليك. فقال: يا حممد! فكأنام نشط من عقال.

لٍ عند ابن عباس  جُ لُ رَ جْ فقال له ابن عباس: اذكر أحب  مو عن جماهد قال: خدرت رِ

 . ثم قال: فهذا توسل يف صوره النداء).اه ) فذهب خدره،الناس إليك. فقال: حممد (

گوید: در  نس میابن هیثم بن خ: چنین ترجمه کرده است 133و مترجم در صفحه 

که پایش سست شد [خوابید]، مردي گفت اي عبداهللا کسی نزد عبداهللا بن عمر بودیم 

مثل اینکه از بند و زنجیر » یا محمد«همه دوستتر داري یاد کن، او هم گفت  که از

 رهایی یافته است.

و از مجاهد روایت شده است در نزد ابن عباس پاي مردي سست گردید، ابن 

 محمد«عباس به او گفت یاد کن از کسی که از تمام مردم دوستترش داري، او گفت 

 و سستی پایش از بین رفت.» ص

                                           
 در كتاب مفاهيم (حنش) به (خنس) حتريف شده است. -١
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آورده است که » الکلم الطیب«در کتاب  165، صفحه 47ن تیمیه در فصل شیخ اب

 این توسل به صورت ندا آمده است.
 کنیم. گویم: این کالم نویسنده را در دو زمینه روایی و درایی بررسی می می

به شماره » عمل الیوم واللیله«الف) بررسی روایی احادیث: خبر اول را ابن سنی در 
کند: محمد بن خالد از محمد برذعی از حاجب بن سلیمان از محمد  چنین نقل می 170

بن مصعب از اسرائیل بن ابواسحاق از هیثم بن حنش روایت کرده که ... و این سند 
 نهایت ضعیف است و علل ضعف آن عبارتند از:  بی

ضعف بودن محمد بن مصعب قرقسانی. ابن معین گوید: از اصحاب حدیث  -1
 ن غافل بوده است، نسائی و ابوحاتم رازي گویند: ضعیف است.نبوده و نسبت به آ

گفت، و احادیث مرسل را به  ابن حبان گوید: این شخص اسانید را جابجا می
کرد، و احتجاج به حدیثش جایز نیست. اسماعیلی گوید:  صورت مرفوع روایت می

 کرد. ضعیف است. خطیب گوید: اشتباهاتش زیاد است زیرا از حفظ نقل می
حمد گوید: ایرادي بر او نیست. ابن عدي نیز همین را گفته، و ابن قانع که اهل ا

شود  تساهل است او را توثیق کرده. در یک جمع بندي ضعف راوي مشخّص می
 اند. همچنانکه علماء بیان کرده

) 88(ص » الکفایه فی علوم الروایه«مجهول بودن هیثم بن حنش. خطیب در  -2
شود که نه به طلب علم  لماي حدیث بر کسی اطالق میگوید: مجهول در نزد ع

(حدیث) مشهور باشد و نه علماء او را بشناسند و نه حدیثش جز یک طریق روایی 
مر، جبار طایی، عبداهللا بن أغر همدانی و هیثم بن حنش ...  داشته باشد، مثل عمرو ذي

 .که از این افراد به جز ابواسحاق سبیعی کس دیگري نقل نکرده است
از یک  1ابواسحاق سبیعی مدلس است و در این سند نیز به صورت معنعن -3

                                           
به صورت معنعن روايت كردن يكی از عاليم تدليس است به اين معنی كه راوی نوع اخـذ و حتمـل حـديث از راوی قبـل از  -١

 گويد: عن فالن ... . مرتجم. كند و مثالً می خود را بيان نمی
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 کند. شخص مجهول حدیث را روایت می
ابواسحاق دچار عارضه اختالط بوده است و همین حدیث را یکبار از أبوشعبه  -4

کند و این یک نوع اضطراب  (یا أبوسعید) و بار دیگر از عبدالرحمن بن سعد روایت می
 شود. یث با این عارضه مردود شمرده میاست که حد

ترین حدیثی که در این باره روایت شده و در عین حال تدلیس ابواسحاق را  صحیح
) روایت نموده و 964» (ادب المفرد«دهد روایتی است که بخاري در  نیز نشان می

حس  گوید: ابونعیم از سفیان از عبدالرحمن بن سعد روایت کرده که: پاي ابن عمر بی می
ترین شخص را بر زبان بیاور. و او گفت:  شده و خوابید، مردي به او گفت: اسم محبوب

 ).صمحمد (
 تر بوده و حاوي فوایدي است:  این روایت از همه روایات این باب صحیح

دهیم در  اول: ابن عمر محمد را بدون حرف ندا گفت و همچنانکه بعداً توضیح می
گفتند تا بهتر آن  را هم می» یا«همراه ذکر اسم محبوب بین عرب شایع بوده که به 

شخص را در ذهن استحضار کنند و گرفتگی پایشان رفع شود. ابن عمر از استعمال یاي 
 نداء پرهیز کرد زیرا استعمال آن محذوریت شرعی داشت.

) را بر زبان آورده و او محبوبترین مردم در نزد او صدوم: اینکه او اسم پیامبر (
شود مگر اینکه رسول خدا  ه، مطلب صحیحی است زیرا ایمان اشخاص کامل نمیبود

) را از پدر و مادر، فرزند و همه مردم و بلکه از خودشان نیز بیشتر دوست داشته ص(
 باشند.

سوم: سفیان از حفاظ قابل اعتماد است و نقل این خبر از ابواسحاق توسط ایشان 
 غیر آن اشتباه و مردود است.دهد که این روایت صحیح و  نشان می

) 169» (عمل الیوم واللیله«خبر دومی را که مؤلف مفاهیم نقل کرده بود، ابن سنی در 
باشد.  خورد که متهم به کذب می نقل کرده و غیاث بن ابراهیم در سند آن به چشم می

) صابن معین گوید: کذاب و خبیث است و در الفاظ این حدیث (یا) بر سر محمد (
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 کند. یامده، بنابراین سخن مؤلف را اثبات نمیدر ن
گوییم غایت امر اثبات ذکر نام محبوب  ب) بررسی درایی حدیث: به مؤلف می

توسط شخص پا خوابیده است، و اصالً طلب حاجت از او در روایت نیست، و نه 
خورد، و  اي براي رفع خوابیدگی پا شده، و نه توسلی در آن به چشم می محبوب واسطه

بات استغاثه و توسل با این الفاظ به معنی این است که هر کس نام محبوب خود را بر اث
 زبان براند به او توسل جسته و استغاثه نموده و این کالم باطلی است.

پس مراد مؤلف از این گفته چیست که: اگر یک کافر اسم حبیب خود را بگوید 
است؟ و آیا خداوند متعال که  گردد؟ آیا این هم توسل خوابیدگی پاهایش برطرف می

سازد این وسیله را هم که کافر است،  ها را برطرف می بیماریها و خوابیدگی (گرفتگی)
 کند؟ قبول می

این مداواي تجربی در نزد عرب جاهلی قبل از اسالم معروف بوده و در توضیح آن 
ن را در اندازد و خو گفته شده: ذکر محبوب حرارت غریزي را در بدن به جریان می

گردد و  شود و گرفتگی رفع می رگها به حرکت درآورده، باعث تحریک اعصاب می
 ي اسالمی در این باره وجود دارد:  اشعار زیادي از دورة جاهلی و نیز از دوره

 شاعر گوید: 
رت      ــدَ لُــه خَ جْ  صــبُّ حمــبُّ إذا مــا رِ

 

ر  ـــدَ ـــذهب اخلَ ـــى ي ) حت ـــةَ بَيْشَ  أد (كُ
 

زند تا خوابیدگی  پایش سست شود و بخوابد، کبیشه را صدا میعاشق دلباخته وقتی 
 پایش مرتفع گردد.

ـــا      ـــذِ هلُ الُ أمْ ـــزَ ـــيل ال يَ ـــىل أنَّ رج  ع
 

ـــري  ـــكِ يف فك ـــى أُجيْلَ ـــا حت ـــيامً هب  مق
 

 آورم. یابد تا اینکه تو را به یاد می سستی پایم همچنان ادامه می
 و کُثیر گوید: 

ـــتفي      ـــكِ اش ـــيل ذكرتُ لَتْ رج ـــذَ  إذا مَ
 

لٍ هبــــا فيهــــون  ــــذْ  بــــدعواك مــــن مَ
 

وقتی پایم سست شد تو را یاد کردم و با خواندن تو سستی پایم مرتفع شده و 
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 آرامش یافت.
 و جمیل در خطاب به بثینه گوید: 

ـــيْ      تَقِ لْ ـــني نَ ةٌ ح ـــرَّ ـــيْ قُ يْنِ ـــتِ لعَ  وأن
 

يْني إذا   كِ يَشـــفِ ـــرُ رتْ رجـــيلوذِكْ ـــدَ  خَ
 

 دهد. کنم روشنی چشم منی و یاد تو سستی پایم را شفا می هر وقت از تو دیدار می
 و زنی گوید: 

ـعبٍ      صْ  إذا خدرت رجيل دعـوتُ ابـنَ مُ
 

هـــا  ـــىلَ فتورَ ـــدَ اهللاِ أجْ : عب ـــإنْ قلـــتُ  ف
 

گفتم سستی از پایم » عبداهللا«خوانم، همینکه  وقتی پایم سست شود ابن مصعب را می
 شود. دور می

 و موصلی گوید: 
تْ  ــرَ ثَ ــا عَ ــيل وم تْ رج رَ ــدَ ــا خَ  واهللاِ م

 

رُ   هبَ اخلــــدَ ــــذْ ــــكِ حتــــى يَ  إالَّ ذكرتُ
 

سوگند به خدا، پایم سست نشد و آسیب ندید مگر اینکه تو را یاد کردم تا سستی از 
 آن دور شد.

 گوید:  و ولید بن یزید می
ـــــى       نَّ عَ ـــــاً مُ لِف ـــــائامً كَ ـــــي ه  أثيب

 

ــــلٌ دَعــــاكِ إذا   رتْ لــــه رجْ ــــدَ  خَ

1 
 

اي که هر وقت پایش سست  (اي معشوقه!) نظري کن به عاشق دلباخته و گرفتار شده
 شود تو را بخواند.

 و اشعار دیگري از این قبیل.
توسل  –که زن و مردانند  –هایشان  توان گفت: این اشخاص به معشوقه آیا می

 شان مورد قبول واقع شده است؟!! اند و درخواستشان برآورده و وسیله جسته
احادیثی  و=.)»النبي (التوسل بغري «گشاید:  عنوان جدیدي می 68مؤلف در صفحه 

کند. و حافظ هیثمی این احادیث را در یک  ) نقل می10/132را از مجمع الزواید هیثمی (

                                           
 .٣٢١ – ٢/٣٢٠بلوغ اإلرب:  -١
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باب تحت عنوان (آنچه به هنگام گم شدن حیوانات و اشیاء و یا یاري خواستن خوانده 
 آورد که این باب را در ضمن ابواب دعاهاي سفر ثبت کرده است. شود) می می

این باب گذاشته میزان فهم عالی خود از نصوص را بیان هیثمی با عنوانی که براي 
براي این باب بیانگر عدم )» صتوسل به غیر پیامبر («کرده است، ولی گذاشتن عنوان 

 پردازیم. باشد که در ادامه به طور مفصل به آن می درك و فهم نصوص می
ن عتبه (عگوید:  کند از جمله می مؤلف تحت این عنوان به چند حدیث استدالل می

إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس هبا أنيس «قال:  بن غزوان عن نبي اهللا 

رواه الطرباين ورجاله » ... فليقل يا عباد اهللا أعينوين، فإنَّ هللا عباداً ال نراهم. وقد جرب ذلك

 وثقوا عىل ضعف يف بعضهم إالَّ أن يزيد بن عىل مل يدرك عتبه) انتهى كالمه.

عتبه بن غزوان از پیامبر روایت کرده کند:  چنین ترجمه می 133و مترجم در صفحه 

است: اگر یکی از شما در جایی چیزي را گم کرد و در آنجا غریب باشی و دوست 

اهللا أعینونی  یا عباد«و همراهی سراغ نداشته و خواستی به شما کمکی بشود، بگو 

خدا به کمک برسید، همانا خداوند بندگانی دارد اي بندگان ». نراهم هللا عباداً ال فإنَّ

بینیم و این کار تجربه شده ... . این روایت را طبرانی نقل کرده و  که ما آنها را نمی

اند، [به عالوه] یزید  رجال آن با وجود ضعفی که در بعضی از آنهاست، توثیق شده

 بن علی، عتبه را ندیده است.
 باشد. می این حدیث از چند زاویه قابل نقد

را داخل گیومه و =(وقد جرب ذلك)تحریفهاي مؤلف در حدیث: از جمله عبارت  -1

) نقل کرده در حالی که این عبارت از طرف بعضی از راویان صبه عنوان کالم پیامبر (
متأخر به متن منقول اضافه شده است. همچنین به جاي زید بن علی، یزید بن علی 

 عجم طبرانی نیز زید آمده است.نوشته که اشتباه بوده و در م
) از طریق احمد بن یحیی از 17/117» (المعجم الکبیر«این حدیث را طبرانی در  -2
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عبدالرحمن بن شریک از أبی از عبداهللا بن عیسی از زید بن علی از عتبه بن غزوان به 
 صورت مرفوع روایت کرده است.

ث را طبرانی با سند منقطع نقل گوید: این حدی می» نتایج األفکار«حافظ ابن حجر در 
 شود عالوه بر انقطاع سند، دو نقص دیگر هم دارد:  کرده است. و گفته می

اول: وجود عبدالرحمن بن شریک، ابوحاتم گوید: احادیثش واهی است، و ابن حبان 
کند. این دو قول را ابن  گوید: گاهی اشتباه می ي ثقات ذکر کرده و می او را در زمره

 نقل کرده است.» هذیب التهذیبت«حجر در 
دوم: وجود شریک پدر عبدالرحمن، که همان ابن عبداهللا نخعی، قاضی مشهور، 

کند و از زمانی که قاضی  باشد. حافظ در تقریب گوید: صدوق است، زیاد اشتباه می می
اش دچار تغییر گردید، عادل، فاضل و عابد و بر مبتدعان سختگیر بوده  کوفه شد حافظه

 است.
برد: انقطاع سند، ضعف عبدالرحمن، و  بنابراین سند این حدیث از سه آفت رنج می

 توان سند آن را ضعیف شمرد. ضعف شریک، پس بطور یقینی می
إنَّ هللاِّ مالئكة [يف األرض]، «قال:  وعن ابن عباس أن رسول اهللا گوید:  و باز مؤلف می

سو احلفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فالة فليناد: 

 ».جممع الزوائد«نقله عن   رواه الطرباين ورجاله ثقات. اه». أعينوين يا عباد اهللا!

یت کرده مبر رواغابن عباس از پی: کند چنین ترجمه می 133و مترجم در صفحه 

خداوند متعال به غیر از کرام الکاتبین مالئکه در زمین دارد همه چیز را  ااست: همان

اگر در  ،نویسند ریزند، می کنند، حتی برگ درختان که از درخت می یادداشت می

به فریادم » اهللا أعینونی یا عباد«زمین دردي یا رنجشی براي شما پیش آید فریاد کنید 

 ].روایت کرده است ا. [طبرانیبرسید اي بندگان خد

این اثر را بزار روایت کرده است و احتماالً » مجمع الزواید«: در یک نسخه از گویم می
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آورده و هیثمی » البحر الزخار«همان صواب باشد زیرا این اثر ابن عباس را بزار در 
گوید: این اثر را موسی بن اسحاق از منجاب  ) گوید: بزار می34 – 4/33» (کشف األستار«در

بن حارث از حاتم بن اسماعیل از أسامه بن زید از أبان بن صالح از مجاهد از ابن عباس 
 ) فرمودند: بعد همین اثر را آورده است.صروایت کرده که پیامبر (

) نقل شده است. صامبر (بزار گوید: این روایت با این الفاظ تنها با همین سند از پی
 و این جاي تأمل دارد: 

اسامه بن زید همان لیثی مدنی بوده که بعضی او را عادل دانسته، و بعضی قائل  -1
به جرح او هستند. احمد بن حنبل گوید: روایت أثرم از او معتبر نیست. عبداهللا بن احمد 

اب داد: اگر در به پدرش گفت: به نظر من احادیث اسامه حسن هستند، احمد جو
بري، یحیی بن سعید، اسامه را تضعیف  احادیثش تدبر کنی به منکر بودن آن پی می

شود ولی شایستگی احتجاج بدانها را ندارند،  کرده، ابوحاتم گوید: احادیثش نوشته می
گوید:  دهد: یحیی می نسایی گوید: قوي نیست. برقی گوید: از ضعفاء است، و ادامه می

 است.احادیثش منکر 
توان به موارد زیر اشاره کرد: ابن معین در روایتی که أبویعلی  در توثیق اسامه می

روایت کرده، و نیز در روایت عباس از ابن معین او را توثیق کرده، و بنابر روایت دارمی 

. و ابن عدي از ابن معین پیروي کرده، 1از ابن معین آمده که ایرادي بر او نیست
یرادي ندارند. و ابن شاهین او را توثیق کرده، ابن حبان بعد از توثیق گوید: احادیثش ا می
 کند. افزاید: و اشتباه هم می می

به  -برد که احادیث منقول توسط اسامه  هر کسی در این اقوال تدبر نماید، پی می
مردودند ولی چنانچه همان احادیث با سند دیگري نیز روایت شوند مورد  -تنهایی 

همین حدیث یکی از احادیثی است که أسامه به تنهایی آن را از ابن عباس قبولند، و 

                                           
 ».ليس به بأس«ترمجه اصطالح:  -١
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 روایت کرده است.
حافظ در مورد حاتم بن اسماعیل که حدیث را از أسامه بن زید نقل کرده،  -2

نویسد صحیح، و خودش شخصی صدوق بوده که گاهی به وهم و  گوید: آنچه می می
 پندار گرفتار شده است.

گوید: جعفر بن عون برعکس حاتم بن اسماعیل این  لبانی میشیخ ناصرالدین أ
شعب «حدیث را به عنوان یک اثر از ابن عباس نقل کرده است که بیهقی آن را در 

تر است، گرچه هر دو  ) نقل کرده است. جعفر بن عون از حاتم موثق2/455/1» (االیمان
اند، ولی  یث روایت کردهاز رجالی هستند که شیخین (بخاري و مسلم) از طریق آنها حد

هیچ عالمی جعفر را تضعیف نکرده، و هیچ جرحی در مورد او وارد نشده، در حالی که 
اند، از جمله: نسایی در مورد او گوید: قوي  بعضی از علماء ایراداتی به حاتم وارد کرده

شده، به همین دلیل حافظ در مورد  نیست، و در مورد او گفته شده که دچار غفلت می
کند صحیح، و خودش شخص صدوقی است که  اتم گفته: آنچه را نوشته و ثبت میح

 شود. ولی در مورد جعفر گفته: صدوق است. گاهی به وهم و پندار دچار می
گویم: به نظر من حدیث معلول است، و علت [ضعف] آن وجود  به همن دلیل می
 حدیث مخالف است.

و حدیثی را که یک راوي با حافظه این حدیث را أسامه به تنهایی نقل کرده  -3

شود، مگر اینکه با اصول  نامیده می 1روایت کرده باشد منکر -به تنهایی  -ضعیف 
 صریح و صحیحی تأیید و تقویت شود.

حافظ ابن حجر گوید: سند این حدیث حسن ولی خود حدیث به شدت غریب 
نوشته است. و بدیهی ) 5/151» (األذکار«است، و این مطلب را ابن عالن در شرحش بر 

 ي حسن بودن حدیث نیست. است سند حسن الزاماً نشان دهنده
و این حدیث صرفنظر از ضعفی که دارد بر درخواست و نداي مردگان داللتی ندارد، 

                                           
 يكی از اقسام حديث ضعيف است. -١
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شنوند و به  دهند و مالئکه کالمشان را می بلکه صراحت دارد بر اینکه مالئکه را ندا می
درخواستشان هستند، زیرا مالئکه زنده بوده و قدرت  ي إذن پروردگار قادر به اجابه

به این آثار و روایات  1راهنمایی راه گم کرده را دارند، و هر کس در جواز نداي معین

) دروغ بسته و در کالم آن حضرت تدبر و تأمل نکرده صاستدالل کند، بر پیامبر (
 است، مخصوصاً اگر این شخص پیرو هوي و هوس هم باشد.

این توضیح جا دارد بگوئیم: این اثر از اذکاري است که با وجود ضعف بعد از 
توان به آن عمل کرد، زیرا موافق اصول شرعی  موجود در آن از باب تساهل و تسامح می

بوده و هیچ مخالفتی با نصوص قرآنی و احادیث نبوي ندارد، و مورد خاصی است که از 
باشد، زیرا مبناي  رد بر آن، جایز نمیطریق دلیل شرعی ثابت شده، و قیاس سایر موا

 عقاید توقف در حدود نصوص است.
کند که:  ) از پدرش روایت می245(ص » المسائل«به همین دلیل عبداهللا بن احمد در 

در راه حج راه را گم کردم در حالی که پیاده بودم، شروع کردم به خواندن این جمله: اي 
د و همچنان به تکرار آن ادامه دادم تا اینکه متوجه بندگان خدا! مرا به راه راهنمایی کنی

 ام. شدم به راه بازگشته
ء و ائمه در این احادیث تدبر نکرده  توان نتیجه گرفت که مؤلف مفاهیم بسان علما می

النبی التوسل بغیر «و نتوانسته فهم درستی از آنها به دست بدهد، و علت تسمیه باب به 

)«( شود، و نه تنها هیچکدام از علماي متقدم این برداشت را از  همین جا ناشی می از
 اند.  اند، بلکه همه بر منع این برداشت و این رأي اتفاق نظر داشته  آن احادیث نکرده

و از طریق عبداهللا بن مسعود روایت کرده که » مجمع الزواید«مؤلّف مفاهیم به نقل از 
وقت حیوان یکی از شما در بیابانی گم شد، بگوید: اي عباد هر «) فرمودند: صپیامبر (

اي در هر جا دارد و آنها، آن حیوان  اهللا! آن را نگه دارید، چراکه خداوند [فرشتگان] آماده

                                           
 كمک كننده. -١
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ابویعلی و طبرانی این حدیث را روایت کرده و طبرانی اضافه ». را نگه خواهند داشت
 ».اشتآن حیوان را براي شما نگه خواهند د«کرده: 

 خورد که ضعیف است. در سند این حدیث معروف بن حسان به چشم می
) به نقل از ابراهیم بن نائله و در 10/267» (المعجم الکبیر«گویم: این حدیث در  می

) به نقل از 36تألیف ابن سنّی (صفحه » عمل الیوم واللیله«) و 2/244ابویعلی (» المسند«
آمده که حسن بن عمر بن شفیق از معروف بن  ابویعلی روایت شده، در هر دو کتاب

حسان [ابومعاذ] سمرقندي از سعید بن ابوعروبه از عبداهللا بن بریده از عبداهللا بن مسعود 
 کند که ... . با سند مرفوع روایت می

 و این سند به چند دلیل ضعیف است: 
خورد. ابوحاتم در مورد وي گوید:  معروف بن حسان در سند به چشم می -1

 مجهول است، ابن عدي گوید: منکرالحدیث است.
معروف همان شخصی است که از ابن ابی ذئب از نافع از ابن عمر بصورت مرفوع 

هر کسی درختی را پرورش کرده و تنومند گرداند ثواب وي مثل ثواب «کند که:  نقل می
ست و این حدیث موضوعی ا». دار، و روزها روزه باشد ها شب زنده کسی است که شب

 نقل کرده است.» الکنجروذیات«که کنجروذي در 
وجود سعید بن ابی عروبه در سند: نسائی گوید: هر کس بعد از دوره اختالط  -2

محفوظات سعید از او نقل کند [حدیثش] ارزشی ندارد. و معروف بن حسان از طبقه 
د به جز صغار بوده و از سعید بن عروبه در آن هنگام که هنوز دچار اختالط نشده بو

اند حدیثی روایت کنند. در اوایل اختالط و به هم  ي کبار، کوچکترها نتوانسته طبقه
ریختن محفوظات، تعدادي از او روایت نقل کرده، ولی در اوج اختالط تعداد زیادي از 

بوده است  148و اوج آن سال  132اند، اوایل اختالطش سال  او روایت نقل کرده
 ند.ک همچنانکه بزار بیان می

تدلیس سعید بن ابى عروبه: حافظ گوید: کثیرالتدلیس بوده. و این حدیث را ابن  -3
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 بریده به صورت معنن روایت کرده بنابراین مورد قبول نیست.
گوید: این حدیث، حدیث غریبی است که ابن » نتائج األفکار«حافظ در کتاب:  -4

 مسعود انقطاع وجود دارد.اند و بین ابن بریده و ابن  سنی و طبرانی آن را آورده
) روایت کرده است که یزید بن 425 – 10/424» (المصنف«ابن أبی شیبه در  -5

) فرمود: تا آخر صهارون از محمد بن اسحاق از أبان بن صالح نقل کرده که پیامبر (
 حدیث.

و تدلیس ابن اسحاق نیز مشهور است بنابراین علّت پى در  1این سند معضل است
پى علّت و ضعف پى در پى ضعف بر این حدیث عارض است و راهی براي اعتماد به 

 باشد. می 2آن وجود نداشته، و سند آن مطروح
اند.  به سبب این همه ضعف هیچ یک از علماء این حدیث را صحیح و یا حسن نشمرده

 اند. اند و یا ناقل تضعیف آن توسط دیگران بوده کرده بلکه یا آن را تضعیف
، هم از »این توسل است در قالب نداء«گوید:  این عبارت مؤلف مفاهیم نیز که می

 نظر لغوي، و هم از نظر شرعی ادعاي گزافی بیش نیست.
در لغت هیچ وقت نداء یکی از اشکال توسل نبوده، و بلکه نداء براي دعا و طلب به 

کند  شنود و اجابت می شر است، و در خطاب به یک شخص حاضر که میصورت مبا
 ي قبول دعا قرار دادن. یابد، در حالی که توسل یعنی یک مقرب را وسیله موضوعیت می

از نظر شرعی نیز این احادیث ضعیف هستند، حدیث اول و سوم که خیلی 
است و هیچ  اند، و دومی که متضمن نداي مالئکه است ضعیف و خیلی غریب ضعیف

ي زنده و قادر  ندارد، زیرا در این حدیث مالئکه –که مورد ادعاست  -داللتی بر توسل 
 شوند. به اجابت ندا داده می

» ذم الکالم«ي سلف صالح در این باره، همچنانکه هروي در  چه نیک بوده سیره

                                           
 يكی از اقسام به شدت ضعيف كه هم وصف سند است، و هم وصف متن حديثی. مرتجم. -١

 به معنی مطرود و مردود. مرتجم. -٢
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رد و شنیده کند: عبداهللا بن مبارك در یکی از سفرهایش راه را گم ک ) روایت می4/68/1(
بود که هر کس در تنگنا و مخمصه بیفتد و ندا دهد: اي عباداهللا! به من کمک کنید، به او 

شود. [عبداهللا بن مبارك] گوید: دنبال این باب حدیثی گشتم تا به سند آن نگاه  کمک می
 .1کنم

هروي گوید: عبداهللا بن مبارك به خود اجازه نداده که بدون تأیید سند یک حدیث 
 ن اعتماد کند.به آ

کردند ولی  آري راه و رسم سلف اینگونه بود، که در مورد اسانید بحث و تحقیق می
بندند،  بعضی از خلف و پیروان خلف به هر چیزي که مؤید رأي و نظرشان باشد دل می

اي به تبعیت از سنّت رسول  حتی اگر یک حدیث ساختگی و جعلی باشد، و اینان عالقه
 ) ندارند.صاکرم (

كان يقول بعد ركعتی الفجر:  (وجاء فی احلديث أن النبی گوید:  می 69مؤلّف در ص 

 ».أعوذ بک من النار اللهم رب جربائيل وإرسافيل وميكائيل وحممد «

ثم قال: (وختصيص هؤالء بالذكر يف معنى التوسل هبم، فكأنه يقول: اللهم! إين أسألک 

 عالن إلی هذا يف الرشح) انتهی كالمه.وأتوسل إليک بجربيل. الخ. و قد أشار ابن 

در حدیث آمده است که حضرت کند:  چنین ترجمه می 134و مترجم در صفحه 

) اللهم رب جبرئیل «فرمود  می» حیصاله الض«) بعد از دو رکعت نماز فجر

نووي در بحث [کتاب] اذکار » بک من النار اسرافیل ومیکائیل ومحمد النبی، أعوذو

رساند که در  ده است، اختصاص به ذکر چند نفر از مالئکه میاین حدیث را آور

و ابن عالن » اللهم إنی اسئلک وأتوسل الیک بجبریل و ... الخ«شود  معنی چنین می

 .کند] شرح االذکار ... [به این مطلب اشاره می 29صفحه  2در جلد 

و تحلیل  )ص: مؤلف در این گفتار با دستاویز قرار دادن فرمودة پیامبر (گویم می

                                           
 .٢/١٠٩سلسله االحاديث الضعيفه:  -١
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در مورد  1خواهد به اثبات رأي خود بپردازد و گرنه عبارت (کأنه یقول) شخصی خود می
) مطلع گشت. این جسارت صپیامبر را از کجا آورده است، و چگونه به قلب پیامبر (

 بزرگی است به مقام شامخ رسالت.
) 2/141» (األذکارشرح «مؤلّف بعد از آن با نسبت دادن تحلیل خود به ابن عالن در 

خواهد مؤیدي براي جسارت خود بیابد، در حالی که ابن عالن نه تنها به این مطلب  می
تصریح نکرده، بلکه به آن اشاره هم ننموده، و کار مؤلف جز تحریف و تغییر و تبدیل 

 باشد. چیز دیگري نمی
 –ر نامشان گوید: تخصیص این مالئکه بزرگوار به ذک می» شرح األذکار«ابن عالن در 

به خاطر تقریر  –در حالی که خداوند، پروردگار همه چیز است و غیر آنها را هم آفریده 
این مسأله در قرآن و سنت است که ربوبیت خداوند به امور و موجودات بزرگوار و 

 عظیم الشأن اضافه شده، و نه مسایل ریز و کوچک.
بیت وي براي این ارواح عظیم و افزاید: بنابراین توسل به خدا از طریق ربو سپس می

 موکل بر حیات تأثیر زیادي بر برآورده شدن حاجات و رسیدن به اهداف دارد.
این سخن ابن عالن سخن زیبایی است، توسل به ربوبیت خداوند بر این ارواح 
است، و نه توسل به خود ارواح، و این کار یعنی توسل به یکی از صفات خداوند که 

 و مورد پسند خدا و رسول.توسلی است مشروع 
مندان به فساد و  ي ماست و باید دروغگویان و عالقه ) شایستهصتبعیت از پیامبر (

 إفساد را به حال خود رها کنیم.
معنی توسل «گشاید که:  این عنوان جدید را می 69مؤلف کتاب مفاهیم در صفحه 

تحریف کرده است که  و در ذیل این عنوان آراء علماء در این باره را »عمر بالعباس

 را داشته است. -دعاء  –گویند: این توسل به دعاست و عباس توانایی انجام این کار  می

                                           
 گويد. ) میصبه معنی: انگار پيامرب ( -١
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(من فهم من كالم أمرياملؤمنني أنه إنام توسل بالعباس ومل يتوسل گوید:  و با تعجب می

لی ، ألن العباس حی والنبی ميت: فقد مات فهمه وغلب عليه ومهه، ونادی ع برسول اهللا 

 نفسه بحالة ظاهرة، أو عصبية لرأيه قاهره. فإن عمر مل يتوسل بالعباس إال لقرابته من رسول 

.(... 

و کسانی که برداشتشان از این کند:  چنین ترجمه می 137و مترجم در صفحه 

داستان این است که چون پیغمبر در حال حیات نیست و عباس زنده است به همین 

داده است، بدانید که عقل و شعور آنها مرده است، و واهمه خاطر این کار را انجام 

کند، چون  بر آنها غلبه کرده است و به حالت تعصب و یا نفهمی با خود صحبت می

به طور حتم عمر که عباس را واسطه قرار داد فقط به خاطر احترام پیغمبر و اهل و 

 باشد که عباس جزء آنها است... . بیتش می

بنیان است! و رد آن چه ساده  پایه و بی ر عجیبی است! و چه بی: چه گفتاگویم می
 باشد! می

 این گفتار دو منشأ دارد: 
 شهوت خفی مؤلف که در خالل این سطور قابل مشاهده است. -1
 ي آن. کمی فهم، درك و تحقیق در مورد معنی استسقاء از صالحان و تاریخچه -2

) از یزید بن اسود استسقاء نمود. من (در نقل صحیحی آمده که معاویه بن ابوسفیا
گوید: أبوالیمان  ) می381-2/380» (المعرفه والتاریخ«حافظ یعقوب بن سفیان در کتابش 

کند که خشکسالی شد، معاویه بن  از صفوان از سلیم بن عامر خبائري روایت می
یزید  ابوسفیان و مردم دمشق براي استسقاء خارج شدند، معاویه بر منبر نشست و گفت:

بن اسود جرشی کجاست؟ و مردم او را صدا زدند. او آمد و به دستور معاویه به باالي 
تر از معاویه] نشست، معاویه گفت:  اي پایین منبر رفت و در کنار دو پاي معاویه [پله

پروردگارا! ما امروز از طریق بهترین و نیکوکارترینمان از شما استشفاع کرده [و باران 
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خواهیم، اي یزید!  روردگارا! ما از طریق یزید بن اسود جرشی از شما میخواهیم]، پ می
دستهایت را به سوي خدا دراز کن، یزید دستهایش را بلند کرد و همه مردم این کار را 

 کردند.
فوراً ابري بسان سپر از طرف مغرب ظاهر شد و باد آن وزیدن گرفت و باران شروع 

 هایشان بازگردند. ود مردم نتوانند به خانهشد و شدت گرفت تا جایی که نزدیک ب
) با 1/602» (تایخ دمشق«) و ابوزرعه در 7/444» (الطبقات«این اثر را ابن سعد در 

اند، بنابراین، این  سندي متصل که همه راویانش از وثاقت کامل برخوردارند، نقل کرده
 باشد. اثر کامالً صحیح می

) در زمان حیاتشان چنین صتسقاء به پیامبر () از ماجراي اسبینیم که معاویه ( می
شود که  ) متوجه می) در زمان عمر (برداشتی را دارند و از استسقاي عباس (

عباس براي مردم دعا کرد، و لذا از یزید خواست تا براي آنها طلب باران بکند. یزید چه 
و نیکوکاري ) دارد؟! بدون شک قرابت با صالح صقرابت و نزدیکی با پیامبر اکرم (

 خورد. سودمند است وگرنه مجرد قرابت، مثل قرابت ابولهب، به هیچ دردي نمی
) صعلت اصلی و سبب واقعی خواستن دعا از افراد مذکور تبعیت از پیامبر (

) بوده و در چهارچوب برداشت خلفاي نباشد و ما پیرو و فهم و برداشت صحابه ( می
اند و از درك و  اصحاب نیز همین کار را کردهکنیم، همچنانکه سایر  راشد حرکت می

 جوییم. فهم پیروان هوي و هوس دوري و بیزاري می
گشاید   را می ») بحقه وحق االنبياء والصاحلنيتوسل النبی («عنوان  65مؤلف در ص 

 و: 
اغفر ألمي «و فيه:  –  –فاطمه بنت أسد أم علی  ثم استدل بحديث قرب رسول اهللا 

». د، ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها، بحق نبيک واألنبياء الذين من قبلیفاطمة بنت أس

، وفيه روح بن صالح وثقه ابن حبان واحلاكم وفيه »األوسط«و» الكبري«قال: رواه الطرباين يف 

] رواه الطرباين يف ٢٥٧ص  ٩(ج » جممع الزوائد«  ضعف، وبقيه رجاله رجال الصحيح [كذا ب
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 بسند جيد.» الكبري«و» األوسط«

 ورواه ابن حبان واحلاكم وصححوه عن أنس.

 ورواه ابن أيب شيبة عن جابر.

 و ابن عبد الرب عن ابن عباس.

واختلف بعضهم يف روح بن صالح أحد رواته، ولكن ابن حبان ذكره يف الثقات وقال 

ورجاله » جممع الزوائد«احلاكم: ثقه مأمون، وكال احلافظني صحح احلديث. وهكذا اهليثمي يف 

رجال الصحيح، ورواه كذلک ابن عبدالرب عن ابن عباس، وابن أيب شيبة عن جابر، وأخرجه 

 . الديلمي وأبونعيم، فطرقه يشد بعضها بعضا بقوة وحتقيق). اه

در مناقب و احترام فاطمه دختر : 1کند چنین ترجمه می 128و مترجم در صفحه 

گام فوت ایشان حضرت رسول بر اسد، مادر علی بن ابی طالب آمده است که به هن

کَند و خاك گورچه بیرون  و به دست خود گور را می ،سر گور او حاضر شد

اهللا «مبر در آن دراز کشید و فرمودند غانداخت، وقتی که گور به انتها رسید، پی می

الذي یحیی و یمیت و هو حی الیموت، اغفر ألمی فاطمه بنت أسد ولقنها حجتها 

سپس » بحق نبیک واالنبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین ووسع علیها مدخلها

چهار بار بر او اهللا اکبر خواند و بعد خودش و عباس و ابوبکر صدیق او را در درون 

و » طبرانی در کتابهاي کبیر و اوسط روایت کرده است«گور و در لحد گذاشتند، 

موضوع آمده است که این  257، صفحه 9جلد » مجمع الزواید«کتاب  همچنین در

تر نیست بلکه بنابر شرط ابن حبان از احادیث صحیحه  حدیث از مرتبه حسن پایین

در این حدیث و   باشد و مالحظه خواهیم نمود. اینکه حضرت رسول می

حدیثهاي دیگر در درگاه خداوند به حق و احترام آنان توسل کرده است همه فوت 

                                           
 ايم. (مرتجم). ی كل داستان را از تصحيح مفاهيم نقل كرده برای فايده بيشرت ترمجه -١



   

  مفاهیم اساسی اسالم   70 

که توسل به درگاه عظمت الهی به حق و به اهل شود  کرده بودند، بنابراین ثابت می

 حق چه در قید حیات و چه در حالت ممات باشند درست است.
هاي مؤلف بود و آنها را نقل کردم تا خواننده به موارد زیر پی  این کالم عین نوشته

 ببرد: 
 عدم شناخت و معرفت مؤلف نسبت به علم و اصول تخریج حدیث. -1
 حدیث واحد، و در چند سطر پشت سرهم، مانند: چندین تناقض در یک -2

کند  در ابتداي کالم عبارتی از هیثمی را نقل کرد که ضعف حدیث را بیان می –الف 
توان گمان  و سپس در انتهاء گفته است: هیثمی آن را صحیح شمرده است. چگونه می

برد که هیثمی این حدیث را صحیح شمرده در حالی که در مورد روح که راوي این 
ن عبارت را بعد از بازگو نمودن گوید: ضعف بر او وارد است، و ای حدیث است می

گوید: رجال راوي  اند. بعالوه، اینکه مؤلف می کالم کسانی گفته که روح را توثیق کرده
کند یک یک روات ثقه  اند در نهایت ثابت می این حدیث، همه راوي احادیث صحیح

 هستند و ربطی به سند ندارد، چه برسد به تصحیح سند آنهم با این عبارت.
 جید بودن و صحیح بودن سند تفاوتی نگذاشته است.بین  –ب 
اند  گوید: دیلمی و ابونعیم نیز آن را آورده براي التباس و توهم کثرت طرق می –ج 

 اند. در حالی که این دو نیز از طریق روح روایت کرده
روایت ابن ابی شیبه و ابن عبدالبر را دو مرتبه تکرار کرده و هدفش از این کار  -3

کردن آن بوده است. و عباراتش در این روایت مختلف، مضطرب و تکراري  طوالنی
 ماند چه برسد به کسی که در آن تأمل کند. است. و این مسأله بر خواننده پوشیده نمی

-1/152» (األوسط«تخریج حدیث: حدیثی که توسط انس روایت شده و طبرانی در 

) از طریق روح 13/121» (الحلیه«در ) و نیز ابونعیم 24/352» (المعجم الکبیر«) و 153
 اند. بن صالح از سفیان ثوري از عاصم احول از انس نقل کرده

خورد که دارقطنی او را تضعیف نموده، و  در این سند روح بن صالح به چشم می
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اي جز تضعیف نداشته  کند مگر چاره گوید: دارقطنی کسی را تضعیف نمی ذهبی می
» فیض القدیر«، این مطلب را مناوي در 1پیدا نشود)باشد(و دارویى براى مرض او 

 ) نقل کرده است.1/28(
ابن عدي نیز او را تضعیف کرده، ابن ماکوال بعد از تضعیف او گوید: [علماء] او را 

گوید: احادیث منکري از او روایت شده » تاریخ الغرباء«اند. ابن یونس در  تضعیف نموده
 است.

» الثقات«نموده، به توثیق روح پرداخته و در  را توثیق میها  ابن حبان نیز چون مجهول
گوید: روح بن صالح مصري بوده، از یحیی بن ایوب و اهل سرزمین  ) می2/132/2(

 اند. خود روایت کرده است، و محمد بن ابراهیم و اهالی مصر از او روایت کرده
ثیق ابن حبان، شود، بنابراین تو از ظاهر این عبارت مجهول بودن روح برداشت می

تأیید معتبري براي روح نیست، و حاکم که شاگرد ابن حبان است شاید در توثیق روح 
از او تبعیت کرده است. هر کس ضعیف باشد حدیثش مورد قبول نیست، چه برسد به 
زمانی که آن حدیث را به تنهایی روایت کرده باشد. و این حدیث را هیچ یک از 

و نیز ابونعیم » األوسط«اند، به همین دلیل طبرانی در  نکرده شاگردان سفیان ثورى روایت

نقل  2گویند: روح بن صالح این حدیث را به تنهایی به نقل از طبرانی می» الحلیه«در 
کرده است، و بدیهی است هر وقت راوي ضعیفی حدیثی را به تنهایی نقل کند آن 

ترجمه و شرح حال ابن مدینی در » المیزان«حدیث را منکر گویند، همچنانکه ذهبی در 
 کند. به این مطلب اشاره می

مؤلف گفته است: این روایت را ابن حبان و حاکم از انس نقل کرده و آن را صحیح 
 اند. شمرده

به این » الجامع الکبیر«و سیوطی در » االصابه«هیچ یک از دو عالم ماهر: ابن حجر در 

                                           
 خورد(مرتجم). مقصود اين است كه روايتش بدرد نمی -١

د به«(به تنهايی) ترمجه اصطالح  -٢  باشد. می» تفرّ
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ي روایت را در دو جا از کتابش  اند، و متقی هندي همه اي نکرده مطلب اشاره
اي به این مطلب نکرده است. و ظاهراً مؤلف فریب  نقل کرده ولی اشاره» کنزالعمال«

) این مطلب را بیان کرده است، در حالی که 391کوثري را خورده که در مقاالتش (ص 
توان به میزان  ، تألیف عالمه عبدالرحمن معلمی یمانی می»التنکیل«از طریق کتاب 

 حریف و تلبیس کوثري پی برد.ت
گوید: (همچنین ابن عبدالبر از طریق ابن عباس این را روایت کرده   اما اینکه می

باشد زیرا از روایت ابن  است)، این مطلب و این ادعا تدلیسی شدید و تلبیسی بزرگ می
شود،  ) توسل ایشان به حق خود و حق سایر انبیاء برداشت نمیصعباس از پیامبر (

ا این الفاظ در روایت ابن عباس وجود ندارند، پس چرا مؤلف کتاب مفاهیم زیر
خواهد چیزي را ثابت کند که نه ثابت شده و نه  خواهد تلبیس وتدلیس نماید؟ آیا می می

 روایت گردیده است؟
گوید: سعدان بن ولید سابري از عطاء بن  ) می4/1891» (األستیعاب«ابن عبدالبر در 

عباس روایت کرده که گفت: (هنگامی که فاطمه مادر علی بن ابی طالب أبی ریاح از ابن 
) رداي خود را بر او پوشانده و در قبرش دراز کشید، صفوت کرد، رسول اکرم (

ام با هیچ کس دیگر اینگونه رفتار کنی. فرمودند: بعد از  گفتند: اي رسول خدا! ندیده
مانا ردایم را بر او پوشاندم تا با ابوطالب هیچ کس از این زن براي من بهتر نبود، ه

 اش دراز کشیدم تا سختی بر او ساده شود). پوششهاي بهشت پوشانده شود و در مقبره
 کند:  این نقل قول ایراد کار مؤلف مفاهیم را به خوبی نمایان می

اول: گفته بود ابن عبدالبر آن را روایت کرده، در حالی که ابن عبدالبر روایت این اثر 
 سعدان بن ولید را حکایت نموده، و تفاوت بین این دو بسیار است. توسط

) و سایر انبیاء به صدوم: در خبر منقول از ابن عباس بحثی از توسل به حق پیامبر (
 پرستان پرهیز کرد. هاي این هوس خورد. بنابراین باید از گفته چشم نمی

 گوید:  می 67 – 66مؤف مفاهیم در ص 
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البيهقی: أخربنا أبونرص بن قتادة وأبوبكر الفاريس قاال: حدثنا أبوعمر  (قال احلافظ أبوبكر

بن مطر حدثنا إبراهيم بن عيل الذهيل حدثنا حييی بن حييی، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن 

أيب صالح عن مالک قال: أصاب الناس قحط يف زمن عمر بن اخلطاب، فجاء رجال إىل قرب النبي 

  فقال: يا رسول اهللا! استسق اهللا ألمتک فإهنم قد هلكوا. فأتاه رسول اهللا  ائت «يف املنام فقال

 ». عمر فأقرئه مني السالم وأخربهم أهنم مسقون، و قل له: عليک بالكيس الكيس

فأتی الرجل فأخرب عمر فقال: يا رب! ال آلوا إال ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحيح [كذا 

. كالم  يف حوادث عام ثامنية عرش]. اه ١)٩١ص  – ٧(ج » البدايه«بن كثري يف قال احلافظ ا

 صاحب املفاهيم.

حافظ ابوبکر از چند نقر تا به مالک کند:  چنین ترجمه می 132و مترجم در صفحه 

در زمان خالفت عمر بن خطاب خشکسالی و قحطی در  ،رسد روایت کرده است می

مبر غگویا بالل بن حارث مزنی بود به نزد قبر پی یکی از اصحاب که ،مدینه پیش آمد

از خداوند تقاضا کن که بارانی براي امتت بفرستد که   آمد و گفت یا رسول اهللا

 ،گفت را در خواب دید و به او  خیلی در مضیقه هستند، شب حضرت رسول

فرستد و  و به او بگو که خداوند برایشان باران می ،پیش عمر برو و سالمش برسان

آمد و خوابی را که دیده بود   به او بگو زرنگ، زرنگ باشد، آن شخص نزد عمر

هستی از هیچ چیز تقصیري نکردم  برایش بازگو نمود، عمر گفت: خداوندا تو شاهد

 ».91، صفحه 1ابن کثیر، بدایه، جلد «مگر از آنچه از او عاجز مانده باشم. 

 : کالم مؤلف از دو جهت قابل بررسی است.گویم می
اول: ابن کثیر روایت سیف را قبل از روایت بیهقی نقل کرده که در آن آمده، عمر 

)دهم که به  ) بر باالي منبر رفت و به مردم گفت: شما را به خداوندي سوگند می

                                           
 گويی اشتباه چاپی نيست. نيز اين اشتباه را تكرار كرده است و ٧٧نوشته و در صفحه  ١، جلد ٧مؤلف به جای جلد  -١
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 اید؟ اسالم هدایتتان کرد، آیا هیچ بدي از من دیده
را به آنان گفت، همه  -بالل بن حارث  -نه. سپس عمر این خبر مزنی  همه گفتند:

پی بردند ولی عمر متوجه نشد، آنها [که به مفهوم خبر پی برده بودند] گفتند: پیامبر 
) با این خبر از تأخر و تعلل تو در طلب باران و استسقاء خبر داده است بنابراین ص(

 باید استتسقاء کنی.
) به او گفته بود که به عمر بگوید: (اي صح بود که پیامبر (خبر سیف به این شر

عمر! اآلن عهد و پیمان من به دست توست [وتو جانشین من هستی] و این پیمان گره 
 محکمی است بنابراین زرنگ باش).

پیامبر به این وسیله خواسته به عمر بگوید استسقاء و طلب باران کند و سایر صحابه 
 اند. داشت کردهنیز همین مطلب را بر

 (يا رسول اهللا! استسق اهللا ألمتک)این حدیث سرّ لطیفی دارد و آن اینکه کالم صحابی: 

ي مشروع  منکر و غیرمشروع بوده و تعلل و تأخر عمر در طلب باران و استفاده از شیوه
باعث پناه بردن آن مرد به شیوه و راهی غیرمشروع شده بود، و پیامبر به همین دلیل 

 چنین خبري را براي عمر فرستاد.
کردن این مطالب را با صرفنظر از ضعف روایت بیان کردم تا هدف ابن کثیر از مقدم 

) روایت سیف را مقدم کرده :روایت سیف بر روایت بیهقی روشن شود: ابن کثیر (
 چون روایت سیف معنی (زرنگ باش اي عمر) را بیان کرده است.

شود تأخر عمر در طلب باران که عبادتی مشروع و محبوب درگاه الهی است  گفته می
، توجه به خدا و افتادگی از آن جهت بوده که تأخر در این کار باعث خلوص نیت مردم

شود ولی این تأخر باعث آن کار غیرمشروع شد که عبارت بود  در برابر مقام ربوبیت می
 ).صاز توسل یک شخص به پیامبر(

) آن را انجام نو به خاطر غیرمشروع بودن این کار است که هیچ یک از صحابه (
 ي مشروع استسقاء پناه بردند. ندادند و بلکه به شیوه
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ذکر کرده دچار » دالیل النبوه«روایتی را که حافظ ابن کثیر به نقل از بیهقی در  دوم:
 اند: چندین علت و عارضه است که علماء بیان کرده

روایت کرده،  1باشد و این حدیث را به صورت معنعن اعمش شخصی مدلِّس می -1
آن را و روایت اشخاص مدلس جز در صورتی که [حدثنا] یا [اخبرنا] و یا امثال 

گویند، غیر قابل قبول است، مثالً گفتن [قال فالن] یا [عن فالن] این احتمال را ایجاد  می
کند که راوي این حدیث را از شخص ضعیفی فرا گرفته، ولی با گفتن  و تقویت می

[عن] و یا [قال] از ذکر اسم آن شخص خودداري و حدیث را به شخص قبل از راوي 
به طور مفصل توضیح داده » مصطلح الحدیث«مطلب در دهد، و این  ضعیف نسبت می

شده است. این در حالی است که به نظر حافظ و غیره اعمش از طبقۀ دوم مدلّسان 
 باشد. می

گاه اصلی است، مجهول  خورد و راوي اول و تکیه مالک که در سند به چشم می -2
اند. و حدیث  تعدیل نکردهباشد. بخاري و ابن ابی حاتم نام او را ذکر، ولی جرح و یا  می

کبار «راوي مجهول قابل قبول نیست، و ابن کثیر چون اشخاص مجهول از طبقه 
کند، سند این حدیث را صحیح شمرده است، در حالی که تاریخ  را توثیق می» التابعین

 ي اشخاص مجهول ممکن نیست. وفات و تعیین طبقه
روایت کرده است در حالی که ابوصالح همان ذکوان بوده و حدیث را از مالک  -3

سماع و یا درك محضر مالک توسط ایشان قابل اثبات نیست، زیرا تاریخ وفات مالک 
باشد و مخصوصاً چون ذکوان این حدیث را به صورت معنعن نقل کرده،  معلوم نمی

 کند. در سند را ایجاد می –و نه تدلیس  –احتمال وجود انقطاع 
عالوه بر این، در نقل این روایت نیز تنها (و مالک که راوي مجهولی است،  -4

ي بزرگی بوده و مردم را به شدت گرفتار کرده تا جایی  متفرّد) است در حالی که حادثه

                                           
نا و يا ... . چون در عنعنه نوع حتمل و يـادگريی حـديث مـبهم اسـت و ايـن عارضـه» عن فالنی«يعنی گفته  -١ ای  و نگفته حدثّ

 شود. مرتجم. شود، والبته در رشايط خاصی حديث معنعن صحيح شمرده می است كه باعث ضعف حديث می
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رهایی از این سختی و بال را   که پوست عمر از شدت آن حادثه سیاه شده بود و راه
عام «ب بسان گرسنگی کوچکترها نیز به یاد داشتند، چه برسد به بزرگان، زیرا این مطل

شد. بنابراین عدم نقل این حادثه عظیم توسط سایرین در  در بین آنها نقل می» الرماده
آورد که این مطلب گمان  نقل آن بسیار بوده، این احتمال را پیش می 1حالی که دواعی

 مالک بوده و واقعیت نداشته است.
 کند:  را نقل می ي این روایت گفتار حافظ ابن حجر درباره 67مؤلف در ص 

(وروی ابن أيب شيبة بإسنادٍ صحيح من رواية أيب صالح السامن عن مالک الدار [و كان خازن 

 عمر] ...) فساق نحواً من حديث البيهقي.

قال صاحب املفاهيم: (وقد أورد هذا احلديث ابن حجر العسقالين وصحح سنده كام تقدم، 

 . احلديث، مما ال حيتاج إىل بيان وتفصيل) اهو هو من هو يف علمه وفضله ووزنه بني حفاظ 

ي همین روایت از  و بلکه بعد از ترجمه 2مترجم عین این عبارت را ترجمه نکرده

ابن حجر عسقالنی هم این حدیث را آورده است و از زبان ابوبکر بیهقی، گفته است: 

ه گفتن این مطلب که ابن ابی شیبه هم این حدیث را روایت کرده غفلت ورزید

 است و ... .

منزلت حافظ به عنوان یک علَم در علوم حدیث جاي بحث نیست، ولی : گویم می
داند ولی الفاظ حافظ و مدلول  بحث بر سر کسی است که خود را به علم منتسب می

 کند. آنها را درك نمی
حافظ ابن حجر هرگز آنچنانکه مؤلف مفاهیم گمان کرده سند این حدیث را صحیح 
نشمرده، و بلکه فقط گفته است: با سندي که صحت آن تا ابوصالح سمان ثابت شده که 
ابوصالح نیز آن را از مالک دار روایت کرده است. و بین صحیح شمردن سند حدیث تا 

                                           
 ها. انگيزه -١

 كرده ولی من آن را نيافتم.و يا شايد ترمجه  -٢
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اوت زیادي وجود دارد که بر اهل علم یک راوي مشخص، و صحیح شمردن کل سند تف
پوشیده نیست. بنابراین، این کالم ابن حجر از دو علت و عارضه خارج نیست که قبالً 

 به طور مفصل توضیح دادیم و عبارت بودند از: 
 مجهول بودن مالک. -1
 احتمال انقطاع بین ابوصالح و مالک. -2

روشن  –قبالً بیان شد  که –با این توضیح فضل کالم ابن حجر بر کالم ابن کثیر 
 باشد. شود و کالم ابن حجر متضمن بیان ضعف این اثر می می

عالوه بر همه اینها، همچنانکه قبالً نیز توضیح دادیم الفاظ این اثر هیچ داللتی بر 
 اي که مؤلف مفاهیم گرفته، ندارند. نتیجه

 »الفتوح«روایت سیف در 

أن الذي رأی يف املنام املذكور هو » الفتوح«(و قد روی سيف يف گوید:  می 67مؤلف در ص 

(ص » فتح الباري]»  بالل بن احلارث املزين أحد الصحابة، قال ابن حجر: إسناده صحيح. اه

 ]) انتهی.٢ج  ٤١٥

اي یافت نشد و بلکه  ي آقاي محمد بانه این عبارات نیز در جاي مشخصی از ترجمه
 مفهوم آن در البالي سایر مطالب بیان شده است.

روایت کرده: شخصی که این خواب » الفتوح«سیف در ي عبارت مؤلف:  ترجمه

) 2/415» (فتح الباري«را دید بالل بن حارث، یکی از صحابه، است و ابن حجر در 

 سند آن را صحیح شمرده است.
: این کذب و افتراي آشکاري است بر ابـن حجر، زیرا کالم ابـن حجر تا مـگوی می

را  -تصحیح ابن حجر  -ي کالم  (... یکی از صحابه است) و ادامه گوید: آنجاست که می
 مؤلف مفاهیم به او نسبت داده است.
بندد. حافظ چگونه سندي را که سیف در آن باشد  نگاه کن با چه جرئتی افتراء می
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گوید:  در مورد همین شخص می» تقریب التهذیب«کند؟ در حالی که در  تصحیح می
ر کس ضعیف الحدیث باشد همچنانکه از خود اصطالح بر ضعیف الحدیث است. و ه

شماریم، و حافظ این  آید احادیثش را حتی اگر در نقل آنها تنها هم نباشد مقبول نمی می
ي کتابش آورده که بعداً در اثناي کالم حافظ در مورد سیف آنرا  مطلب را در مقدمه

 کنیم. بازگو می
 ه و دروغ او را در برگرفته است؟  آورد چرا مؤلف مفاهیم به دروغ و افتراء روي

گوید: کار قبیح  ) می1/58» (المشرع الروي فی مناقب آل أبی علوي«مؤلف در کتاب: 
گفت:  مبراي اهل بیت قبح بیشتري دارد و به همین دلیل عباس به فرزندش عبداهللا  

گفتن توسط تر از دروغ  اي فرزند محبوبم! همانا دروغ براي هیچ کسی از این امت قبیح
 من و تو و اهل بیت تو نیست.

(ذكر احلافظ ابن كثري أن شعار املسلمني يف موقعة الياممة كان گوید:  می 67مؤلف در ص 

 . [حممداه]) اه

ابن کثیر نوشته است شعار مسلمانان  کند: چنین ترجمه می 132و مترجم در صفحه 

 بود.» یا محمداه«در واقعه یمامه 
) این مطلب را در ضمن یک خبر طوالنی دربارة غزوه یمامه :: ابن کثیر (گویم می

نقل کرده است که نقل آن مقداري پس و پیش دارد ولی این شعار را از ابن جریر در 
گوید: شعیب به نقل از سیف از ضحاك  ) نقل کرده و می3/293» (تاریخ األمم والملوك«

شت: ... و طبري بعد از این نو» سري«بن یربوع از پدرش از مردي از بنی سحیم براي 
 سند قصه را با این شعار در البالي آن نقل کرده است.

است و مسائل عقیده و توحید و بلکه احکام شرعی نیز از  1سند این حدیث ناواضح
باشد که  شود، و نقل آن صرفاً براي پند و اندرز و عبرت می کتب تاریخی اخذ نمی

                                           
 باشد. يعنى تارك می» مظلم«ی  ترمجه -١



   

  79    صل اولف

گوید: سه  . به همین علت امام احمد بن حنبل میاجماالً مورد تصدیق است و نه تفصیالً
 اساسند: و اخبار غزوات را جزو آن سه دسته دانسته است. دسته از اخبار بی

 باشد:  ابهام سند نیز از سه جهت می
باشد از تعداد زیادي از  می» الرده«و » الفتوح«سیف که همان بن عمر و مصنف  -1

 کند. راویان مجهول نقل اخبار می
 گوید:  ) می2/255» (المیزان االعتدال«ی در ذهب

. ابوحاتم گوید: متروك است. ابن حبان گوید: متهم به 1گوید: معتبر نیست ابوداود می
 زندیق بودن است، و ابن عدي گوید: اکثر احادیثش منکر هستند.

. اضافه 2اي استوار ندارد وجود ضحاك بن یربوع: أزدي گوید: حدیثش پایه -2
این شخص از همان راویان مجهولی است که سیف به تنهایی از او نقل  کنم که: می

 حدیث کرده است.
 مجهول بودن یربوع (پدر ضحاك) و آن مرد سحیمی. -3

شوند. این روایت را سیف بن  همه این علل و عوارض باعث تضعیف حدیث می
 ي کافی صحبت کردیم. عمر روایت کرده و ما در مورد او به اندازه

اساس را نقل کرده  وان به ابن جریر ایراد وارد کرد که چرا این روایات بیت و نمی
گوید:  ) می1/8» (تاریخ األمم والملوك«) در مقدمه کتابش :است، زیرا ابن جریر (

شمارد به خاطر این  پسندند و یا شنونده شنیع و بد می آنچه را که خواننده این کتاب نمی
پندارند: همانا کسی از گذشتگان نیامده  واقعی نمی است که به هیچ وجهی آنرا صحیح و

که این اخبار را براي ما بازگو کند و بلکه از طریق ناقالنی به ما رسیده است و ما به 
ایم و البته مورخین بعدي نیز در نقل آن از او  همان شیوه که رسیده آن را بازگو کرده

 اند. تبعیت کرده

                                           
 ».ليس بشیء«ی:  ترمجه -١

 ».حديثه ليس بقائم«ی:  ترمجه -٢
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خود براي اثبات جواز توسل به حق صالحان  به زعم 66 – 65مؤلف مفاهیم در ص 
من خرج من بيته إىل الصالة فقال اللهم! إين «کند که:  به حدیث ابوسعید خدري استدالل می

أسألک بحق السائلني عليک، وبحق ممشاي هذا فإين مل أخرج أرشاً وال بطراً، وال رياءً وال 

 احلديث.» سمعة...

 ابوسعید خدرى از حضرت رسولکند:  چنین ترجمه می 129و مترجم در صفحه 

) (کسی که به قصد اداي نماز در مسجد از خانه فرموده است کند که مى روایت :

ته قلب به درگاه شما  و بگوید خداوندا به خاطر کسانی که از ،خود خارج گردد

خاطر این بیرون آمدنم که نمایند و به  کنند و از شما طلب مغفرت می نیایش می

خودت دانا هستی که بیرون آمدنم به منظور خود نشان دادن و یا تکبر نیست و یا 

 تعریف نیست... . براي ریا و
ي آن  : مؤلف مطابق عادت خود در بررسی سند حدیث و قضاوت دربارهگویم می

 کوتاهی نموده است.
) و ابن 1/256» (السنن«اجه در )، ابن م3/21» (المسند«این حدیث را امام احمد در 

(ص » التوحید«اند و ابن خزیمه در کتاب  ) نقل کرده85» (عمل الیوم واللیله«سنی در 
کند که همه آن را از طریق  ) به نقل این حدیث در یک کتاب دیگر نیز اشاره می17

 اند. فضیل بن مرزوق از عطیه عوفی از ابوسعید خدري به صورت مرفوع نقل کرده
 ن سند به چند علت ضعیف است: و ای

اند و یکی  وجود فضیل بن مرزوق: که بعضی او را توثیق و بعضی تضعیف کرده -1
) به خاطر نقل احادیثشان مورد ایراد قرار گرفته است، :از اشخاصی که امام مسلم (

کند. ابن حبان در مورد فضیل گوید:  ) به این مطلب اشاره می:همچنانکه حاکم (
 کند. ختگی را از عطیه نقل میاحادیث سا

گوید: تابعی مشهوري است که ضعیف  می» المیزان«وجود عطیه عوفی: ذهبی در  -2
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اند: ضعیف  است. احمد گوید: ضعیف الحدیث است. نسایی و گروهی دیگر نیز گفته
 است.
تدلیس عطیه عوفی: عطیه عالوه بر ضعیف بودن مدلس هم بوده است، احمد  -3

ي  گرفت و از او با کنیه که عطیه به نزد کلبی آمده و تفسیر را از او یاد می ام گوید: شنیده
 کرد. ابوسعید نقل می

) یک علت دیگر در اثبات 1/37» (السلسله الضعیفه«شیخ ناصرالدین البانی در  -4
اي که یکبار با سند  باشد، به گونه کند که اضطراب حدیث می ضعف این حدیث بیان می

و در جاي دیگر مثل روایت ابن ابی شیبه در  -که قبالً ذکر کردیم  -ه مرفوع روایت شد
 ) از ابن مرزوق به صورت موقوف روایت شده است.12/110/1» (المصنف«

کنم سند آن  بغوي روایت خود را از طریق ابن مرزوق آورده و گوید: گمان می
 است. ) گوید: سند آن موقوف2/184» (العلل«مرفوع باشد و ابن ابی حاتم 

باشد زیرا احادیث راویان مضطرب ضعیف  و این کالم البانی موجه و مستدل می
 شود و این سند راهی براي گریز از اضطراب ندارد. شمرده می

» نتایج االفکار«) و ابن حجر در 1/323» (تخریج األحیاء الصغیر«و حافظ عراقی در 
باشد که احمد،  حسن می گوید: حدیث سند این حدیث را حسن شمرده، و ابن حجر می

اند. و در  و ابونعیم اصفهانی آن را نقل کرده» التوحید«ابن ماجه و ابن خریمه در کتاب 
ابونعیم از طریق فضیل از عطیه از ابوسعید نقل شده ولی » کتاب الصاله«ادامه گوید: در 

فته است و بلکه گ» عن ابی سعید«به مرفوع بودن آن اشاره نشده است، یعنی عطیه نگفته 
افزاید: به این ترتیب از تدلیس عطیه در امان  ابن حجر در ادامه می». حدثنی ابوسعید«

 مانده است.
گویم: حافظ در اینجا حدیث را حسن شمرده زیرا تدلیس عطیه را منتفی دانسته،  می

 و دو ایراد بر این رأي وارد است: 
» حدثنی«که به جاي تدلیس عطیه از نوع تدلیس معروف در سند حدیث نیست  -1
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گوید:  اي دیگر است، عطیه می بگوید، بلکه تدلیس عطیه به گونه» قال«و یا » عن«و ... 
ابوسعید برایم روایت کرد ... در حالی که مراد او از ابوسعید کنیه کلبی است، نه ابوسعید 

 خدري. همچنانکه امام احمد به این مطلب اشاره کرده است.
که در سند دومی، روایت از زبان صحابی (ابوسعید) گفته  حافظ خود بیان کرده -2

) منتسب است، پس چرا به مضطرب بودن صشده، و در سند اولی حدیث به پیامبر (
آن اشاره نکرده؟! آري با این تأمل است که بسیاري از حفاظ این حدیث را ضعیف 

 اند از جمله:  شمرده
). و حافظ 3/459» (رغیب والترهیبالت«حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري در 

 ).25(ص » األذکار«نووي در 
 ).1/288» (مجموع الفتاوي«و شیخ االسالم ابن تیمیه در 

 اند. و دیگرانی که این رأي صحیح را ترجیح داده» زواید ابن ماجه«و بوصیري در 
گوید:  ) در مورد همین حدیث می1/288» (مجموع الفتاوي«شیخ االسالم در : نکته

ین حدیث را عطیه عوفی از ابوسعید روایت کرده و این شخص به اتفاق علماء ضعیف ا
نیز روایت شده که آن هم ضعیف  1باشد و البته این حدیث از طریق سندي دیگر می

است و الفاظش داللتی بر این مطلب ندارد، حق سائالن بر خدا این است که دعایشان را 
و ثواب دادن به آنهاست و این حقی است که اجابت کند و حق عبادت کنندگان بر ا

 ...».خداوند متعال بر خودش مقرر کرده و به اتفاق همه علماء وعده صادقی داده است 
گوید: هر کس بگوید: مخلوقات بر خدا حقی دارند و منظورش از  ) می1/217و در (

ت، آن حق، همان چیزي باشد که خدا خبر وقوع آن را داده، سخن صحیحی گفته اس
کند، و این همان حقی است که خداوند از روي حکمت،  زیرا خداوند خالف وعده نمی

                                           
باشـد. ابـن حجـر  مراد ابن تيميه از سندی ديگر، طريق وازع بن نافع عقيلی از ابوسلمه بن عبـدالرمحن از جـابر از بـالل مـی -١

اساس و واهی است. ختريج حديث را قبالً بيان كرديم و برای اطـالع بيشـرت، ر.  حديثی كامالً بیگويد:  درباره اين حديث می

 .٤، شامره »كليه اصول الدين بالرياض«ک: جملة 
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فضل و رحمت خود آن را واجب گردانده و دعاکننده مستحق این حق بوده و با دعایش 
خواهد به وعده خود وفا کند، و یا اینکه از طریق اسباب مشروعی مثل اعمال  از خدا می

اش را برآورده  خواهد که خواسته آنهاست از خدا می صالح که تحقق مسببات در گروه
خواهند، مثال با توسل به  سازد، ولی بعضی که مستحق این حق نیستند آن را از خدا می

اي هیچ  طلبد در حالی که چنین وسیله جاه و مقام یک شخص دیگر این حق را می
 .تناسبی با شخص دعاکننده نداشته و سببی نیست که به آن مسبب برسد

کنند از طریق عبادت حقی  گوید: بعضی از جاهالن گمان می ) می1/214و باز در (
یابد که از جنس حقوق مخلوقات بر سایر مخلوقات است، مثالً کسانی که به  برخدا می

کنند و باعث جلب منفعتی و یا دفع مضرتی براي  پادشاهانشان و مالکانشان خدمت می
خواهند، و چنانچه جفا و یا  اش و دستمزد میشوند در عوض از آنان پاد آنان می

ایم؟ و به خاطر خدمتی که  گویند: آیا ما این کار را نکرده رویگردانی آنها را ببیند، می
گذارند، حتی اگر این را به زبان نیاورند، در دلشان بر این باورند. و  اند منت می کرده

 شود. چنین توهمی در مورد خدا از جهل و ظلم انسان ناشی می
 گوید:  می )»التوسل بآثاره («ذیل عنوان  62مؤلف در ص 

، وهذا التربک ليس له إال معنی واحد أال كانوا يتربكون بآثاره  – ن –(ثبت أنَّ الصحابة 

وهو التوسل بآثاره إلی اهللا تعالی، ألن التوسل يقع علی وجوه كثرية ال علی وجه واحد، أفرتاهم 

 يتوسلون به؟! هل يصح أن يتوسل بالفرع وال يصح باألصل؟!).يتوسلون بآثاره وال 

در تاریخ ثبت است که اصحاب  کند: چنین ترجمه می 124و مترجم در صفحه 

و از آن به عنوان تبرك  ،دانستند حضرت رسول آثار آن حضرت را مبارك می

د وسیله کردند، و این فقط یک معنی دارد، یعنی آثار او را در نزد خداون استفاده می

گردد، بلکه از راههاي  دادند، چون توسل فقط از یک جهت انجام نمی قرار می

 گوناگون واقع خواهد شد.
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پس آیا ممکن است توسل به آثارش درست باشد ولی توسل به شخص او 

ممنوع شود؟ آیا امکان دارد توسل به فرع جایز باشد ولی توسل به اصل درست 

 نباشد؟

خبر از تفاوتهاي معانی لغات  کثر پیروان اهل بدعت نادان و بی: از آنجا که اگویم می
کنند، سر  و اصطالحات شرعی هستند، رؤسا و بزرگانشان خیلی راحت با الفاظ بازي می

 زنند تا آنها را با معنی مورد نظر خود مطابق سازند. و ته لغات و اصطالحات را می
رك جستن صحابه به ذات پیامبر اي از این باب است. تب این سطور مؤلف نیز نمونه

) و مو و عرق آن حضرت امري است ثابت شده و ما نیز به تبرك به ذات مبارکش ص(
اقرار کرده و به آن ایمان داریم، ولی مؤلف با چه مجوزي تبرك را توسل نامیده است؟ 
و چگونه به خودش اجازه داده که برخالف همه صحابه و علماء تبرك را توسل بنامد، 

 است. درحالی که تبرك یک چیز، و توسل چیز دیگري
این «گوید:  شود، آنجا که می به این ترتیب گزافه گویی در کالم مؤلف روشن می

 ».) استصتبرك از ناحیه صحابه یک معنی بیشتر ندارد و آن توسل به آثار پیامبر (
ند ولی کند تا مذهب خود را ثابت ک به صراحت افعال صحابه گرامی را تحریف می

کند که جز در جوامع جاهلی خریدار ندارد،  اي غیرعلمی استفاده می در این کار از شیوه
 تابد. ولی هوشیاري علمی و شرعی ضامن رد این گمان و پندارها بوده و آن را برنمی

داشت، پس چرا  ) را براي تبرك در نزد خود نگه میص) یک موي پیامبر (أنس (
کنم. و  ) توسل میصکرده که انس بگوید: به موي پیامبر (مؤلف یک روایت را پیدا ن

یابند، حتی اگر  یابد، و هرگز مبتدعان چنین مطلبی را نمی البته هرگز چنین روایتی را نمی
 به ستاره ثریا بروند، و حتى اگر در این کار حامی همدیگر باشند.

.. و بین توسل ي گرامی بین تبرك به آثار منفصل از جسم رسول مثل مو و . صحابه
اند ولی به صحابه افتراء  فهمند، و یا فهمیده گذاشتند، ولی این گروه نمی تفاوت می

 بندند، و ما اهل سنّت به لطف خدا از مسیر صحابه منحرف نخواهیم شد. می
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(وهذا يف احلقيقة ليس إال توسالً بآثار أولئک األنبياء إذ ال  گوید: می 64مؤلف در ص 

ابوت بني أيدهيم إال ذلک، واهللا سبحانه راض عن ذلک بدليل أنه رده إليهم معنی لتقدهيم الت

 . وجعله عالمة وآية علی صحة ملک طالوت، ومل ينكر عليهم ذلک الفعل) اه

و این آوردن صندوق به میدان نبرد : کند چنین ترجمه می 128و مترجم در صفحه 

باشد، و غیر از این مفهوم دیگر  و انتظار چیرگی، در حقیقت، توسل به آثار انبیاء می

این هم هست، که خداوند به آن راضی بوده است، به دلیل اینکه   ندارد، و نشانه

صندوق بر آنها بازگردانید، و آنرا عالمت صحت پادشاهی طالوت قرار داد، و این 

 عمل را از آنان نهی نکرد.
 کند. می اساس این مطلب را درك هر کسی که بویی از علم برده باشد بی

اند به معنی تأیید  کرده مؤلف گفته: (اینکه یهود تابوت را در جلوي خودشان حمل می
این امر توسط خدا بوده است)، در حالی که این مسأله را از اخباریون گرفته و به جاي 

 کند. نصوص شرعی به آنها استدالل و از آن حکم استنباط می
ام که براي اثبات یک حکم شرعی به  دهاز هیچ یک از علماي متقدم و متأخر نشنی

 گفته مورخ اعتماد کنند.
اند تأسف خورد زیرا غیر علماء با کالمشان  باید براي اصولی که علماء وضع کرده

دهند. اگر در نزد مؤلف مفاهیم و امثال ایشان اسرائیلیات  همه آن اصول را به باد می
کنند  ) استدالل نمی10/9» (ألولیاءحلیه ا«حجت شرعی است چرا به روایت ابونعیم در 

ي نیکی پدرانم،  ) اینگونه دعا کرد: پروردگارا! من به وسیله؛که گوید: یوسف (
 ام). و یعقوبِ اسرائیل، به تو روي آورده 1ابراهیم خلیل و اسحاقِ ذبیح

) وحی کرد که: اي یوسف! آیا به وسیله نعمتی که خودم ؛و خداوند به یوسف (
 جویی؟ م به من تقرب میا به آنها داده

                                           
 ی هيود ابراهيم خواست فرزندش اسحاق را رس بربد و قربانی كند. مرتجم. ذبيح به معنی مذبوح و رسبريده، به عقيده -١
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 اي مؤلف مفاهیم به این نقل استدالل کنید.
عالوه بر این مؤلف در این عبارت به مقام واالي ربوبیت افتراء زده، آنجا که 

گوید: (خداوند از این کار راضی است). نگاه کن که مؤلف مفاهیم با نقل یک خبر از  می
بر رضایت خداوند نسبت به  مورخین که صحت آن مورد قبول علماء نیست چگونه

 کند. مسأله تأکید می
) صاش ( خداوند چگونه رضایت دارد به امري که خودش و رسول گرامی

اند. گفتاري که از عجله، سوءنظر و کم توجهی  اند، و بلکه مورخان آن را نقل کرده نگفته
 خواهیم شر آن را از ما دور سازد. نشأت گرفته و ما از خدا می

 قوة االَّ باهللا. وال حول وال

ثم ساق قوله تعالی:  گوید: می »التوسل بآثار األنبياء«با عنوان  64مؤلف در ص 

[ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± °  ̄ ®
 Ë Ê É È Ç Æ  ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼

  Î Í            ÌZ  :٢٤٨(البقرة(. 

سوى و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به «
شما خواهد آمد. (همان صندوقى که) در آن، آرامشى از پروردگار شما، و یادگارهاى 

کنند. در این  در حالى که فرشتگان، آن را حمل مى ؛خاندان موسى و هارون قرار دارد
 .»اگر ایمان داشته باشید ؛اى شماستاى (روشن) بر موضوع، نشانه

: [كانوا ينرصون بربكته وبام جعل اهللا فيه من قول ابن جرير» تارخيه«ونقل عن ابن كثري يف 

 السكينة].

خداوند در قرآن فرموده است: کند:  چنین ترجمه می 127و مترجم در صفحه 

[  ° ¯ ® ...  ÎZ  :٢٤٨(البقرة(. 

باز رسولشان به آنها گفت، نشانی حکومت او آن است که صندوق معلوم نزد 
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براي شما آرامشی هست از خدا، و باقی شما خواهد آمد، همان صندوقی که در آن 

اند که آن صندوق  اي است از آنچه خاندان موسی و هارون از خود بجا گذاشته مانده

آورند، عالمت روشنی است از خداوند اگر مؤمن  کنند و می را مالئکه حمل می

 باشید.

حافظ ابن کثیر در کتاب تاریخش از ابن جریر نقل کرده است، هر وقت با 

آوردند و به برکت آن آرامش که  کردند، آن صندوق را همراه می ن جنگ میدشمنا

خدا در آن قرار داده بود و به برکت آنچه از آل موسی و هارون باقی مانده بود و 

 یافتند. در آن صندوق گذاشته بودند، بر دشمنان خود غلبه می

: چه فاصله زیادي بین دلیل و مدعا وجود دارد، ادعاي توسل به آثار انبیاء را گویم می
گوید: یهود با برکتی که در  ورزد که می ي ابن جریر استناد می کند در حالیکه به گفته می

یافتند. این استدالل تحریف علم شرعی و ارتکاب جرم و  آن تابوت بود نصرت می
 جنایت نسبت به آن است زیرا: 

ي قرآنی تنها این مطلب آمده که یهود فرمانروایی طالوت را به خاطر اینکه  در آیه -1
گوید نشانه  کردند، و پیامبرشان به آنها می از دودمان فرمانروایان نبود، انکار می

فرمانروایی این شخص این است که تابوت را براي مطمئن شدن شما نسبت به صحت 
ي آثار بجا مانده از آل موسی و آل  ه در آن تابوت بقیهآورد. نشانه دوم اینک ادعایش می

باشد. این تنها پیام  هارون وجود دارد. و نشانه سوم حمل آن تابوت توسط مالئکه می
 آیه است و بس.

نیاز به دلیل دارد چه برسد به اینکه  -براي اثبات  -کالم ابن جریر و غیره  -2
 آن استدالل شود. ي اثبات مسایل دیگر گردد و به خودش وسیله

به فرض صحت تبرك یهود به تابوت، چه دلیلی داریم تا بگوییم آنها به تابوت  -3
 گذارد. جستند؟ مؤلف بین توسل و تبرك فرقی نمی توسل می

به فرض صحت گمان و پندار مؤلف، چه دلیلی داریم بگوییم هر چه در  -4
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 باشد؟! ایز میشریعتهاي گذشته جایز بوده، در شریعت ما نیز مطلقاً ج
عدم  –به فرض اثبات آن  –دلیل عدم جواز پیروي از بنی اسرائیل در این کار  -5

باشد که در غزوات از آن استفاده نکرده، حتی در  ) میصانجام آن توسط پیامبر (
اند مثل غزوه مؤته و ... . آیا شایسته نبود چیزي  غزواتی که مسلمانان شکست هم خورده

 لباس و ... را جلو بفرستد تا وسیله نصرت باشد؟!  از آثار خودش مثل
عدم انجام این کار در حالی که به شدت مورد نیاز بوده بیانگر عدم مشروعیت آن 

 است.
اند. هیچ کدام از صحابه هیچ چیزي از  صحابه نیز چنین برداشت نادرستی نداشته -6

ر اسالم نفرستادند و بلکه ) را به عنوان تبرك به همراه مجاهدان و لشکصآثار پیامبر (
به جاي این کار مردانی مخلص و کوشا فرستادند و از قوانین خاص قتال و پیروي از 

 اوامر و نواهی انبیاء پیروي کردند و نه از آثار و بقایاي جسمی آنان.
(وذكر گوید:  می ») بعد وفاتهالتوسل بقرب النبي («با عنوان  66مؤلف مفاهیم در ص 

باب ما »: السنن«ذا العنوان الغريب، فقال: قال اإلمام احلافظ الدارمي يف كتابه برهانه علی ه

 أكرم اهللا تعاىل نبيه  بعد موته. 

حدثنا أبواجلوزاء أوس  ١حدثنا أبوالنعامن حدثنا سعيد بن زيدحدثنا عمرو بن مالک البكری

 بن عبداهللا قال: قحط أهل املدينة قحطاً شديداً فشكوا إىل عائشة فقالت: أنظروا قرب النبی 

فاجعلوا منه كواً إىل السامء حتى ال يكون بينه وبني السامء سقف، قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى 

معنی كواً أی: نافذه) نبت العشب وسمنت اإلبل (تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق، و

 ). انتهی ما نقله صاحب املفاهيم.٤٣ص ١(ج» سنن الدارمی«. اه

امام حافظ دارمی در باب کند:  ه میمچنین ترج 131و  130و مترجم در صفحات 

در کتاب سنن خود از چند نفر راوي تا به حضرت عایشه » ما أکرم اهللا تعالی نبیه«

                                           
 ری آمده و نه بكری.، نك»السنن«در  -١
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ینه در اثر خشکسالی قحطی بسیار شدید رسد روایت کرده است که در شهر مد می

پیش آمد، و شکایت را نزد حضرت عایشه بردند، عایشه گفت: بروید در ضریحی 

که بر قبر حضرت رسول هست و در باالي آن روزنه ایجاد کنید، که میان قبر و 

گوید: مردم  نباشد و به حق ایشان از خداوند طلب باران نمائید، می ىآسمان سقف

ا کردند و باران به اندازه[اي] بارید که گیاه سبز شد و شترها فربه شدند، همان کار ر

 ».تفتقت من الشحم فسمی عام الفتق«

از تصرفات مؤلف بوده که باعث ...» تفتقت من الشحم «: قرار دادن عبارت گویم می
سمنت االبل حتی «چنین آمده: » سنن دارمی«باشد زیرا در  اخالل در نقل سلیم می

باشد، و این  و لذا تصرف مؤلف در آن مذموم می 1»من الشحم فسمی عام الفتقتفتقت 

و این در سنن دارمی نیامده، در » معنی کوا أي نافذه«عبارت را نیز مؤلف اضافه کرده که 
 حالی که مؤلف این عبارت را نیز به دارمی نسبت داده است.

 و این اثر، ضعیف بوده، حجیت ندارد. زیرا: 
) 5/1799» (الکامل«عمرو بن مالک نکري ضعیف است. ابن عدي در  روایت -1

دزدد، و  گوید: احادیث منکر را به نقل از راویان ثقه نقل کرده و احادیث را می می
 گفت: عمرو بن مالک نکري ضعیف بوده است. افزاید: از ابویعلی شنیدم که می می

اینها احادیث منکر دیگري  گوید: عمرو به غیر از سپس بعد از ذکر این احادیث می
 کند. نیز دارد. ابن حبان گوید: عمرو اشتباهاتی دارد و احادیث غریبی نقل می

اند استناد کرد؟! آیا  توان به احادیثی که عمرو و امثال او روایت کرده چگونه می
 دزدند بر سنت و شریعت پیامبر نیست؟ غیرت و حمیتى بر کسانى که حدیث را مى

گوید:  کند، ضعیف است. یحیی بن سعید می د که از عمرو روایت میسعید بن زی -2
اند. نسائی و غیره گویند: قوي نیست  ضعیف است. سعدي گوید: احادیثش ضعیف

                                           
 ناميدند.» عام الفتق = سال فراخی«ای دريده شدند و لذا آن سال را  به معنی: شرتان چاق شدند تا جايی كه از فربه -١
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پسندید. این اقوال را   احمد گوید: ایرادي بر او نیست و یحیی ابن سعید او را خیلی نمی
 نقل کرده است.» المیزان«ذهبی در 

گوید: آنچه در  ) می69و  68(ص » مختصر الرد علی البکري«در شیخ االسالم  -3
) در آن قرار داشت صي خود که قبر پیامبر ( شود که از حجره مورد عایشه روایت می

اي رو به آسمان گشود تا باران ببارد، صحت ندارد و افراد مشهور به کذب آن را  دریچه
 اند. روایت کرده

) در طول حیات كي عایشه ( کند اینکه حجره و آنچه کذب این خبر را تقویت می
) تا پایان حیات عایشه صاي نداشته بلکه بعد از فوت حضرت محمد ( ایشان دریچه

) به همان شیوه باقی ماند که قسمتی از آن پوشیده و قسمت دیگر آن غیر پوشیده ك(
را  ) نماز عصرص) روایت شده که پیامبر (كبود. و در صحیحین به نقل از عایشه (

شد.  تابید و بعد از آن سایه می ي من می خواند که خورشید همچنان به حجره هنگامی می
و این حجره تا عهد ولید بن عبدالملک به همین شیوه باقی ماند تا اینکه او آن را به 

 ) ضمیمه کرد.صمسجد پیامبر (
که توان پی برد  بعد از روشن کردن ابهام و ضعف نقلی و عقلی این حکایت می

اساس و واهی  ي اعتماد به حکایات بی گیري مؤلف مفاهیم از این مقدمه نتیجه نتیجه
گیري کرده که: این کار توسل به قبر  بوده و هیچ ارزش و اعتباري ندارد، مؤلف نتیجه

باشد به جهت وجود مبارك اشرف مخلوقات و حبیب پروردگار  ) میصپیامبر (
بودن آن. پس سخنان او هیچ ارزشى ندارد، حتى به  جهانیان در آن، و نه به خاطر مقبره

 اندازه سپوس(نخاله) جو، و نه هم به وزن پوست خرما (قطمیر).
(فهذه القصة رواها اإلمام گوید:  ي عتبی می بعد از ذکر قصه 72مؤلف مفاهیم در ص 

فظ عامد ). ورواها أيضا احلا٤٩٨يف الباب السادس (ص » اإليضاح«النووي يف كتابه املعروف بـ

  )٦٤(النساء:  Z} | { ~ ے]الدين ابن كثري يف تفسريه الشهري عند قوله تعاىل: 

 )). انتهى.٥٥٦ص  ٣(ج » املغني«ورواها أيضاً الشيخ أبو حممد بن قدامه يف كتابه 
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و بزرگواران ذیل این داستان را روایت کند:  چنین ترجمه می 139و مترجم در ص 

 اند:  کرده

 .498کتاب ایضاح باب ششم صفحه شیخ نووي در  -1

} | { ~ ]ابن کثیر در تفسیر معروفش به موقع تفسیر آیه:  -2

 ) ٦٤(النساء:  Zے

 .556صفحه  3جلد » المغنی«شیخ ابومحمد بن قدامه در کتاب  -3

: این عبارات عامیانه است نه علمی و از فهم طالب علم نشأت نگرفته زیرا گویم می
بر کسی اطالق » رواها«باشد به این دلیل که  براي این موارد اشتباه محض می» رواها«

 شود که قصه را با سند کامل نقل کند:  می
ر ) و اواخ8/274» (المجموع شرح المهذب«نووي آن را روایت نکرده و بلکه در  -1

گوید: بهترین گفتاري که در این باب وارد شده حکایت ماوردي، قاضی » االیضاح«
اند، عتبی گوید: در نزد  ابوطیب و سایر بزرگان از عتبی است که آن را حسن شمرده

 ...».) نشسته بودم صمقبره پیامبر (
امد شود، و هر کس این گفتار را روایت بن این گفتار نووي بود که روایت نامیده نمی

خواهد تلبیس و تدلیس کند  خبري از اصطالحات علماست، و یا می یا از بدفهمی و بی
 و حقیقت را وارونه جلوه دهد.

گوید: جماعتی از جمله  ابن کثیر نیز آن را روایت نکرده و بلکه در تفسیرش می -2
 .کنند که ...  حکایت مشهور عتبی را نقل می» الشامل«شیخ ابومنصور صباغ در کتاب 

 و این روایت نیست بلکه یک نقل قول است.
ي تضعیف نقل  آن را روایت نکرده و بلکه آنرا به صیغه» المغنی«ابن قدامه در  -3

 شود ... . گوید: از عتبی روایت می ) می3/557» (المغنی«کرده و در 
این روایت نیست و بلکه نقل آن هم به صورتی است که بیانگر ضعف حدیث 
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داند که روایت  ي این موارد باید گفت که مؤلف نیز می ه عالوه بر همهباشد و البت می
باشد. و شاید به خاطر  عتبی سند ضعیف و واهی دارد و غیرصحیح و مردود می

 73اش به این مسأله است که چیزي جز این شبهه برایش نمانده و لذا در صفحه  آگاهی
یه سند که مدار قضاوت و از ناحاند  این قصه را عتبی و سایرین نقل کردهگوید:  می

آیا این : پرسیم چه صحیح باشد و چه ضعیف، مهم نیست و بلکه می محدثان است

اند؟! و یا اینکه چیزي که مستلزم دعوت به سوي بت  افراد کفر و ضاللت نقل کرده

 اند؟!... . پرستی و قبرپرستی است، نقل کرده

 : گویم می
) و خلفاي راشدین و صحابه گرامی و عمل ص( مادام که این کار، سنّت پیامبر -1

تابعین و حتی کار نسلهاي قرون اولیه اسالم نیست، و بلکه حکایتی است که توسط یک 
تواند براي عقیده  باشد، چگونه می راوي مجهول روایت شده که سند آن ضعیف می

 توحیدي که اصل اساسی است به آن استناد کرد؟!
باشد  کرد در حالی که معارض احادیث صحیحی می توان به آن احتجاج چگونه می

ي قبور و صالحان به طور عام، و نیز از غلو در مورد خود رسول  که از غلو درباره
کنند؟! و نقل و حسن شمردن این روایات  شان به طور خاص نهی می ) و مقبرهص(

ي  گرداند زیرا مخالف نصوص صحیح و عقیده توسط بعضی از علماء آن را حجت نمی
باشد، و طبیعی است، بعضی از علماء به بعضی از مسایلی که سایر  سلف صالح می

کنند که در  اند، پی نبرند. و علماء نیز در نقل و اظهارنظر اشتباه می علماء به آن رسیده
دانیم نقل فالنی و یا  این حالت حق با آنها نخواهد بود، و مادام که راه درست را می

در دینداري ما ندارند، و دین ما بر حکایات و رؤیاها استوار  حکایت دیگري جایگاهی
 نشده، و بلکه بر براهینی صحیح استوار است.

شود  گاهی بعضی از مسایل، موارد، مصادیق و معانی بر موحدان نیز پوشیده می -2
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قرار بده  1) گفتند: براي ما نیز ذات انواطیصهمچنانکه بعضی از صحابه به پیامبر (
) فرمودند: اهللا اکبر این عادت اصحاب صهمچنانکه آنان ذات انواط دارند. پیامبر (

(األعراف:  1Z 2 3 54 - . / 0]موسی است، آنها نیز به او گفتند: 

١٣٨(. 
 »گونه که آنها معبودان (و خدایانى) دارند! تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان«

 و این حدیثش صحیح است.
» ال اله اال اهللا«صحابه نیز اگرچه تازه از کفر رهیده و به اسالم گراییده و به شعار این 

ها و انداد است و با وجود علم این  متصف بودند که گویاي توحید معبود و رد شریک
به بعضی از موارد و مصادیق آن پی نبرده بودند. و در » ال اله إال اهللا«اصحاب به حقوق 

ضیح و تبیین مطلب باید به حقیقت بازگشت و به آن ملتزم شد، و این حالت بعد از تو
شان معذور بودند، و  خبر معذور است، همچنانکه این صحابه در گفته جاهل و بی

 ماند معذورند. همچنین علماي دیگري که بعضی از مسایل بر آنان پوشیده می
ه کرد ) معارضصتوان با نصوص کتاب خدا و سنّت رسول خدا ( چگونه می -3

آنهم با استناد به حکایتی که راوي به خاطر حسن شمردن آن را روایت کرده است، در 

[ ^ _ ` f e d c b a     ]فرماید:  حالی که خداوند می

 i h gZ  :٦٣(النور(.  
اى دامنشان را  کنند، باید بترسند از اینکه فتنه فرمان او مخالفت مىبا پس آنان که «

 .»دردناك به آنها برسدبگیرد، یا عذابى 
اي که به إسناد و صحت آن واقفند ولی  کنم از دسته گوید: تعجب می امام احمد می

̀  ]گوید:  رو رأي سفیان هستند، درحالی که خداوند می دنباله _ ^ ]
                                           

های زيادی بـرای آويـزان كـردن وسـايل دارد. مرشـكان در زيـر  ذات انواط: يعنی دارای آويزه، و درختی را گويند كه شاخه -١

 بودند و وسايلشان را آويزان كرده بودند كه صحابه ديدند و گفتند ... . مرتجم.چنني درختی نشسته 
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d c b aZ  دانی فتنه چیست؟ فتنه: شرك است، شاید با نپذیرفتن  آیا می
ي زیغ و کجی به درون خود شده و در نتیجه هاي الهی باعث تسرّ بعضی از فرموده
 هالك به بار آید.

اند و احتماالً در کتاب  این مطلب را فضل بن زیاد و ابوطالب از احمد نقل کرده
 تألیف امام احمد مذکور باشد.)» صطاعه الرسول («

) بر اطاعت از هر کس دیگري مقدم باشد حتی صبنابراین باید اطاعت از پیامبر (
گوید:  خص بهترین این امت، ابوبکر یا عمر، باشد همچنانکه ابن عباس میاگر آن ش

) چنین صگویم: پیامبر ( نزدیک است از آسمان سنگ بر سر شما ببارد زیرا من می
دید که  گویید: ابوبکر و عمر چنان گفتند. اگر ابن عباس این گروه را می  گفت، و شما می

با سخن پیامبر  -که ضعیف و منکر است  -ی نشین در قصه عتب با کالم یک عرب بادیه
 گفت؟ کنند، چه می ) معارضه میص(

اي است  هاي بیهوده تر از این استدالل سنت در قلوب دوستداران آن گرانبهاتر و عظیم
 -که مؤلف مفاهیم بدعتى به آن چنگ زده و احادیث منکر و رؤیاها ستونهاي کتابش 

) پیروي صاز او پرهیر کرده و تنها از پیامبر ( دهند، پس باید را تشکیل می -مفاهیم 
کنیم، و از رد احادیث صحیح وایمان به اخبار واهی و باطل خودداري ورزیم چرا که با 

 این کار در معرض نفوذ فتنه به قلب و هالکت خواهیم بود.
هیچ عالمی نیست مگر اینکه بعضی از آرائش به خاطر ضعف برهان و ... رد  -4

شود و اینان قبل از ایضاح مسأله با دالیل کافی معذورند و چنانچه مردم تنها از  می
شوند،  اند، پیروي کنند از دین اسالم خارج می فتواهاي شاذ علماء و رخصتهایی که داده

از رخصتها پیروي کند زندیق است و چنانچه شهوت همچنانکه گفته شده: هر کس فقط 
پرستان و فساد خواهان و منحرفان از راه راست بخواهند از این رخصتها، نردبانی براي 
رسیدن به شهوتهایشان درست کنند بر حاکم واجب است که با آنها مقابله و آن را 

اهب اربعه و سایرین بزند همچنانکه در فقه مذ حد تعزیرکن ساخته و آن افراد را  ریشه
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قید شده است. و هیچ عالمی نگفته، هر وقت مجرمی براي تبرئه خود به رأي عالمی که 
 گردد. شود و عتاب نمی اشتباهش در آن مورد نمایان است، استناد ورزد، تبرئه می

بيان أسامء املتوسلني من أئمة «گشاید:  این عنوان را می 76مؤلف مفاهیم در ص 

 .1»املسلمني

مؤلف در این بخش معیار خود را نقل احادیث متضمن توسل توسط این بزرگان 
قرار داده و این قضاوت ظنی و گمانی است که از آن نهی شده، و باور بیشتر این افراد 

باشد، و یک قاعده بین علماء مقرر شده که هر کسی حدیثی را  خالف تصور مؤلف می
ي خود خارج  سقم حدیث را از عهده با سند آن نقل کند قضاوت در مورد صحت و

 کرده است.
و اگر یک مؤلف حدیثی را در کتاب خود روایت و آن را صحیح بشمارد باز هم 
الزاماً نشان دهنده رأي مؤلف در آن باره نخواهد بود؛ چه بسا شاید فهم دیگري از 

توسط  اي دیگر مانع قبول حکم آن حدیث مدلول آن حدیث داشته باشد، و یا وجود ادله
همان شخص شوند، مثالً وجود اجماع برخالف مدلول حدیث، یا نسخ حدیث و ... و 

 براي تفصیل این مطلب باید به کتب اصول مراجعه کرد.
 شمارد:  مؤلف اسامی این افراد را به این شیوه برمی

 ، فقد ذكر حديث آدم وصححه.»املستدرک«فمنهم احلاكم يف  -١

حدیث آدم (و توسل او) را ذکر و آن را صحیح که »: المستدرك«حاکم در  -1

 شمرده است.

به » المدخل«حدیث مورد نظر ضعیف است همچنانکه حاکم خودش در : جواب
شود  اي از مستدرك که این را شامل می ضعف راوي آن اشاره کرده است، و نسخه

را » المستدرك«اي جعلی است، و همچنانکه قبالً توضیح دادیم حاکم نتوانست  نسخه

                                           
 اند. اسامی بزرگانی كه توسل نموده -١
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 تنقیح کند.
توان گفت: رأي حاکم همین بوده، در حالی که حدیث را به شدت  بنابراین نمی

 تضعیف نموده است.
، فقد ذكر حديث آدم وغريه، وقد التزم أن ال خيرج »دالئل النبوة«ومنهم: البيهقي يف  -٢

 املوضوعات.

ري را نقل که حدیث (توسل) آدم و نیز احادیث دیگ»: دالیل النبوه«بیهقی در  -2

 کرده، و بیهقی خود را ملتزم کرده بود که احادیث موضوع نقل نکند.

خود بیهقی بر این حدیث تعلیق نوشته و به تفرد و ضعف راوي آن اشاره جواب: 
 اي است که احادیث معلول به آن مردودند. کرده و این علت و عارضه

 ذكر احلديث و غريه.، فقد »اخلصائص النبوية«و منهم: السيوطي يف كتابه  -٣

که این حدیث (توسل آدم) و »: الخصائص النبویه«سیوطی در کتابش  -3

 احادیث دیگري را نقل کرده است.

آري سیوطی حدیث را در آنجا ذکر کرده ولی در مورد آن قضاوت ننموده و جواب: 
همین حدیث را نقل و ضعف سند » تخریج الشفا«متعرض صحت و سقم آن نشده و در 

 کند. ا بیان میآن ر
 فقد ذكر احلديث وغريه.» الوفا«ومنهم: ابن اجلوزی يف  -٤

 کرده است. که همین حدیث و احادیث دیگري را نقل: »الوفا«ابن جوزي در  -4

ابن جوزي هر حدیثی را که یافته [در این کتاب] نقل کرده و اصالً متکفل : جواب

دروغهایى ذکر کرده که اهل «صحت سند احادیث نبوده است. ابن جوزي در کتابش 

که جامع احادیث ساختگی است ذکر کرده که علماء این را  »شأن و علما به آن واقفند
 شمارند. یکی از موارد متناقض از او می

 ]، منهم عياض ومال قاری واخلفاجی.٧، ٦، ٥وقال: [
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 قاضی عیاض، مالقاري و خفاجی. 7، 6، 5

که مالك قضاوت  -اند  تضعیف کرده قاري و خفاجی حدیث توسل آدم را: جواب
 ).2/242» (شرح الخفاجی«) و 1/215» (شرح القاري«رجوع کنید به  -باشد  مؤلف می

 ».املواهب اللدنية«ومنهم القسطالين يف كتابه  -٨قال: 

 ».المواهب اللدنیه«قسطالنی در کتابش  -8

لکه از گوید و ب را از خود نمی –تصحیح حدیث  –قسطالنی این رأي : جواب
کند که ما قبالً داستان آن را نقل کردیم و گفتیم همین کارهاي قسطالنی  سیوطی نقل می

 را تألیف کند.» الفارق بین المصنف والسارق«باعث شد سیوطی کتاب 
 ].٤٤ص  ١[ج» رشحه عىل املواهب«ومنهم الزرقاين يف  -٩قال 

 ).1/44» (المواهب«زرقانی در شرحش بر  -9

حدیث توسل آدم را تضعیف نموده و اگر رأي زرقانی اینگونه است : زرقانی جواب
) از آن کتاب چنین 44، صفحه 1کند باید دلیل بیاورد، در (جلد که مؤلف مفاهیم ادعا می

 مطلبی وجود ندارد.
 ومنهم النووي. -١٠قال 

 نووي. -10

از توسل اینکه نووي داستان عتبی را نقل کرده، به معنی موافقت ایشان با جو: جواب
 باشد. به ذات اشخاص و غیر آن نمی

 قال: ومنهم ابن كثري.

 ابن کثیر. -11

ذکر داستان عتبی به معنی موافقت ایشان با توسل به ذات و غیر آن نیست، : جواب
اما در ورد حدیث توسل آدم که ابن کثیر آن را ذکر،ولی راویش را تضعیف کرده است. 

ي پیامبر آمد ما قبالً به طور مفصل توضیح  مقبرهدر مورد داستان مردي هم که بر سر 
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دادیم و تصحیح سند آن توسط ابن کثیر به معنی جواز آن کار توسط وي 
 کند. نیست،همچنانکه ابن کثیر خود به این مطلب اشاه می

تواند دلیل باشد، زیرا این مطلب  باشد نمی می» یا محمداه«و اینکه ایشان ناقل شعار 
 دیث طوالنی با سندي ابهام آمیز نقل کرده است.را در اثناي یک ح

 .ومنهم ابن حجر فقد صحح سند قصة الرجل الذي جاء إىل قرب النبي  -١٢قال: 

) آمد صحیح ابن حجر: که سند داستان مردي را که بر سر قبر پیامبر ( -12

 شمرده است.

ابوصالح سمان : ابن حجر آن را صحیح نشمرده و بلکه گفته سند حدیث تا جواب
اي است به  الدار نقل کرده و این اشاره  صحیح است که ابوصالح هم حدیث را از مالک

 فهمند. علت و عارضه موجود در سند که علماي متخصص آن را می
 ومنهم القرطبي املفرس. -١٣قال: 

 قرطبی مفسر. -13

یشان به معنی : قرطبی قسمتی از داستان آن اعرابی را بازگو کرده و این کار اجواب
 باور و عقیده به همه الفاظ منقول در آن حکایت نیست.

بر بسیاري از » مفاهیم«شود و افتراي مؤلف  به این ترتیب پرده تدلیس کنار زده می
شود، که انجام چنین کاري شایسته نیست و به مقتضاي قواعد  این بزرگان روشن می

 اند. ز وي چنین کاري نکردهعلمی مردود است، و لذا هیچ یک از مصنفان قبل ا
: استغاثة اخللق يوم القيامة باألنبياء وآخرهم النبي حممد گوید:  می 54مؤلف در ص 

 ليشفع إىل ربه يف أهل املوقف ... الخ.

ثم قال: (فهذا إمجاع من األنبياء واملرسلني وسائر املؤمنني، وتقرير من رب العاملني، بأنَّ 

ر املقربني من أعظم مفاتيح الفرج ومن موجبات رىض رب العاملني) االستغاثة عند الشدائد بأكاب

 . اه
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از اینکه در صحراي محشر کند:  چنین ترجمه می 112و  111مترجم در صفحات  و

شود جاي شک و تردید نیست و ... این واقعه به اجماع  به حضرت رسول توسل می

به بزرگان و مقربان درگاه رساند که پناه بردن  رسوالن خدا و به اجازه خداوند، می

الهی به موقع بروز و حدوث حوادث و شداید از بزرگترین کلید رفع شداید و 

 باشد. حصول فرج و شادي است و از طرفی باعث رضامندي خداوند متعال می
: این جسارتی قبیح نسبت به پروردگار جهانیان و انبیاء و رسوالن است و گویم می

اگر بخار چنین جسارتی به ابرها برسد و با آنها ببارد آبشان سمی(زهرى) کشنده خواهد 
کشد ولی  کند که زبانه می ها ببارد آن را به آتشی تبدیل می بود، و اگر آن باران بر چشمه

! " ] شود:  کرده و باعث بندگی غیرخدا می تباه  هوي و هوس اینگونه عقلها را

 ) ( ' & %     $  #Z  :اجلاثية)٢٣.( 
آیا دیدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده (و هر چه «

دهد) و خداوند او را با آگاهى (بر اینکه شایسته  خواست از خوب و بد انجام مى
 ».هدایت نیست) گمراه ساخته

 [ Â Á  À  É È Ç Æ Å Ä       ÃZ  :٤٣(الفرقان( . 
او  توانى آیا دیدى کسى را که هواى نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو مى«

 ».را هدایت کنى (یا به دفاع از او برخیزى)؟
آیا پروردگار دین جاهلی مقرر کرده است؟! آیا انبیاء و رسوالن بر (صحت) دین 

و هوس چه قبیح است! و با چه روشنی و وضوحی اند؟! هوي  جاهلی اجماع کرده
 توان جاهلیت را در امواج سطور کتاب مفاهیم ویرانگر دید! می

) صپیوستند چنین است که: مخلوقات از پیامبر ( آنچه در قیامت به وقوع می
خواهند تا در نزد پروردگار براي انجام قضاوت و رهایی ازموقف (ایستادن در  می

صحراي محشر) شفاعت کند و این مسأله مطابق با قواعد صحیح شفاعت است زیرا از 
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شود. پس شفاعت در این مسأله به معنی  خداوند حی و حاضر و قادر شفاعت می
شفاعت از مردگان و یا تقرب به درخواست از حی و حاضر است و این مؤید طلب 

sr y x w v u t]مردگان از طریق عبادت آنها نیست: 

 .)١٨(يونس:  zZ } | {  ~ ے¡ 

رساند، و نه سودى  پرستند که نه به آنان زیان مى آنها غیر از خدا، چیزهایى را مى«
 ».گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! و مى ؛بخشد مى

 گوید:  55مؤلف در ص 
أم ال؟  : هل جيوز التوسل بالنبي - : -سئل شيخ اإلسالم »: الفتاو الكرب«(ويف 

فأجاب: احلمد هللا، أما التوسل باإليامن به، وحمبته وطاعته والصالة والسالم عليه، وبدعائه 

وشفاعته ونحو ذلک من ما هو من أفعاله وأفعال العباد املأمور هبا يف حقه، فهو مرشوع باتفاق 

 . ] اه١٤٠، ص ١ج» الفتاو الكرب[«ني املسلم

شیخ آمده » کبريفتواي «در کتاب کند:  چنین ترجمه می 113و مترجم در صفحه 

) درست است است: از شیخ االسالم (ره) سؤال شد آیا توسل به حضرت رسول (

یا نه؟ پاسخ داد الحمدهللا اما توسل به ایمان به ایشان و محبت و طاعت او و 

اه و سالم بر او و به دعا و شفاعت ایشان، خالصه به آنچه از افعال او فرستادن صلو

مبر نازل غو افعال بندگان که از طرف خداوند به آنها امر شده است و در حق پی

 –فتاوي کبري «گشته است، به اتفاق تمام مسلمانان درست است و اشکالی ندارد 

 ».140، صفحه 1جلد

که براي خودش تعریف کرده دل بسته و خوشحال  : مؤلف مفاهیم به هدایتیگویم می
است و در این نقل قول، مرتکب تحریف و تبدیل شده و آخر کالم شیخ االسالم را حذف 
کرده تا این توهم را پیش آورد که شیخ االسالم توسل به دعا و شفاعت را از زنده و مرده 

 دانسته. و این تحریفی است از نوع تحریفات قبلی. مساوي می
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) در نگوید: و صحابه ( ي همین کالم منقول توسط مؤلف می یخ االسالم در ادامهش
جستند، و بعد از فوت ایشان به عباس، عموي  زمان حیات آن حضرت به ایشان توسل می

 جستند همچنانکه قبالً به پیامبر توسل جسته بودند. )، توسل میصپیامبر (
و باید حتما به همراه آن ذکر گردد، شیخ برد  این کالم شیخ اجمال قبلی را از بین می

گوید که توسل در زمان حیات پیامبر از طریق طلب دعا از ایشان بوده و یا  در ادامه می
کردند. و  خواستند، دعا می گاهی پیامبر بدون درخواست براي هر یک از اصحاب که می

دعا براي آنها  ) زنده بوده و امکانصاشکال است زیرا پیامبر ( این مطلب صحیح و بی
کرده، دعا  توانسته براي کسی که درخواست می را داشته و به تأیید نصوص قطعی می

کند. ولی بعد از فوت ایشان و انتقال به زندگی در برزخ دیگر امکان دعا و شفاعت براي 
 درخواست کنندگان را ندارند.

ح که نص و هر دلیلی در این باره نقل شود غیر قابل قبول است، مگر نص صری
صریح دال بر این مطلب هم وجود ندارد، نه در بین نصوح صحیح و نه حسن و نه حتی 

) همچنانکه در صنصوص ضعیف، مگر نصوصی که بد فهمیده شده باشند. و پیامبر (
فصل شفاعت از همین کتاب توضیح داده شده به هیچ یک از پیامبران قبل از خود و 

بن عبدالمطلب، توسل نجسته و استشفاع  حتی شهداي احد و افضل آنها، حمزه
میرند و  اند و شهدا نمی اند و درخواستی از آنان نداشته، درحالیکه آنان شهید شده نکرده

 برند. بلکه در حیات برزخی به سر می
) اینگونه است و ما پیروان او هستیم و مبتدعان گمراه پیرو هوي و صسنت پیامبر (
 هوس خویشند.

باشد این مطالب براي او بیانگر تفکري است که به اذن پروردگار و هر کس اهل نظر 
دهد، به شرط اینکه خواهان راه راست، هدایت  او را از حسرت خوردن نجات می

 مستحکم و هدایت آورده شده توسط بهترین مخلوقات باشد.
(مما يستفاد من كالم الشيخ ابن تيمية أنَّ من گوید:  از کتاب مفاهیم می 56مؤلف در ص 
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قد دعا ألمته، كام  له، و قد جاء أنه  صح له أن يتوسل إىل اهللا بدعائه  دعا له رسول اهللا 

 . ثبت ذلک يف أحاديث كثرية) اه

ثم قال: (لذا فإنه يصح لكل مسلم أن يتوسل إىل اهللا سبحانه وتعالی بذلک فيقول: اللهم! إن 

قد دعا ألمته، وأنا من أفراد هذه األمة، فأتوسل إليک هبذا الدعاء أن تغفر لی وأن  داً نبيک حمم

 . ترمحني، إىل آخر ما يريد، فإذا قال ذلک مل خيرج عن األمر املتفق عليه بني كافة علامء املسلمني) اه

گویم از این  من میکند:  چنین ترجمه می 115و  114، 113و مترجم در صفحات 

 شود:  یخ دو چیز استنباط میگفته ش

 ... -اول 

توانند به واسطه دعاي او به  کند، می کسانی که پیامبر براي آنها دعا می –دوم 

خداوند متعال پناه ببرند و آنرا وسیله قرار دهند، و در حدیث آمده است که حضرت 

رسول براي امتش دعا کرده است و در بسیاري از حدیثها این موضوع ثابت شده 

 ست.ا

... پس بنابراین براي هر مسلمان درست است که به درگاه خداوند راز و نیاز 

) براي امتش دعا کرده و من یکی مبرت محمد (غنماید و بگوید: خداوندا همان پی

خدمتت وسیله قرار  آورم و این دعاي او را در از افراد امت او هستم به شما پناه می

قرار » خواهد بگوید تا آخر هر چه می«خود دهم، مرا مورد مغفرت و مرحمت  می

 دهید. هر وقت این کار را انجام دهد از امر متفق علیه بین علما خارج نشده است.

) بعد از ص: در چند سطر باالتر توضیح دادم که توسل به دعاي پیامبر (گویم می
 وفات ایشان بدعت و خروج از فهم سلف صالح در مورد توسل است.

) مقصود مؤلف نبوده و بلکه با این مقدمه چینی صبه دعاي پیامبر (و البته توسل 
(فإن قال: اللهم! إين کند:  درصدد بیان چیز دیگري است که در ادامه به آن تصریح می

، فقد فاته الترصيح بام ينويه، وبيان ما ينعقد عليه قلبه، وهو مقصود أتوسل إليک بنبيک حممد 
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 . ذا احلد) اهكل مسلم، ومراده ال خيرج عن ه

و اگر چنانچه بگوید: خداوندا! من کند:  ترجمه می چنین 115و مترجم در صفحه 

دهم و به آنچه در درون دارد تصریح نکند که منویات قلبش  محمد را وسیله قرر می

 باشد، باز از حد جواز علماء خارج نشده است. مقصود کل مسلمانان می
از بازگویی مطالب قبلی چه بوده است.  کند که مقصود مؤلف این کالم روشن می

پس بنگرید به ضعف استدالل و کمی بصیرت مؤلف که چگونه قلوب مسلمانان را به 
کند که به  کشاند و گمان می ) بعد از وفات آنحضرت میصسوي توسل به پیامبر (

داند که مراد و مقصود آنان از آن حدي که او  آنچه در درون آنهاست آگاه است و می
داري است که به  رود. آیا به تفتیش قلوبشان پرداخته؟! و یا پرده اشته فراتر نمیگذ

 اسرارشان آگاه است؟!
و البته خود مؤلف از این حد و مرز مورد ادعا پا را فراتر نهاده و به توسل ناجایز 

 رسیده که عبارت است از جواز استغاثه و طلب شفاعت از انبیاء.
 اي به صراحت دعاي خود را نگوید؟! دعا کننده جا دارد بپرسیم: چرا چنین

 باشد. جواب واضح است: علت عدمِ تصریح رسیدن به هدف مورد نظر می
آورند در حالی  دانند، بر زبان نمی تر و بهتر می چرا آنان لفظی را که براي دعا صحیح

ودشان ي دعاء باشد. پس طبیعی است اگر مقص که دعاکننده باید به دنبال بهترین شیوه
بایست تصریح کنند، ولی چون نیت دیگري دارند و  گوید می همان است که مؤلف می

 کنند. مقصودشان توسل به ذات است، آنرا مخفی می
و توسل به ذات بدعت و از وسایل شرك بوده و شخصی که از او یاري، شفاعت و 

 شود قادر به برآوردن حاجت نخواهد بود. استغاثه طلب می
ي کسانی که قائل به  مردم امروزي تأمل نمایی، خواهی دید که تقریباً همهو اگر در 

دانند، مثالً استغاثه از اموات،  جواز توسل به ذات اشخاص هستند، شرك را جایز می
دارند و من کتابهایشان را مطالعه  درخواست از آنان و طلب شفاعت از آنها را روا می



   

  مفاهیم اساسی اسالم   104 

رم شما (خواننده گرامی) داراي بصیرت و از ام و امیدوا کرده و همین گونه یافته
 رستگاران باشی.

حيايت خري لكم وممايت خري : «جاء فی حديث عن النبی گوید:  می 57مؤلف در ص 

، فإن وجدت خرياً محدت اهللا، وإن وجدت رشاً  لكم، حتدثون وحيدث لكم تعرض أعاملكم عيلّ

، و ذكره اهليثمي جزء الصالة عىل النبي « رواه احلافظ إسامعيل القايض يف». استغفرت اهللا لكم

 وصححه.» جممع الزوائد«يف 

  اه»).يستغفر لألمة يف برزخه، واالستغفار دعاء، واألمة تنتفع بذلک و هذا رصيح بأنه 

 كالم صاحب املفاهيم.

چون در حدیث آمده است که کند:  چنین ترجمه می 115و مترجم در صفحه 

حیات و هم مماتم براي شما خیر و برکت است، در هم «فرموده است:  مبر غپی

کنم، و در حال  کنید و من هم براي شما صحبت می قید حیات شما صحبت می

بودند حمد  نیکدهند اگر آنها خیر و  مماتم اعمال و کردار شما را به من نشان می

آورم و اگر شر و بد بودند از خداوند براي شما طلب مغفرت  خداوند را بجاي می

مبر و هیثمی در کتاب مجمع الزواید غاسماعیل حافظ در بحث صاله بر پی» نمایم می

 آید. باشد که در آینده هم می اند و حدیث صحیح می روایت کرده

در برزخ براي امتش استغفار  و این حدیث صراحت دارد که حضرت رسول 

 ي امت منفعت دارد.باشد که برا نماید، و استغفار، خودش دعا می می

 این کالم از چند جهت قابل بررسی است.گویم:  می
) به 36(ص » جزء الصاله علی النبی«این حدیث مورد نظر را اسماعیل قاضی در  -1

گوید: سلیمان بن حرب از حماد بن زید از غالب قطان از  صورت مرسل نقل کرده و می
 ... .کند که فرمودند:  ) روایت میصبکر بن عبداهللا مزنی از رسول اکرم (

کند که مؤلف مفاهیم  و سپس اسماعیل قاضی حدیث را با الفاظ دیگري ذکر می
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گمان کرده با این الفاظ مورد استناد او، آن را ذکر کرده است و بکر بن عبداهللا مزنی از 
 وفات یافت. بنابراین روایت ایشان از 106باشند و در سال  تابعینی است که ثقه می

 حدیث مرسل در نزد محدثان مورد قبول نیست. است و 1) مرسلصپیامبر (
ذکر و صحیح شمرده یعنی » مجمع الزواید«مؤلف گفته: هیثمی این حدیث را در 

دهیم. و باز به نقل از  هیثمی روایت بزار را ذکر کرده که بعداً در مورد آن توضیح می
 .اند اند راویان احادیث صحیح هیثمی گفته: رجالی که حدیث را روایت کرده

توان  ولی این گفته بیانگر صحت حدیث نیست بنابراین با استدالل به این گفته نمی
گفت: این حدیث را صحیح شمرده است همچنانکه مؤلف مفاهیم چنین جسارتی نموده 

باشند به  است، زیرا گفتن عبارت (رجال راوي این حدیث راوي احادیث صحیح می
صحیحی از آنها روایت شده و هرگز به معنی توثیق آن رجال است و اینکه احادیث 

معنی صحیح بودن سند و یا صحیح بودن حدیث نیست و صحت سند نیازمند اثبات 
باشد. مثالً اگر حدیثی با این  اتصال سند و عدم انقطاع و عدم وجود مدلس در سند می

سند نقل شود که: احمد بن حنبل از سفیان ثوري از ابن مسیب از ابوبکر صدیق نقل 
ترین راویانند و این به معنی صحت سند  ي رجال آن از حافظ توان گفت همه د میشو

ي راویان منقطع است، یعنی بین هر دو نفر از این  نیست زیرا سند مذکور بین همه
راویان یک راوي محذوف است زیرا نه احمد سفیان را دیده، و نه سفیان ابن مسیب را، 

 و نه او، ابوبکر را.
زم اثبات صحت سند نیست، بلکه بین این دو مراتبی از ضعف و صحت حدیث مال

و صحت وجود دارد که علماء و اهل نظر بر آن واقفند و چه بسا حدیث صحیحی که 

 است. 1و یا غلط و یا معلل 2شاذ

                                           
 ای كه آن را روايت كرده است. مرتجم. ) و حذف صحابهصمرسل يعنی روايت تابعی از پيامرب ( -١

 شاذ: يعنی خمالف نصی قويرت از خودش باشد. مرتجم. -٢
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و تعریف علماء از حدیث صحیح دو شرط دارد: صحت سند و عدم شذوذ و علّت 
 شود. نداشته باشد صحیح نامیده نمی و هر حدیثی که هر دوي این ویژگیها را

اي را به هیثمی  گردد که مؤلف مفاهیم مطالب تحریف شده به این ترتیب روشن می
 اند. نسبت داده که ایشان نگفته

کتابش به نقل از عراقی آورده که عراقی  172مثل همین مطلب را مؤلف در ص 
 گوید: سند آن جید است.

زوائد مسند) نقل کرده که: یوسف بن  1/397» (المسند«این حدیث را بزار در  -2
موسی از عبدالمجید بن عبدالعزیز بن أبی رواد از سفیان از عبداهللا بن سائب از زاذان از 

اي دارد که  خداوند مالئکه«) روایت کرده است که فرمودند: صعبداهللا از پیامبر (
) فرمودند: صپیامبر (افزاید:  و می» رسانند گردند و سالم امت من را به من می می

 ...».حیات من براي شما خوب و «
 بزار گوید: این حدیث از عبداهللا جز با این سند نقل نشده است.

به  –و در این سند عبدالمجید بن ابی رواد وجود دارد که روایات این شخص 
مورد قبول محدثان نیست، و به همین دلیل حافظ عراقی، استاد و شیخ هیثمی  -تنهایی 

اند ولی عبدالمجید بن  گوید: رجال این سند رجالی هستند که در کتب صحیح آمده می
اند، اگرچه مسلم، نسائی و ابن معین از او روایت کرده  رواد را بعضی تضعیف کرده ابی

...» حیات من براي شما خوب و «ي  باشند و مسلم او را توثیق کرده باشد. و این زیاده
...» اي  خداوند مالئکه«ایت کرده است ولی آغاز حدیث را که را عبدالمجید به تنهایی رو

از سفیان از عبداهللا بن سائب روایت شده و راویان همه بر نقل این مقدار از سفیان 
متفقند، ولی عبدالمجید آن قسمت زیاده را به تنهایی نقل کرده که براساس تحقیق شاذ و 

 باشد. ضعیف می

                                                                                                           
توان  ای كه در حديث وجود دارد ولی در ظاهر آن ناميان نيست و جز با تتبع و مهارت فراوان نمی عنی علت و عارضهمعلل: ي -١

 به آن پی برد. مرتجم.
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شود باز مؤید ادعاي مؤلف مفاهیم نیست و اگر صحت این حدیث ثابت هم ب -3
باشد. زیرا دعاي پیامبر  ) براي امتش نمیصجواز توسل به عموم استغفار پیامبر (

تر است از استغفار آن  تر و براي توسل به آن مناسب ) به هنگام حیات بلیغص(
و این دعا و درخواست ایشان به هنگام  –در صورت ثبوت  –حضرت بعد از وفاتشان 

حیات از نظر شایستگی براي توسل به آن، از استغفار ایشان بعد از وفات کمتر نیست، 
ولی این عمل در زمان حیاتشان مشروع و مجاز نبوده، و لذا ایجاد و احداث آن بدعت 

 است.
عد از آنها و هیچ یک از مردمان بهترین قرون [قرون اولیه اسالم] و کسانی که ب

اند که عاشقان بدعت و  اند و به چنین توسلی روي نیاورده اند چنین کاري نکرده آمده
 اند. هجر کنندگان سنت اختراع کرده

ترین شبهه تمسک  ربط گویم: مؤلف مفاهیم طبق عادت خودش به کمترین و بی می
یحی حدیث صح«گوید:  ي این حدیث می ) درباره173کرده و در اواخر کتابش (ص 

 است که طعنی بر آن وارد نیست.
 ي کمی علم است. و این دروغ محض و یا نشانه

يعلم أعاملنا بعرضها عليه، ويستغفر اهللا لنا علی ما  (وهو يدل علی أن النبی مؤلف گوید: 

فعلنا من يسء وقبيح، وإذا كان كذلک فإنه جيوز لنا أن نتوسل به إلی اهللا ونستشفع به لديه، ألنه 

 . ذلک فيشفع فينا ويدعو لنا...) اهيعلم ب

 متأسفانه ترجمه این عبارت در متن فارسی تصحیح المفاهیم یافت نشد.
) از طریق صکند بر اینکه پیامبر ( و این [حدیث] داللت میمعنی عبارت: 

شود و از خداوند به خاطر اعمال بد و  ي اعمال به ایشان از اعمال ما مطلع می عرضه

نماید. و مادام که اینگونه است، پس جایز است براي  استغفار میقبیح بر ایمان 

[تقرب] به خدا به پیامبر توسل کرده و در محضر خدا از آن حضرت استشفاع کنیم 
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زیرا آن حضرت به این [استشفاع و توسل ما] مطلع بوده و براي ما شفاعت و دعا 

 کند... . می

پیامبر است و مؤلف براي جواز طلب  : این حدیث بیانگر عرضه اعمال ما بهگویم می
قرن امت به آن  14کند، چه فهمی است که  ي اعمال استدالل می شفاعت به همین عرضه

 نرسیده تا اینکه این مبتدعان ظهور کردند و به آن پی بردند.
ربط با  ي اعمال بر پیامبر چیزي است و تجویز طلب شفاعت چیز دیگري و بی عرضه

ا بر او عرضه شود از کارهاي شرك آمیز ما راضی نخواهد شد از اولی. و اگر اعمال م
طلبد هرگز  جمله: طلب شفاعت از مردگان، زیرا براي مشرکی که از مردگان یاري می

3 4 5 6 7 8  ]فرماید:  نباید استغفار کرد، همچنانکه خداوند متعال می

 E D C B A @ ? > = < ; : 9

GFZ  :١١٣(التوبة(. 

مؤمنان، شایسته نبود که براى مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش  براى پیامبر و«
(آن هم) پس از آنکه بر آنها روشن شد که این  ؛کنند، هر چند از نزدیکانشان باشند

 .»گروه، اهل دوزخند
) براي کسی صباشد. و پیامبر ( طلب شفاعت از مردگان کاري بد و ارتکاب شرك می

 کند. یروي نموده و مشرك شده استغفار نمیکه دینش را ترك و از هوي و هوس پ
) در دنیا به هنگام حیات، و در آخرت خواهد بود و نه در صاستغفار و شفاعت پیامبر (

 برد. اي نمی ) بهرهصدوران برزخ، که مشرك از هیچکدام از انواع شفاعتهاي پیامبر (
در  پس هر کس بعد از وفات آن حضرت از او شفاعت بخواهد، شفاعت آن حضرت

 آخرت را از دست داده است.
و این گفتار مؤلف مفاهیم نیز ناپسند است که به مقام نبوت تعدي کرده و با حالت 

 کند. گوید: بنابراین پیامبر براي ما شفاعت و دعا می جزم و یقیین می
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شود این گفتار  و از آنجا که شفاعت حق اختصاصی خداست و تنها از او طلب می
) بعد از وفاتشان شفاعت صگوید: پس جایز است از پیامبر ( ه میبسیار قبیح مؤلف ک

) را براي ما صخواست. بلکه باید مانند افراد مخلص دعا کرد که: پروردگارا! محمد (
 شفیع بگردان.

الشيخ االمام حممد بن عبدالوهاب ال ينكر «گشاید:  عنوانی جدید می 61مؤلف در ص 

 .1»التوسل

اي از دو حال خارج  عبدالوهاب را با شیخ و امام آراسته: اینکه محمد بن گویم می
اي، و یا  نیست. یا به فضل، إصالح و جهاد ایشان در امر تجدید دین اسالم اعتراف کرده

 این دو وصف بوده است. 2اینکه مرادت کاربرد اصطالحی و عرفی
براي اگر معنی اول مورد نظرت بوده پس باید این را هم بدانی که شیخ دعوتش را 

 محاربه انواع شرك خفی و جلی (=آشکار) و شرك اکبر و أصغر برپا کرد.
) آن را تحریم صشوند و خدا و رسولش ( و با وسایل شرك که به شرك منجر می

بیند که پیرامون  ایشان تأمل کند می» التوحید«اند، مبارزه کرد، و هر کس در کتاب  کرده
 مستقیم. چرخد و چراغی است بر صراط همین محور می

) آورده بود مجاهده کرد ص) براي بازگرداندن مردم به دینی که محمد (:و شیخ (
و نیز در جهت اثبات شرك بودن بعضی از اعمالی که برخی از مردمان هم عصر وي و 

پرستیدند  منتسب به اسالم زحمتها کشید. بسیاري از مردم معاصر وي قبور را می
خواندند و آنها را در دعا شریک خدا قرار  ومردگان را به صورتی مستقل از خدا می

رایشان در نزد خدا شفاعت کنند و تقرب بر ایشان حاصل سازند، مصیبتها دادند تا ب می

] \ ]ي امثال اینان فرموده:  را دفع و بالها را رفع گردانند. و خداوند درباره

                                           
 كند. معنی: امام شيخ حممد بن عبدالوهاب توسل را انكار نمی -١

 ی عبارت: وإما أن تكون عنيت هبا وضعها اللغوی. ترمجه -٢
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c b a  ̀ _ ^ ]  f e  dZ  :و آنها که غیر خدا را «. )٣(الزمر
تیم مگر بخاطر اینکه ما را پرس اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: اینها را نمى

 .»به خداوند نزدیک کنند
همین افراد انواع قربانی را تقدیم قبور کرده و انواع عباداتی را جز براي خدا روا 

دهند و خضوع و خشوعشان بر سر مزارها بیشتر از  نیست، در برابر قبور انجام می
داشته و آنها را خضوعشان در مساجد است. از اموات کمک خواسته و از آنها خوف 

بیشتر از خدا دوست دارند، و تقربشان به آنها بیش از تقرب به خدا بوده، و بلکه 
اند و گرایشهاي الحادي مثل تفکر وحدت وجودي و  پروردگار و یاد او را فراموش کرده

بزرگتر دانستن اولیاء نسبت به انبیاء در بین آنها رواج یافته است، و یکی از پیشگامشان 
 ید:گو می

ــــام النبــــوة يف بــــرزخ  مق
 

ــويل  ــول ودون ال ــق الرس  فوي
 

 تر از والیت است. در برزخ مقام نبوت کمی باالتر از رسالت، و پایین
دید، بنابراین با  و این جزئی از مسایل شرك آمیزي بود که شیخ در این سرزمین می

ایشان ي جهادي  ) حتی در سیرهصتوکل بر خدا و پیروي از سنت رسول گرامی (
 مجاهده را شروع کرده و خداوند او را نصرت و عزت بخشید و تمکین داد.

خورد  و این واقعیتی که از آن صحبت کردیم در اکثر سرزمینهاي اسالمی به چشم می
و الزم است این اسباب دخول به کفر را به آنها گوشزد کرد و برایشان توضیح دهیم و 

اد با زبان و جهاد با قلب با آنان مبارزه کنیم، ولی سپس با انواع جهاد: جهاد با دست، جه
 اند. گیر شده مردم، جز اندکی، به خواب غفلت فرو رفته و زمین

همه تالشهاي شیخ صرف محاربه و تغییر این انواع از شرکهاي مذکور و هدایت 
 مردم گردید.

ود و باید به این مطلب نیز اشاره کرد که شیخ دعوتگري با حکمت و اهل تدبیر ب
دید مخاطبش به انواع شرك آلوده است او را از بدعت و وسایل شرك نهی  زمانی که می
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ي اول به  دید که شرك در بین مردم ریشه دوانده است، بلکه در مرحله کرد، زیرا می نمی
تبیین شرك پرداخت و سپس بعد از استقرار اسالم در قلب بندگان به مجاهده با شرك 

کنند چون هر انسان  ین اشخاصی از وسایل شرك تنفر پیدا میاکبر پرداخت، زیرا چن
عاقلی چنانچه از چیزي تنفر پیدا کرد از راهها و وسایل مرتبط با آن چیز نیز متنفر 

 شود. می
 همچنانکه شاعر گوید: 

ــا ــلمی وجارهت ــن س ــالمة م  إنَّ الس
 

ــا  ــال بوادهي ــی ح ــل عل  أن ال حت
 

اش در این است که به هیچ وجه به کوي او   همسایگیراه در امان ماندن از سلمی و 
 نروي.

این شاعر قدیمی نیز به این حقیقت پی برده و عقالء بر آن واقفند و شریعت نیز آن 
 نامیده است.» سد ذرایع«ي  را وضع و اسم آن را قاعده

کتابش  73ي مباحثش در باب توسل، در ص  به عنوان چکیده» مفاهیم«مؤلف 
 التوسل: ليس مقصوراً عىل تلک الدائرة الضيقة التي يظنها املتعنتون). (إنَّ گوید:  می

و این درخواست از خداوند،  کند: چنین ترجمه می 141و مترجم در صفحه 

اند  منحصر در این دایرة تنگ که مقرضان [مغرضان] خود را در آن محاصره کرده

 باشد. نمی
گریزد، قلب  سلیمی از آن می: مؤلف کالمی گفته که هر صاحب قلب گویم می

سلیمی که از محبت و اجالل خداوند مملو شده و با پرداختن به آن از غیر خدا دور 
مانده است. و کسی که ذکر غیر خدا همانند ذکر خدا او را مشغول کرده و یا خدا را به 
صورت کلی فراموش کرده و در نتیجه خدا او را از خودش غافل ساخته به چنین کالمی 

سازد، و اگر  نس دارد. چه کالمی است که اگر با آب دریا مخلوط شود آن را آلوده میاُ
 سازد! بر زمینهاي کشاورزي جاري شود زندگی مردم را تباه می

ي کوچک و تنگ است؟! آیا اسمائی که غیر  آیا توسل به اسماء و صفات خدا دایره
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صفات واالي خدا و افعال  شان کوچک است؟! آیا اند براي توسل دایره  قابل شمارش
 سبحان اهللا وال حول وال قوة إالَّ باهللا.شان کوچک است؟  حکیمانه او دایره

اي مؤلف مفاهیم! اگر با توسل به اسماء الهی او را بخوانی عمر تو و همراهانت به 
توانید آن را  رسد ولی شما به نهایت و آخر این راه نخواهید رسید و نمی پایان می

 د.شمارش کنی
روز و بطور مداوم به اسماي واالي خداوند توسل  اي مؤلف مفاهیم! اگر شبانه

 شوند. یابند ولی آنها تمام نمی بجویی، عمر پایان می
اي مؤلف مفاهیم! اسماي خدا نود و نه تاست که هر کس آنها را بر شمارد وارد 

کب دوتایی، سه شود، و اگر آنها را مفرد به دعا بخوانی و سپس به صورت مر بهشت می
اي زیاد خواهد بود که اگر تمام خالیق آن را بدون  تایی و ... بخوانی تعدد آن به اندازه

 توانند به پایانش برسانند. تکرار بخوانند نمی
اندازد هشدار  اي مؤلف مفاهیم! تو را از گفتن چنین کالمی که بدن را به لرزه می

آمیز و بدعت  گفتار و از پیامدهاي شرك دهم، باید به سوي خدا بازگردي و از این می
 ي آن توبه کنی. گونه

گویند: توسل به  ي کسانی که می کنیم از گفته پروردگارا! ما برائت خود را اعالم می
اسامی و صفات واالي خداوند دایره کوچک و محدودي است. خداوندا! برائتمان را 

بیاموز که قلوبمان را تقویت، و ما قبول بفرما و از اسماء و آثار صفات خود چنان به ما 
 را به راه راست هدایت کند.



 

 

 

 

 فصل دوم:
ي توحید ربوبیت  مسائلی درباره

 و الوهیت
 

 شرك در قوم نوح و ابراهیم و عرب -
 دخول شرك بین مسلمانان این امت -
 موجه نشان دادن شركبراي » مجاز عقلی«رد  -





 

 
 )؛شرك در بین قوم نوح (

z y x w v u } | ]) در تفسیر آیه 8/667امام بخاري در صحیحش (

 .)٢٣(نوح:  Z{ ~ ے ¡  ¢ £ 
و گفتند: دست از خدایان و بتهاي خود برندارید، بتهاي ود و سواع و یغُوث و «

 ».نکنید و دست از دامنشان نکشیدیعوق و نسر را هرگز رها 

کند که: (بتهایی که در قوم نوح رایج بودند بعداً به  ) نقل میمبه نقل از ابن عباس (
 اعراب سرایت کردند: 

 ي کلب در دومه الجندل بود. ود بت طایفه
نزدیکی سبا گردید و » جرف«یغوث بت مراد بود و بعد از آن بت بنی غطیف در 

 همدان.یعوق بتی بود در 
 نسر بت حمیر از آل ذي الکالع بود.

اینها اسامی مردان صالحی از قوم نوح بودند که بعد از وفاتشان شیطان به قومشان 
 وسوسه کرد که بتهایی ساخته و بر جاي آنان بنشانند و با اسم آنها صدایشان بزنند.

ل از بین رفت شدند تا اینکه این نس قومشان این کار را کردند و آن بتها پرستش نمی
 ها تغییر کرد و بعد از آن مورد پرستش واقع شدند). و شناخت آن نشانه

در نقلی از ابن عباس که عبد بن حمید از محمد بن کعب روایت کرده، آمده که در 
ي زمانی ما بین آدم و  اند که در فاصله تفسیر همین آیه گفت: (این افراد، صالحانی بوده

اند.  شمرده آنان دیگران آمده و آنها را تا سر حد عبادت محترم میاند و بعد از  نوح زیسته
هایی از آنان بسازید تا بتوانید به آن نگاه  ابلیس به آنها گفت: بهتر است اشکال و مجسمه

کنید، آنان این کار را کردند و این نسل سپري شد. نسل بعدي که آمد، شیطان به آنان 
 کردند و ... و آنان نیز عبادتشان کردند). یگفت: گذشتگانتان اینها را عبادت م

عبد بن حمید از ابن مطهر نقل کرده که گفت: در نزد ابوجعفر در مورد یزید بن 
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مهلب صحبت شد، او گفت: (یزید در ابتداي سرزمین کشته شد که غیر خدا در آن 
او ي قومش  پرستش شد. و سپس ود را ذکر کرده و گفت: ود مرد مسلمانی بود که همه

اش چادر زدند و بر آن گریه و زاري  را دوست داشتند، وقتی فوت کرد اطراف مقبره
کردند، وقتی ابلیس گریه و زاري آنها را دید در صورت انسانی ظاهر شد و به آنها  می

اي به شکل او  کنید، آیا دوست دارید مجسمه بینم بر این مرده گریه و زاري می گفت: می
در مجالستان بگذارید تا شما را به یاد او اندازد. گفتند: بله، شیطان  برایتان بسازم و آن را

اي به شکل او برایشان ساخت و آن را در مجلس خود قرار دادند وقتی شیطان  مجسمه
این را دید وارد مرحله بعدي شده و به آنها گفت: آیا دوست دارید براي هر یک از شما 

د این مرحوم گردد؟ گفتند: بله. و شیطان این اي به این شکل بسازم تا باعث یا مجسمه
 کار را کرد.
افزاید: فرزندان این نسل رسیدند و دیدند که آنها با این  ي روایت می در ادامه

ي یاد آوردن آن  کنند و این کار نسل به نسل گشت تا اینکه فلسفه ها چکار می مجسمه
» اله«د) به عنوان یک شخص (ود) فراموش شد و کار به جایی رسید که این بت (و

 شد. عبادت می
اي که غیر از خدا در زمین پرستش شد (ود) بود، بتی که آن را  گوید: اولین بنده می

 نامیدند). (ود) می
) 8/669» (فتح الباري«روایات دیگري نیز در این باره نقل شده است، حافظ در 

 ي آراء درباره این بتها دو تاست:  گویند: چکیده گوید: (بعضی از شارحان می می
 اند. این بتها در بین قوم نوح بوده -1
 ي قبلی. این بتها اسامی مردان صالحی بوده ... تا پایان قصه -2

همه این اقوال یکی است و آن اینکه داستان این صالحان شروع گویم: مرجع  می
 عبادت این بتها توسط قوم نوح بود و نسلهاي بعد در این کار از آنان پیروي کردند).

 پایان کالم ابن حجر.



 

 

 )؛بین قوم ابراهیم (شرك در 

هاي موجود در عهد خلیل  (فرقه: گوید ) می563-1/560» (الملل والنحل«شهرستانی در 
 اند. شده ) به دو صنف اصلی تقسیم می؛اهللا (

 صابئه.  -1
 حنفاء.  -2

اي نیاز  ما براي شناخت خدا و شناخت اوامر و احکام او به واسطه: گفتند صابئه می
انی باشد نه جسمانی زیرا روحانی از پاکی، طهارت و داریم و این واسطه باید روح

نزدیکی به خدا برخوردار است ولی جسمانی، هر کس که باشد بشري است مثل خود 
در هویت و در  ،آشامد خورد و می آشامیم او نیز می خوریم و می ما، و از آنچه ما می

 شکل ظاهر مثل خودمان است.

 ).٣٤(املؤمنون:  z  y x w v u  t sZ  ]: گفتند می

 ».و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کنید، مسلما زیانکارید«
اي از جنس بشر نیاز داریم که  گفتند: ما براي شناخت و اطاعت به واسطه و حنفاء می

اي در بشر بودن  از نظر پاکی، عصمت و حکمت از روحانیات باالتر باشد، چنین واسطه
اش دریافت و  باشد. وحی را با بعد روحانی ا متمایز میمثل ما و در روحانی بودن از م

 کند. اش به ما ابالغ می آن را با بعد بشري

 .)١١٠(الكهف:  à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖZ]فرماید:  خداوند می

شود که  (امتیازم این است که) به من وحى مى ؛بگو: من فقط بشرى هستم مثل شما«
 ».تنها معبودتان معبود یگانه است

 .)٩٣(اإلرساء:  ª © ¨ §Z  » ¬     ® ¯ ° ] فرماید:  و نیز می

معنى)! مگر من جز انسانى فرستاده  بگو: منزه است پروردگارم (از این سخنان بى«



   

  مفاهیم اساسی اسالم   118 

 ».خدا هستم؟
ي روحانی محض و تقرب به مصادیق  توانست به جنبه سپس از آنجا که صابئه نمی

ها   آنان به صورتهاي فلکی این روحانی آن و دریافت وحی از آن اکتفا کند، گروهی از
 1ها: هاي هفت گانه و بعضی از ستاره روي آوردند که عبارت بودند از سیاره

 صابئه نبطی و رومی و فارس به سیارات روي آوردند.
 و صابئه هند به ستارگان روي آورند.

یم. و کن و با استعانت از توفیق الهی به قدر ممکن مذاهبشان را به تفصیل ذکر می
شنوند و  شاید این افراد از صورتهاي فکلی به سوي اشخاصی روي آوردند که نمی

 خورند. بینند و به هیچ درد آنان نمی نمی
 

 پرستان. ي اول: ستاره فرقه

 ي دوم: بت پرستان. فرقه
گوید:  در ذکر مذهب معتقدان به بعد روحانی می 673شهرستانی سپس در صفحه 

اي دارد که حکیم بوده و از  مذهب دنیا صانعِ پدید آورنده(به نظر صاحبان این 
ویژگیهاي حدوث [و تغییر] مبراست و بر ما واجب است به عجز خود در وصول به 

 جالل و عظمت او پی ببریم.
شود. و این  هاي مقرب در نزد او به وي تقرب جسته می و همانا از طریق واسطه

 نی و مطهر و مقدسند. ها در جوهر، فعل و در حالت روحا واسطه
جوهرشان مقدس است یعنی: از مواد جسمانی و قواي آن مبرا بوده، از حرکات 
مکانی و تغییرات زمانی منزهند و بر طهارت سرشته شده و فطرتشان بر تقدیس و 

کنند و هرچه او بگوید همان را انجام  تسبیح است، از فرمان خداوند سرپیچی نمی

                                           
 باشد. می» ض الثوابتبع«ترمجه عبارت  -١
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انا معلم اول ما، عازیمون وهرمس، ما را به این حقیقت گویند:  هم دهند و می می
 راهنمایی کرده است.

کنیم و آنها پرورش  ها تقرب جسته و بر آنها توکل می بنابراین ما به این واسطه
باشند و اهللا رب  دهندگان و خدایانمان هستند و در نزد خدا واسطه و شفیع ما می

 هر چیزي است. االرباب و اله آلهه و پروردگار و مالک
کردند چون  غرض از نقل این کالم بیان حال صابئه بود که ستارگان را پرستش می

توان  بردند از طریق چیزي که سرشتش بر طهارت، تقدیس و تسبیح است می گمان می
 به خدا رسید.

بین شرك قوم نوح و شرك قوم ابراهیم وجه جامعی است که بعد از آنها اصنافی از 
اند و  آن متفرع شده است، بعضی به مقدار کمی در این شبهه فرو رفتهشرك مردم از 

اند [تا دوباره آنها را به راه  بعضی زیاد، و لذا پیامبرانی براي این اقوام فرستاده شده
آورند]. شرك قوم نوح در ارتباط با مظاهر صالح و نیکی در بشر بود، و شرك قوم 

 شد. ر طبیعت و وظایف افالك ناشی میي اسرا ابراهیم از تعقل و بررسی فلسفه
بنابراین شرك قوم نوح شرك تقریب و شفاعت بود، و شرك قوم ابراهیم شرك اسباب و 

عبادت شدند، شرك تقریب و شفاعت  –استعانت  –اعانت، و وقتی بتهایی به این منظور 
 شد، همچنانکه آخر کالم شهرستانی داللت بر این مطلب دارد. نامیده 





 

 

 شرك عرب و دینهاي موجود در بین آنها

) بر دین حنیف ابراهیم بودند و این آیین را از اسماعیل پسر ؛عرب بعد از ابراهیم (
ابراهیم گرفته و در بین خود منتشر کردند و با انتشار این دین، نسبت به بیت اهللا محبت 

 ق خاطر پیدا کرد.پیدا کرده و قلوبشان به آن تعل
و اولین کسی که در کعبه بت گذاشت عمرو بن لُحی بن غالوثه بن عمرو بن عامر «

به شهر بلقاء در شام رفت و » بیت اهللا«بود که با رفتن قومش به مکه و تسلط یافتن بر 
پرستند، در مورد آن سؤال کرد، گفتند: اینها پروردگاران ما  دید که قومی در آنجا بت می

ایم و از آنان نصرت  هستند که به شکل اشخاصی از بشر و هیکلهایی بلندمرتبه ساخته
کنیم و آنها به ما آب [باران]  دهند، طلب آب می خواهیم و آنان ما را نصرت می می
 دهند. خواهیم و آنها ما را شفا می دهند، و از آنها شفا می می

» هبل«بتی را به او بدهند و آنها عمرو از کار آنها شگفت زده شد و از آنها خواست 
را به او داده و او هبل را به مکه آورده و آن را در کعبه گذاشت. دو بت دیگر نیز به 

 شکل زوجین و به اسم إساف و نائله همراه هبل آورده شدند.
عمرو از مردم خواست هبل را تعظیم کرده و به آن تقرب جویند و از طریق او به 

 .1»خدا توسل کنند...
 کند:  شهرستانی ادیان و اعتقادات عرب را نیز به صورت مجمل، چنین ذکر می

ي اول: منکران خالق و رستاخیز و بازگردانده شدن به سراي آخرت، که این  طایفه
 اند. افراد کم و انگشت شمار بوده

 ي دوم: منکران رستاخیز و زنده شدن. طایفه
 ي سوم: بت پرستان. طایفه

                                           
 )، چاپ بدران.١٢٢٣ -٢/١٢٢٢شهرستانی: امللل والنحل ( -١



   

  مفاهیم اساسی اسالم   122 

یهودیت گرایش داشتند و برخی به مسیحیت و تعدادي دیگر به  و بعضی از عرب به
 صابئه.

 گوید:  ) می2/1232ي سوم در ( و در توضیح طائفه
(گروهی به خالق و ابتداي خلقت و نوعی از زنده شدن اعتقاد داشتند ولی پیامبران 

در خرت و کردند که این بتها در سراي آ پرستیدند و گمان می را انکار کرده و بت می
کنند و لذا به نزد بتها رفته و هدایایی براي آنها قربانی  برابر پروردگار برایشان شفاعت می

کردند و با پایبندي به مناسک و شعائر و حالل و حرامی که قرار داده بودند به آنها تقرب  می
 بر این باور بودند. -به جز تعدادي انگشت شمار  -جستند. و اکثریت عرب  می

 ي اسالمی شد؟ وارد جامعهچگونه شرك 

ي انواع خودش برچیده شده و  ) بندگی بتها و پرستش آنها با همهصبا بعثت پیامبر (
عقول از پستی آن رهایی یافتند و بعد از اینکه [مدتی] گرفتار لجن شرك بودند، به 
توحید ارتفاء یافته و قلوب عرب و غیر عرب متوجه خداي یگانه شد و تفکر شرك 

ي مقرب، و خداوند  کرد که این شریک، پیامبر باشد و یا مالئکه ، و فرقی نمیبرچیده شد
را بر » کلمه اهللا«به این طریق امر [هدایت] خود را اتمام و دینش را کامل گردانده و 

 کرسی نشاند.
 -هاي خبیث  مسلمانان قـرون و نسلهایی را همین گونـه سپري کردند تا اینکه باطنی

ها  حرکتهایی که از آن منشعب شدند مثل قرامطه، اخوان الصفا، فاطمی امثال اسماعیلیه و
 پدید آمدند که همه اَشکال مختلف عقیده و تفکري واحد بودند. -و دروز و ... 

) پرداخته بودند و آن را صاین جنبش از قدیم به تقدیس اهل بیت پیامبر اکرم (
ي اسماعیل بن جعفر  ت در ساللهي امام تبدیل به یک شعار کرده و قائل بودند: سلسله

ي همین جنبش  قرار دارد و در تقدیس آل بیت مشهور بوده و دولت فاطمیه نتیجه
 ها بود. باطنی

بنابراین در قرون اولیه مظاهر شرك در بین مسلمانان، آنگونه که مشرکان عرب 
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تی شد، و ح دانستند، دیده نمی صالحان و انبیاء را واسطه و شفیع در نزد خدا می
دادند و جهال، این دعوت [و  اسماعیلیه معتقدات خود را به صورت سرّي گسترش می

شد و توجه  این معتقدات] را پسندیدند، زیرا باعث رفع مسؤولیت و تکالیف شرعی می
به قبور و بر پا کردن مزارها و مشهدها و دعا کردن در نزد مقابر از همین جا نشأت 

ي کرد که مردگان را شفیع خود بدانند، سپس کاري کرد از گرفت، ... تا اینکه شیطان کار
ي  خود مردگان دعا و طلب کنند، و بعد کار به جایی کشیده شد که معتقد بودند مرده

مدفون تصرفاتی در هستی دارد، و این کار به تدریج از آغاز آن تا دو قرن به اوج خود 
 رسید.

مورد اعتقاد به ارواح و قبور به ترین شخص و گروهی که مسلمانان را در  و قدیمی
ها و خصوصاً  اسماعیلی -تا آنجا که بنده مطلع هستم  -دین جاهلیت فرا خواندند 

اخوان الصفا بودند که به صورت یک گروه سرّي و مخفیانه عقایدشان را گسترش 
شد] تا جاییکه مؤلف و  شان در خفاي کامل [ترویج می دادند، و حتی پنجاه رساله می

 شود. ده آنها تقریباً نامعلوم است، اگرچه در مورد آنان ظن و گمانهایی برده مینویسن
هاي ملقب به اثنی عشري از آنها تبعیت  سپس در تقدیس قبور اهل بیت، موسوي

کرده و در مورد زیارت مشاهد و چگونگی زیارت و دعا خواندن بر سر قبور تصانیفی 
 ني اهل بیت  هاي باطل و ساختگی به ائمهتدوین نمودند، و تصانیف خود را با سند

 نسبت دادند.
را مطالعه کرده و مطالب زیادي  1، تألیف ابن قولویه»الزیارات الکامله«و بنده کتاب 

 ام، و این کتاب به چاپ هم رسیده است. از این قبیل را در آن مشاهده نموده
به آنچه گفتیم، بر ها و جنبش اخوان الصفا را مطالعه کند  هر کس میراث اسماعیلی

ي عظیمی بوده و قبل از آنها مردم قبور و مردگان مدفون در  خورد، بنابراین حادثه می

                                           
. ق در نجـف چـاپ سـنگی  ه ١٢٥٦. بوده و اين كتاب در سـال  ه ٣٦٧اين شخص مهان ابوالقاسم جعفر بن حممد، متوفی  -١

 شده است.
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قبل از ظهور دولت  –ي جهل بر مردم  گرفتند، ولی با غلبه آنها را شفیع و واسطه نمی
بعضی از مردم دچار این فتنه شدند، و با ظهور دولت فاطمی مزارهایی بر پا و  –فاطمی 

 عقاید سرّي قبلی منتشر گردید.
ي چهل و دوم از مجموعه رسایل اخوان الصفا مطلبی آمده که این مسأله را  در رساله

 گوید:  ) می21-4/19(روشن کرده و برهانی است بر این مسأله: مؤلف رساله در 
) به سوي آنان مبعوث شده بود صآن خاطر بود که قوم جاهلی که پیامبر ((این به 

پرستیدند و معتقد بودند که با تعظیم بتها و سجود و انقیاد در برابرشان به  بت می
زبانی بودند که نه توان نطق  کنند در حالی که بتها، اجسام بی خداوند تقرب حاصل می

ه صورت و نه حرکت، و لذا خداوند داشتند، و نه قدرت احساس و تشخیص، و ن
رسولی را به سوي آنان فرستاد تا آنها را به چیزي راهنمایی کند که از این آیین هدایت 

 تر باشد. تر، استوارتر و براي تبعیت شایسته یافته
) اگرچه بشرند ولی زنده و ناطق بوده و از علماء متمایز و با †ولی پیامبران (

اند و خدا را آنگونه که شایسته و  سرشت] مالئکه در آمدهنفوس پاك خود به شکل [و 
شناسند، بنابراین تقرب به خدا از طریق انبیاء و توسل به آنان  حق معرفت اوست، می

ترند از بتهایی که گنگ بوده،  تر و به هدایت نزدیکتر و انبیاء به اینکار محقّ شایسته
 د.بینند و قادر بر رفع ضرر نیستن شنوند و نمی نمی

کنیم:  ي آغازین پرستش بتها را بازگو می سپس بدان که ما در اینجا شروع و نقطه
شروع پرستش بتها توسط امتها از پرستش ستارگان شروع شد و شروع پرستش ستارگان 
از بندگی مالئکه، و علت پرستش مالئکه تقرب به خداوند از طریق آنان و توسل به آنها 

 بود.
ود که حکماي اولیه با پاکی نفوس خود و صفاي عقولشان و مبدأ این کار زمانی ب

ي تأمل در مصنوعات عجیب  دریافتند که جهان صانع حکیمی دارد، و این توفیق نتیجه
و تفکر در مخلوقات اعجاب برانگیز و توجه به این مخلوقات و بررسی آنها بود. با 
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ا به ربوبیت برگزیدند و تحقق این هویت در درونشان به وحدانیت او اقرار کرده و او ر
ي سایر مخلوقات و بندگان ناب  اي دارد که برگزیده پی بردند که [این خداوند] مالئکه

اویند. به همین دلیل درصدد تقرب به خدا در آمده و به مالئکه توسل کرده و با تعظیم 
و  کنند آنها جویاي تقرب به خدا شدند، همچنانکه انسانهاي روي زمین همین کار را می

کنند، بعضی از مردم از طریق  با توسل به نزدیکترین کسان پادشاه به او تقرب حاصل می
توسل به اقارب، ندیمان، وزیران، کاتبان، فرماندهان و خواص پادشاه به او نزدیک 

شوند، و براي تقرب به هر کس از نزدیکان پادشاه که برایشان ممکن باشد، توسل  می
 کنند... . می

یب حکماء و اهل دیانات و کسانی که خدا را شناخته، به او ایمان آورده به همین ترت
و به وجودش اقرار کرده بودند، همین کار را کرده و درصدد تقرب و نزدیکی برآمدند، 

کرد و در  ي قدرت و توان خود و تا آنجا که اجتهادش یاري می و هر یک به اندازه
 نفسش نقش بسته بود، به دنبال تقرب بودند.

وقتی این حکماء و خداپرستانِ خداشناس رفتند و نسلشان منقرض شد قومی دیگر 
ي [این نوع]  رسیدند و فلسفه جانشین آنها گردید که در علم و معرفت به پاي آنها نمی

ي آنها اقتدا کنند و لذا بتهایی به شکل  دانستند و دوست داشتند به سیره دینداري را نمی
هایی را تراشیدند، درست مثل همان کاري که نصاري  مهو صورت آنها ساخته و مجس

هایی را از مسیح و روح القدس و جبرائیل و  در معابدشان کردند و اشکال و مجسمه
د تا به ) ساخته و به عالوه اَشکالی از تصرفات عیسی را به تصویر کشیدن†مریم (

 ي او و تصرفاتش را زنده نگه دارند. این طریق یاد و خاطره
 گوید:  اخوان الصفاي باطنی میسپس 

 فصل 
ضی از مردم از طریق انبیاء و رسوالن و ائمه و اوصیاي آنان سپس، اي برادر! بدان که بع

و یا از طریق اولیاي الهی و صالحان و یا مالئکه مقرب و تعظیم این بزرگان و 
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تقرب مساجدشان و بزرگداشت مشاهد آنان و اقتداء به آنها و افعالشان به خدا 
ي  خواهند از طریق عمل به سفارشات و سنتهاي این بزرگان به اندازه جویند و می می

قدرت و توان خود و تا آنجا که برایشان ممکن بوده و اجتهادشان برسد و در نفوسشان 
نقش ببندد، تقرب حاصل کنند. ولی کسی که خداوند را آنگونه که شایسته است 

ي عارفانی  کنند، و این درجه به کس دیگري توسل نمیبشناسد به غیر از [اعمال] خود 
 است که اولیاي خدا هستند.

ولی کسی که فهم و معرفت و حقیقتش قاصر باشد، راهی جز انبیاء براي رسیدن به 
خدا را ندارد، و کسی که فهم و معرفتش از درك انبیاء نیز قاصر باشد راهی جز امامان 

یدن به خدا را ندارد و تنها از طریق پایبندي به جانشین و اوصیاي پیامبران براي رس
آداب و رسوم آنان و رفتن به مساجد و مشاهدشان و دعا و نماز و روزه، استغفار و 

هایی از بت و صنم و امثال آن  طلب مغفرت و رحمت در نزد قبورشان و در نزد مجسمه
ها باشند، جز از این طریق ها و و احوال آن اند تا یادآور نشانه که به شکل آنها ساخته شده

 توانند به خداوند تقرب و نزدیکی حاصل کنند. نمی
سپس، بدان که در هر حال کسی که چیزي را عبادت و از طریق شخصی به خداوند 

جوید حالش بهتر است از کسی که هیچ دینی ندارد و هیچ تقربی حاصل  تقرب می
 خوان الصفا.اي از رسایل ا کند...) پایان کالم مؤلف رساله نمی

این جماعات باطنی در اول قرن سوم ظهور کرده و در قرن چهارم رسایلی براي 
تثبیت مذهب خود نوشته و در بین مردم منتشر کردند. و در خفاي کامل افکار [مردم 
جاهل] را در حماقت فرو بردند، و البته علماي اعالم این مطالب را انکار و رد کرده و 

و از علماي قرن پنجم » الفنون«نکه ابن عقیل مؤلف صاحبان آن را تکفیر نمودند، همچنا
گوید:  می -بعد از سر کار آمدن دولت فاطمی  –یعنی معاصر با انتشار این مذاهب 

(وقتی تکالیف بر جاهالن و فرومایگان سخت شد از حدود شریعت منحرف شده و به 
ن کار از تحت تعظیم حدودي پرداختند که خود آنرا براي خود وضع کرده بودند و با ای
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فرمانروایی غیر خود رهایی یافته و کار برایشان سهل شده و به نظر من این اشخاص به 
اند] از جمله:  اند و به کارهاي [خالف توحیدي روي آورده [حدود شریعت] کافر شده

تعظیم قبور، درخواست طلب نیاز از مرده و نوشتن تمیمه در آنجا [که اي موالي من! 
به منظور  –ار را برایم بکن]، و یا مثل بندگان الت و عزي لباسهایشان را این کار و آن ک

 انداختند و ... . بر روي درخت [خاصی] می –تبرك 

 فصل

` ]را گشوده و بعد از ذکر آیه  »الواسطه الرشكيه«عنوان  26مؤلف مفاهیم در ص 

 f e    d  c b aZ  :گوید می ) ٣(الزمر : 

نكار عىل املرشكني عبادهتم لألصنام واختاذها آهلة من دونه تعاىل، (هذه اآلية رصحية يف  اإلِ

 وإرشاكهم إياها يف دعو الربوبية عىل أنَّ عبادهتم هلم تقرهبم إىل اهللا زلفى.

 فكفرهم ورشكهم من حيث عبادهتم هلا ومن حيث اعتقادهم أهنا أرباب من دون اهللا.

ين فيام وهنا مهمة البد من بياهنا وهي أنَّ هذه اآل ية تشهد بأنَّ أولئک املرشكني ما كانوا جادّ

  .هـ.١حيكي ربنا عنهم)

 کند:  چنین ترجمه می 63و مترجم در صفحه 
... و استدالل به این آیه در جاي خود قرار نگرفته است، چون آیه شریفه 

که براي بتها عبادت  ،اعتراض و انکار بر کافران است  صراحت دارد که درباره

دانند، عبادت بتها  و در دعوي ربوبیت بتها را شریک خدا می ،د نه براي خداکنن می

پس کفر آنان از آنجاست که براي این بتها دانند،  تقرب و نزدیکی به خدا میرا 

 کنند و معتقد هستند ارباب واقعی آنها هستند نه خداوند. عبادت می

ضیح داده شود و آن که الزم است تو استوجود مدر اینجا یک نکته بسیار مهم 

دهد که آن دسته از مشرکان در این گفتار راستگو  است که این آیه شهادت می ]این[
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 نبودند و اعتقادشان نزدیکی به خداوند نبود تا مجوز عبادت براي بتها باشد... .

 این کالم محتوي دو مسأله است: گویم:  می
بوده و خلق » رباب من دون اهللا«اول: کفار و مشرکان عرب معتقد بودند که بتهایشان 

دهند و این مطلب مخالف صریح قرآن است و به عنوان مثال در  کنند و رزق می می
 ي مورد استشهاد خالف این مطلب گفته شده است. همان آیه

  f e d c b a `Z]گفتند:  دوم: اینکه خداوند از آنها نقل کرده که می
گفتند و این از اقوال عجیب و نوآوریهاي  مشرکان این سخن را با جدیت و حقیقت نمی

اي  غریبی است که مؤلف مفاهیم در گفتن آن از دیگران پیشی گرفته و از آن اسلحه
 اش] ساخته است. [براي دفاع از عقیده

یم خداوند قولی را از مشرکان نقل و حکمی را بر آن مترتب ساخته ولی مؤلف مفاه
اند، انگار خداوند  گوید: آنها در گفتن آن سخنی جدي نبوده و خالف حقیقت را گفته

کند؟ در حالی  گویند، آیا خداوند سخن یاوه حکایت می  نفهمیده که اینها حقیقت را نمی

که این (قرآن) « .)١٤-١٣(الطارق:  Z]  \ [ ^ _ ` b a]فرماید:  که خود می

 .»کند. و هرگز شوخی نیست ا میسخنی است که حق را از باطل جد
اي است که حتی طالب علم از گفتن آن خودداري  و عباراتش در این مسأله به گونه

گوید مگر اینکه در قلبش فتنه و کجی و شرك و بدعت  کند و بلکه کسی آن را نمی می
 ریشه دوانده باشد.

ZY X W V ] \ [ ^ _ ` a ]فرماید:  خداوند می
      w  v u t  s r    q po n m l k  j i h g f e    d  c b

 y xZ  :٣(الزمر (. 
آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار «

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند  دادند و دلیلشان این بود که: اینها را نمى
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 ؛کند دیک کنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مىنز
 .»کند کننده است هرگز هدایت نمى خداوند آن کس را که دروغگو و کفران

اي غیرجدي نازل شده است؟! خداوند از این افتراي  ي این آیه به خاطر گفته آیا همه
مخالف اقوال جمیع علماء بوده و تا به محض مبرا و پاك است، و این افترایی است که 

 حال هیچ مفسري چنین سخنی را نگفته است.

` b a ]گوید: (بدان که ضمیر عبارت:  ) می26/241فخر رازي در تفسیرش (
f e d cZ گشتند و دو قسم  گردد که مورد عبادت قرار می به اشیائی برمی

 بودند: عقالء و غیرعقالء.
شدند،  مسیح، عزیر، و مالئکه که توسط اقوامی عبادت میمعبودان صاحب عقل: مثل 

 1ي عاقل و ناطق و عبادت ماه و خورشید و ستاره توسط بعضی از مردم که آنها را زنده
 دانستند. می

گرفتند،  و اشیائی که با وجود عدم اتصافشان به حیات و عقل مورد عبادت قرار می
 بتها بودند.

` ]گفت: کالمی که از کفار نقل شده که  بعد از روشن شدن این مطلب باید

aZ ي معبود عاقل است و شایسته نیست در مورد غیرعقالء گفته شود، به  شایسته
 دو دلیل: 

ضمیر عقالء بوده و شایستگی استعمال براي بتها را  a `Z]ضمیر در  -1
 ندارد.

و مالئکه رسد که این کفار معتقد بوده باشند که مسیح و عزیر  بعید به نظر نمی -2
کنند، ولی بعید است یک عاقل معتقد باشد بتها و  در نزد خدا براي آنان شفاعت می

                                           
 صاحب فكر و تدبري (مرتجم). -١
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 کنند...) پایان کالم فخر رازي. جمادات او را به خداوند نزدیک می
مانعی ندارد کالم فخر رازي را با سخن یکی از مفسران معاصر تقویت کنیم، و این 

گوید: علناً خداوند را  ) می5/3037» (القرآنفی ظالل «باشد که در  مفسر سید قطب می
دانستند... ولی در خالص کردن عبادت براي خدا  خالق خود و خالق آسمانها و زمین می

ي فرزند خدا بودن مالئکه دوري نجستند.  بر فطرت خود باقی نمانده بودند و از اسطوره
مالئکه  -به زعم خود  -سپس بتهایی به عنوان یادبود مالئکه ساختند که با عبادت آنها 

که آنها را الهه  –هاي مالئکه   کردند که عبادت مجسمه کردند و تصور می را عبادت می

عبادت خود آنها نبوده و بلکه راهی است براي  - 1نامیدند مثل الالت و العزّي و مناه می
 شود که در نزد خدا براي شخص شفاعت کنند. تقرب و نزدیکی به خداوند، و باعث می

و این انحراف است از پاکی و صفاي ذهن و استقامت آن، به سوي این خرافات و 
اند، و نه  ي مالئکه ها. و به حقیقت نه مالئکه دختران خدا هستند، و نه بتها مجسمه فتنه

دهد، و نه شفاعت اینها را قبول کرده، و نه  خداوند متعال به این انحراف رضایت می
ا بشریت به همان اندازه که از توحید خالص و آسان دور شود! و همان تقربی حاصل می

که اسالم و اعتقاد به توحید الوهیت به همراه هر پیامبري آن را به ارمغان  -شود  می
شود. و ما  به همان اندازه از منطق فطرت فاصله گرفته و منحرف می -آورده است 

کامال شبیه عبادت عرب  بینیم که امروزه در همه جا عبادت قدیسان و اولیاء را می
باشد که به زعم خود براي رسیدن به  هاي مالئکه می نخستین براي مالئکه و یا مجسمه

 شد. تقرب و شفاعت در نزد خدا انجام می
و خداوند سبحان راه رسیدن به خود را محدود کرده در راه توحید خالصی که از 

  بدور است).اي کامالً ي اسطوره ي وساطت و شفاعت به آن شیوه شائبه
 ) آمده که: 23/322» (التحریر والتنویر«و در تفسیر 

                                           
ی برشـ و يـا  ی مالئكه نبوده و بلكـه يـا مسـجمه شود الالت، العزی ومناة جمسمه ی نجم فهميده می مهچنانكه از تفسري سوره -١

 اند. سنگ بوده
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(ما استثناء از علل محذوف است به این معنی که   c bZ]ي  (استثناء در آیه

 کنیم مگر براي تقرب... . = ما آنها را براي چیزي عبادت نمی نعبدهم ليشء إالَّ ليقربونا)

ند، به این معنی که علت کار را در همین رسا بنابراین استثناء در اینجا قصر را می
 شود...). مورد محدود کرده و قصرِ قلبِ اضافی نامیده می

اند، نقل کنیم صدها صفحه جا  ي این آیه] گفته ي آنچه را که مفسران [درباره اگر همه
ي مختصر در را به روي کسانی که جویاي اطالع بیشتري در  گیرد ولی همین اشاره می

 تند، گشوده است.این باره هس
شود که کالم مؤلف مفاهیم که (مشرکان در گفتن این  و به این ترتیب معلوم می
اساس خودش بوده که در گفتن آنها  اند...) از مفاهیم بی سخن جدي نبوده و دروغ گفته

باشد، و بعد از چهارده قرن تنها کسی است که به آن پی برده است، و  منحصر به فرد می
این است که خداوند متعال کالمی را حکایت نماید [و حکمی براساس  ي سخنش الزمه

 آن صادر کند] که راست نبوده و یاوه و بیهوده باشد، واقعاً که چه تفسیر زشتی است!
) اظهار کرده و به صراحت 27ي این سخنش را در جایی دیگر (ص  و مؤلف الزمه

 کند.  آن را بیان می

 ª © ¨ §¦¥Z » ¬®]: (وقل ذلک أيضاً يف قوله تعاىل

فإهنم لوكانوا يعتقدون حقاً أنَّ اهللا تعاىل اخلالق وحده، وأن أصنامهم ال ختلق . )٢٥(لقامن: 

 . .ه١لكانت عبادهتم هللا وحده دوهنا).

 چنین ترجمه کرده:  65و مترجم در صفحه 

¥¦ § ¨ © ª  ]: و این معنی باز در این آیه جریان دارد

¬ «Z :ا سؤال کنی که چه کسی آسمانها و زمین هاگر از آن«اآلیه،  .)٢٥(لقامن

 ». گویند خداوند را آفریده است همانا می

همانا اگر راست بگویند و واقعاً معتقد باشند که خالق فقط خداوند است و بتها 
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 کردند و نه براي بتها. خالق نیستند، بدون شک براي خداوند عبادت می
دهد، و رد آن در ادامه  فرات انداخته شود آن را تغییر میاین کالم مؤلف اگر در رود 

 آید. می

 توحید ربوبیت و توحید الوهیت

ي اول: که گمان برده بود کفار عرب که پیامبر به سویشان مبعوث گردید از آن  مسأله
بوده و همانها » ارباب من دون اهللا«اند که معتقد بودند بتها  جهت کافر و مشرك بوده

خالق و رازق هستند و مؤلف گمان کرده که کفار عرب به خالق بودن خداوند باور 

(لقامن:  ª©¨§¦¥¬«®Z]ي  نداشتند و در مورد آیه

اگر از آنها سؤال کنی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است همانا « .)٢٥

 ».گویند خداوند می
اند و خداوند این  گوید: مشرکان معتقد به این مسأله نبوده و در واقع دروغ گفته می

 دروغ آنان را نقل کرده است.
باشد و علت اصلی  مسلمان] میي گمراهی بسیاري از مردم [به ظاهر  این مسأله ریشه

انتشار آن در بین مردم، منطق مذموم یونان و متکلمانی هستند که شاگردان آن منطق 
ي توحید را براساس آن  اند که کلمه اي ساخته اند، و این افراد از این مسأله قاعده  بوده

 کنند. تفسیر می
نظر داشته و قرآن به  و حقیقتی که شک به آن راه ندارد و علماء همه بر آن اتفاق

) صکند، این است که مشرکان عرب در زمان رسول اکرم ( صراحت آن را بیان می
خالق و رازق آنهاست، و لذا آنها به توحید ربوبیت در افعال » اهللا«معتقدند بودند که 

تسخیر و سایر افعال دیگر رب اقرار کرده و  1تخدا، از جمله: رزق، تدبیر، احیاء و امات
دانستند و این توحید همان چیزي است  د، و در این موارد کسی را شریک خدا نمیبودن

                                           
 باشد. به معنی مرداندن و در مقابل إحياء می -١
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 اند. نامیده» توحید ربوبیت«که علماء آن را 
کردند ولی اقرارشان باعث مسلمان نامیدن آنها  پس مشرکان به این توحید اقرار می

دادند، مثالً در  نمیشد، زیرا در افعال خود وحدانیت و توحید خدا را مدنظر قرار  نمی
دعاء، استغاثه، رجاء، خوف، محبت، نذر و قربانی و امثال آن براي خداوند شریک قائل 

 شدند، به عبارت دیگر در توحید الوهیت و توحید در عبادت دچار شرك شده بودند. می
و خداوند متعال در قرآن دالیل موجود مبنی بر اقرار مشرکان به توحید ربوبیت و 

اي که اگر مسلمان آن را بخواند  بندي کرده، به گونه حید الوهیت را تقسیمانکار تو
 شود.  ي آنان بیشتر می بصیرتش در احوال مشرکان نافذتر و درك و فهمش از عقیده

 

 نوع اول از آیات: 

µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ]ي خداوند:  مثل فرموده

 É È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸   ¶Z 
 .)٣١ (يونس:

دهد؟ یا چه کسى مالک (و خالق)  بگو: چه کسى شما را از آسمان و زمین روزى مى«
آورد؟ و  گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

، بگو: پس »خدا«گویند:  کند؟ بزودى (در پاسخ) مى چه کسى امور (جهان) را تدبیر مى
 ».ترسید)؟! (و از خدا نمىکنید  چرا تقوا پیشه نمى

̈  © ª » ¬® ¯ ° ]فرماید:  و می § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 Á À ¿¾ ½ ¼   » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ±

  Æ Å Ä Ã   ÂÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç   Ñ Ð
  Ù Ø × Ö ÕÔ Ó ÒZ  :٨٩-٨٤(املؤمنون(. 
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بزودى (در . »دانید؟! زمین و کسانى که در آن هستند از آن کیست، اگر شما مى«بگو: «
چه کسى «بگو: . »شوید؟! آیا متذکر نمى«بگو: » همه از آن خداست!«گویند:  تو) مىپاسخ 

بـزودى خواهنـد گفـت:    . »پروردگار آسمانهاى هفتگانه، و پروردگار عرش عظیم است؟
دست از  ترسید و کنید (و از خدا نمى آیا تقوا پیشه نمى«بگو: » همه اینها از آن خداست!«

دانید، چـه کسـى حکومـت همـه موجـودات را در       اگر مى«بگو: ». دارید)؟! شرك برنمى
همه «(خواهند گفت: ». دادن ندارد؟! نیاز به پناه دهد، و دست دارد، و به بى پناهان پناه مى

ایـد (و ایـن سـخنان     گویید سحر شده با این حال چگونه مى«بگو: »  اینها) از آن خداست
 .»سحر و افسون است)؟!

یعنی پس  ØZ×]فرماید:  ین مقطع اخیر میباید دقت کنیم که بعد از ا
خورید. و نکته در اینجاست که خداوند فرموده هر  شوید، و فریب می چگونه سحر می

ي آنچه قبال گفته شد، اقرار کند ولی در عبادت موحد نباشد، این شخص  کس به همه
حکم  مسحور است و جاه و ریاست و ... او را فریفته است. [بنابراین بر اقرار آنها

 مترتب ساخته و آنها را به پذیرفتن توحید الوهیت ملزم ساخته است].

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤        ¥ ]فرماید:  و باز خداوند متعال می
 ¼ » º   ¹ ¸¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦
 Ï ÎÍ Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½

  × Ö Õ Ô Ó ÒÑ ÐZ  :٦٣-٦١(العنكبوت(. 

چه کسى آسمانها و زمین را آفریده، و خورشـید و مـاه را   «آنان بپرسى: و هر گاه از «
پس با این حال چگونه آنـان را (از عبـادت خـدا)    »!  اهللا«گویند:  مى» مسخر کرده است؟

کند،  خداوند روزى را براى هر کس از بندگانش بخواهد گسترده مى سازند؟! منحرف مى
و اگـر از آنـان    وند به همه چیز داناسـت! خدا ؛سازد و براى هر کس بخواهد محدود مى
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چه کسى از آسمان آبى فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کـرد؟  «بپرسى: 
 ».دانند اما بیشتر آنها نمى »حمد و ستایش مخصوص خداست!«بگو: »!  اهللا«گویند:  مى

 ).٢٥(لقامن:  ª © ¨ § ¦ ¥Z » ¬® ]فرماید:  می و
مسلما » چه کسى آسمانها و زمین را آفریده است؟«سؤال کنى: و هرگاه از آنان «
 ».گویند: اهللا مى

 .)٣٨(الزمر:  z y x  w  v u tZ }| ] و فرموده: 
 ».گویند: خدا! و اگر از آنها بپرسى: چه کسى آسمانها و زمین را آفریده؟ حتما مى«

رازقی جز خدا نبوده اند که: هیچ  رسانند که مشرکان بر این باور بوده و این آیات می
گرداند و تدبیر امور به  میراند و زنده می و هم او مالک قواي بینایی و شنوایی است، می

دست اوست. و زمین هر چه در آن است ملک او بوده و کسی در این ملکیت با او 
دهد ولی کسی  که پناه می  برند و اوست شریک نیست [مردم در گرفتاري] به او پناه می

 اند از دست او بگریزد.تو نمی
 ي ماه و خورشید است. او خالق آسمانها و زمین و تسخیر کننده

 کند. کند و زمین مرده را زنده می او باران نازل می
ي این موارد اعتقاد داشتند، و قرآن این باورشان را نقل  مشرکان عرب و غیره به همه

در عبادت ملزم ساخته است، به این کرده و با احتجاج به این اقرارشان آنها را به توحید 
کنید پس چرا در عبادت براي  ي این موارد اقرار می ترتیب که فرموده: مادامی که به همه

شوید و چرا از عقالي مرده و یا از جمادات شفیعانی برگزیده و از  خدا شریک قائل می
 کنید. آنان طلب شفاعت می

گوید: این مشرکان به آنچه خداوند  میو مؤلف مفاهیم این حقیقت را انکار نموده و 
 اند. نقل نموده، اقرار نکرده

 واقعاً که این چه جسارت عظیمی است!
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 نوع دوم: 

! " # $ %& ' )( * + ,- . / 0  1 ]ي خداوند::  مثل فرموده

 H G     F E D C BA  @ ? >= <  ; : 9 8 7 65 4 3 2
 L K     J IZ  :١٩(األنعام(. 

خداوند، گواه «(و خودت پاسخ بده و) بگو: » گواهى، گواهى کیست؟باالترین «بگو: «
و (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن بر من وحى شده، تا  ؛میان من و شماست

رسد، بیم دهم (و از مخالفت فرمان خدا  شما و تمام کسانى را که این قرآن به آنها مى
من «بگو: » بودان دیگرى با خداست؟!دهید که مع بترسانم). آیا براستى شما گواهى مى

و من از آنچه براى او  ؛بگو: اوست تنها معبود یگانه».  دهم هرگز چنین گواهى نمى
 ».دهید، بیزارم! مى شریک قرار

دهند به اینکه اهللا، اله آنهاست ولی   کند که مشرکان شهادت می این آیه بیان می
شهادت آنها سه تأکید دارد: قسم، الم  گویند معبودان دیگري نیز وجود دارند و این می

 مؤکده و ادات تأکید إنّ.

 .. 7Z 8 9 : ;  > =< ] ي  بنابراین لفظ (مع) در آیه
کردند  داللت بر این مطلب دارد که مشرکان به ربوبیت و الوهیت خداوند اقرار می

شدند و شرکشان از آن جهت بود که  ولی در الوهیت، شریکانی براي خدا قائل می
دادند تا از  ي بین خود و خدا قرار می معبودان دیگري نیز اتخاذ کرده و آنها را واسطه

طریق آنها به خدا برسند و حاجاتشان برآورده و دعاهایشان مستجاب گردد، این عقیده 
 و آیینشان بود.

5 6  ]اند، از جمله:  و با همین معنی و مضمون آیات فراوان دیگري نازل شده

 < ; :  9 8 7 B  A @ ?> =Z  :٩٥(احلجر-
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٩٦.( 
همانها که معبود دیگرى با خدا قرار  ؛ما شر استهزاکنندگان را از تو دفع خواهیم کرد«
 ».فهمند اما بزودى مى ؛دادند

̧  Ç   Æ ÅÄ Ã Â Á À    ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ]ي:  و یا آیه ¶
 Ê  É  ÈZ  :١١٧(املؤمنون.( 

و مسلما هیچ دلیلى بر آن نخواهد -و هر کس معبود دیگرى را با خدا بخواند «
 ».یقینا کافران رستگار نخواهند شد ؛حساب او نزد پروردگارش خواهد بود -داشت

 .)٦٠(النمل:  g fih l k jmnZ ]ونیز در آیاتی فرموده: 

آیا معبود دیگرى با خداست؟! نه، بلکه آنها گروهى هستند که (از روى نادانى، «
 ».دهند (پروردگارشان) قرار مىمخلوقات را) همطراز 

 .)٦١(النمل:  Z~ ے ¡¢ £   ¤ ¥  ¦ § ] ي:  و آیه

 ».دانند (و جاهلند) آیا معبودى با خداست؟! نه، بلکه بیشتر آنان نمى«

 ).٦٢(النمل:  º ¹ ¸¶ µ   ´Z « ¼ ]  و یا 

 ».شوید آیا معبودى با خداست؟! کمتر متذکر مى«

 .)٦٣(النمل:  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì ËZ  ] ي:  و نیز آیه

 ».دهند آیا معبودى با خداست؟! خداوند برتر است از آنچه براى او شریک قرارمى«

 ).٦٤(النمل:  Z, - ./ 0 1 2 3 4      5 6  ] ي:  و نیز آیه

 ».گویید دلیلتان را بیاورید اگر راست مى«آیا معبودى با خداست؟! بگو: «

 NM L K J I H G F EZ]فرماید:  و در جاي دیگر می

 .)٢١٣(الشعراء: 
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 ».(اى پیامبر!) هیچ معبودى را با خداوند مخوان، که از معذبین خواهى بود«

 ).٢٦(ق:  Z{ ~ ے  ¡ ¢  £ ¤   ¥ ¦     §         ¨ ] و در جاي دیگر 

عذاب شدید همان کسى که معبود دیگرى با خدا قرار داده، (آرى) او را در «
 ».بیفکنید

کنند که مشرکان معتقد بودند معبود  و آیاتی دیگر از این قبیل که فراوانند و بیان می
دیگري نیز به همراه (اهللا) وجود دارد، بنابراین مشرکان به توحید ربوبیت اقرار کرده 

این  دانستند و هر کس در بودند ولی (اله)هاي دیگري را در عبادت، شریک خدا می
له تدبر نماید و در این آیات کریمه تأمل کند بابی از ابواب علم بر رویش گشوده مسأ
تواند به فهم صحیحی از حکمت و علت بعثت پیامبران نائل  شود که از طریق آن می می

 شود.
 نوع سوم: 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]ي خداوند متعال که:  مثل فرموده

  =< ; : 9 8Z  :١٤٨(األنعام.( 
خواست، نه ما مشرك  گویند: اگر خدا مى مشرکان (براى تبرئه خویش) مىبزودى «
 ».کردیم! و نه چیزى را تحریم مى ؛شدیم و نه پدران ما مى

 .)١٦(الرعد:  n m l kZ ] و یا در فرموده: 

 ».آیا آنها همتایانى براى خدا قرار دادند«
شرکشان در عبادت اقرار رسانند مشرکان خود به  و آیات دیگري از این قبیل که می

کردند و بلکه قرآن درهر جا که مشرکان را مورد خطاب قرار داده با این مضمون و  می
 پیش فرض وارد بحث شده است.

و شرك در هر زبانی حتماً متضمن معنی اشتراك دو چیز در یک حکم است، 
 شده بودند.بنابراین مشرکان به توحید ربوبیت اقرار ولی در توحید الوهیت دچار شرك 
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 نوع چهارم: 
کنند، مشرکانی که رسول خدا را تکذیب کرده و با او به محاربه و  آیاتی که بیان می

دادند و به  قتال پرداختند تنها در حالت راحتی و آسایش براي خدا شریک قرار می
خواندند و از غیر خدا روي برگردانده  هنگام سختی و بال و مصیبت خالصانه خدا را می

 کردند. ي اتخاذ نمی واسطهو 

E D C B A  ]ي:  و آیاتی با این معنی و مضمون در قرآن متعددند، مثل آیه

 U T SR Q P O   N M L K J I H G F

 e d    c b a ` _  ̂ ] \ [ Z   Y XW VZ 
 ).٢٢(يونس: 

گیرید، و بادهاى موافق، آنان را (بسوى مقصد) حرکت  زمانى که در کشتى قرارمى«
و امواج از هر سو به سراغ  ؛وزد شوند، ناگهان طوفان شدیدى مى و خوشحال مىدهد  مى

در آن هنگام، خدا را از روى اخالص  ؛کنند هالك خواهند شد و گمان مى ؛آید آنها مى
 ».خوانند که: اگر ما را از این گرفتارى نجات دهى، حتما از سپاسگزاران خواهیم بود مى

A   @ ? > = < ; : 9 8 7 6  5 4 3 ]ي:  و آیه

 C BZ  :٦٥(العنكبوت.(  
خوانند (و غیر او را  هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخالص مى«

اما هنگامى که خدا آنان را به خشکى رساند و نجات داد، باز مشرك  ؛کنند) فراموش مى
 ».شوند مى

n  m l k j i h g f e d c b a ]ي:  و یا آیه
 x       w v      u t       s r q poZ  :٣٢(لقامن(. 

و هنگامى که (در سفر دریا) موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند (و باال رود و «
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اما وقتى آنها را به خشکى  ؛خوانند باالى سرشان قرار گیرد)، خدا را با اخالص مى
مانند،  گیرند (و به ایمان خود وفادار مى اعتدال را پیش مى رساند و نجات داد، بعضى راه

ولى آیات ما را هیچ  ؛گیرند) در حالى که بعضى دیگر فراموش کرده راه کفر پیش مى
 ».کنند شکنان ناسپاس انکار نمى کس جز پیمان

اند و نه در  گویی این کفار در ربوبیت خداوند دچار شرك شده پس اي کسی که می
نمایی، آیا این مشرکان به هنگام سختی و بال خدا  یات را بسان بازیچه تأویل میعبادت، و آ

 نیستند. خوانند درحالی که به ربوبیت و الوهیت او معتقد را خالصانه به فریاد می
حقیقتی که انکار آن جایز نبوده و قرآن گویاي آن است، اینکه: مشرکان به توحید 

به توحید الوهیت نیز پی برده بودند و به هنگام کردند و همچنین  ربوبیت اقرار می
سختی و بال دین خود را براي خدا خالص کرده و طلب دعا و استغاثه از غیر او را ترك 

مرتکب شرك در عبادت شده و  -در عمل  -نمودند ولی به هنگام رفاه و آسایش  می
 کردند. شرکشان را با تأویالت و شبهات باطل توجیه می

ام بال و مصیبت مخلص شده و مالئکه و انبیاء و صالحان را فراموش آري، به هنگ
 خواستند. کرده و تنها از خدا کمک می

 نوع پنجم: 

 Z@< ?9 : ; > = ]ي خداوند متعال:  مثل فرموده

 ).١٠٦(يوسف: 
 ».و بیشتر آنها که مدعى ایمان به خدا هستند، مشرکند«

به خالق و رازق بودن و زنده کننده و ایمانشان به خدا عبارت بود از اقرار زبانی 
میراننده بودن خداوند، و شرکشان عبارت بود از شریک قرار دادن براي خداوند در دعاء 

کردند. این مطلب، همچنانکه ابن جریر در  و عبادت، یعنی تنها از خداي یگانه طلب نمی
اده و عطاء و ) نقل کرده، از ابن عباس، عکرمه، مجاهد، عامر، قت51-13/50تفسیرش (

 جمعی دیگر روایت شده است و همچنین ابن ابی حاتم نیز این را نقل کرده است.
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هدایت [و حقیقت] این است، ولی آیا [مؤلف و همفکرانش] گوش شنوا دارند و 
قلوبی دارند که از آخرت بترسند، و آیا نفسهایشان از آتش جهنم و غضب خداي جبار 

 اي دارد. واهمه
 شان کن که قومی هستند نادان.خداوندا! هدایت

 دالیل حدیثی مبنی بر اقرار مشرکان به توحید ربوبیت

در سنت نیز دالیلی وجود دارد که بیانگر اقرار مشرکان به توحید ربوبیت بوده و نیز بیان 
کنند که این اقرار سودمند نیست مگر اقرار کننده به (ال اله اال اهللا) نیز شهادت بدهد  می

 z y x wZ }| ]فرماید:  (اله) همان معبود است، همچنانکه خداوند میکه مراد از 

 ).٢٦(هود: 

 ».خداى یگانه یکتا) را نپرستید» (  اهللا«جز «
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ي دالیل موجود در سنت می از جمله

 ) از انس بن مالک نقل شده که گفت: 2/4در صحیح مسلم (
إذا طلع الفجر وكان يستمع األذانَ فإن سمع أذاناً أمسک وإالَّ ) يغري صكان رسول اهللا («

): عىل الفطرة. ثم قال: أشهد صأغار. فسمع رجالً يقول: اهللا أكرب اهللا أكرب. فقال رسول اهللا (

): خرجت من النار. فنظروا فإذا صأن ال إله إالَّ اهللا، أشهد أن ال إله إالَّ اهللا. فقال رسول اهللا (

 .»یهو راعي معز

کرد، و قبل از حمله به اذان گوش  یدر هنگام صبح بر دشمن حمله م صرسول اهللا 
کرد، و شنید که  کشید، وگرنه حمله مى شنید از حمله دست مى ید، پس اگر اذانى مدا یم

أشهد أن ال ، فرمود: بر فطرت است، سپس آن مرد گفت:  اهللا أكرب اهللا أكربگوید:  مردى مى

فرمود: از آتش بیرون رفتى، وقتى نگاه  صرسول اهللا  هد أن ال إله إالَّ اهللاإله إالَّ اهللا، أش

  کردند دیدند که چوبانى است.
رساند که این  ) که (اهللا اکبر مقتضاي فطرت است) میصي پیامبر ( بنابراین فرموده
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سخن و هر سخن دیگري شبیه این که بر توحید ربوبیت داللت کند از فطرت آدمی 
یابد و مسلمان  و لذا با گفتن آن شخص از آتش جهنم نجات نمی 1تهسرچشمه گرف

شود مگر اینکه بر (ال اله اال اهللا) نیز شهادت بدهد که چنین شهادتی متضمن نفی  نمی
ي معبودهاي غیرخدا بوده و عبارت است از توحید الوهیت و داللت حدیث بر این  همه

 مطلب واضح است.
به همراه شرح نووي) از عمرو بن الشرید از پدرش  15/11» (صحیح مسلم«باز در 

) سوار شدم، آن حضرت فرمودند: آیا صروزي همراه پیامبر («روایت شده که گفت: 
از اشعار أمیه بن أبی الصلت چیزي [به یاد] داري؟ گفتم: بله. فرمود: برایم بخوان و من 

خواندم. سپس  یک بیت را خواندم، سپس دوباره گفت: بخوان. و من یک بیت دیگر
 دوباره گفت: بخوان. تا اینکه صد بیت خواندم.

ي آن آورده که پیامبر  مسلم همین روایت را از طریق دیگري نیز روایت و در ادامه
 ) فرمودند: نزدیک بوده [که امیه بن ابی الصلت] در شعرش مسلمان شود.ص(

) فرمودند: ص( و در روایت دیگري از طریق عبدالرحمن بن مهدي آورده که پیامبر
 همانا چیزي نمانده که [امیه] در شعرهایش به اسالم اقرار کند.

) به این دلیل از شرید خواسته اشعار بیشتري از امیه صگوید: (پیامبر ( نووي می
 شود). برایش بخواند، چون در اشعار امیه اقرار به وحدانیت خدا و رستاخیر مشاهده می

 ه ابیات زیر اشاره کرد: توان ب ي اشعار امیه می از جمله
ـــــبحنا ـــــانا ومص ـــــد هللا ممس  احلم

 

ــــانا   سَّ ــــبَّحنا ريب ومَ ــــاخلري صَ  ب
 

 ربُ احلنيفيــــة مل تنفــــد خزائنهــــا
 

ـــطانا  ـــاق أش ـــق اآلف ـــوءة طب  ممل
 

                                           
 توان به شعر أوس بن حجر اشاره كرد كه رسوده:  برای مثال می -١

 وبــــالالت والعــــزی ومــــن دان دينهــــا
 

ــــــرب  ــــــنهن أك ــــــاهللا أنَّ اهللا م  وب
 

 به الت و عزی و هر چه مثل آهنا ارمجند است، و سوگند به اهللا كه مهانا اهللا از آهنا بزرگرت است. سوگند
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ـــــا ـــــا فيخربن ـــــا من ـــــي لن  أال نب
 

ــا  ــن رأس هجران ــا م ــد غايتن ــا بع  م
 

ـــــوا ـــــا هلك ـــــا آباؤن بُن بِّ رَ ـــــا يُ  بين
 

 وبيـــــنام نقتفـــــي األوالد أالنـــــا 
 

 وقـــد علمنـــا لـــو أنَّ العلـــم ينفعنـــا
 

ــا  ــا بأوالن ــق أخران ــوف تلح  أن س
 

 وقد عجبت ومـا بـاملوت مـن عجـب 
 

 مــا بــال أحيائنــا يبكــون موتانــا 
 

سازد و این نظام  سپاس خداي را که ما را به صبحگاهان و شامگاهان وارد می
 رساندن به ماست. [هستی] براي خیر

پایان ناپذیر بوده و به درازاي آفاق کشیده شده پروردگار راستروي که خزائنش 
است. آیا همین پیامبري که از خودمان است به ما خبر نداده که بعد از هجرت از این 

 دنیا غایت کجاست.
پدارنمان هنگام پرورش دادن ما از دنیا رفتند و ما نیز در مرحله پرورش اوالد گرفتار 

 خواهیم شد. –مرگ  –آن 
ایم که به زودي همه [در آن دنیا] دور  به ما برساند، علم پیدا کردهو اگر علم سودي 
 هم جمع خواهیم شد.

هایمان  ام ولی مرگ تعجبی ندارد، [بلکه در شگفتم از اینکه] چرا زنده به شگفت آمده
 کنند. ها گریه می بر مرده

ي آن با این معانی سروده شده و  اشعار امیه معروف و متداولند و قسمت عمده
 زند. وحید ربوبیت و ایمان به رستاخیز در آن موج میت

) که (نزدیک بوده اسالم بیاورد) جاي تأمل دارد زیرا حضرت صي پیامبر ( فرموده
) به مجرد اقرار امیه به توحید پروردگار در خلق و احیاء و اماتت و امثال آن به ص(

 ) بوده است.صبر (ي جاهالن عصر پیام مسلمان بودن شاعري حکم نکرده که از زمره
) براي کسی که جویاي حق بود، و در طلب صهمین دو حدیث از سنت پیامبر (

 آن کوشا باشد، کافی است.



   

  مفاهیم اساسی اسالم   144 

 اشعاري از عرب [جاهلی] که بر اقرارشان به توحید ربوبیت داللت دارد

 .1أوس بن حجر سروده

ــا ــن دان دينه ــز وم ــالالت والع  وب
 

 وبــــــاهللا إنَّ اهللا مــــــنهن أكــــــرب 
 

به الت و عزي و هر کس که بسان آن دو ارجمند است و سوگند به اهللا که از سوگند 
 آنها بزرگتر است.

 2و درهم بن زید أوسی سروده :

ی الســـــــعيدة ـــــــزّ  إين ورب العُ
 

فُ   َ ـــــــه رسَ ـــــــذي دون بيت  واهللا ال
 

من [معتقدم به] پروردگار عزّاي خوشبخت و از خدایی که توجه به غیر او تجاوز از 
 باشد. حد می

خورد، فراوانند  و از این قبیل اشعاري که اقرار به توحید ربوبیت در آنها به چشم می
و بتهایشان با هم  –جل جالله  –ولی من این ابیات را از آن جهت برگزیدم که نام اهللا 

 در یک بیت ذکر شده است تا بهتر مراد ما را بازگو کنند.
 گفت:  و نزار به هنگام ظهور هالل تازه چنین لبیک می

 3لبيک اللهم لک لبيک، لبيک ال رشيک لک، إالَّ رشيک هو لک، متلكه وما ملک  

 

                                           
 .١٧االصنام، ص  -١

 .١٩االصنام، ص  -٢

 .٧االصنام، ص  -٣



 

 

 مجاز عقلی

 مؤلف مفاهیم در توجیه اعمال و وسایل شرك مجاز عقلی را دستاویز ساخته است.
ذات و جاه و  مؤلف به وفور از مجاز عقلی در توجیه و تعلیل اقوال توسل کنندگان به

) و صحرمت و امثال آن استفاده کرده همچنانکه در توجیه اقوال کسانی که پیامبر (
گري آن  دهند همین کار را کرده، و در توجیه واسطه صالحان را واسطه قرار می

بزرگواران به هنگام دعا، شفاعت، دفع بال و جلب منفعت و بخشیده شدن گناهان از 
 کند. می برهان مجاز عقلی استفاده

و به همین ترتیب در دفاع از افرادي که بر سر مقابر صاحالن و غیرصالحانِ مجهول 
کنند، به مجاز عقلی  الحال اعتکاف کرده و از مردگان شفاعت طلب کرده و استغاثه می

 کند. آنان را تبرئه می - با برهان مجاز عقلی - تمسک کرده و با توجیه [اعمال و] اقوالشان
از علماي متأخر علم بیان براي رهایی بعضی از قصاید شعرا و یا کالم گرچه بعضی 

توان کالمی را که در ظاهر  اند، ولی نمی عرب از شرك به مجاز عقلی تمسک جسته
ي  گویاي کفر و شرك است به این دلیل از کفر و شرك تبرئه کرد که گوینده و سراینده

ماي شریعت (فقهاء و محدثان) بر این ي عل کند. و همه آن به وحدانیت خالق اقرار می
 امر اتفاق نظر دارند.

و جز تعداد کمی از متأخران منتسب به علم، کسی در منع تکفیر به مجاز عقلی 
احتجاج نورزیده و این متأخران اندك نیز بعد از ظهور دعوت شیخ و امام محمد بن 

ستاي توجیه اوضاع فاسد ) براي رهایی از اتهام عدم تکفیر کفّار و در را:عبدالوهاب (
 ي اقوال شرك آمیز به مجاز عقلی پناه بردند. جامعه و تبرئه

باشد زیرا اصل در کالم حقیقت است نه مجاز، و جز با  در حالی که کارشان باطل می
توان کالمی را بر مجاز حمل کرد، و به عالوه این کار به معنی گشودن باب  دلیل نمی
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 احیاي درخت شرك است.
 گوید:  می »املجاز العقيل واستعامله«تحت عنوان  16ه، مؤلف در ص از جمل

(االعتقاد الصحيح أنَّ اخلالق للعباد وأفعاهلم هو اهللا وحده، فهو اخلالق للعباد وأفعاهلم، ال 

 تأثري ألحدٍ سواه، ال حلي، وال مليت.

 فهذا االعتقاد هو التوحيد املحض.

 . ه ١يف اإلرشاک). بخالف ما لو اعتقد غري هذا فإنَّه يقع

 کند: چنین ترجمه می 55-54 و مترجم در صفحه
 .»مجاز عقلی و بکار بردن آن«

ي صحیح یعنی خداوند متعال خالق براي بندگان و اعمال آنان  عقیدهچون ... 

و هیچ احد دیگر در آن تأثیر ندارد، اعم از مرده یا زنده. و این اعتقاد به  ،باشد می

معنی توحید محض است، و کسی که اعتقادش بر غیر این باشد او در راه کفر و 

 شریک قرار دادن براي خدا قرار خواهد گرفت.

 گویم:  می
کامل] این اعتقاد مورد ادعاي مؤلف، توحید ربوبیت است، و نه توحید محض [و 

زیرا توحید محض یعنی اینکه شخص در ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات الهی بر 
 باشد. توحید باشد، و هر وقت یکی از این سه جنبه را فاقد باشد، فاقد توحید محض می

و قبالً با دالیل قاطع از قرآن و سنت بیان کردیم که مشرکان عهد نزول به چیزي که 
 کردند. نامیده، اقرار می» توحید محض«مؤلف در اینجا 

µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ]فرماید:  مثالً خداوند می

 É È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧   ¶

 Ü Û          Ú Ù    Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  ÎÍ Ì Ë Ê
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  â á    à ß Þ   ÝZ  :٣٣ – ٣١(يونس.( 

کسى مالک (و  دهد؟ یا چه چه کسى شما را از آسمان و زمین روزى مى«بگو: «
خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون 

گویند:  بزودى (در پاسخ) مى» کند؟ آورد؟ و چه کسى امور (جهان) را تدبیر مى مى
ترسید)؟ آن است خداوند،  کنید (و از خدا نمى پس چرا تقوا پیشه نمى«، بگو: »خدا«

همه این صفات)! با این حال، بعد از حق، چه چیزى جز  پروردگار حق شما (داراى
شوید؟ اینچنین فرمان  گمراهى وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روى گردان مى

پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها (پس از این همه لجاجت و گناه)، ایمان 
 ».نخواهند آورد

ه کردن، میراندن و تدبیر امور بنابراین مشرکان به وحدانیت خداوند در خلق، زند
 کردند ولی با این وجود خداوند فرموده که مؤمن نبوده و بلکه گمراه بودند. اقرار می

ي احتجاجی کرده تا آنها را به  و خداوند اقرار مشرکان به توحید ربوبیت را وسیله
د افراد ي احتجاج در نز توحید در افعال و یا توحید الوهیت ملزَم گرداند و این شیوه

ي ظریف استفاده کرده  معارض متداول بوده و قرآن در استدالل و احتجاج از این نکته
 است.

) نیز به این مسایل اقرار کرده و قائل بودند که ؛مشرکان عهد ابراهیم خلیل (
 کند. خداوند، آنها و اعمال و افعالشان را نیز خلق می

ے ¡ ¢ ]ورزیده و فرموده:  ) به اقرارشان احتجاج؛به همین دلیل ابراهیم (

 © ¨ § ¦ ¥ ¤   £Z  :٩٦ – ٩٥(الصافات(. 

تراشید؟ با اینکه خداوند هم شما  پرستید که با دست خود مى گفت: آیا چیزى را مى«
 ».سازید را آفریده و هم بتهایى که مى

ها ساخته شده  به این ترتیب ابراهیم عبادت بتهایی را که به شکل و صورت واسطه
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رد و انکار کرده و به اقرارشان به وحدانیت خداوند در خلق افراد و اعمالشان بودند، 
 ورزد. احتجاج می

کجاي این عقیده توحید محض است، در حالی که آنها مرتکب شرك محض 
تواند  گوید: (هیچ کسی، مرده یا زنده، نمی شدند. و عبارت دیگر مؤلف که می می

کند که قائل به وحدت وجود  صوفیه را متصاعد میتأثیرگذار باشد ...) بوي اقوال غالت 
گفتند: جز خدا هیچ چیز دیگري نیست و افعال بندگان همان افعال خدا  بوده و می

 هستند.
گوید: (برخالف کسی که معتقد به غیر این باشد که در  عبارت دیگر مؤلف که می

 شود). این صورت دچار شرك می
گویند:  گیرد که می متکلمان سرچشمه میاین عبارت یا از اصل و اساس مذموم 

غایت توحید، توحید ربوبیت بوده و مشرك کسی است که به وجود دو خالق معتقد 
 باشد.

گیرد. و هر  و یا همچنانکه ذکر کردیم از قائل شدن به وحدت وجود سرچشمه می
رعی و نه ش -کس از احوال و معتقدات مشرکان با خبر باشد، به بطالن این حکام عقلی 

 برد. پی می -
نصیب است، و بلکه باید گفت: کل قرآن بیانگر  ي کتاب و سنّت بی این سخن از ادله

خالف آن است، ولی گروههاي بسیاري از تدبر در کتاب پروردگار منصرف شده و به 
 پردازند. ي کتب آنان می شاگردي متکلمان و مطالعه

 شرك اقسامی دارد: 
که قائل به وجود » ثنویت«ربوبیت است، مثل اعتقاد به اي از شرك، شرك در  گونه

 دو خالق هستند.
 -ي  و بلکه همه -باشد و شرك اکثر  اي دیگر از شرك، شرك در الوهیت می و گونه

از این  مشرکانی که پیامبر برایشان مبعوث شده و قرآن سرگذشتشان را بازگو نموده است،
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 باشد. نوع می
مار، سایر مشرکان عرب توحید ربوبیت را قبول داشته بنابراین جز اندکی انگشت ش

و بر سر آن نزاعی نداشتند، و آن گروه اندك هم به حدي کم هستند که، همچنانکه 
 باشد. گویند: قول صحیحی به آنان منتسب نمی گروهی از علماء می

 نصیب بودند. ولی با این وجود اعراب از توحید محض بی
 گوید:  می 21مؤلف در ص 

ألمر اجلامع يف ذلک أنَّ من أرشک مع اهللا جل جالله غريه يف االخرتاعٍ والتأثري فهو مرشک. سواء (وا

 كان امللحوظ معه مجاداً، أو آدمياً، نبياً، أو غريه، أو ملكاً، أو جناً، أو عمالً عمله.

ل ومن اعتقد السببية يف يشء من ذلک اطردت أو مل تطرد، فجعل اهللا تعاىل هلا سبباً حلصو

مسبباهتا، وأنَّ الفاعل هو اهللا وحده ال رشيک له فهو مؤمن، ولو أخطأ يف ظنه ما ليس بسببٍ 

 سبباً، ألنَّ خطأه يف السبب ال يف املسبب اخلالق املدبر جل جالله وعظم شأنه).

یافت نشد، و ترجمه آن » تصحیح المفاهیم«ي این عبارت در کتاب  متأسفانه ترجمه
اینکه هر کس در پدید آوردن و تأثیرگذاري شریکی  خالصه مطلبچنین است: 

کند که آن شریک از جمادات باشد و  براي خدا قائل شود، مشرك است و فرق نمی

و یا از مالئکه و یا از جن و یا هر یک از  - پیامبر و یا غیرپیامبر - یا از بشر

 مخلوقات دیگر.

سبب تحقق کاري شود و تواند  و هر کس معتقد باشد یکی از این موارد فوق می

خدا او را سبب حصول آن مسبب قرار داده و فاعل خداي یگانه است، چنین 

باشد حتی اگر چیزي را که [در اصل] سبب نیست، سبب تصور  شخصی مؤمن می

 کند زیرا اشتباهش در [اتخاذ نوع] سبب است و نه مسببی که خالق و مدبر است.

زي است که مشرکان عرب باور داشتند و مو به این اعتقاد عین همان چیگویم:  می
) راه صمو شبیه آن بوده و فرقی با آن ندارد، چگونه این مشابهتها باید به امت محمد (
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) و اجابت دعوت و صیابد در حالی که خداوند این امت را با برانگیختن محمد (
 پیروي از آن حضرت تکریم نمود.

قائل به فاعلی غیر از خدا باشد مشرك  گویند: هر کس قائالن به وحدت وجود می
باشد و کالم مؤلف از همین جا سرچشمه  شده است و این البته قول جبریه نیز می

 گرفته است.
کنند و یا اینکه به خودي خود نفع  مشرکان نیز معتقد نبودند که بتهایشان خلق می

باشد،  ر خداوند میرسانند، و یا فاعل افعال هستند، بلکه به باور آنان فاعل و مدب می

 .)٣١(يونس:  ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿Z ] فرماید:  همچنانکه خداوند می

 ».گویند: خدا کند؟ بزودى (در پاسخ) مى و چه کسى امور (جهان) را تدبیر مى«

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä    ]گوید:  و باز می
ÕÔÓÒÑÐZ  :دانید، چه کسى  بگو: اگر مى«. )٨٩ – ٨٨(املؤمنون

دادن  دهد، و نیاز به پناه موجودات را در دست دارد، و به بى پناهان پناه مى حکومت همه
 ».ندارد؟! خواهند گفت: (همه اینها) از آن خداست

 ي بزرگی است و امیدوارم خداوند اقوامی را از آن نجات دهد. همانا این فتنه

n m l k j i h ]فرماید:  خداوند متعال در گزارش از دوزخیان می
z y x w v u t s r q   p  o   }      | { ~ ے ¡ ¢ 

 £Z  :١٠٠ – ٩٦(الشعراء.( 

به خدا سوگند که ما در «گویند:  اند مى آنها در آنجا در حالى که به مخاصمه برخاسته«
شـمردیم! امـا کسـى     گمراهى آشکارى بودیم، چون شما را با پروردگار عالمیان برابر مى

کننـدگانى بـراى مـا وجـود      را گمراه نکرد! (افسوس که امروز) شـفاعت  جز مجرمان ما
 ».ندارد

تأمل و تدبر نما و سپس آن را در کنار آیات  –آنگونه که شایسته است  –در این آیه 



   

  151  سایلی درباره توحید ربوبیت و الوهیتمفصل دوم: 

(لقامن:  ª © ¨ § ¦¥Z » ¬®]زیر قرار بده که فرموده: 

آفریده است؟ مسلما و هرگاه از آنان سؤال کنى: چه کسى آسمانها و زمین را «. )٢٥

 ».گویند: اهللا مى

 [ ÈÇ Æ  Å Ä Ã ÂZ  :٨٧(الزخرف.( 

 ».گویند: خدا و اگر از آنها بپرسى چه کسى آنان را آفریده، قطعا مى«
 شود:  از این مسأله دو مطلب روشن می

دادند  اول: مشرکان معبودانشان را در خلق و ایجاد همتاي پروردگار جهانیان قرار نمی
 کردند. عبادت و توجه، آنان را شریک خدا میو بلکه در 

در حالی که حق خداست که براي طلب مغفرت و عطا و رحمت و رفع درجات جز 
به او توجه نشود، ولی مشرکان براي طلب مغفرت و عفو و برکت به بتهایی روي آورده 
بودند که خود آنان را به شکل صالحان ساخته بودند و شعارشان این بود که: 

[ a` f e    d  c bZ  :٣(الزمر(. 
 ».پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند اینها را نمى«

 ).١٨(يونس:  Z| {  ~ ے¡ ] گفتند:  و می

 ».اینها شفیعان ما نزد خدا هستند«
بنابراین به صورت یقینی مشخص شد که مشرکان معبودان خود را در محبت، 

طلب شفاعت و وساطت با پروردگار جهانیان مساوي تعظیم، توجه و روي آوردن و 
 دانستند. می

ترین و گرانبهاترین تفسیري که  اش حق و حقیقت بوده و بهترین، عالی و قرآن، همه
 باشد. ي خود قرآن می توان از آن ارائه کرد تفسیر آن بوسیله می

شد و با دوم: اتخاذ شفعاء و طلب شفاعت از مردگان مدفون عین شرك جاهالن می
شرك آنان در الوهیت و برابر دانستن خداوند با معبودان مخلوقش در توجه و رو کردن 
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 -گوید: (این مخلوق  به هنگام دعا و طلب شفاعت بوده است و اینکه مؤلف مفاهیم می
تواند سبب باشد)، دروغ بستن به شریعت است،  می -شود  که شفاعت از او طلب می

ها را سبب قبول شدن دعا قرار نداده و به آن امر نکرده و  زیرا خداوند هرگز این واسطه
 آن را مشروع نساخته است.

و هر کس به کتاب خدا روي آورد و از آن فهم حاصل کرده و از آیات آن بصیرت 
یابد و در عقاید مشرکان و نیز عقاید موحدان و احوال پیامبران با اقوامشان و سایر آیات 

شود و قلبش از محبت خدا و  بر نماید به هدایت نایل میمرتبط با توحید و شرك، تد
ر دنیا به او را د -به کمک رحمت خدا  -توحید و تعظیم او مملو گشته و از اطاعتی که 

اللهم يرسلنا أسباب ذلک  شود. رساند، ماالمال می یقیین و در آخرت به بهشت و نعمتها می

 منه منک وتكرماً.

 گويد:  می ٢٥مؤلف در ص 

(وإذا وجد يف كالم املؤمنني إسناد يشء لغري اهللا تعاىل جيب محله عىل املجاز العقيل، وال سبيل 

 . ه ١إىل تكفريهم). 

 کند:  چنین ترجمه می 63و مترجم در صفحه 
و اگر احیاناً در گفتار مسلمانان چیزي را به غیر از خداوند نسبت و اسناد بدهند، 

 ه هیچ وجه نباید که به تکفیر او بیانجامد.باید بر مجاز عقلی حمل شود، و ب

: مراد مؤلف این است که اگر شخص موحدي بعد از وفات حضرت محمد گویم می
کنم، باید بر مجاز  خطاب به آن حضرت بگوید: اي رسول خدا! از تو استغاثه می ص

به  –عقلی حمل شود، زیرا به نظر مؤلف معقول نیست که یک شخص موحد از مرده 
کمک بخواهد و بلکه مرادش از استغاثه سبب و وسیله شدن آن مرده  –صورت مستقل 

 باشد. می
شود، در حالی که  به وفور یافت می» مفاهیم یجب أن تصحح«این تعبیر در کتاب 
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کند که این مقدمات و اموري که کار استغاثه کنندگان با آن  حقیقت به دو دلیل حکم می
 ي آن. اتش باطل است و هم نتیجهشود، هم مقدم تأویل می

گوید کسی که از مردگان به نیت تسبب استغاثه و طلب دعا  در مقابل کسی که می -1
برداري از حال مشرکان عرب روشن  شود. باید گفت: قرآن با پرده کند، کافر نمی می
سازد که شرك آنها نیز به نیت تسبب بوده و نه با تصور استقالل آن معبودان،  می

(يوسف:  9Z : ; > = < ? @ ]فراید:  مچنانکه خداوند میه

 ».و بیشتر آنها که مدعى ایمان به خدا هستند، مشرکند«. )١٠٦
که این بتها به شکل اجسام  –به این ترتیب که بتها را واسطه کرده و ارواح را 

 دانند. به گمان خود سبب تحصیل مقاصدشان می –صاحبانشان ساخته شد 
وقتی که به هالك شدن در دریا یقین پیدا کردند خالصانه از خداوند  بینی، آیا نمی

هاي مخلوقی را که به هنگام آسایش اتخاذ کرده بودند، نادیده  کنند و واسطه دعا می
 گیرند. می

شود که آن مشرکان نیز به استقالل بتها  از احوال مشرکان و به نص قرآن فهمیده می
ي آن  بیتی بودند که خداوند آن را تشریع نکرده و اجازهمعتقد نبودند و بلکه قائل به سب

` a ]را نداده بود، پس چرا قول آنها با مجاز عقلی تأویل نشد؟ و چرا با گفتن 
f e d c bZ  :تکفیر شدند در حالی که مشرکان نیز معبودان خود  .)٣(الزمر

 دانستند. را سبب تقریب و نزدیکی به خدا می
که از مردگان استغاثه کرده و از آنان  -ت کنندگان مقابر دوم: توجیه اقوال عباد

 -دارند  خواهند در نزد خدا برایشان شفاعت کنند و آنان را بیشتر از خدا دوست می می
با برهان مجاز عقلی کاري بسیار ناپسند و اشتباهی عظیم و مخالف حقیقت حالشان 

کرده و معتقدند که مردگان مدفون  باشد، زیرا بسیاري از آنها بر قبور مردگان اعتکاف می
در آن مقابر داراي تصرفاتی در هستی هستند، و بدون هیچ قید و شرطی هر چه که خود 
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و این منزلت از جانب خدا به آنان عطا شده است، و این کفر  1دهند بخواهند انجام می
از کفر اعتقاد به سببیت و وساطت معبودان بزرگتر بوده و حتی به ذهن مشرکان جاهلی 

 خطور نکرده است.
شود که این مشرکان معاصر حتی در صورت دوري بسیار  به همین دلیل مشاهده می

خوانند زیرا معتقدند که معبودانشان داراي  غاثه میاز معبودانشان، آنها را به فریاد و است
قدرتی مافوق قدرت بشر بوده و خداوند این قدرت را به آنان بخشیده و اصالح شؤون 

 قسمتی از مخلوقات را به آنان تفویض کرده است.
 تعاىل اهللا عام يقول الظاملون علواً كبرياً.

شود که این  کنند مطمئن می اثه میو هر کس اقوال آنانی را بشنود که از مردگان استغ
افراد معتقدند مردگان معبودشان داراي تصرف و استقاللند و این کفري است باالتر از 

 کفر تسبب و وساطت.
 گوید:  ) می6/115» (روح المعانی«ابوالفضل شهاب الوسی در تفسیرش 

و یا  ي غایب هیچ کسی را ندیدم که این را بگوید، مگر اینکه معتقد باشد زنده
شنود و ذاتاً و یا به  داند و نداء را می شود غیب می ي مدفونی که مورد دعا واقع می مرده

کمک غیر، قادر است جلب منفعت و یا دفع مضرت کند، در غیر اینصورت از او طلب 
 کردند، و این فتنه و بالي بزرگی است از جانب پروردگار. نمی

کنند خوب شناخته و به خاطر  ها استغاثه میآلوسی عبادت کنندگان مقابر را که از آن
کنند، و بسیاري از کسانی که به غیر خدا  داند که چکار می کثرت تجربه و مشاهده می

                                           
) قول حممد عبداهللا شكاز را نقـل و آن را حتسـني و بـه آن استشـهاد ٢٩(ص » التوسل والوسيله«موسی حممد علی در كتابش  -١

بـوده » رجال الظاهر«اند: گروهی كه بر عهد و پيامنشان با خدا صداقت نشان دادند و اينان  كند، كه گفته: مردم چهار دسته می

بـوده كـه در » رجـال البـاطن«دارد و اينـان  و شريمردان ميدان جهادند، و گروهی كه جتارت و بيع آهنا را از ذكر خدا باز نمـی

مهان كسـانی هسـتند كـه در عـامل » رجال الظاهر«گريند ... [سپس گويد:]  شورت قرار میجملس حق تعالی نشسته و مورد م

 ملک و عامل شهادت ترصفاتی دارند.
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 اند. آورند همین گونه روي می
گوید:  ) میصدر توصیف پیامبر ( 91و مؤلف خود گرفتار این کار شده و در ص 

 . ه١رصف بإذن اهللا يف شؤوهنا، خبريٌ بأحواهلا ...) (فإنَّه حي الدارين، دائم العناية بأمته، مت

 کند:  چنین ترجمه می 167و مترجم در صفحه 
باشد و باذن  ... پیامبر در هر دو خانه زنده است و همیشه الطافش شامل امتش می

 نماید و بر اوضاع و احوال پیروانش اطالع دارد. خداوند در امور امتش تصرف می
مفاهیم نیز اعتقادش را در مورد [قدرت] تصرف انبیاء و به این ترتیب مؤلف 

گوید که  کند و شبیه همان چیزي را می صالحان مرده در امور زندگی مردم اظهار می
 عبادت کنندگان قبور به آن معتقدند.

 گوید:  می 95مؤلف در ص 
د: اشفع يل يف (فالقائل: يا نبي اهللا إشفني واقض ديني لو فرض أنَّ أحداً قال هذا فإنام يري

الشفاء، وادع يل بضاء ديني، وتوجه إىل اهللا يف شأين، فهم ما طلبوا منه إالَّ ما أقدرهم اهللا عليه، 

 وملكهم إياه من الدعاء والتشفع.

وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلک، وندين اهللا عىل هذا، فاإلسناد يف كالم الناس من املجاز 

 . . ه١نطق به).  العقيل الذي ال خطر فيه عىل من

 کند:  چنین ترجمه می 173و مترجم در صفحه 
گوید اي رسول خدا به من شفا بده و یا دینم را ادا کن،  ... کسی که می

مقصودش این است براي شفاي من و یا اداي دین من شفاعت و دعا کن و از آنان 

قدرت آنرا  اند که خداوند اند بلکه چیزي را طلب کرده چیزي غیر مقدوري نخواسته

 به او بخشیده است.

کنیم،  و این همان چیزي است که ما نیز به آن معتقد بوده و براساس آن دینداري می

بنابراین الزم است در اسناد کالم مردم از مجاز عقلی که خطري [و پیامدي] ندارد استفاده 
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 .1کنیم

 گویم:  می
خودش قادر به دعا و هر کس بگوید: پیامبر و غیر پیامبر در حیات برزخی  -1

باشد. و در جاهایی دیگر از همین  شفاعت [براي مردم] است، بطالن کالمش یقیینی می
کتاب به تفصیل در مورد حکم وساطت و حقیقت شفاعت و چگونگی طلب شفاعت 

 ایم، در صورت نیاز به آنجا مراجعه کنید. صحبت کرده
نندگان قبور بوده و انگار مؤلف ي این کالم، اطالع وسیع بر قلوب عبادت ک الزمه -2

شان دفاع نماید،  خواهد از همه خوانند و می ها را می ي کسانی است که مرده ضامن همه
 –رود این است که منصفانه و بدون تکبر، این عقیده  و حداقل انتظاري که از مؤلف می

یرا ي خودش بداند و در مورد مردم قضاوت نکند ز را عقیده –در مورد مجاز عقلی 
 توان بر قلوب مردم مطلع شد. نمی
باشد زیرا در  می» حکم المرتد«ي این کالم ناپسند ابطال اقوال فقهاء در باب  الزمه -3

 توان اقوال شرك آمیز و کفرآمیز افراد را با مجاز عقلی توجیه کرد. این صورت می

: هرگز شکموتر، 2ي تبوك گفتند ) در غزوهصوقتی منافقان زمان پیامبر (
ایم.  ترسوتر از این دوستانمان ندیده -به هنگام رویارویی با دشمن  -دروغگوتر و 

V U T S ]خداوند متعال در مورد این منافقان آیه نازل کرد که: 

           e d c b a `   _ ^  ] \ [ ZY X W

 hg fZ  :٦٦ – ٦٥(التوبة.( 

گویند: ما بازى و  دادید؟!)، مىو اگر از آنها بپرسى(: چرا این اعمال خالف را انجام «
کردید؟! (بگو:) عذر  کردیم! بگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره مى شوخى مى

                                           
 پيدا كنم. (مرتجم).» تصحيح املفاهيم«ی پاراگراف دوم را در كتاب  متأسفانه نتوانستم ترمجه -١

 اند. و غريه نقل كردهاين حكايت را ابن ابی حاتم با سند حسن و ابن جرير [طربی]  -٢
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 ».چرا که) شما پس از ایمان آوردن، کافر شدید ؛خواهى نکنید (که بیهوده است
خداوند این منافقان در استهزاء معذور ندانسته و عذرشان را نپذیرفت ولی اگر آن 

کردند اصحاب مجاز عقلی آنان را تبرئه کرده و تکفیر  نافقان در روزگار ما زندگی میم
 نمودند. نمی

و یا  2»الحالج الهی«و یا  1»الشیطان ربی«گفت:  ادقه میو همچنین چنانچه یکی از زن

گفتند اگر موحد  . آیا فقها کارش را توجیه کرده و می3»الولی الفالنی مطلع علی سري«

رب الولی «و  5»الحالج اضله الهی«و  4»الشیطان عصی ربی«منظورش این است که باشد 

 .6»الفالنی مطلع علی سري
هیچ فقیهی این را نگفته، و هیچ کسی این عذر را نپذیرفته، و با این توجیه از تکفیر 

شد،  ي [این کار و این توجیه] داده می این افراد خودداري نکرده است، و چنانچه اجازه
شد، و  حگاهان و شامگاهان اقوال کفرآمیز و شرك آمیز فاسقان و منافقان شنیده میصب

شد هر یک سخن  زدند و سپس وقتی که به حاکم گزارش می آشکارا به دین طعنه می
 گریخت. خود را با مجاز عقلی توجیه نموده و از شرك می

شمارد؟ و یا  ز میاي آن را جای کند؟ و یا هیچ مفتی آیا هیچ حاکمی این کار را می
 پذیرد؟ یا اینکه کالمی است از ناحیه منتسبان به علم؟! هیچ طالب علمی آن را می

ي عزت یافتن  اند مژده اگر این توجیه پذیرفته شود باید به کسانی که آنرا پذیرفته
ي  را داد و سپس منتظر همه -دین رب العالمین  -زنادقه و رویگردانی از دین موحدان 

                                           
 شيطان پروردگار من است. -١

 منصور حالج  خداوند من است. -٢

 باشد. فالن ولی بر ارسار من مطلع می -٣

 به معنی: شيطان از پروردگارم رسپيچی نمود. -٤

 به معنی: منصور حالج را خداوند گمراه نمود. -٥

 باشد. به معنی: پروردگار فالن ولی بر ارسار من مطلع می -٦
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 و بالها باشیم.انواع شر 
 -تازه ظهور یافته  -آیا بعد از این همه روشنگري باز هم جایز است مجاز عقلی 

پذیرد، و از جمله دردیر  دستاویز شود؟! مذهب مالکی در باب ارتداد مجاز عقلی را نمی
 گوید:  ) می6/144» (شرح الصغیر«در 

ختیار قبالً اسالم آورده الرده: یعنی کافر شدن مسلمانی که با نطق شهادتین از روي ا
 است.

شود: مثل گفتن (مشرك شدم). و یا با گفتن  و ارتداد یا با قول صریح محقق می
باشد مثل سایر اجسام. و یا با  کالمی که مقتضی کفر باشد: مثالً بگوید خداوند جسم می

 انجام دادن کاري که مقتضی کفر باشد: یعنی مستلزم کفر باشد. 

گوید:  کرده باشد می 1»سب النبی«در مورد حکم کسی که ) 6/154سپس دردیر (
سب کننده به خاطر جهلش معذور نیست، زیرا در کافر شدن و یا مستی با مشروبات 

 شود. حرام و یا پرگویی بدون عاقبت اندیشی، جهل به عنوان یک عذر پذیرفته نمی
عذرش پذیرفته و همچنین اگر بگوید: از زبانم در رفت و یا روي عصبانیت گفتم، 

نیست، و باید کشته شود. و نیز چنانچه بگوید: منظورم چنین بود [و قصد ارتداد 
 نداشتم] باز هم از او پذیرفته نیست، و باید کشته شود.

نگاه کن، حتی کالم خود گوینده در مجاز عقلی پذیرفته نیست، یعنی اگر بگوید: 
مجاز عقلی مورد ادعاي مؤلف  پذیرد، و این عین مرادم چیز دیگري بود از او نمی

 باشد. می
 ) آمده که: 4/477در شرح شیخ علیش بر مختصر خلیل (

(... و یا اگر شخص به خاطر پرگویی و عدم عاقبت اندیشی و عدم مراقبت بر گفتار 
)] شود، جهل و یا لغزش زبان به عنوان عذر از او پذیرفته صمرتکب سب [پیامبر (

                                           
 ).صبه معنی فحش دادن و ناسزا گفتن به پيامرب ( -١
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 شود). نمی
شود و در مورد  به مجرد گفتن کالمی [از این قبیل] شخص تکفیر می و در نزد حنفیه

برد اختالف شده است، مثالً خطیب  تکفیر خطیبی که در مورد سلطان، القابی را بکار می
مالک «و یا » سلطان ارض اهللا«، »مالک رقاب االمم«، »العادل االعظم«به سلطان بگوید: 

 ».بالد اهللا
) نقل کرده که در مورد تکفیر چنین خطیبی 5/124» (الرائقالبحر «ابن نجیم در 

 اختالف نظر وجود دارد.
اگر خطیب موحد باشد که مرادش [از این القاب] واضح است و بدیهی است که 

خواهد با این القاب، آن اوصاف را به صورتی حقیقی به او نسبت دهد و بلکه  نمی
ت، ولی حتی این وضوح در مسأله نیز مقصودش اسناد مجازي و یا همان مجاز عقلی اس

 ها را نگرفته است. جلوي تکفیر این خطیب توسط بعضی
ي موارد اشاره  مقصودمان از این نقل قولها ذکر چند مثال بود و نخواستیم به همه

کنیم و با همین مقدار نقل شده بطالن توجیه اقوال و افعال شرك آمیز با مجاز عقلی 
 شود. روشن می

 فصل
 گوید:  می 16مؤلف مفاهیم در ص 

 انتهى.» وال شک أنَّ املجاز العقيل مستعمل يف الكتاب والسنة«

 یعنی: شکی نیست که مجاز عقلی در قرآن و سنت استعمال شده است.
ي  ز ذکر محدوده) بعد ا29-28(ص » االیضاح فی علوم البالغه«گویم: قزوینی در  می

 گوید:  مجاز عقلی و مثالهایی براي آن، می
نیست، بلکه در  -به سهولت  -ي استعمال مجاز عقلی  (بدان که هر چیزي شایسته

 بسیاري موارد باید آن چیزي را براي مجاز عقلی آماده و شایسته گردانیم).
 کند). گوید: (سکاکی وجود مجاز عقلی در کالم را انکار می سپس می
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ادت کنندگان قبور با دستاویز این سخن شیخ بالغت، قزوینی، بوده و توجیه اقوال عب
سازد زیرا استعمال و استفاده از آن مخصوصاً در امور شرعی و  مجاز عقلی را باطل می

 باالترین آنها یعنی مسأله کفر و ایمان، سهل و ساده نیست.
توان با مقداري مشقت و سختی از مجاز عقلی  ولی در کالم ادیب و یا شعر شاعر می

 استفاده کرد.
کند و اگرچه اسم دیگري بر آن  وجود مجاز عقلی در کالم را انکار میو سکاکی 

 نهاده ولی مرادش همان مجاز عقلی است.
کنند، معنی مجاز عقلی به ذهنشان  و شکی نیست که کسانی که از مردگان استغاثه می

دانند و نه به گوششان خورده است. و کسانی که مجاز  کند، بلکه نه آن را می خطور نمی
گویند: باید با قصد متکلم همراه باشد، ولی کسی که مجاز عقلی  ی را قبول دارند، میعقل

توان در مورد کالم او به مجاز عقلی قائل شد. و علماء در  کند، نمی به ذهنش خطور نمی
مورد وقوع مجاز در لغت [و زبان عربی] و در قرآن اختالف نظر دارند و بعضی از 

 کنند از جمله:  غت را نفی میعلماي محقق وقوع مجاز در ل
گویند: اصالً در لغت مجازي وجود  ابواسحاق اسفرائینی، ابوعلی فارسی، که می

که از کتب اصولی است، نقل کرده » جمع الجوامع«ندارد. این مطلب را ابن سبکی در 
 است.

و غیره این » الصواعق«و شیخ االسالم ابن تیمیه و عالمه شمس الدین ابن قیم در 
 اند. را نصرت داده -عدم وقوع مجاز  - قول

منع جواز المجاز فی المنزل للتعبد «عالمه، شیخ محمد امین شنقیطی در کتابش 
 گوید:  ) می7(ص » واإلعجاز

(قائالن به وقوع مجاز در لغت نیز در مورد جواز وقوع آن در قرآن اختالف نظر 
جمله: ابن خُویز منداد از  دانند، از دارند، گروهی وقوع آن را در قرآن جایز نمی

 ها و همچنین ظاهریه. ها، ابن قاص از شافعی مالکی
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و در توضیح منع وقوع مجاز در قرآن شیخ ابوالعباس بن تیمیه و شاگردش عالمه ابن 
اند و حتی وقوع آن در لغت را نیز  به تفصیل سخن گفته –رحمهما اهللا تعالی  –قیم 

 اند. ممنوع شمرده
ي تدین ماست و الزم است هر محقق منصفی آن را قبول کند، اینکه و آنچه که مبنا

وقوع مجاز در قرآن جایز  - 1و قائل به هر یک از دو قول باشیم –به طور مطلق 

 باشد). نمی
شایسته نیست که این کالم مختصر [وافی] را تفصیل دهیم ولی شایسته است بدانیم: 

و علماي عقاید هستند، مرادشان این است  نافیان مجاز که گروهی از اصولیون، لغویون
  توان هرگونه که خود بخواهیم از مجاز استفاده کنیم. که نمی

بنابراین باید به چگونگی استعمال عرب پایبند باشیم به این معنی که هر چه را عرب 
دهد  استعمال نموده و سیاق کالم یک معنی متفاوت با معنی حقیقی الفاظ را به دست می

توانیم آنرا استعمال کنیم و البته این معنی براي  ما نیز می –از مجاز استفاده کرده  یعنی –
هاي این  کالم مرکب معنی حقیقی خواهد بود و نه معنی مجازي اگرچه تک تک واژه

کالم مرکب در معنی حقیقی خودشان استعمال نشده باشند و کسی که نخواهد بین 
ژه به تنهایی تفاوتی قائل شود با نصوص زیادي استعمال واژه در کالم و استعمال وا

باشند [یعنی واژگانی را در نصوص خواهد دید  روبرو خواهد شد که خالف رأي او می
 که معنی اولیه خود را ندارند].

نامند در نزد نافیان یکی از اسالیب لغت عرب  پس آنچه که قائالن به مجاز، مجاز می
 حقیقت است و این حقیقت خود دو گونه است:  اش آید و لغت عرب، همه به شمار می

 داللت لفظی یک واژه بر یک معنی به مقتضاي وضع اولیه آن لغت. -
گیرد به  داللت یک واژه بر یک معنی [خاص] وقتی که در سیاقی [خاص] قرار می -

                                           
مراد از دو قول: قول به وقوع آن در لغت و قول به عدم وقوع آن در لغت، يعنی مؤلف گويد حتی اگر در لغت نيز جماز واقـع  -١

 شده باشد وقوع آن در قرآن جايز نيست. (مرتجم).
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 این معنی که کل عبارت بر کل معنی مورد نظر داللت خواهد داشت.
ي مجاز با قائل شدن به مجاز این تفاوت را دارد که مجاز اعم از آن و  و نفی اینگونه

ي  باشد، به عبارت دیگر: قائالن به مجاز، اجازه قول محققان [در نفی اینگونه] اخص می
دهند که عرب آن را بکار  می -در معنی مجازي واژگان  –استعمال عبارات و اسالیبی را 

کار را از طریق مقدر گرفتن محذوفاتی در کالم و یا مقدر گرفتن نگرفته است، و این 
 دهند. در اسناد انجام می -بدون ضابطه  -نسبتهایی 

تواند به صورتی جازم مبناي لغت [و زبان] قرار بگیرد، بلکه  در حالیکه عقل نمی
باشد و به این ترتیب، هر  اصل در صحت استعمال، سماع و شنیدن از اهل آن زبان می

شود  شود و حقیقت نامیده می موردي که اهل آن زبان استعمال کرده باشند، پذیرفته می
چه در دالالت الفاظ و چه در قواعد و  –اند  [نه مجاز]، و هر موردي که استعمال نکرده

 ي استعمال آن را نداریم. ما نیز اجازه –کالم مرکب 
توان بیشتر از این   بحث نمیو این مسأله معروف و مشهور بوده و در چنین جایی از 

 پیرامون آن صحبت کرد.



 

 

 

 

 فصل سوم:
 شفاعت





 

 

 شفاعت

ع، شفاعةً «معنی لغوي شفاعت:  ع يل، يَشفَ فَ  یعنی طَلَب: خواست و طلب کرد. »شَ

) آورده که ابومنصور 1/233(» المحکم«به نقل از ابن سیده در » لسان العرب«صاحب 

ª ] گوید: (ابوعمر از مبرد و ثعلب روایت کرده که در مورد معنی شفاعت در آیه  می

 ²±  ° ¯ ® ¬ «Z  :٢٥٥(البقرة (. 

 ».کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟«
 شفاعت در اینجا به معنی دعا است.اند:  گفته

 .1شود ملک در جهت مسألت نیاز دیگري گفته میو شفاعت به کالم شفیع خطاب به 
 یعنی: طلب الیه.» شفع الیه«

ي رسیدن به مطلوبی است،  شافع یعنی: کسی که براي غیر خود طلبی دارد و وسیله
 باشد. بنابراین معنی شفاعت دعا می

و مشتقاتی که در آیات و روایات از این کلمه آمده به همین شیوه تبیین و تفسیر 
) به صکند: شنیدم که رسول اکرم ( گردند، از جمله حدیث ابوهریره که روایت می می

پروردگارا! تو خودت پروردگار او «خواند:  هنگام اقامه نماز بر میت این دعا را می
اي و  اي، تو خودت او را به اسالم هدایت کرده هستی، تو خودت او را خلق کرده

به اعمال آشکار و نهانی او آگاهتر هستی، به  اي و نیز خودت خودت روحش را گرفته

 .2»ایم که از او درگذري عنوان شفیعانی به درگاه تو آمده

) نقل مو استعمال این واژه در حدیث دیگري که امام مسلم از انس و عایشه (

                                           
 .٤٣٧ – ١/٤٣٦ازهری: هتذيب اللغه:  -١

 امحد اين حديث را روايت كرده است. امام -٢
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اي نیست که بمیرد و  هیچ مرده«) فرمودند: صکند، به همین معنی است که پیامبر ( می
کند بر او نماز بخوانند و براي  مانان که تعدادشان از صد نفر تجاوز میجماعتی از مسل

 ».گردد او شفاعت کنند، مگر اینکه شفاعتشان مورد قبول واقع می
کند که: شنیدم پیامبر  روایت می مباز مسلم در حدیث دیگري به نقل از ابن عباس 

نفر غیر مشرك بر  هیچ مسلمانی نیست که وفات کند و چهل«فرمودند:  ) میصاکرم (
 ».گرداند او نماز بخوانند، مگر اینکه خداوند آنان را شفیع او می

 ».شفاعت«این بود معنی لغوي و استعمال شرعی 

 آیات شفاعت

اند: بعضی شفاعت را بطور مطلق از  آیات زیادي از قرآن در مورد شفاعت صحبت کرده
خدا را اثبات و سودمند بودن اي از آیات شفاعت توسط  کنند، دسته غیر خدا نفی می

اي دیگر از آیات  سازند، و در دسته شفاعت سایرین را به اذن خداوند رحمان مقید می
 .1»مشفوع له«سودمند بودن شفاعت غیر خدا مقید است به رضایت خداوند از 

توان به  کنند می از جمله آیاتی که شفاعت را مختص خدا دانسته و از غیر او نفی می
 ر اشاره کرد: موارد زی

1- [ d  c b   a  ̀_ ^ ]    \ [  ZY X W V U T

 q p o  n ml  k j i hg f eZ  :٤٤- ٤٣(الزمر( .
طلبید) هر  اند؟! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت مى آیا آنان غیر از خدا شفیعانى گرفته«

از آن  چند مالک چیزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟ بگو: تمام شفاعت
خداست، (زیرا) حاکمیت آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او 

 ».گردانند! بازمى
کند و  این آیه با نص صریح شفاعت را مختص خدا دانسته و آن را از غیر او نفی می

                                           
 شود. كسی كه برای او شفاعت می -١
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 .hg f e dZ ] گوید:  می

́  µ ¶ ¸¹ ]و این آیه که در مورد مؤمنان است:  -2 ³ ² ± °

 Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºZ  :٥١(األنعام.( 

ترسند، بیم ده!  و به وسیله آن (قرآن)، کسانى را که از روز حشر و رستاخیز مى«
شاید  ؛اى جز او (خدا) ندارند کننده (روزى که در آن،) یاور و سرپرست و شفاعت

 ».پرهیزگارى پیشه کنند
 کند. راي مؤمنان را نفی میاین آیه وجود شفیعی غیر از خدا ب

3- [  l k j i h g  f e d c b a `    _  ̂ ] \

 r q p o nmZ  :٢٥٤(البقرة(. 
ایم، انفاق کنید! پیش از  اید! از آنچه به شما روزى داده اى کسانى که ایمان آورده«

آنکه روزى فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است (تا بتوانید سعادت و نجات از 
را براى خود خریدارى کنید)، و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد)، و نه کیفر 

(هم به  ؛(زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود) و کافران، خود ستمگرند ؛شفاعت
 ».کنند، هم به دیگران) خودشان ستم مى

 در این آیه خداوند وجود شفاعت در آن روز [قیامت] را نفی کرده است.

4- [ Á À ¿ ¾ ½   ¼     » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³Z 

مگر آنها که  ؛خوانند قادر بر شفاعت نیستند کسانى را که غیر از او مى«. )٨٦(الزخرف: 
 ».اند و بخوبى آگاهند شهادت به حق داده

ي دوم از آیات وارد شده در باب شفاعت خداوند وجود شفاعت در آن روز  در دسته
[توسط غیرخدا] را بیان کرده و فرموده به یک شرط سودمند خواهد بود و آن اینکه 

 ي شفاعت بدهد، از جمله:  خداوند به شفیع اجازه

ª » ]ید: فرما می» آیه الکرسی«ي قرآنی یعنی  خداوند متعال در بزرگترین آیه -1
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 ²±  ° ¯ ® ¬Z  :٢٥٥(البقرة(. 
 ».کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟«

 ).٣(يونس:  Z Y  X W V UT SZ ] \[]و فرموده:  -2
 ».اى، جز با اذن او نیست هیچ شفاعت کننده ؛و به تدبیر کار (جهان) پرداخت«

ç æ å ä ã â  á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ]ي:  و آیه -3

êé èZ  :و چه بسیار فرشتگان آسمانها (با آن مقام و منزلتشان) « .)٢٦(النجم
شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنکه خدا براى هر کس بخواهد و راضى باشد 

 ».اجازه (شفاعت) دهد
 و آیات دیگري از این قبیل ... .

ي سومی از آیات سودمند بودن شفاعت غیر خدا به رضایت خدا و  و در دسته
 مقید شده است: » مشفوع له«صاحبِ عهد و پیمانِ [بندگی] بودن شافع و 

1- [  X W V U T R  Q P O N M L K J I

 b a ` _ ^]  \ [ Z YZ  :٢٩ – ٢٨(األنبياء(. 
و  ؛کنند او) است شفاعت نمى و آنها جز براى کسى که خدا راضى (به شفاعت براى«

، کیفر او را  من جز خدا، معبودى دیگرموید: از ترس او بیمناکند. و هر کس از آنها بگ
 ».دهیم! و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد جهنم مى

2-  [ } |     {  z  y x     w v u tZ  :٨٧(مريم(. 
مگر کسى که نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانى  ؛آنان هرگز مالک شفاعت نیستند«
 ».دارد

 ).١٠٩(طه:  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £Z » ¬ ® ¯ °]ي  و آیه -3

بخشد، جز کسى که خداوند رحمان به او  در آن روز، شفاعت هیچ کس سودى نمى«
 ».اجازه داده، و به گفتار او راضى است
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 و آیات دیگري از این قبیل... .
اي دیگر را نفی و انکار  اي از شفاعت [غیر خدا] را تأیید و گونه مادامی که خداوند گونه

کرده است باید طالب حق در این دو گونه تأمل نموده و معنی آنها را باز یابد، مبادا در این 
اند، او نیز گمراه شود. سبب و علت  گمراه شده صامري که گروههایی از پیروان محمد 

اي از آیات را گرفته و همانها را مبناي  گروهها این بوده که هر گروه، دسته گمراهی این
ي آیات شفاعت با هم مورد  اند و همه احکام قرار داده و از آیات دیگر این باب غافل شده

مطالعه قرار نگرفتند، و لذا در تناقض با هم تصور شدند در حالیکه همه آیات قرآن حق 
 ن راه ندارد.بوده و هرگز تناقضی به آ

ي اول از آیات باب شفاعت بیانگر نوعی شفاعت مخصوص خداست، همان  دسته
کردند که شفاعت  شفاعتی که مشرکان جاهلی تصور نادرستی از آن داشتند و گمان می

از خداوند مثل شفاعت از دیگران است، و این تصور نادرست اساس ضاللت مسیحیان 
 باشد. نیز می

که یکی براي دیگري  -اند شفاعت متداول بین اشخاص   دهاین گمراهان گمان بر
در نزد خدا نیز سودمند است، مثالً شخص از کسی شفاعت بخواهد  -کند  شفاعت می

از او خوف و یا رجاء داشته باشد، و لذا شفاعت او را قبول کند،  1»مشفوع الیه«که 
اهان دیگر مثمر ثمر همچنانکه در نزد پادشاه، شفاعت پسرش، برادرش، اطرافیان و ش

خواهد بود، چون پادشاه از آنها خوف و یا رجا داشته و درخواستشان را برآورده 
سازد، و یا این افراد حقی بر او دارند، بنابراین الزم است شفاعتشان را قبول کند،  می

 ي او انجام شده باشد. اگرچه آن را نپسندد و یا اینکه بدون اجازه
ي اول از آیات فوق الذکر این نوع شفاعت را نفی  دسته در –جل وعال  –خداوند 

کرده، به این معنی که شفیع در نزد خداوند هیچ حق [الزام آوري] ندارد، آنچنانکه 
 شفیعان بارگاه ملوك و امثالشان چنین حقی دارند.

                                           
 شود. كسی كه در نزد او شفاعت می -١
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قائل شدن به وجود چنین شفاعتی شرك بوده و هر کس گرفتار آن شده مرتکب 
) نیز صمچنانکه مسیحیان و امثال آنان از امت محمدي (شرك گردیده است، ه

خواهند و معتقدند  هایی برگزیده و از آنان شفاعت می اند، این افراد واسطه مرتکب شده
توانند از پیامبران و افراد صالح مدفون در قبور شفاعت بخواهند، و معتقدند که  که می

همین حق باعث تحقق شفاعت شده  این افراد شایسته در نزد پروردگار حقی داشته که
 شود.  و شفاعتشان رد نمی

شد و  گاهی رد می - † -باشد زیرا درخواست پیامبران   و این تصور نادرست می
اینگونه نیست که هر چه درخواست کنند برآورده شود، بلکه گاهی درخواستشان اجابت 

ا خالف آن از قبل مقدر داند، و ی گردد، چراکه یا منافی حکمتی است که خداوند می نمی
اند که خداوند از او راضی نیست، و  بوده، و یا اینکه آنان براي کسی شفاعت و دعا کرده

 یا به خاطر وجود موانعی دیگر از همین قبیل... .
در قرآن و روایات مقرر شده که پیامبران چنین حقی را ندارند که هرچه درخواست 

ي  عا و درخواستشان شایسته اجابت بوده و درجهکنند حتماً باید برآورده شود، آري د
 ي درخواستشان به دو صورت است: آنان از همه پیروانشان باالتر است ولی اجابه

 برآورده شدن دعا و درخواستشان. -1
 تأخیر در برآورده شدن درخواستشان و اعطاي اجر فراوان. -2

ت و روایات نیستند و بعضی از مردم از آنجا که غواص(شناگر) خوبی در دریاي آیا
پذیرند، بنابراین دالیلی را براي  نصیبند، این مسأله را انکار کرده و نمی از فهم آن بی

کنیم، شاید بعضی از مردم را به راه آورد و اقوامی را  اثبات صحت این مطلب بیان می
 بصیرت بخشد: 

! " # $ % & ]فرماید:  ) میصخداوند در قرآن خطاب به پیامبر ( -1

  65 4 3 2 1 0/ .   - ,  + * ) (  'Z  :التوبة)

چه براى آنها استغفار کنى، و چه نکنى، (حتى) اگر هفتاد بار براى آنها استغفار «. )٨٠
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و خداوند قوم  ؛آمرزد! چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند کنى، هرگز خدا آنها را نمى
 ».کند فاسقان را هدایت نمى

باشد  ترینشان می ) که بهترین مخلوق در نزد خدا و گرامیصاگر محمد ( بنابراین
بخشد و علت این عدم اجابت مانعی  براي این منافقان استغفار کند خداوند آنها را نمی

گیرد، و آن عبارت است از عدم رضایت خداوند از کسی که  است که جلوي آن را می
مشفوع «ر صورت عدم وجود شرط رضایت از شود. بنابراین د استغفار براي او انجام می

1  ]کند:  شود، خود آیه به این مطلب اشاره می درخواست دعا کننده پذیرفته نمی» له

  65 4 3 2Z. 
به آن آگاه بوده درخواست  -جل وعال  -گاهی هم به خاطر حکمتی که خداوند  -2

 )172-8/171() برآورده نشده است، همچنانکه مسلم در صحیح خود صپیامبر اکرم (
از پروردگار سه چیز درخواست «) فرمودند: صروایت کرده است که رسول اکرم (

کردم و او دو تا را برآورده ولی سومی را برآورده نکرد: از پروردگارم خواستم امتم را با 
م خواستم امتم را با غرق شدن قحطی هالك نکند، دعایم برآورده شد، از پروردگار

[طوفان] هالك نکند، دعایم برآورده شد، از پروردگار خواستم عداوت و دشمنی بین 
 ». امتم ایجاد نشود ولی دعایم برآورده نشد

) قول بعضی از شارحان المصابیح را نقل 11/97» (فتح الباري«حافظ ابن حجر در 
و ابن حجر در رد این قول » ب بودهبدان! همه دعاهاي پیامبران مستجا«کرده که: 

) صگوینده این جمله از حدیث صحیحی غفلت ورزیده که پیامبر («گوید:  می
 .1»از پروردگارم سه درخواست کردم...«فرمودند: 

) از ابوهریره و 132 – 1/130) و مسلم در صحیح (11/96بخاري در صحیح ( -3
) صاند که پیامبر ( نقل کرده و نیز مسلم به تنهایی از جابر  مانس بن مالک 

                                           
شود) به اين نتيجه رسيده اسـت در حـالی  ) كه: (دعای انبياء مستجاب میكشايد شارح املصابيح براساس روايت عايشه ( -١

 كند. حجر در بحث پريامون اين مسأله به آن اشاره نمی باشد و به مهني دليل حافظ ابن كه اين حديث ضعيف می



   

  مفاهیم اساسی اسالم   172 

خواهم دعایم را براي شفاعت امتم  هر پیامبري دعاي مستجابیِ دارد و من می«فرمودند: 
 ي اعرج از ابوهریره است. این روایت مطابق الفاظ نسخه» در آخرت نگه دارم

گوید: (اشکالی که بر این حدیث وارد است این  می» فتح الباري«حافظ ابن حجر در 
) دعاهاي مستجاب شده فراوانی صپیامبران و مخصوصاً حضرت محمد (است که 

شود،  گوید هر پیامبري فقط یک دعایش مستجاب می اند در حالی که ظاهر حدیث می داشته
و پاسخ اشکال این است که: مراد از اجابت دعاي مذکور، یقیینی بودن اجابت آن است، در 

 شوند). امید اجابت طلب میحالی که سایر دعاها و درخواستها تنها به 
» شرح البخاري«علماء و شارحان این حدیث همین نظر را دارند و کرمانی در 

کند که هر پیامبري یکی از  گوید: (حدیث بیان می ) در شرح این حدیث می22/122(
شود ولی بقیه دعاهایش بر مبناي امید بر آورده  دعاهایش به صورت یقیینی مستجاب می

وند که بعضی از آنها مستجاب شده و بعضی دیگر مستجاب ش شدن، طلب می
 شوند). نمی

 به همین ترتیب سایر پیامبران نیز هم دعاي مستجاب دارند و هم دعاي مستجاب نشده: 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × ]دعایش مستجاب نشده است:  ؛نوح  -4

  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø   .  - ,+ * )       ( '& % $      # " !
     2 1 0 /   ; : 9 8 7 6   5 43Z  :٤٦ – ٤٥(هود.( 

و وعده تو  ؛نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا! پسرم از خاندان من است«
کنندگان برترى! فرمود: اى نوح!  و تو از همه حکم ؛(در مورد نجات خاندانم) حق است

اى است)! پس، آنچه را از  او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى است (فرد ناشایسته
 ».دهم تا از جاهالن نباشى آن آگاه نیستى، از من مخواه! من به تو اندرز مى

شرط براي پسرش مورد قبول واقع نشد زیرا فاقد  ؛بنابراین شفاعت نوح 
 رضایت خداوند از پسرش بود.

) براي پدرش نیز مورد قبول واقع نشد. و مواردي ؛شفاعت ابراهیم خلیل ( -5
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دیگر از دعاهاي مورد قبول واقع نشده، انبیاء براي کسی که در آیات و روایات تدبر 
از اند. و مادام که اجابت کل دعاها  نماید قابل مشاهده است که به بهترین شیوه بیان شده

 نصیبند. انبیاء منتفی باشد سایر صالحان به طریق اولی از اجابت کل دعاهایشان بی
اند انبیاء در نزد پروردگارشان چنان حقی دارند که  جاهل گمان کرده 1بعضی از خلف
خبري  خبرند که این بی شود، این گروه از این آیات و روایات بی دعایشان رد نمی

 شیطان است. ي  گري و وسوسه ي فتنه نتیجه

گوید:  . می)١٢٣(البقرة:  o n mZ]ابن جریر [طبري] در تفسیر آیه: 
تواند حقی را که  آیه چنین است: بترسید از روزي که هیچ کس نمی 2(بنابراین، تأویل

خداوند برگردن کسی گذاشته از او مرتفع سازد، و خداوند [در راستاي عدم تحقق این 
پذیرد و حقی که بر گردن هر شخصی است  حق و حقوق] شفاعت هیچ شفیعی را نمی

 باید ادا شود.
که یهودند به این علت با چنان [شدت و  و گفته شده: خداوند مخاطبان این آیه را
گفتند: ما پسران خدا و دوستان او و اوالد  غلظتی] مورد خطاب قرار داده که آنان می

 -عز وجل  -کنند، لذا خداوند  انبیاء بوده و پدرانمان در نزد خدا برایمان شفاعت می
به گردن ي کوچکی از کیفر دیگري را  فرماید: در قیامت هیچ نفسی حتی ذره می

گردد تا اینکه هر صاحب  گیرد، و شفاعت هیچ کسی در مورد سزاي کسی قبول نمی نمی
 .3حقی، حق خود را از او دریافت کند)

ي دوم از آیاتی که در همان ابتدا ذکر کردیم و شفاعت (توسط غیرخدا) را  دسته
ن در مورد کردند)، و مراد این آیات شفاعتی مشروع و مخالف با باور مشرکا تأیید می

 باشد که خداوند براي تحقق آن دو شرط قرار داده است:  شفاعت می

                                           
 اند. (مرتجم). اند و از سلف پريوی نكرده به معنی آنان كه بعد از سلف آمده» سلف«در مقابل  -١

 تأويل در ادبيات ابن جرير و تعداد زيادی از سلف مرتادف با تفسري بوده است. (مرتجم). -٢

 .٢/٣٢چاپ: استاد حممود شاكر،  -٣
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 براي شفاعت. 1ي پروردگار به شفیع اول: اجازه
 شود. دوم: رضایت پروردگار از کسی که براي او شفاعت می

این دو شرط براي شفاعت الزمند، حکمت شرط اجازه خدا به شفیع این است که 
گشته و تسلیم فرمان او شده، به او تعلق خاطر یابند و اگر قلبها به سوي خدا معطوف 

اند به او روي آورند، به همین دلیل این مطلب  تاکنون براي شفاعت متوجه غیر او بوده
بعد از توحید و لزوم وجوب توحید عبادي مطرح شده است، ولی گروههایی از مردم 

د از نفی شفاعت به معنی اثبات اند وجود استثناء بع این شرط را نفهمیده و گمان کرده
شفاعت به طور مطلق و جواز طلب شفاعت از غیرخداست، بنابراین به همان راه و 

 اند. روش مشرکان بازگشته
اش  و حقیقت شفاعت این است که چنانچه خداوند متعال بخواهد رحمتی به بنده

اجازه چنین  رسانده و او را نجات دهد به جهت رحمت و به عنوان کرامتی براي شفیع
هد. و چنانچه شفاعتی از خدا طلب شود و او اجازه آن را ندهد  شفاعتی را به او می

) براي پسرش، و شفاعت ؛شفاعت سودمند نخواهد بود، همچنانکه شفاعت نوح (
) براي عمویش سودي نرساند، تا ص) براي پدرش، و شفاعت محمد (؛ابراهیم (

7 8 9 : ;    3 4 5 6 ]که آیـه نازل شد که:  جایی

 G F E D C B A   @ ? > = <Z  :براى «. )١١٣(التوبة
پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود که براى مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش کنند، هر چند 

(آن هم) پس از آنکه بر آنها روشن شد که این گروه، اهل  ؛از نزدیکانشان باشند
 ».دوزخند

ي  ولی چون شفاعتشان اذن شرعی از ناحیهاین پیامبران بزرگوار شفاعت کردند 
پروردگار نداشت مورد قبول قرار نگرفت، و چون افرادي که براي آنان شفاعت شد 
کافر و مشرك بودند خداوند از آنان رضایت نداشته، و بنابراین شفاعت این پیامبران 

                                           
 كند. (مرتجم). شفيع و شافع هر دو به معنی: كسی كه شفاعت می -١
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 سودمند نشد. -صلوات اهللا وسالمه علیهم  -بزرگوار 

? @ C   B A ]فرماید:  ت ندهد، همچنانکه میو خدا جز به توحید رضای

 F E DZ  :٨٥(آل عمران.( 
 ».شود و کسی که غیر از اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمی«

در آیات را به اخالص و توحید و ترك کامل » الرضا«به همین دلیل سلف صالح 
 اند. شرك تفسیر کرده

) و ابن منذر و ابن ابی حاتم در تفسیرش و بیهقی در 16/97ابن جریر در تفسیرش (
)، همه، به نقل از معاویه بن صالح از علی بن ابی طلحه از 109(ص » االسماء والصفات«

z y x w v u t  }     ]ي  اند که در آیه نقل کرده مابن عباس 

}|Z  :٨٧(مريم.( 
مگر کسى که نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانى  ؛آنان هرگز مالک شفاعت نیستند«
 ».دارد
را چنین تفسیر کرده است: شهادت به (ال اله اال اهللا) و به دست خدا دانستن » عهد«

 همه (حول و قوه)ها و امیدواري به خدا.
و این سند که در باال ذکر شد همان سندي است که امام احمد [به خاطر شدت 

اي در مورد تفسیر   گوید: (در مصر صحیفه ي آن می درباره اطمینان و وثاقت راویانش]
وجود دارد که علی بن ابوطلحه آن را روایت کرده و اگر مردي به خاطر آن به مصر 

 سفر کند کار عجیبی نکرده است [و ارزش دارد].
گوید: این روایت نزد بخاري به نقل از ابوصالح روایت شده و   حافظ ابن حجر می

کند بر روایتهاي  ح هر جا که به صورت معلّق از ابن عباس روایت میبخاري در صحی
 ابوصالح از ابن عباس اعتماد کرده است.

 ترین سند است. و این سلسله سند در تفسیر از ابن عباس بهترین و صحیح
 کند که:  در معنی این آیه از ابن عباس روایت می» التفسیر«و ابن مردویه در 
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 شود). دهد وارد بهشت می که براي خدا شریک قرار نمی (هر کس بمیرد در حالی
االسماء «و » البعث«)، ابن منذر، ابن ابی حاتم و بیهقی در 17/13ابن جریر (

اند که در  ) به نقل از علی بن ابی طلحه از ابن عباس روایت کرده109(ص » والصفات

خدا و آنها جز براى کسى که «. )٢٨(األنبياء:  M L K J IZ]تفسیر 
 ».کنند راضى (به شفاعت براى او) است شفاعت نمى

 گوید: کسانی که به خاطر شهادت بر (ال اله اال اهللا) از آنان راضی است. می 
 قبال در مورد این سند صحبت کردیم.

گوید:  و قتاده می M L K J IZ]ي  و در مورد شفاعت مالئکه در آیه

[J IZ  :کنند  در روز قیامت مالئکه شفاعت نمییعنی[M L KZ 
 اند. این مطلب را ابن منذر و ابن ابی حاتم روایت کرده .: جز براي اهل توحیدیعنی

µ ´ ³ ]ي  ) و ابن منذر در تفسیر آیه25/62و عبد بن حمید وابن جریر (

 Á À ¿ ¾ ½   ¼     » º ¹ ¸ ¶Z  :٨٦(الزخرف.( 

مگر آنها که شهادت به  ؛خوانند قادر بر شفاعت نیستند کسانى را که غیر از او مى«
 ».اند و بخوبى آگاهند حق داده

 اخالص است.»]: الحق«اند که مجاهد گوید: [مراد از  روایت کرده



 

 

 )صشفاعت حضرت محمد (

مورد شفاعت بعد از این توضیحات شایسته است نظري بیفکنیم به نصوصی که در 
 کنند: ) صحبت میصرسول اکرم (

خواستند که براي آنها دعا  ) صحابه از ایشان میصبه هنگام حیات آن حضرت (
کند و این به معنی شفاعت براي آنهاست، و هیچ اختالفی بر سر این نوع از شفاعت 

) بعد از صنیست، و اختالف بر سر مشروعیت شفاعت خواستن از آن حضرت (
 وفاتشان وجود دارد که اهل سنت در سه قرن اول اسالم بر دو امر اتفاق نظر داشتند: 

شان. و اختالف زمانی  ) در مقبرهصاول: عدم مشروعیت طلب شفاعت از پیامبر (
هاي باطنی مثل اسماعیلیه و فاطمیه ظهور و گسترش یافت و اینان به  ایجاد شد که فرقه

نها تأثیر پذیرفتند مثل فرقه موسویه و جعفریه و امثال آنها با عموم همراه کسانی که از ای
اهل سنت مخالفت کرده و این رأي را در بین مردم ترویج کردند و حقیقت این امر را 

 بر بعضی مشتبه ساختند.
مسلمانان در سه قرن اول طلب شفاعت از پیامبر را به معنی خواستن شفاعت از 

ي خلفاي راشدین هیچ کسی بعد از  د، بلکه تا پایان دورهدانستن [شخص پیامبر] نمی
) از ایشان شفاعت طلب نکرد، در حالیکه اگر این درخواست مشروع صفوت پیامبر (

بودند، و حتماً این کار را  بود مردم آن دوره از همه بیشتر به این کار متمایل می می
 کردند. می

آن حضرت هیچ پیامدي  ) و تغییر نوع زندگیصو چنانچه وفات پیامبر (
بود] صحابه چنین درخواستی  داشت [و مثل گذشته قادر به امور زندگی دنیوي می نمی

نمودند، ولی نه آنها این کار را کردند، و نه تابعین، و نه تبع تابعین، و نه  از ایشان می
از  ي محبت و هواداري ها در پشت پرده نسلی که بعد از آنان آمد، تا اینکه دعوت باطنی
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اهل بیت نشأت گرفت، و حتی این افراد کتابهایی را به اسم اهل بیت تألیف کردند، و 
هاي اسماعیلی  هر کس حرکت اخوان الصفا و عبیدیین (فاطمیه) را، که همه از باطنی

برد، این گروهها به گمان خود شعار  هستند، بررسی کند به وضوح به این مطلب پی می
دادند و اولین کسانی بودند که به دورغ خود را به اهل  می هواداري از اهل بیت را سر

 بیت نسبت دادند.
ها  ) بعد از وفاتشان بدعتی است که باطنیصمقصود اینکه طلب شفاعت از پیامبر (

 احداث کردند.
دوم: دومین و مهمترین مطلب مورد اجماع اهل سنت در باب شفاعت این است که 

کند، ولی هیچ  دارد که به وسیله آنها شفاعت می ) انواع شفاعتصمعتقدند پیامبر (
ي  کس از اهل سنت شفاعت پیامبر در قبرشان را یکی از آن انواع ندانسته، و بلکه همه

 دانند. آن انواع را در روز قیامت محقق می
بنابراین شایسته است بر این مطلب تأمل شود، و هر کس با اجماع اهل سنت 

 مخالفت کند، از آنان نیست.
 فصل

 

) ص) از پیامبر (7/59دلیل مطلب مجمل فوق حدیثی است که مسلم در صحیح (
و به نص و اجماع » من اولین شافع و اولین مشفِّع هستم«کند که فرمودند:  روایت می

ثابت شده که این شفاعت همان شفاعت عظمی [در صحراي محشر براي مردمی است 
 که منتظر محاسبه هستند].

کنند  ) بین کسانی که ادعاي محبت و تصدیق او را میصمبر (ي پیا این فرموده
مقتضی  »أنا أول شافع وأول مشفع«حاکم و قاضی است: کالم حضرت رسول که فرمود: 

ي مردمی است  اولویت مطلب براي شفاعت است که هیچ استثنایی ندارد، و براي همه
بعد از وفات و در قبر ) صشود. و هر کس گمان کند که پیامبر ( که قیامتشان برپا می

کنند صحت معنی کالم  کند، و صالحان بعد از وفاتشان در قبور شفاعت می شفاعت می
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را مخدوش کرده است، زیرا چنانچه پیامبر در قبرش از هنگام وفات تا  »أنا أول شافع«
ي زنده شدن و به صحراي محشر رفتن شفاعت کند دیگر وجهی براي تخصیص  نفخه

 ماند. راي محشر باقی نمیاین فضیلت به صح
از کرده و بعد از وفاتش نیز شفاعت کند، و بعد  چنانچه به هنگام حیاتش شفاعت می

چه معنی دارد؟! با این فرض و تصور  »أنا أول شافعٍ «برپا شدن قیامت نیز شفاعت کند، دیگر 

شود و اگر چنین باشد گفتن  ) مستمر بوده و همیشه مورد قبول واقع میصشفاعت پیامبر (
رساند؟! باید در این مطلب تدبر کرد  چه فایده و فضیلتی را می ...»أنا أول شافع «حدیث 

 زیرا براي کسی که خیر و صالح بخواهد مفید خواهد بود.
اند و بعد از  هجویند که صحابه جست بنابراین اهل سنت به همان ریسمانی تسمک می

خواهند شفاعت پیامبر  خواهند و از او می ) از خداوند شفاعت میصوفات پیامبر (
 شود:  ) را نصیبشان گرداند و این درخواست از دو طریق محقق میص(

اول: استقامت بر تحقق (ال اله اال اهللا) و فهم معنی آن، عمل به مقتضاي آن و 

` d  c b a    ]گویند:  مخالفت با معتقدات مشرکان عرب و امثال آنها که می
 f eZ  :٣(الزمر.( 

 ».پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند اینها را نمى«

 ).١٨(يونس:  Z| {  ~ ے¡ ] گویند:  و نیز می

 ».اینها شفیعان ما نزد خدا هستند«
و مراد مشرکان از این معبودان بتهایی بود که به شکل و صورت انبیاء و صالحان 

 ساخته بودند.
دوم: از طریق تضرع و افتادگی در برابر مقام پروردگار در سحرگاهان و سایر اوقاتی 

امت بر توحید و پایداري بر آن توان به مرحله استق شود می که دعا بیشتر اجابت می
) شد، آنهم هنگامی که حادثه هولناك [قیامت] صرسید و مشمول شفاعت پیامبر (
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 گیرد و پیامبر آنجا اولین شفیع است. مردم را در برمی
) نایل گردان، و ما را از کسانی بگردان که این صپروردگارا! ما را به شفاعت پیامبر (

ما را از آن شفاعت محروم مساز، پروردگار! ثبوت بر توحید  کنی، و شفاعت را نصیبشان می
خواهیم، [زیرا] در صورت تحقق این دو وصف در  و عزیمت بر رشد و صالح را از تو می

ي  شوند، همان شفاعتی که حضرت درباره ) نایل میصمؤمنان است که به شفاعت پیامبر (
این دعاي خود را براي شفاعت  هر پیامبري یک دعاي مستجاب دارد و من«آن فرمودند: 

ام و کسی که بمیرد در حالی که مرتکب شرکی نشده  امتم در روز قیامت به تأخیر انداخته
 (متفق علیه).». باشد، مشمول آن خواهد بود

خطاب به ابوهریره است که فرمودند:  صي رسول اهللا  و این مطلب تفسیر فرموده
یامت کسی است که از ته نفس و خالصانه ترین مردم به شفاعت من در روز ق نزدیک«

 (متفق علیه). ».(ال اهللا اال اهللا) را بگوید
اهل حق و حقیقت به این دو امر براي نیل به شفاعت پایبند بوده، به آن عمل کرده و 
آن را تحریف نکردند، و لذا هدایت یافتند و خداوند بر هدایتشان افزود و تقوي 

 نصیبشان کرد.
 فصل

 گوید:  می 78م در ص مؤلف مفاهی
يف الدنيا، بل ذهب البعض اآلخر  (زعم بعضهم أنَّه ال جيوز أن تطلب الشفاعة من النبي 

f e d ] من املتعنتني إىل أنَّ ذلک رشک وضالل، ويستدلون عىل ذلک بقوله تعاىل:

hgZ  :وهذا االستدالل باطل، وال يدل عىل فهمهم الفاسد، وذلک من وجهني: )٤٤(الزمر .

٢١. 

يف الدنيا)  أوالً: أنَّه مل يرد نص ال يف الكتاب وال يف السنة ينهى عن طلب الشفاعة من النبي 

 . اه
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 کند:  چنین ترجمه می 146و مترجم در صفحه 
) در دنیا نیست، بلکه کنند که درخواست شفاعت از پیغمبر ( بعضی خیال می

و ضاللت است، و براي بعضی از تندروان اعتقاد دارند که این درخواست شرك 

 اند. استدالل کرده hg f e dZ]  گفته خود به آیه قرآنى:

این استدالل باطل است، و از دو وجه داللت بر سوءفهم ایشان دارد: اول: در 

قرآن و احادیث نبوي نصى وارد نشده که داللت داشته باشد که نباید در دنیا از 

 پیغمبر طلب شفاعت شود.

از (فی الدنیا) حیات دنیوي پیامبر نیست، زیرا مؤلف خودش  : مراد مؤلفگویم می
داند که کسی چنین چیزي نگفته است و مرادش از (فی الدنیا) طلب شفاعت از  می

به این مطلب تصریح  81باشد، همچنانکه در صفحه  ) بعد از وفاتشان میصپیامبر (

 .1(ال بأس بطلبها منه أيضاً بعد موته)کرده: 
ودي داشته باشد، از چند وجه مردود است که در اینجا به بعضی از و اگر چنین مقص
 کنیم:  آن وجوه اشاره می

توان در مورد ایشان گفت:  ) نه عقالً و نه شرعاً نمیصاول: بعد از وفات پیامبر (
 (فی الدنیا).

دوم: به دلیل و برهان مؤلف در اثبات چنین شفاعتی در نزد آگاهان، برهان گفته 
ارزشی است، کسی که  زیرا اینکه گفته: (نصی در نفی آن وارد نشده) کالم بیشود  نمی

شمارد باید دلیل بیاورد، و نه  شان را جایز می طلب شفاعت از انبیاء و صالحان در مقبره
اینکه بگوید: نصی در رد آن وارد نشده است، صرفنظر از اینکه نافیان چنین شفاعتی به 

اند، و یا اینکه چون  کنند استدالل کرده ان را بیان میعمومیت نصوصی که احوال مشرک
ي (اصل بر جایز نبودن) اعتماد کرده و گویند: تا دلیلی در  بحث عبادات است به قاعده

                                           
 ) بعد از وفاتشان اشكالی ندارد.صمعنی: مهچنني طلب شفاعت از پيامرب ( -١
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توان آن را انجام داد، زیرا عبادات توقیفی است  اثبات این مسأله وجود نداشته باشد، نمی
 و باید دالیل صریحی آنرا بیان کرده باشند.

باشد، زیرا عمومیت نصوص از طلب  نادرست می 1(مل يرد نص)وم: اینکه گفته: س
کنند: از آنجا که مشرکان با انجام عبادت از مردگان شفاعت  شفاعت از مردگان نهی می

z y x w v  u t s r ]فرماید:  خواستند، خداوند می می

 ).١٨(يونس:  Z} | {  ~ ے¡ 
رساند، و نه سودى  پرستند که نه به آنان زیان مى مىآنها غیر از خدا، چیزهایى را «
 ».گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! و مى ؛بخشد مى

 Z| {]دعا همان عبادت است، و شفاعت یعنی طلب دعا، به این ترتیب 

 در اول آیه است. r Z]تفسیر 
گفته در اینجا براي بیشتر روشن شدن مسأله و نیز به جهت دفع این توهم که 

-17/59ها از مسأله است، مطلبی را از رازي در تفسیرش ( این برداشت وهابی: شود می

(بر سر این مسأله که مشرکان چگونه بتها را شفیعان خود در نزد خدا : 2کنم ) نقل می60
دانسته اختالف شده...) در ادامه فخر رازي اَشکال مختلف مسأله را بیان کرده و از  می

مشرکان این بتها را به شکل و صورت پیامبران و بزرگانشان : و چهارم(: گوید جمله می
د آن نها مشغول باش کردند مادامی که آنان به عبادت این مجسمه ساخته و گمان می

 کنند. بزرگان در نزد خداوند برایشان شفاعت می
 بسیاري از مردم مشغول تعظیم: خورد نظیر این مسأله در این روزگار نیز به چشم می

کنند با بزرگداشت قبورشان، آنان در نزد خداوند براي این  قبور بزرگان بوده و گمان می

                                           
 به معنی: نصی دال بر نفی چنني شفاعتی وارد نشده است. -١

كه اين افراد به فهم وی در اصول ديـن افتخـار  البته چنني نقلهايی فراوانند ولی كالم فخر رازی را از آن جهت انتخاب كردم -٢

 كنند، و اين كالم در بحث اصول دين است. می
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 کنند) پایان کالم رازي. افراد شفاعت می
ي سخن مؤلف مفاهیم زده و پوچ بودنش را برمال  و این سخن رازي تیشه به ریشه

 مارند.ش کند و این در حالی است که این افراد فخر رازي را پیشگام خود می می
 –عز وجل  –و در مورد شفاعت شرك آمیز آیات زیادي وجود دارد که خداوند 

همه انواع آن را در کتابش آورده تا کسی که جویاي خیر و پویاي راه راست باشد در 
 آنها تدبر نماید.

کند تا ما خود را از احوال و صفاتشان دور  این آیات در مورد مشرکان صحبت می
جا به جهت ایجاز و اختصار به ذکر آن آیات و اقوال علماء و مفسران گردانیم که در این

توان به اقوال علماء و مفسران در ذیل  پردازیم و براي مطالعه بیشتر می پیرامون آیات نمی
 آیات شفاعت مراجعه نمود.

 ).٢٣(سبأ:  Z! "  # $ % & ' )(]فرماید:  چهارم: خداوند می

 ».سانى که اذن داده، سودى نداردهیچ شفاعتى نزد او، جز براى ک«

Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â ÁË Í Ì]قبل از این فرموده: 

  Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î $ #  " !

 )( ' & %Z  :سبأ)٢٣ - ٢٢.( 

پندارید بخوانید! (آنها هرگز گرهى از  بگو: کسانى را که غیر از خدا (معبود خود) مى«
اى در آسمانها و زمین مالک نیستند، و نه  به اندازه ذره گشایند، چرا که) آنها کار شما نمى

در (خلقت و مالکیت) آنها شریکند، و نه یاور او (در آفرینش) بودند. هیچ شفاعتى نزد 
 ».او، جز براى کسانى که اذن داده، سودى ندارد

بدین وسیله خداوند متعال صور و اشکالی را که مشرکان در هر زمانی به آن 
اند: این آیه براي  ي این آیه گفته شمارد. بعضی از علماي متقدم درباره مردود میمعتقدند، 

 هاي درخت شرك را قطع کرده است. کسی که در آن تدبر نماید ریشه
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گوید: (بدان که مذاهب [و راهها و کارهایی]  می )255-25/254(رازي در تفسیرش 
گوید: (چهارم:  شوند چهارتا هستند...) و بعد از ذکر سه مورد می که به شرك منجر می

پرستیم تا براي ما  اند، می کسی که بگوید: ما بتهایی را که به شکل مالئکه ساخته شده

! "  # $ % & ]شفاعت کنند، و خداوند در ابطال قول اینها فرموده است: 

 )( 'Z  :سبأ)٢٣(. 

 ».هیچ شفاعتى نزد او، جز براى کسانى که اذن داده، سودى ندارد«
اي براي شما ندارد، زیرا خداوند براي کسی که غیر او  بنابراین عبادت غیرخدا فایده 

دهد، بنابراین با طلب شفاعتتان خود را از رسیدن  ي شفاعت نمی کند اجازه را عبادت می
 دارید) پایان کالم رازي با نقل عین عبارات. عت باز میبه شفا

ي رازي تدبر نمود که: (هر کسی طلب شفاعت بکند شفاعت روز  باید در این گفته
توان به آن شفاعت نایل شد، و  دهد) زیرا جز از طریق توحید نمی قیامت را از دست می

فرقی ندارد این یکی از مظاهر توحید، ترك طلب شفاعت از مردگان است، و هیچ 
ها پیامبران باشند یا صالحان، و شفاعت انبیاء باید از خدا طلب شود نه از خود  مرده

انبیاء، و طلب آن از خداوند از طریق تحقق توحید و استقامت بر آن و ترك طلب 
 تواند، ممکن است. شفاعت از کسی که نمی

گرایش و روي آوردن عقیده و رأي صحیح همین است و تا قبل از ظهور باطنیه که 
به مردگان را پدید آورده و براي اثبات رأي خود به جاي منهج شرعی راه فلسفه و 

 اند. ي علما بر این مطلب متفق بوده استدالل عقلی را در پیش گرفتند، همه
اند آیات شفاعت موجود در قرآن در مورد اقوام گذشته است  و کسانی که گمان کرده

 تفکر راهی است براي نفوذ شیطان و هوي و هوس.اند، و این  گمراه شده

گوید: (این آیه براي کسی که در  ي این آیه چه زیبا می درباره 1شمس الدین ابن قیم

                                           
 ).٣٤٤ – ١/٣٤٣مدارج السالكني: ( -١
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آن تعقل کند کافی است، جهت روشنی، برهان و نجات، تجرید توحید و قطع اصول 
، ولی اکثر مردم شرك و راههاي منتهی به آن، و قرآن مملو است از امثال و نظایر این آیه

کنند واقعیت زندگی [خودشان] داخل در یکی از این نوع شرك است و گمان  فکر نمی
اند و  اند که رفته ي قومی نازل شده کنند و درباره کنند این آیات نوع خاصی را بیان می می

 دیگر وارث و جانشینی ندارند. و همین بینش حایلی است بین قلب و فهم قرآن.
اند، جانشینان و وارثانی دارند که بعضی  ، اگر آن گذشتگان گمراه رفتهسوگند به خدا

در همان حد و بعضی از آنان گمراهترند و بیانات قرآن اینان را نیز مثل آنان در 
 گیرد. برمی

هاي  ) فرمودند: ارکان و ریسمانولی مسأله همانگونه است که عمر بن خطاب (
رود: با نشأت یک نسل جدید مسلمان  ز بین میاسالم یکی پس از دیگري پاره شده و ا

شناسند و به آنچه را که قرآن ذم  اند، چون جاهلیت و شرك را نمی که جاهلیت را ندیده
کرده و ناپسند شمرده، آگاهی ندارند، لذا به آن [امور ناپسند] گرفتار شده مرتکب آن 

ن را صحیح و پسندیده خوانند و آ شوند، و آن را تقریر نموده، به سوي آن فرا می می
دانند که مردم جاهلی نیز همین کارها و یا امثال آنها و یا بدتر و یا  شمارند، و نمی می

 کَنند). دادند، و بدین وسیله ریسمان اسالم را از قلوبشان می بهتر آن را انجام می
 گوید:  می 78مؤلف مفاهیم در ص 

هنا شأن غريها من اآليات التي جاءت لبيان (ثانياً: أنَّ هذه اآلية ال تدل عىل ذلک، بل شأ

اختصاص اهللا سبحانه وتعاىل بام هو ملک له دون غريه، بمعنى أنَّه هو املترصف فيه، وهذا ال ينفي 

» أنَّه يعطيه من يشاء إذا أراد، فهو مالک امللک، يعطي امللک من يشاء وينزع امللک ممن يشاء...

 إلخ كالمه.

ها له، وقد أعطاها لألنبياء وعباده الصاحلني، بل وكثري من عامة كذلک الشفاعة كل«ثم قال: 

املؤمنني كام نطقت به صحاح األحاديث املتواترة معنوياً، وأي حرج يف أن يطلب اإلنسان من 



   

  مفاهیم اساسی اسالم   186 

 . املالک بعض ما يملكه ... إلخ) اه

 کند:  چنین ترجمه می 147و مترجم مفاهیم در صفحه 
ي آیات  بلکه شأن این آیه مانند بقیه د،ندار دوم: این آیه داللت بر این معنی

قرآنی است که بر اختصاص ملکیت به خداوند متعال است، و کسی دیگر در آن 

و این معنی با اعطاي آن از طرف خداوند به هر کس که بخواهد و  ،شراکت ندارد

بخشد  اراده نماید منافات ندارد، او مالک مطلق است به هر کس مایل باشد ملک می

 گیرد... . یا پس می و

مبران غاش براي اوست، قسمتی از آن را به پی ... و همچنین است شفاعت که همه

و بندگان صالحش عطا کرده است، حدیثهاي صحیح در این معنی به حد تواتر 

اند و بر این موضوع گویا هستند، چه گناهی دارد که یک نفر از شخصی که  رسیده

 اهد... .مالک چیزي است از او کمک بخو

 گویم:  می
اوالً: اختصاص شفاعت به خدا اختصاص ملکی است، به این معنی که هیچ مخلوقی 
[حق] شفاعت کردن را ندارد مگر کسانی که خداوند شفاعت آنان با قیود موجود را بیان 

مالک شفاعت بوده و به هر کس که  -جل وعال  -کرده باشد، بنابراین تنها خداوند 
 دهد که خود از او راضی باشد.  یبخواهد اجازه شفاعت براي دیگري را م

پس شفاعت براي این افرادي که خداوند اجازه داده است آنچنانکه مؤلف گمان 
کرده است، ملک مطلق نیست [که هر گونه بخواهند در آن تصرف کنند]. و اگر ملک 

خواهند در آن تصرف کنند، بلکه حقیقت  توانستند هرگونه که می شد، می آنان می
ت که مخصوص و مختص خداي یگانه است، و به هر کس که خود شفاعت این اس
دهد و چنین بینشی قلبها را بصورت تمام و  ي این کار [= شفاعت] را می بخواهد اجازه

اي که مالک و صاحب شفاعت  سازد، خالق یگانه کمال به سوي خالقشان متوجه می
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X W V U T    \ [  ZY ]کنند که:  است، و آیه زیر همین مطلب را بیان می

 ml  k j i hg f e d  c b   a  ̀ _ ^ ]
 q p o  nZ  :٤٤ – ٤٣(الزمر.( 

طلبید)  اند؟! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت مى آیا آنان غیر از خدا شفیعانى گرفته«
هر چند مالک چیزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟! بگو: تمام شفاعت از 

حاکمیت آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوى آن خداست، (زیرا) 
 ».گردانند! او بازمى

کنند مالک هیچ  ي فوق فرموده شفیعانی که مشرکان اتخاذ می خداوند متعال در آیه
آمده بنابراین عمومیت  1چیزي (شیئاً) نیستند و (شیئاً) بصورت نکره در سیاق نفی

گیرد، پس آنان مالک شفاعت نیستند  داشته و شفاعت و غیر آن را بصورت عام فرا می
 اند. همچنانکه گروهی از مفسران، این نکته را بیان کرده

بنابراین آیه صراحت دارد در اینکه آنان [من دون اهللا] هیچ شفاعتی در اختیار و 
ودن شفیعان غیرخدا همان چیزي است که مشرکان تملک ندارند و این دارا و مالک ب

کردند شفیعان غیرخدا از توانایی شفاعت به   کردند، یعنی آنها نیز تصور می گمان می
ي پروردگار به شفیع و رضایت ایشان از  صورت مطلق برخوردارند و دو شرط اجازه

 دانستند. (مشفوع له) را الزم نمی
ورت موقت و نه دایم مالک شفاعت گردد، تواند به ص شفیع با این دو شرط می

بنابراین هر شفاعتی به اذن و رضایت پروردگار نیاز دارد، و حق شفاعتی که به شفیع 

 Y X W V U T Z]شود مطلق نیست، به همین دلیل خداوند فرموده:  داده می

 بدون اذن و رضایت خدا.یعنی   X W V Z ] و

                                           
 ی مورد نظر (ال يملكون) منفی است. (مرتجم). ی منفی ذكر شده كه در آيه يعنی شيئاً تنوين دارد و در يک مجله -١
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ي  به انبیاء، صالحان و ... اعطاء شده، مغالطهثانیاً: اینکه مؤلف گفته: همانا شفاعت 
آشکاري است زیرا شفاعت در روز قیامت آنهم با دو شرط اجازه و رضایت به انبیاء و 

شود، و نه اینکه به صورت مطلق داده شده باشد، بنابراین مشرك از این  صالحان داده می
در این مورد که نصیب است [زیرا شروط آن را ندارد] و احادیث صحیح  شفاعت بی

باشند. و نه شفاعت در زندگی  ي شفاعت در روز قیامت می متواتر معنوي هستند، درباره
 برزخی.

برد شفاعت طلب  اي که در زندگی برزخی به سر می هیچ کس اجازه ندارد از مرده
توانند  ها در حیات برزخی حتی به صورت موقت و مشروط نیز نمی کند، زیرا مرده

رسند. و پیامبر  آنان در این حیات به آنچه خود قبال فرستاده بودند، میشفاعت کنند و 
) که شفاعت خودش در روز قیامت را بیان کرده است هرگز نگفته که در ص(

کند، و هیچ دلیل صحیح و یا حتی ضعیفی در اثبات این مطلب  اش نیز شفاعت می مقبره
 وجود ندارد.

اند این مطلب  صحیحی که متواتر معنوي ي مؤلف: (همچنانکه احادیث پس این گفته
کنند) تلبیس و نیرنگ کاري است براي افراد سرگردان، زیرا این احادیث  را بیان می

ي شفاعت در روز قیامت هستند و نه شفاعت در برزخ، به همین علت مؤلف به  درباره
ان جاي اثبات دلیل خود، به صورت اجمالی و با آنهمه تلبیس و تدلیس مطلب را بی

 کند تا به این وسیله افراد بدور از علم و آگاهی را فریب دهد. می
نشیند؟! آیا بعد از  چرا مؤلف با نگاه به کردار صحابه گرامی بر مسند قضاوت نمی

ي مبشره، و یا هیچ یک از صحابه حاضر در  ) هیچ یک از عشرهصوفات پیامبر اکرم (
الرضوان)، و یا هیچ یک از کسانی که با ي بدر و اُحد، و یا حاضران در (بیعه  غزوه

ي دیگري از پیامبر طلب  ) در حجه الوداع شرکت نمودند، و یا هر صحابهصپیامبر (
 شفاعت کردند؟

شان طلب  ) در هنگام زندگی برزخیصاي از آن حضرت ( بینیم که هیچ صحابه می
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 –شفاعت شفاعت نکردند، بلکه در سال قحطی که پیش آمد به صورت اجماع از کسی 
 تر بود. اش از پیامبر پایین خواستند که درجه –دعاء 

 .)٤٤(الزمر:  hg f e dZ]گوید:  که می  ثالثاً: آیه
 ».بگو: تمام شفاعت از آن خداست«

اي است بر کسانی که قلوبشان به امید طلب شفاعت متوجه غیرخداست، همان  ردیه
د بودند که این معبودان بر ایشان کردند، آنان معتق کاري که مشرکان با خدایانشان می

کنند و لذا خداوند فرمود: که هیچ کسی حق شفاعت [چنین شفاعتی را]  شفاعت می
 ندارد.

 گوید:  ) می26/285رازي در تفسیرش (
کنیم  (بدان که کفار ایرادي به این سخن وارد کرده و گفتند: ما این بتها را عبادت نمی

انیم که نفع و ضرر برسانند، بلکه ما آنها را از آن از آن جهت که آنان را خدایانی بد
اند و ما  ي اشخاصی هستند که در نزد خدا مقرب کنیم که آنها مجسمه جهت عبادت می
 کنیم تا آن بزرگان مقرب در نزد خدا براي ما شفاعت کنند. اینها را عبادت می

ZY X W V U T ] \    ]و خداوند با این آیه جوابشان را داد که: 

  c b   a ` _ ^ ]Z  :٤٣(الزمر.( 
طلبید)  آیا (از آنها شفاعت مىاند؟! به آنان بگو:  یعانى گرفتهآیا آنان غیر از خدا شف«

 ».هر چند مالک چیزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟
اعت این در واقع جواب خداوند اینگونه است: این کفار یا اینکه چشم طمع به شف

ي آنها  اند که این بتها مجسمه بتها دارند، و یا اینکه به شفاعت علماء و زهادي دل بسته
 هستند:

و اولی باطل است، زیرا این بتها از جمادات بوده و قدرت هیچ تصرفی و هیچ گونه 
کنند؟! و دومی نیز باطل  توان تصور نمود که شفاعت می تعقلی ندارند، پس چگونه می
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در روز قیامت هیچ کس مالک هیچ چیزي نبوده و هیچ کسی قادر به شفاعت  است زیرا
ي  ي خدا، بنابراین شفیع حقیقی همان خداست، خدایی که اجازه نیست مگر با اجازه
تر از عبادت غیر او  دهد پس مشغول شدن به عبادت خدا شایسته چنین شفاعتی را می

 باشد) پایان کالم رازي. می
 گوید:  می 79 – 78مؤلف در ص 

 ، (وأي حرج يف أن يطلب اإلنسان من املالک بعض ما يملكه ال سيام إذا كان املسؤول كريامً

 والسائل يف أشد احلاجة إىل ما سأله).

 کند:  مطلب فوق را چنین ترجمه می 147و مترجم در صفحه 
چه گناهی دارد که یک نفر از شخصی که مالک چیزي است از او کمک 

 اگر مالک بخشنده، و سائل در نهایت احتیاج به آن باشد.بخواهد، باالخص 

: این کالم بر این پیش فرض استوار است که شفاعت گرچه ملک خدا باشد گویم می
اي است که  ولی انبیاء و صالحان نیز آن را تملک کرده باشند، و این همان مقدمه

ند به مالئکه و انبیاء کردند که خداو ورزیدند و گمان می مشرکان عرب به آن احتجاج می
قدرت شفاعت مطلق و بدون قیود و شروط را اعطا کرده است، و این بدترین اشتباه در 

به هیچ یک از مخلوقات خود  –جل جالله و تقدست اسماؤه  –فهم است زیرا خداوند 
تواند بدون وجود  قدرت شفاعت به صورت مطلق را عطا نکرده، و بلکه هیچ کسی نمی

 فاعت کند: دو شرط زیر ش
 ي پروردگار به شفیع براي شفاعت. اجازه -1
 رضایت خدا از (مشفوع له). -2

ي کَونی نیست، به این معنی که اگر خداوند  و مراد از اذن و اجازه در اینجا اراده
شد [که بعضی از انبیاء این چنین شفاعتی را  اجازه نداده بود در عمل نیز مشاهده نمی

2  ]انجام دهند]، و هر کس چنین گمانی بکند، تصورش مثل مشرکان شده که گفتند: 
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 8 7 6 5 4 3Z  :١٤٨(األنعام(. 
 ».شدیم و نه پدران ما خواست، نه ما مشرك مى اگر خدا مى«

خواست در ملک و ملکوت او شرك  گفتند: اگر خداوند شرك ما را نمی مشرکان می
داد. و این شبهه اساس گمراهی بسیاري از  ي وقوع آن را نمی آمد، و اجازه پدید نمی

 مردم است.
) و صالحان در قیامت تنها براي کسانی صیامبر (در اینجا مقصود این است که: پ

کنند که خداوند اجازه داده و از توحید او و گفتارش راضی باشد، ولی در  شفاعت می
کنند به این  دنیا و به هنگام حیات و تمکن انبیاء و صالحان براي دعا، گاهی شفاعت می

ي  یامبران بدون اجازهکنند و چنانچه دعاي پ خواهند و دعا می معنی چیزي از خدا می
دهد این شفاعت  ي آن را نمی پروردگار و براي کسی انجام شده باشد که خدا اجازه

شود، و این مسأله واضح است، همچنانکه خداوند  مردود بوده و مورد قبول واقع نمی

3 4      5 ]کرد، فرمودند:  ) که براي عمویش استغفار میصخطاب به پیامبرش (

   ; : 9  8 7 6  D C B A   @ ? > = <

 G F EZ  :١١٣(التوبة(. 

براى پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود که براى مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش «
(آن هم) پس از آنکه بر آنها روشن شد که این  ؛کنند، هر چند از نزدیکانشان باشند

 ».گروه، اهل دوزخند

! " # $ % & ' ) ( * ]فرماید:  و باز خطاب به پیامبرش می

 0/ .   - ,  +Z  :٨٠(التوبة.( 

چه براى آنها استغفار کنى، و چه نکنى، (حتى) اگر هفتاد بار براى آنها استغفار کنى، «
 ».آمرزد هرگز خدا آنها را نمى

گفتند و هم با مردم نماز  این آیه در مورد منافقانی نازل شد که هم شهادتین را می
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رفتند، ولی اخالص نداشتند و در اعمالشان توحید  هم به جهاد میکردند، و  اقامه می
دادند، و حال و روزشان چنین شد، و استغفار پیامبر  پروردگار را مد نظر قرار نمی

 ) هم دردشان را دوا نکرد.ص(
 گوید:  می 79مؤلف در ص 

اء والصاحلني يف (وهل الشفاعة إالَّ الدعاء، والدعاء مأذون فيه، مقدور عليه ال سيام األنبي

احلياة، و بعد الوفاة يف القرب، ويوم القيامة، فالشفاعة معطاه ملن اختذ عند اهللا عهداً، ومقبولة لديه 

 . عز وجل يف كل من مات عىل التوحيد) اه

 کند:  چنین ترجمه می 148و  147و مترجم در صفحات 
ست و مقدور مگر شفاعت عبارت از دعا نیست؟ و در مورد دعا اذن صادر شده ا

مبران و یا بندگان غشود، مخصوصاً اگر این دعا از پی باشد و مورد اجابت واقع می می

و در روز  ،صالح صادر شود، خواه در حال حیات و یا در قید ممات و در قبر باشند

و  ،گرفته باشند اگردد که عهدي در نزد خد آخرت شفاعت به کسانی عطا می

لمه توحید متوفا شده باشند، از درگاه خداوند مورد شفاعت از کلیه کسانی که بر ک

 .شود قبول واقع می
: این عبارات مشتمل بر اشتباه و تلبیس است زیرا نصوصی مبنی بر جواز گویم می

) در قید حیات و نصوصی مبنی بر جواز این کار در قیامت صطلب شفاعت از پیامبر (
) در برزخ هیچ نصی صمبر (وجود دارد، ولی در مورد جواز طلب شفاعت از پیا

 نداریم.
اش را بیشتر تأکید  آنچه که ممنوعیت طلب شفاعت از پیامبر در زندگی برزخی

ي جواز طلب شفاعت در دنیا و در قیامت بیان شده  کند این است که احادیثی درباره می
بود تخصیص زندگی  و چنانچه طلب شفاعت در زندگی برزخی آن حضرت جایز می

 معنی بود. مت به این جواز بیدنیوي و قیا
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یابیم که زندگی در برزخ، با زندگی در دنیا، و نیز  با روشن شدن این مطلب در می
) در صگرامی نیز از پیامبر (  باشد، و از آنجا که صحابه با حیات اخروي متفاوت می

اند عدم جواز طلب شفاعت از مردگان بیشتر روشن  حیات برزخی شفاعت طلب نکرده
 د. تا اینجا به صورت مجمل توضیح دادیم و براي تفصیل این مجمل باید گفت: شو می

عبارت (دعا کردن هم مجاز است و هم مقدور) به صورت مطلق در زندگی و بعد از 
 وفات صحیح نیست.

اگر دعا کننده زنده و قادر به انجام دعا باشد صحیح است، ولی بعد از وفات اینگونه 
 نیست.

) نهی کرد از اینکه آرامگاهش به مسجد تبدیل شود و عایشه و صپیامبر (به عالوه 
خداوند لعنت کند «اند که فرمودند:  از ایشان روایت کرده نابن عباس و ابوهریره 

و با این » یهودیان و مسیحیان را که آرامگاه پیامبرانشان را به مساجد تبدیل کردند
 ل یهودیان و مسیحیان نهی کرد.یاران خود را از تکرار عم صحدیث پیامبر 

اش تبدیل به  ترسید که مقبره ) نمیصفرماید: اگر پیامبر ( در ادامه می كعایشه 

کرد در جاي فراخ و وسیعی دفن  [و وصیت می 1ساخت مسجد شود آن را آشکار می
 اند. شود] و احادیث فراوانی با همین مضمون روایت شده

ه لعنت یهودیان و مسیحیان به خاطر تبدیل شاهد مثال و وجه استدالل این است ک
آرامگاه به مسجد بوده است، به این دلیل که مسجد براي دعاست و نماز [= صاله] باالترین 

t  sr q     ]فرماید:  می و در لغت نیز به معنی دعاست، همچنانکه خداوند ،نوع دعاست

 xw v uZ  :١٠٣(التوبة(. 

 ».که دعاى تو، مایه آرامش آنهاست ؛آنها دعا کنو (به هنگام گرفتن زکات،) براى «
 گوید:  و اعمشی در شعر مشهورش می

                                           
 اند. اين حديث را بخاری و مسلم روايت كردهی عبارت (ألبرز قربه).  ترمجه -١
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ِالً  حتَ ـــرْ ـــتُ مُ بْ رَّ ـــدْ قَ قَ ـــي وَ  تقـــولُ بنت
 

ــا  ع جَ الْوَ ــابَ وَ صَ ــب أَيب األوْ نِّ بِّ جَ ــا رَ  يَ
 

يْتِ فَاغتِمضـ ـلَّ ي صَ ليکِ مثلُ الَّـذِ  يـعَ
 

عا  ضـــطجَ نْـــبِ املـــرءِ مُ ـــإِنّ جلَِ  نَومـــاً، فَ
 

گشت، گفت: پروردگارا! درد و بیماري را از پدرم  در حالی که از سفر برمی دخترم
 دور گردان.

 کنم تا خواب راحتی داشته باشی... . (اي دخترم!) همین دعا را (من) براي تو می
باشد  اي) می در این شعر (صلیت) به معنی (دعوت = چیزي که دعا کرده و خواسته

اش دعاي عبادت  لب وجود دارد و صاله (= نماز) همهو شواهد زیاد دیگري بر این مط
و دعاي مسألت است، و هر کس این دو نوع دعا را نفهمیده باشد آیات مشتمل بر دعا 

 فهمد. را نمی
شود لعنت خدا بر  پس مادامی که مساجد براي دعا و به فریاد خواندن خدا ساخته می

کنند، به عبارت دیگر حدیث فوق  می کسانی باد که قبور پیامبرانشان را تبدیل به مسجد
کند، و در صورتی که به فریاد خواندن خداي  به شدت از دعا در نزد قبور انبیاء نهی می

یگانه در نزد قبور با این شدت مورد نهی واقع شده باشد، درخواست و به فریاد خواندن 
 مرده چگونه خواهد بود؟ و چه حکمی خواهد داشت؟!

باشد،  زنده جایز است، ولی درخواست دعا از مرده شرك میطلب دعا و شفاعت از 
) از تبدیل آرامگاهها به مساجد و دعا کردن در نزد قبور و صو به همین دلیل پیامبر (

نماز خواندن در آنجا و کارهاي دیگرِ منتهی به شرك نهی کرده است، و این نهی در 
امل داشته و تنها به خاطر حالی است که درخواست کننده در دعا از خداوند اخالص ک

شرف و منزلت آن مرده این مکان را انتخاب کرده، و گمان کرده که این مکان، جاي 
مبارکی است ولی با این وجود کار این شخص از جنس کار اشخاصى است که پیامبر 

) آنها را لعنت کرده، و آنان از بدترین مردمانند. همانا مساجد تنها براي دعا و ص(
 شوند. از خدا از طریق اقامه نماز و ذکر او احداث میدرخواست 

ي راشد،  توان در پرتو همین بینش به فهم خلیفه بعد از روشن شدن این مسأله می
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اي دید و گفت:  که انس بن مالک را در حال نماز در کنار مقبره 1، نگاه کردعمر 
داشت و به او یادآور  میمقبره، مقبره، مقبره، و با این کار انس را از این کار برحذر 

 اي وجود دارد. ي نمازش مقبره شد که در نزدیکی محل اقامه می
توانست  ) بعد از وفاتش میصتوانست دعا کند و چنانچه پیامبر ( چنانچه مرده می

براي درخواست کنندگان دعا کند آنچنانکه به هنگام حیات قادر به این کار بود، نهی از 
چه معنایی داشت؟! مسلمانان قبل از وفات آن حضرت از تبدیل آرامگاهش به مسجد 

کرد، و چنانچه بعد از وفات نیز  خواستند تا برایشان دعا کند و او دعا می ایشان می
کرد.  داشت از تبدیل آرامگاهش به مسجد نهی نمی قدرت انجام دعا براي آنان را می

دعا و استغاثه از مردگان،  تبدیل قبور به مساجد از طریق تبدیل آن به مکانی براي طلب
 اي بزرگ و عاملی مهم در رواج شرك به پروردگار جهانیان است. وسیله

دوم: اگر گفته شود: طلب دعا از پیامبرانِ فوت شده جایز و آنها قادرند براي مردم 
) بعد از وفات ایشان از او نخواستند تا صي رسول اکرم ( دعا کنند، پس چرا صحابه

ند، و بلکه به عباس و یزید جرشی روي آورند که عالمترین شخص [در براي آنها دعا ک
 ترین فرد روزگار بودند؟! زمان خود] و خیر خواه

اند که فضل و مکانتشان براي همه شناخته شده و مقابرشان  سوم: شهداي احد کسانی
) نه در زمان حیات آن حضرت، و نه صنیز معلوم بود، ولی هیچ یک از صحابه پیامبر (

ها نرفتند تا از آنان چیزي درخواست کنند، در حالیکه  بعد از وفاتشان بر سر آن مقبره

d ]اند:  کنند و زنده گوید آنان در حیات برزخی خود زندگی می قرآن به صراحت می

 w v u  t  s r q p o n m lk j i   h g f e

z y x } |    { ~ ے ¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦ §  

³ ² ± °  ̄ ® ¬ «     ª ©    µ ´Z  :١٦٩(آل عمران – 

                                           
 كند. ) روايت میاين اثر را بخاری بصورت معلق از عمر ( -١
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١٧١.( 
اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان «(
شوند. آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که  اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى زنده

و بخاطر کسانى که هنوز به  ؛خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند
(زیرا مقامات برجسته آنها را  ؛اند (مجاهدان و شهیدان آینده)، خوشوقتند آنها ملحق نشده
دانند) که نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشت. و  و مى ؛بینند در آن جهان مى

داوند، بینند که) خ و (مى ؛از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نیز) مسرورند
 ».کند پاداش مؤمنان را ضایع نمى

کردند. در  چرا صحابه از این شهیدان طلب دعا نکردند، و بلکه براي آنها دعا می
حالیکه آنان به نص قرآن کریم زنده بودند و البته نه زنده بودنی از نوع زندگی ما بر 

 روي زمین.
زندگی برزخی بودند ولی توان پی برد که آن شهداء گرچه در یک  از این مطلب می

ي امور دنیوي را  حیاتشان در آنجا با حیات دنیوي متفاوت بوده و آنها قدرت انجام همه
 ندارند، و این مطلب براي اهل تأمل و تدبر دلیل روشن و واضحی است.

 والحمدهللا رب العالمین.
) روایت کرده که گفت: ) از عمر بن خطاب (7/189چهارم: مسلم در صحیح (

گویند و  بهترین تابعین مردي است که به او أویس می«) فرمودند: صشنیدم که پیامبر (
مادري دارد [در روایت دیگر: فرمانبردار مادرش است] او (أویس) در پوستش سفیدي 

 ».، پیش او بروید تا براي شما استغفار کند1(پیسی) وجود دارد
ات کرد، به او گفت: شنیدم ) با أویس مالقهمچنین نقل کرده، موقعی که عمر (

آید ... . اگر خدا را به قبول  أویس بن عامر پیش شما می«) فرمودند: صپیامبر خدا (

                                           
 باشد. ی عبارت (وكان به بياض) می ترمجه -١
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شود، اگر توانستی که از او  دعایش سوگند دهد دعایش مقبول و حاجتش برآورده می
سپس عمر از أویس خواست تا برایش » بخواهی برایت استغفار کند این کار را بکن

 کند و او برایش استغفار کرد.استغفار 
) عمر را راهنمایی کرد که از صتوان فهمید که: پیامبر ( از این حدیث صحیح می

طلب دعا کند، در حالی که منزلت این تابعی با منزلت  -که یک تابعی بود  -أویس 
) قابل مقایسه نیست، ولی پیامبر با این راهنمایی به او یاد داد که طلب دعا صپیامبر (

تر  را ترك و از شخص دیگري با منزلتی پایین -به هنگام وفات  -ز بهترین مخلوقات ا
ولی زنده طلب دعا نماید، و این دلیل واضحی است دال بر اینکه تفاوت این دو در نوع 

تواند براي درخواست کننده دعا کند، ولی کسی که حیات  حیاتشان است که زنده می
 اجز است.برزخی دارد از انجام این کار ع

در مورد این عبارت مؤلّف که (و مخصوصاً طلب دعا از پیامبران و صالحان در قید 
ها و در روز قیامت و شفاعت به کسی که پیانی  حیات و یا بعد از وفاتشان و در مقبره

 گردد). در نزد خدا داشته باشد، عطا می
طالن این گفتار ي دوم و سوم مطالبی را بیان کردیم که ب باید گفت: در دو فقره

کند، و تنها یک مسأله باقی  ) را اثبات میصناشایست و مخالف شریعت محمد (
شان). گفتاري است  ماند: و آن اینکه گفته: (طلب دعا از ... بعد از وفات و در مقبره می

توان براي اثبات آن هیچ دلیلی ذکر کرد، بلکه مشرکان عصر جاهلی نیز بعضی از  که نمی
هایشان قرار داده و از آنها جز شفاعت  در نزد مکان صالحان و کنار مقبره بتهایشان را

آوردند، و صدقه  خواستند. و مشرکان براي بتهایشان حج بجا نمی چیز دیگري نمی
دادند، بلکه از بتهایشان که به شکل و صورت صالحان ساخته شده بودند و یا در  نمی

 کردند و البته رفتارشان با بتها دو گونه بود:  میي آنان قرار داشتند، طلب دعا  کنار مقبره
خواستند  به هنگام آسایش و راحتی: در این حالت مشرکان گاهی از بتها می -1

خواندند زیرا آنها معتقد بودند که ارواح  برایشان دعا کنند، و گاهی خود آن بتها را می
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شنود  اکننده را میکسی که بت به صورت او ساخته شده در آن حلول کرده و دعاي دع
 کند. و برایش دعا کرده و طلبش را اجابت می

خواستند خیر و سود را برایشان جلب کرده و اموالشان را فزونی  مشرکان از بتها می
بخشیده و شادیهایشان را مستمر گردانند، و این دعاها به هنگام رفاه و آسایش بوده و در 

` b a ]شد:  رده خالصه میدو محور طلب دعا از بت و خواندن روح آن م
 f e    d  cZ  :٣(الزمر.( 

 ».پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند اینها را نمى«

 [a ` Z آنها را نمی :(ا ندعوهمم) خوانیم مگر ... . یعنی 
و از طریق نذر کردن براي بتها و آوردن قربانی به بارگاههایشان به تحقق استجابت 

کردند، و گاهی  کردند، و قربانی را با بردن نام همان بت ذبح می کمک میدعایشان 
بردند که مستجاب  کردند، و آنان گمان می ها بعضی از درخواستشان را مستجاب می جن

 شد. دارتر می کننده همان مدعو بوده و لذا عبادتشان ریشه
لصانه عبات به هنگام سختی: مردم عصر جاهلی در هنگام سختی خداوند را خا -2

نمودند، همچنانکه خداوند در مورد آنان  کردند، یعنی خالصانه از او درخواست می می

A  @ ? > = < ; : 9 8 7 6  5 4 3 ]فرماید:  می

CBZ  :٦٥(العنكبوت.( 
خوانند (و غیر او را  هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخالص مى«

دا آنان را به خشکى رساند و نجات داد، باز مشرك اما هنگامى که خ ؛کنند) فراموش مى
 ».شوند مى

 و آیات دیگري از این قبیل ... .
دهد که خداوند در قلوب آنان از این بتها بزرگتر است زیرا  و این مطلب نشان می

 کند. دانستند که به هنگام سختی جز با اخالص دعایشان را مستجاب نمی می
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مرده درخواست کند تا مشکل بزرگش را حل کند، خالصه مطلب اینکه هر کس از 
حق محض خدا را به این مرده داده. به بیان دیگر هر کس دچار مشکل بزرگی شود و به 

اش نسبت به  شدت نیازمند برآورده شدن حاجتش باشد تعلق خاطر، حب و امیدواري
یم آن شود. و قلبش ناچار به تعظ کند به شدت زیاد می کسی که از او درخواست می

شود که این شخصی که از او چنین طلب  شخص است، و همه این علل باعث می
شود کسی نباشد جز خداوند یگانه، و چنانچه این حب و  بزرگی درخواست می

امیدواري اجابت دعا و زوال مشکل ناگوار به غیرخدا، مثالً به پیامبران و نیکوکارانِ 
ماند، و  تعلق خاطر نسبت به خدا باقی نمیوفات یافته تعلق گیرد، در قلب جایی براي 

در این صورت آن محبت عظیمی که الزم است و جز شایسته خدا نیست چگونه نسبت 
 آید؟! به غیر او پدید می

با تعلق خاطر پیدا کردن نسبت به مردگان حال این افراد مثل کسانی خواهد بود که 

U T S R Q P O N M  XW      V ]ي آنان فرموده:  خداوند درباره

 ^] \ [ Z YZ  :١٦٥(البقرة.( 
و آنها را  ؛کنند بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى«

به خدا، (از  دوستدارى آنهادارند. اما آنها که ایمان دارند،  همچون خدا دوست مى
 ».مشرکان نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است

خدایی را که دوستداران واقعی حضرت محمد  کنیم حمد و سپاس و ستایش می
) را توفیق داد تا در سنّت، هدایت، دعا، و انجام و عدم انجام کارها از او پیروي ص(

کنند، و آنانی را که خود خواست، خوار و ذلیل ساخت و لذا راه او را ترك کرده در 
نکردند و به  انجام و عدم انجام کارها از او پیروي ننمودند، و رضایت او را کسب

m l k j i h g  f e d c ]وادیهاي مختلف گمراهی افتادند: 

 t s r   q p o  nZ  :١٠٤ – ١٠٣(الكهف(. 
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بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانى هستند؟ آنها «
پندارند کار نیک انجام  با این حال، مى ؛که تالشهایشان در زندگى دنیا گم (و نابود) شده

 ».دهند مى
شیطان بر فریفتن بنی آدم حریص بوده و هر کسی را از راه مناسب با خودش 

سازد، دامهاي  فریبد، به افراد منتسب به علم از همین راه وارد شده و گمراهشان می می
دارنش کوبنده و کند در قلوب هوا هایی که ایجاد می شیطان معلوم و آشکارند و شبهه

 .وال حول وال قوة إالَّ باهللامستحکم است، 

 گوید:  می 80مؤلف در ص 
(وإذا صح طلب الشفاعة منه يف الدنيا قبل اآلخرة فإنَّ معنى ذلک أنَّه سيناهلا حقيقة يف حملها 

 . يوم القيامة، وبعد أن يأذن اهللا تعاىل للشفعاء بالشفاعة ال أنَّه يناهلا هنا قبل وقتها) اه

 کند:  چنین ترجمه می 150و مترجم در صفحه 
و اگر طلب شفاعت در این دنیا (قبل از آخرت) صحیح باشد و ثابت شد که 

صحیح است، بدین معنی است که آن فرد بطور حتم در محل خودش و صحراي 

محشر به این شفاعت نایل خواهد شد البته بعد از صدور اذن به شفاعت از طرف 

تعالی، و به این معنی نیست که آن فرد در این دنیا و قبل از خداوند تبارك و 

 شود. آخرت از این شفاعت برخوردار می

 گویم:  می
خواهد چنین قصدي ندارد و بلکه  ) شفاعت میصاوالً: کسی از رسول اکرم (

خواهد همین اآلن [در دنیا] براي او شفاعت کند، و مؤلف مفاهیم با این سخن، کالم  می
کند: اگر چنین قصدي از طلب شفاعت دارد پس چرا بحث بر سر  را نقض میقبلی خود 

) اثبات خبر باطل و ضعیف منقول از عثمان بن حنیف در مورد کُندي و تعلل عثمان (
 در استجابت درخواستش را این قدر طول داد؟!
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) براي او در این دنیاست؟! و چرا صآیا با این گمان نبود که شفاعت رسول اکرم (
بر عتبی را ذکر کرد که به گمان خودش در همین دنیا شفاعتش مستجاب شد؟! و چرا خ

) براي دنیا برشمرد و با صاقوال زیادي را در جهت اثبات طلب شفاعت از پیامبر (
 ي این درخواست در دنیا آن را براي مردم نیک جلوه داد؟! بیان نتیجه

ي نزدیک به هم؟! آیا کالم  صفحهچرا یک بام و دو هوا؟! چرا تناقض، آنهم در چند 
رو هوي و هوس  قبلی را فراموش کرد؟ یا خود را به فراموشی زد؟ و یا اینکه دنباله

 است؟!
گویید و مقصودتان، طلب شفاعت اخروي و همانی  شود: اگر راست می ثانیاً: گفته می

ه پیمایید ک دهد، پس چرا راههاي مشروعی را نمی است که در روز قیامت روي می
 پیموده شده و نتیجه بخش بوده است؟!

است از خداونـد بـراي پیـامبر    » وسیله«مثالً یکی از این راههاي مشروع، درخواست 
کنـد کـه    روایـت مـی   )، همچنانکه بخاري در صحیح خود از جابر بن عبـداهللا  ص(

ـمَّ رَ « هرکس بعد از شنیدن اذان، این دعـا را بخوانـد:  «) فرمودند: صپیامبر ( هِ اللَّهُ ـذِ بَّ هَ

ا ودً ْمُ ا حمَ امً قَ ثهُ مَ ابْعَ ، وَ ةَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الْوَ دً َمَّ ، آتِ حمُ ةِ ائِمَ الةِ الْقَ الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ تَـهُ  الدَّ دْ عَ ي وَ  »الَّذِ

 مند خواهد شد.  روز قیامت، از شفاعت من، بهره
اي صاحب این دعوت کامل (اذان) و نمازي که هم اکنون برگـزار   !ترجمۀ دعا: خدایا 

اي است در بهشت) و فضیلت عنایـت فرمـا و او را    وسیله (درجه صشود! به محمد  می
 .ات به مقام محمود(شفاعت) برسان هطبق وعد

) ص) از عبداهللا بن عمرو بن عاص روایت شده: از پیامبر (2/4و در صحیح مسلم (
نزدیکترین شخص به شفاعت من در روز قیامت کسی است که «فرمود: شنیدم که 

 .1»خالصانه و از ته قلبش (ال اله اال اهللا) را بگوید

                                           
 ) نيز اين حديث را با اختالف اندكی در الفاظ روايت كرده است.١/١٩٣بخاری ( -١
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و اخالص یعنی ترك شرك و توحید در عبادت، همچنانکه در حدیث دیگري از 
من دعاي خاص خود را که مستجاب «) فرمودند: صابوهریره نقل شده که پیامبر (

إن  -اندازم و این شفاعت  ت براي شفاعت روز قیامت به تأخیر میشدنش قطعی اس
 .1»شود داند، نایل می به کسی که بمیرد در حالیکه چیزي را شریک خدا نمی -شاء اهللا 

توان از خداوند طلب شفاعت کرد، و موحدان از  از این طریق و راههاي مشابه آن می
) آن را صاز خدا براي پیامبر ( »وسیله«طریق ترك شرك و تحقق توحید و درخواست 

صحابه گرامی و  -ي انواعش متنفرند  کنند، و موحدانی که از شرك با همه طلب می
خواهند  اش نمی این شفاعت را از طریق طلب آن از پیامبر در مقبره -پیروانش تا قیامت 

، )، بعد از وفاتشصدانند که هر کس از پیامبر ( بلکه به داللت آیات و روایات می
 شفاعت طلب کند شایسته محرومیت از آن است.

) در روز قیامت از راه مشروع صپس اي بندگان خدا! در طلب شفاعت پیامبر (
اند پرهیز  ي گرامی انجام نداده ) و صحابهصتبعیت کنید و از اموري که رسول اکرم (

 کنید.
حان غیر ) به این شیوه جایز نباشد از صالصو چنانچه طلب شفاعت از پیامبر (

ایشان به طریق اولی جایز نیست، و علت این امر واضح است، و امیدوارم قلوبی هدایت 
 مند باشند. یافته پیدا شوند که هوي و هوس بر آنان غلبه نکند و از بصیرت و اتباع بهره

شود، مخصوصاً  شود: شفاعت پیامبر در قیامت، در این دنیا طلب نمی ثالثاً: گفته می
) و بلکه به هنگام نیاز باید طلب شود و این زمانی است صآن حضرت (بعد از وفات 

شوند، همچنانکه  که قیامت فرا رسیده و مردم منتظر محاسبه و دچار هول و هراس می
خواهند وارد بهشت  در حدیث صحیح نیز بیان شده است، و نیز هنگامی که بهشتیان می

شود از  ت دستور ورود به جهنم داده میشوند، و هنگامی که به مرتکبان کبایر از این ام
شود، همچنانکه نصوص صحیحی این مطلب را بیان  آن حضرت طلب شفاعت می

                                           
 اند. بخاری و مسلم روايت كرده -١
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کنند، لذا طلب آن شفاعت از همین اآلن، از باب طلب چیزي قبل از زمان فرا رسیدن  می
 آن است، و هر کس چنین کاري بکند محکوم است به محرومیت از آن مطلوب.

ر رد این رأي اهل سنّت که بین قدرت انجام کارها توسط بندگان د 92مؤلف در ص 
 گوید:  شود، می در دنیا و در حیات برزخی تفاوت قائل می

(ولنقترص هنا عىل هذا السؤال: أيعتقدون أنَّ الشهداء أحياء عند رهبم كام نطق القرآن بذلک 

م كذبوا القر ! " # $ ] آن حيث يقول:أو ال؟ فإن مل يعتقدوا فال كالم لنا معهم؛ ألهنَّ
 / . -  , + * )( ' & %Z  :البقرة)١٥٤.( 

ولى شما  اند، شوند، مرده نگویید! بلکه آنان زنده و به آنها که در راه خدا کشته مى«

(آل  r q p o n m lk j i   h g f e dZ ] ».فهمید نمى

 .)١٦٩عمران: 

شدند، مردگانند! بلکه آنان  اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته«(
 ».شوند اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى زنده

وإن اعتقدوا ذلک فنقول هلم: إنَّ األنبياء وكثرياً من صاحلي املسلمني الذين ليسوا بشهداء 

 . كأكابر الصحابة أفضل من الشهداء بالشک) اه

 کند:  مطلب فوق را چنین ترجمه می 169و  168و مترجم در صفحات 
کنیم: آیا جماعت معتقد هستند برابر  در این مقوله تنها به یک سؤال بسنده می

نص قرآن مجید که شهداء زنده هستند یا خیر؟ اگر به زنده بودن آنها اعتقاد ندارند 

فرماید:  نمایند که می ما با آنان سخنی و بحثی نداریم، چون آنان قرآن را تکذیب می

[ + * )( ' & % $ # " ! / . -  ,Z  » به کسانی که

شوند ظن نبرید و نگویید که مرده هستند بلکه آنان زنده  در راه خدا کشته می

 ».باشند لکن شما فهم ندارید (اگر این طور فکر کنید) می
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[ r q p o n m lk j i   h g f e dZ  » به کسانی

زنده هستند و از اند فکر نکنید که مرده هستند بلکه آنان  که در راه خدا کشته شده

 ».رسد طرف خداوند به آنان روزي می

ترام شهداء است، ما و اگر معتقد بودند که بلی شهداء زنده هستند و این به اح

اند مانند  مبران خدا و بسیاري از مردان صالح مسلمانان که شهید نشدهگوئیم. پیغ می

 بزرگان صحابه و غیره، بدون شک از شهیدان افضلتر هستند.

دانست  داند و اگر می : ظاهراً مؤلف معتقدات اهل سنت و جماعت را نمیویمگ می
کرد، علماي اهل سنت و مخصوصاً علماي این  گشود و با عجله قضاوت نمی دهان نمی

اند که منتشر  دیار و شاگردان شیخ محمد بن عبدالوهاب در کتبی معتقدات خود را نوشته
 باشند، و الحمد هللا. می ي اهل سنت شده و مشهور و بیانگر عقیده

از جمله شیخ عبداهللا فرزند شیخ محمد بن عبدالوهاب در مورد اعتقاد اهل مکه به 
کتابی تألیف کرده است و از جمله  1218هنگام ورود اتباع دولت سعوديِ اول در سال 

) از مراتب کل صگوید: (... و معتقدیم که منزلت پیامبرمان حضرت محمد ( می
شان زنده بوده و داراي  مطلق باالتر است، و آن حضرت در مقبره مخلوقات بصورت

است که در قرآن بیان شده،  1حیاتی برزخی است، و حیاتش از حیات شهدائی باالتر

. و از شیخ عبداهللا ابوبطین 2تر است)  ) بدون شک از آنها با فضیلتصزیرا پیامبر (
 اند؟ قبرشان زنده) در ص) سؤال شد که: آیا پیامبر (1282(متوفی 

اند و شکی در این نیست که  جواب داد: خداوند متعال خبر داده که شهداء زنده
ترند و در قبورشان  منزلت پیامبران از منزلت شهداء باالتر و به زنده بودن شایسته

شوند و چه بسا درندگان جسدشان را  بینیم که پوسیده می می اند، ما شهیدان را  زنده

                                           
 رت: ابلغ من حياه الشهداء.ترمجه عبا -١

 .١/١١٤الدرر السنيه:  -٢
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x w v u t s r q p o n ]ن وجود بخورند، با ای

(آل  z yZ } |   { ~ ے ¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦ §  

 ).١٧٠ – ١٦٩عمران: 
اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان «(
شوند. آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که  اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى زنده

که هنوز به و بخاطر کسانى  ؛فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالندخداوند از 
(زیرا مقامات برجسته آنها را  ؛مجاهدان و شهیدان آینده)، خوشوقتنداند ( آنها ملحق نشده
 ».دانند) که نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشت و مى ؛بینند در آن جهان مى

به حقیقت این زندگی آگاهتر است و پیامبر پس زندگی برزخی دارند و خداوند 
) به نص قرآن و حدیث فوت کرده و هر کس در وفات ایشان شک کند کافر ص(

 .1است
بود این شبهه را مطرح  الحمد هللا باور ما چنین است و چنانچه مؤلف بر آن واقف می

تند، در حالی کنند به دالیل صحیح و صریح اهل سنت پایبند هس کرد. این افراد گمان می نمی
شود مگر اینکه اهل سنت با مراعات و توجه سایر دالیل  که هیچ دلیل صحیحی یافت نمی

 کنند. والحمد هللا رب العالمین. دیگر از آن به شدت دفاع می
مؤلف بعد از این وارد بحث در مورد ارواح و ویژگیهاي آنها شده و جاهالنه در آن 

 : گوید می 93خوض نموده و از جمله در ص 
وال شک أنَّ األرواح هلا من االنطالق واحلرية ما يمكنها من أن جتيب من ينادهيا، وتغيث من «

 . اه» يستغيث هبا، كاألحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم

 کند:  چنین ترجمه می 170و مترجم مطلب فوق را در صفحه 
اندازه جاي هیچ گونه شک و تردید نیست که ارواح بعد از جدائی از جسم به 

                                           
 .٢/١٦٥الدر السنيه:  -١
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تواند فریادرس باشد و با اشخاص زنده هیچ تفاوتی ندارد بلکه  آزاد است که می

 باشند. تر می ییآکار

اش نسبت به ارواح  : چرا مؤلف یک دلیل نقلی دال بر اثبات علم و آگاهیگویم می

Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃÂ Á À ]فرماید:  ذکر نکرده و خداوند می

 Ï Î Í ÌZ  :٨٥(اإلرساء.( 

و جز  ؛کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است سؤال مى»  روح«تو درباره و از «
 ».اندکى از دانش، به شما داده نشده است!

هاي غیب بر روي مؤلف کنار زده شده و او به این مطلب پی برده  و یا شاید پرده
 است!!

 در اینجا باید به چند نکته مهم اشاره کرد: 
اي که علم به ارواح ممکن است از همه مخلوقات  ) در محدودهصاول: پیامبر (

تر است، و ایشان به هیچ یک از صحابه و یا سایر امتش تعلیم نفرموده که ارواح  عالم
 صرسند) آیا پیامبر  ها و بلکه کاراتر و بهتر از زنده به کمک فریادخواه می (مثل زنده

 اند، کتمان نموده است؟!  بردهچنین علمی را که این مفسران مشرك به آن پی 
دوم: حاالت و ویژگیها و تواناییهاي ارواح چیزي نیست که بشود به آن علم پیدا 

ي خود  توان گفت، اینکه: ارواح دعاي دعاکننده کرد، و آنچه به صورت قطع و یقین می
 رسند. را اجابت نکرده و به فریاد فریادخواه نمی
پرستند؟! و   هاي سنگی می تصوري دارد: آیا بتمؤلف راجع به دینداري جاهلیت چه 

اند که آنها را به پرستش بتان سوق داده  اي از آنان دیده یا اینکه اجابت دعا و استغاثه
 است؟!

اي  ي شیاطین دام شرك است، و باب آن [تقدیس] قبور است به گونه بزرگترین فتنه
با حاضران، و گاهی با که شیاطین جن با ظاهر شدن در سیماي مرده و صحبت کردن 
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 فریبد. اجابت دعایشان و غیره آنان را می
الجواب الصحیح لمن بدل «سوم: جا دارد کالم شیخ و عالم تقی الدین ابن تیمیه در 

 ) را به عنوان فرعی از کالم سابق بازگو کنیم: 1/322» (دین المسیح
آمیز  کند موفقیت می(و کار شیطان جز این نیست که مردم را از راه و روشی که گمان 

است گمراه و اغوا نماید، لذا مسیحی را با چیزي که موافق آیینش باشد مورد خطاب 
ي خودشان خطاب  اند مطابق با عقیده دهد، و مسلمانانی را که گمراه شده قرار می

خواهند  نماید، و برحسب اعتقاد هر کسی در قالبی که آنها از او استجابت دعا می می
کمک بخواهند به صورت جرجس ظاهر » جرجس«: براي مسیحیانی که از شود ظاهر می

شود که وي  شود، و به همین ترتیب براي هر مسیحی به صورت آن بزرگی ظاهر می می

و براي بعضی  2، براي بعضی مطارنه1خواند: براي بعضی به صورت بتارکه را به فریاد می
که مسیحیان از آنان کمک به صورت کشیشها و یا به صورت سایر بزرگان دینی 

آید و براي بعضی از مسلمانان گمراه به صورت همان شیخی ظاهر  خواهند در می می
شناسم به  خواهد، همچنانکه براي گروهی که بنده می شود که آنان از او کمک می می

 شود. صورت من ظاهر می
گاهی  ها ظاهر شود، افتد که شیطان به صورت بعضی از مرده و بسیار اتفاق می

گوید: من شیخ ابوالحجاج أقصري هستم،  گوید: من شیخ عبدالقادر هستم، گاهی می می
گوید: من احمد بن رفاعی، و گاهی:  گوید: من شیخ عدي هستم، و گاهی می و گاهی می

من ابومدین مغربی. بدیهی است شیطانی که بگوید: من عیسی مسیح یا ابراهیم خلیل و 
 کند. یق اولی چنین ادعاهایی هم مییا محمد مصطفی هستم به طر

هرکس مرا بخواب بیند به حقیقت مرا دیده است زیرا «) فرموده است: صو پیامبر (

                                           
 بتاركه مجعی است برای وصفی از اوصاف بزرگان مسيحی كه متأسفانه معنی آن در معاجم يافت نشد. (مرتجم). -١

رئيس كهنـه و اسـقف بـزرگ و شود و مجع ديگر آن مطارين است و به معنی  مجع مطران است كه به فتح و كرس ميم تلفظ می -٢

 ی مطرن). بزرگ نصاری آمده. (مرتجم به نقل از املنجد: ماده
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به صورت انبیاء ظاهر «و در روایتی دیگر: » شود شیطان به صورت من ظاهر نمی
بنابراین دیدن پیامبران در خواب دیدنی حقیقی است، ولی دیدن مرده در ». شود نمی
ي در واقع دیدن یک جن است که به صورت مرده درآمده است. بعضی از مردم بیدار

دانند، و بعضی دیگر گویند:  این [جنی به صورت مرده درآمده] را روحانیت شیخ می
روند و در آنجا آرامش  رفیق اوست و بسیاري از این مردم از سرزمین خود به جایی می

گویند:  شود، و بسیاري از اینان می یدا مییابند که در آنجا صورت شیخ برایشان هو می
شود [مثالً] در عین حال که در عرفات دیده شده در سرزمین  شیخ در دو جا دیده می

اند. عقل سلیم  خودش بوده، و به جایی سفر نکرده است، و لذا مردم ناآگاه منحرف شده
 اشد.تواند در آن واحد در دو جا ب داند که یک جسم نمی به صورت بدیهی می

کنند، و  و راستگویان این مسأله را بصورت عیان مشاهده کرده و به آن اعتراض می
شود، همچنانکه [در طول تاریخ] بیشتر از  نزاع بین این دو گروه از همین جا ناشی می

اند، و  ي اول راستگویند در آنچه دیده و مشاهده کرده یکبار روي داده است، دسته
داللت صریح عقل، و اینکه دیده شونده یک جنی بوده که به ي دوم راستگویند در  دسته

 صورت انسانی ظاهر شده است). پایان کالم ابن تیمیه.
: با تفصیل بیشتري این مطلب (قاعدة يف التوسل والوسيلة)در کتاب:  - : -و شیخ 

 شود. را بیان کرده که باعث ازدیاد هدایت مؤمنان می
پرستند و اشباه  ید: (در بین مشرکانی که بت می) گو1/174» (مجموع الفتاوي«و در 

آنها از بین نصاري و مبتدعان این امت حکایاتی است که ذکر آن سخن را به درازا 
 کشد. می

عادت  -پیامبر و غیر پیامبر  -ي مردگان  هیچ کسی نیست که به فراخواندن و استغاثه
چیزهایی شنیده است:  کرده باشد، مگر اینکه از این حکایاتی که سبب گمراهی است

خوانند اشخاصی را به صورت  مثالً بعضی از کسانی که مردگان را به فریاد و استغاثه می
گوید:  کنند به صورت آنان هستند و این [ظاهر شده] می بینند و یا اینکه گمان می آنان می
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و سازد،  من فالنی هستم و با آنان صحبت کرده و بعضی از حاجاتشان را برآورده می
ي مورد استغاثه واقع شده بود که با آنها  کنند همان مرده ها گمان می این دعا کننده

صحبت کرد، و درخواستشان را برآورده ساخت در حالی که آن ظاهر شونده جز جن و 
 شیطان نیست.

بعضی گویند: این ظاهر شونده یکی از مالئکه است ولی مالئکه به کمک مشرکان 
ها شیاطین هستند که مردم را از راه خدا گمراه  ظاهر شوندهآیند، و بلکه این  نمی
ها که اسباب شرکند وقایع و حکایاتی  کنند. در مورد کمک رسانی این ظاهر شونده می

کشد)  وجود دارد که براي روندگان آن را ملموس و مشهورند و بازگویی آنها به دراز می
 پایان کالم ابن تیمیه.

کند که ارواح مردگان به کمک  صورت قطع و یقین بیان میبنابراین، اینکه مؤلف به 
ترند از  ها بوده و بلکه از آنان فریادرس رسند و در این فریادرسی مثل زنده فریادخواه می

اند،  گیرد که جنیان و شیاطین، طوایف و گروههاي را دچار آن ساخته شرکی نشأت می
ر اصل جز به شیاطین جن تقرب خواهند به مردگان تقرب جویند ولی د این افراد می
اند،  شود: جنی براي آنها در یک صورت ظاهر شده و آنها به این کار راضی حاصل نمی

شوند، و این همان چیزي است که ابلیس  اي که از این طریق مرتکب شرك می به گونه
ز خواهد، و متأسفانه بندگان و پرستش کنندگان مقابر و دعوتگران به این کار ا ملعون می

 اند. او اطاعت کرده
 1»إذا سألت فسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا«در شرح حدیث  96مؤلف در ص 

 گويد:  می

(هذا احلديث الرشيف ليس املقصود به النهي عن السؤال واالستغاثة بام سو اهللا، كام يفيده 

يد األسباب فهو من اهللا، ظاهر لفظه، وإنام املقصود به النهي عن الغفلة عن ما كان من اخلري عىل 

                                           
 به معنی: هر وقت چيزی خواستی ازخدا بخواه وهر وقت كمک خواستی از خدا طلب كن. -١
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 واألمر باالنتباه إىل أنَّ ما كان من نعمة عىل يد املخلوقات فهو من اهللا وباهللا.

فاجعل كل اعتامدک  –وال بد لک منها  –فاملعنى: وإذا أردت االستغاثة بأحد من املخلوقني 

ممن يعلمون ، وال تكن -جل جالله  –عىل اهللا وحده، وال حتجبنک األسباب عن رؤية املسبب 

ظاهراً من هذا االرتباطات والعالقات بني األشياء املرتتب بعضها عىل بعض، وهم عن الذي 

 . ربط بينها غافلون) اه

) مقصودش ... حضرت رسول ( کند: چنین ترجمه می 174و مترجم در صفحه 

نهی و استمداد در همه احوال از غیر خداوند نیست همچنانکه ظاهر حدیث بر آن 

ي اسباب ظاهري  دارد، بلکه منظورش این بوده در چیزهاي خیر که به واسطه داللت

فرماید از غفلت آدمی که فکر نماید این کار فقط از اسباب  آید نهی می به دست می

که هر نعمتی و خیري از  ،نشأت گرفته است و امر کرده که انسان متنبه و آگاه شود

ارك خداوند است یعنی اگر کاري از هر سبب به وجود بیاید در واقع از ذات مب

کسی خواستی و آن را الزم دانستی تمام اعتمادت بر خداوند باشد و دیدار اسباب 

و علت شما را از سبب اصلی و علت واقعی که خداوند است غافل نکند و ارتباط 

 ظاهري بین علت و معلول شما را از حقیقت دور نکند.

) از نوع نگرش وي به صسول اکرم (: این تفسیر مؤلف از حدیث رگویم می
گیرد، و این تفسیر خود را از هیچ عالمی که تفسیر و  توحید و توحید ربوبیت نشأت می

اي که فهمشان شایسته پیروي و تبعیت  شرحش معتبر است و نیز از هیچ یک از ائمه
 باشد نقل نکرده است.

بول بوده و شک غیرمق و اگر این تفسیر یک تفسیر و برداشت شخصی است بی
مردود است و جاي تعجب دارد که چگونه به خودش جرأت داده براي نصرت هوي و 

 ) را تحریف کند.صهوس خویش مراد و منظور پیامبر اکرم (
 و علل بطالن تفسیرش عبارتند از: 
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) به ابن عباس، منقبت و ستایشی براي صاین حدیث وصیت و سفارش پیامبر ( -1
ابق برداشت مؤلف تفسیر شود، منقبت نخواهد بود زیرا طبق اوست در حالی که اگر مط

ي ایمان و توحید بوده  ترین درجه بایست در پایین این تفسیر مخاطب این سفارش می
باشد و با این حدیث از افتادن در پرتگاه تکیه بر اسباب ظاهري و فراموش کردن 

 و بدور است.خداوند بر حذر داشته شود و ابن عباس از چنین تهمتی مبرّا 
ي علماء بر این حدیث و در این  این شرح و تفسیر مغایر است با شرح کلیه -2

صورت مادامی که دلیل صحیح نقلی و یا عقلی ارائه نکند تفسیرش را به حساب پیروي 
از هوي و هوس باید گرفت، و هیهات از آوردن دلیل صحیح توسط مؤلف در این 

 کتاب.
إذا سألت «) در شرح حدیث 2/228» (رح االربعینش«حافظ و فقیه ابن رجب در 

برگرفته  2Z 3 4 5 6 ]ي  گوید: (این حدیث از آیه می »فاسأل اهللا...
شده زیرا مسألت از خدا یعنی دعاء و رغبت به سوي او، و دعا یعنی عبادت. همچنین 

) توسط نعمان بن بشیر نیز چنین مطلبی روایت شده که صدر حدیث مروي از پیامبر (

نیز تالوت کرده است.  ). ٦٠(غافر:  Z- . / 0 21]ي  در ادامه آیه

اند و  و این حدیث را امام احمد، ابوداود، ترمذي، نسایی و ابن ماجه تخریج کرده
الدعاء مخ «) روایت کرده که: صترمذي در حدیثی از أنس بن مالک از پیامبر (

 .»لعبادةا

این کالم متضمن این پیام است که از خداوند بخواهیم و از غیر او طلب نکنیم، و از 
او استعانت بخواهیم و نه هیچ کس دیگري، در مورد مسألت از خداوند، در قرآن به این 

 ).٣٢(النساء:  Z¤ ¥ ¦ §¨ ] کار امر شده است: 

 ».طلب کنیدو از فضل (و رحمت و برکت) خدا، براى رفع تنگناها «
از فضل خدا مسألت «و نیز ترمذي به صورت مرفوع از ابن مسعود روایت کرده که: 
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و باز ترمذي به صورت مرفوع از » کنید، زیرا خداوند دوست دارد از او بخواهید
هرکس از خداوند مسألت ننماید [و چیزي نخواهد] او را به «کند:  ابوهریره روایت می

ي حاجاتتان را از پروردگارتان بخواهید  همه«دیگر آمده: و در حدیث ». آورد خشم می
 ».حتی اگر دوال کفتشان پاره شده از او بخواهید

و در نهی از مسألت از مخلوقات احادیث صحیح فراوانی روایت شده و حتی پیامبر 
) به گروهی از یاران خود از جمله ابوبکر، ابوذر و ثوبان بر این اساس بیعت صاکرم (

که هیچ چیزي از مردم نخواهند، و این افراد حتی به هنگام افتادن تازیانه و یا  داده بود
خواستند آن را به ایشان پس  افسار شترشان [به هنگام سوار بودن بر شتر] از کسی نمی

 بدهد). 
گوید: (و بدان که باید تنها و تنها از خداوند متعال مسألت نماییم  ابن رجب سپس می

کند ذلت، مسکنت، نیاز و افتقار  ر مقابل کسی که چیزي از او طلب میزیرا مسائل باید د
خود را اظهار کند و به قدرت مخاطبش بر دفع این ضرر و رسیدن به مطلوب و جلب 
منافع و دفع آسیبها اعتراف کند، و نشان دادن ذلت و افتقار جزء در برابر خداوند یگانه 

کرد: خداوندا!  شد، و امام احمد چنین دعا میبا جایز نیست، زیرا این کار اصل عبادت می
اي، از مسألت از غیر  همچنانکه مرا از سجده بردن براي غیر خودت محفوظ نگه داشته

 خودت نیز محفوظ نگه دارد). پایان کالم ابن رجب.
گوید: (با  ) می172(ص » الفتح المبین شرح االربعین«و ابن حجر هیتمی مکی در 

اي ندارد  [حقیقت] مسألت از مخلوقات و تکیه بر آنها هیچ فایدهمدنظر قرار دادن این 
ي خود آن را تغییر  ي آنها به دست خداست و خدا به حسب اراده زیرا قلوب همه

دهد. بنابراین نباید در هیچ کاري به جز بر خداوند متعال تکیه و اعتماد کرد زیرا  می
تواند  دارد، و چیزي نمی می دهد، و اوست که از رسیدن به چیزي باز اوست که می

تواند چیزي را که خداوند منع کرده  اي نمی جلوي اعطاي او را بگیرد، و هیچ اعطاکننده
به انسان عطا کند، خلقت و امر [هدایت تا رساندن به کمال] همه به دست اوست...، 
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زیرا شویم  ي توجه و گرایش قلبی به مخلوقات از خالق دور می گوید: به اندازه سپس می
این گرایش از ضعف یقین و افتادن در پرتگاه غفلت از حقایقی نشأت گرفته که اهل 

اند از غیر خدا روي  توکل و یقین همیشه مواظب آن هستند، و به همین خاطر توانسته
 گردانده و تمام نیازهایشان را از درگاه جود و بخشش الهی طلب کنند).

) ابراهیم بن مرعی مالکی 178(ص » النوویه الفتوحات الوهبیه بشرح األربعین«و در 
به معنی: هر وقت در یکی از امور. دینی و دنیوي  »وإذا استعنت«گوید: (در حدیث  می

حذف شده تا عمومیت را برساند. و فرموده  »استعنت«طلب کمک کردي، مفعول 

زیرا خداست قادر بر هر چیزي، و غیر او از انجام هر چیزي عاجزند، و  »فاستعن باهللا«
استعانت تنها باید از کسی خواسته شود که قادر به کمک کردن باشد، ولی کسی که بر 

تواند آرزوهاي نفسانی خود را برآورده کند، چه  کند نمی دوش دوستش سنگینی می
تگی این را خواهد داشت که از او برسد به نیازهاي دیگران، بنابراین چگونه شایس

استعانت شود، و از طریق او مشکالت دفع گردد؟! و کسی که از جلب منفعت و دفع 
تر خواهد بود:  ضرر از خویشتن عاجز باشد در انجام جلب و دفع براي دیگران ناتوان

 کرد. بود درد خودش را مداوا می اگر دکتر می
کمک خواستن یک زندانی از زندانی  پس استعانت مخلوق از مخلوقی دیگر مثل

دیگر است، و لذا نباید جز از خداوند که یار و یاور ماست کمک بخواهیم، و اوست که 
گیرد، چگونه با وجود علم به عجز بنده از او کمک  در دنیا و آخرت دست ما را می

از  تواند آنرا بخواهیم؟! و کسی که نتواند مصیبتی را از خود دور گرداند چگونه می
همجنسان دیگر خود دفع نماید؟! بنابراین باید فقط از خدا نصرت خواست، و فقط 
اوست ناصر و یاور، و نباید جز به ریسمان مدد خواهی او تمسک جست، زیرا فقط 

 اوست با عزت و قدرتمند).
هد مؤلف  اي از کالم علماء در شرح حدیث مورد نظر بود که نشان می این گوشه

 -علماء  –مرز فهم آنان خارج شده و کسی که چنین باشد از آنان مفاهیم از حد و 
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 نیست.
مادام که علماء در مورد قدرت شخص زنده بر اجابت درخواست و اعانت بر  -3

اي که در  طلب چنین رأي و نظري دارند نظرشان در مورد مرده چگونه خواهد بود: مرده
اي که سود آن براي خود  سألت زندهتر است، و بلکه از برآوردن م اجابت از زنده ضعیف

باشد، مرده مشغول کار خودش است: یا در نعمت و جنت و یا در  مرده است عاجز می
 عذاب و سیاهچاله.

 گوید:  باز مؤلف مفاهیم می
هذا احلديث خيطیء كثري من الناس يف فهمه إذ يستدل به عىل أنَّه ال سؤال وال استعانة مطلقاً «

إالَّ باهللا، وجيعل السؤال واالستعانة بغري اهللا من الرشک املخرج عن  من كل وجه وبأي طريق

 ».امللة

و بسیاري از مردم در فهم معنی  کند: چنین ترجمه می 174و مترجم در صفحه 

اند این حدیث دلیل بر این است که سؤال و استمداد  و گفته ،اند حدیث به خطا رفته

اند که سؤال و استمداد از غیر  تا آنجا رفتهبه تمام معنی باید از ذات باري باشد و 

 آورد. برد و روي به شرك و کفر می انسان را از دین بیرون می ،خداوند
دلیل] علماء را متهم به اشتباه کند کالمش ارزش و اعتباري  : هر کس [بیگویم می

چ تر و بهتر است که آدم زنده هیچ چیزي را از هی ندارد، و براي تحقق توحید شایسته
ي انبیاء و صدیقان است، و لذا  کس نخواهد، و جز از خدا کمک نگیرد، و این مرتبه

) بودم، ص) روایت کرده که: (ده سال در خدمت رسول اکرم (انس بن مالک (
سوگند به خدا، هیچ وقت به من نگفت: اف، از دست تو، و هیچ وقت به کاري که کرده 

را کردي؟ و به کاري که نکرده بودم، نگفت: بودم ایراد نگرفت و نگفت: چرا این کار 
اش مثل ابوبکر، ابوذر و  ) گروهی از صحابهصچرا این کار را نکردي؟). و پیامبر (

سفارش کرد که تحقق  -کمک نخواستن از هیچ کسی غیر از خدا  -ثوبان را به این امر 
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 کمال توحید است.
ی توحید است، چرا که و مسألت و طلب و کمک خواستن از مردگان از اساس مناف

تواند به داد خودش برسد، و با مشغول شدن به کار خود از مردم غافل بوده و  مرده نمی
 باشد و بس. ي هم و غمش تنها خودش می خبر است و همه از غیر خودش بی

 .)٢٢(فاطر:  B     A @ ? > = <Z ] و خداوند در قرآن فرموده: 

 .»اند برسانى آنان که در گور خفتهتوانى سخن خود را به گوش  و تو نمى«
توانی چیزي را که مقتضی اجابت است به آنان بشنوانی، ولی مؤلف  یعنی نمی

ي  ) را موافق با مذهب و عقیدهصخویشتن را فریفته و فرمایشات حضرت رسول (
ي علماء باشد. و با تفسیر خود از  کند، گرچه تفسیرش مخالف آراء همه خود تفسیر می

ي جرأت و جسارت  ) وارد نموده که نتیجهمادي هم به منزلت ابن عباس (حدیث، ایر
مخالفت با تفاسیر و شروح حدیث است، و هر کس [با جمع] مخالفت کند گرفتار 

 خواهد شد.
سپس مؤلف خواسته تا رأي خود را که مخالف آراء علماست، تقویت کند ولی 

 گوید:  می 97در ص  چیزي ذکر نکرده که بتوان آنرا دلیل نامید از جمله
إنَّ هللاِّ خلقاً خلقهم حلوائج الناس يفزع الناس إليهم يف حوائجهم، أولئک : «(وقال 

ومل جيعلهم مرشكني بل » يفزع إليهم يف حوائجهم: «، فانظر إىل قوله »اآلمنون من عذاب اهللا

 وال عاصني).

إن «)] فرموده است: و یا [پیامبر ( کند: چنین ترجمه می 175و مترجم در صفحه 

خداوند دسته را خلق کرده که به نیاز و احتیاج مردم برسند و مردم در  ...»هللا خلقاً 

خلوق آن دسته از م ،نمایند برند و شکواي حال می احتیاج و نیاز خود به آنها پناه می

 از عذاب خدا در امان هستند.

که آنها را » حوائجهملیهم فی إیفزع «به قول حضرت دقت کنید که فرمود: 
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 مشرك و عاصی به حساب نیاورده است.

: مؤلف ذکر نکرده که این حدیث در کدام کتاب نقل شده است: این حدیث گویم می

 ) روایت نموده است.به نقل از ابن عمر ( 1»المعجم الکبیر«را طبرانی در 
ی وجود گوید: در سند این روایت شخص ) می8/192» (مجمع الزوائد«و هیثمی در 

اند و از آن شخص ضعیف، احمد  دارد که جمهور [علماي رجال] وي را تضعیف کرده
ي رجال حدیث رجال  کند که براي من ناشناس است و بقیه بن طارق روایت می

از هیثمی نقل  )478-2/477(» فیض القدیر«صحیحین هستند. این مطلب را المناوي در 
ي سفیدي بر آن  ین مطلب مختل شده و لکها» مجمع الزواید«کرده که در چاپ کتاب 

 افتاده است.
ابن عساکر این حدیث را در تاریخ خود از ابن عمر نقل کرده، و ابن عدي در 

) آن را از طریق عبداهللا بن ابراهیم بن ابی عمرو از 4/1507» (الکامل فی ضعفاء الرجال«
 ست.عبدالرحمن بن زید بن أسلم از پدرش از ابن عمر روایت کرده ا

و این سند به شدت ضعیف بوده و چنانچه گفته شود: جعلی و موضوع است: کالم 
کند  موجهی خواهد بود زیرا عبدالرحمن احادیث ساختگی را از پدرش نقل می

اند و کسی که از عبدالرحمن روایت  همچنانکه حاکم و غیره به این مطلب اشاره کرده
 یز جزو ضعفاء است.باشد که او ن کرده عبداهللا بن ابراهیم می

مؤلف احادیثی را در راستاي تشویق به برآورده شدن نیازهاي مردم [توسط 
اند که  مخلوقات] آورده که از استدالل به آنها خواسته ثابت کند، علماء اشتباه کرده

اند: ترك مسألت از مخلوق قادر بر اجابت نشانه کمال توحید بوده و مسألت از  گفته
اي که دار عمل و تکلیف را ترك کرده ارتکاب  ابت نیست مثل مردهکسی که قادر بر اج

 شرك است.

                                           
گويـد:  ) و به نقل از عبدالرمحن بن زيد بن اسلم از پدرش. هيثمی ايـن حـديث را ضـعيف شـمرده و مـی١٣٣٣٤به شامره ( -١

 اند. ی سند است كه مجهور علامء وی را تضعيف كرده شخصی در سلسله
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فهم و برداشت علماء فاسد نیست، ولی فهم این فریب خورده به برداشت خود 
 گفته است:  39کنیم که در ص  مشکل دارد، و ما سخن خودش را به او یادآوري می

گشاید در حالی که به  میعلوم علماء را بر ما  (چگونه خداوند درِ استفاده از

 کجروي و انحراف آنها از اسالم معتقد باشیم).
و حقیقت هم همین است و لذا خداوند باب استفاده از اقوال علماء را بر مؤلف 

 گوید:  مفاهیم باز نکرده زیرا مؤلف معتقد به انحراف آنها بوده و می
به گمان  –نی که و کسا اند) (بسیاري از مردم در فهم این حدیث به خطا رفته

اند، علماء هستند، و به این ترتیب مؤلف در مورد خودش قضاوت  به خطا رفته –مؤلف 
 نموده و ارزش کتابش را بیان کرده است.

ي این حدیث را با عجب عجیب و لغزشی آشکار چنین به پایان  مؤلف، سخن درباره
ا تومهوه، فإنَّه فاسد واضح الفساد (وهبذا يبني أنَّ املقصود من احلديث ليس م): 99برد (ص  می

 كام تبني، وإنام املقصود الرتهيب من سؤال الناس أمواهلم بال حاجة طمعاً فيها).

 ي این عبارت در ترجمه یافت نشد که چنین است:  متأسفانه ترجمه
اند و  (به این ترتیب معلوم گردید که مقصود حدیث چیزي نیست که توهم کرده

ن] فاسد بوده و فساد آن، همچنانکه توضیح دادیم واضح و این [این توهم ایشا

آشکار است، بلکه مقصود از حدیث ترساندن مردم از درخواست اموال و دارایی 

 باشد). بدون نیاز به آن و از روي طمع می

 اساسی و فساد این تأویل واقفند. : حتی جاهالن به بیگویم می
 گوید:  می 98مؤلف در ص 

الذي أمر اهللا بسلوكه لنيل جوده فام سأل السبب بل سأل واضعه، فقول (ومن أخذ بالسبب 

القائل: يا رسول اهللا! أريد أن ترد عيني أو يزول عنا البالء أو أن يذهب مريض، فمعنى ذلک 

و هو كقوله: ادع يل بكذا واشفع يل يف  طلب هذه األشياء من اهللا بواسطه شفاعة رسول اهللا 
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 . أنَّ هذه أرصح يف املراد من ذلک) اه كذا، ال فرق بينهام إالَّ 

پس کسانی که به سببی : کند چنین ترجمه می 177و  176و مترجم در صفحات 

جویند که خداوند امر کرده از آن چیز پیروي نمایند تا شاید از این طریق  توسل می

مرام اند بلکه از واضع و خالق سبب  به مرام برسند در اصل از وسیله چیزي نخواسته

 اند. خود را درخواست کرده

به من برگردانی، یا این بال  خواهم چشمم را گوید: یا رسول اهللا! می کسی که می

و یا از این بیماري شفا یابم، معناي این جمالت طلب از خدا  و قحطی از بین برود،

) درست مانند این است که بگوید که براي من مبر (غاست به واسطه شفاعت پی

 دعا کن.

 گویم:  می
ام را برگردانی و یا  خواهم بینایی این کالم مؤلف که گفته: (اي رسول خدا! از تو می

ام را شفا دهی) شرك در تصرفات بوده و شرك اکبر  خواهم بیماري اینکه: از تو می
 کند. ي اسالم خارج می شود که شخص را از محدوده محسوب می

) از او بخواهی که چنین دعا و یا چنان صولی اینکه گفته: (بعد از وفات پیامبر (
 شفاعتی را بکند) از نوع شرك تقریب و شرك در شفاعت است.

تر و شدیدتر است، زیرا به این معنی  هر دو گفته مقتضی شرکت کند ولی اولی عظیم
ي چنین  ) را در تصرفات امور با خداوند شریک بدانی و گویندهصاست که پیامبر (

حال گویندگان چنین دعاهایی خطاب به صالحان دیگر غیر از  همچنانکه از -کالمی 
معتقد است که مرده در جزئی از هستی تصرف دارد و لذا  -آید  ) برمیصپیامبر (

شفاي مریض از جانب خدا به او تفویض شده و به دست اوست و نیز دفع بال، مصیبت 
زئی از هستی تصرف و قحطی از جانب خدا به او تفویض شده و به این ترتیب او در ج

 دارد.
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گوید به عقاید گویندگان  کند که می می  این مسأله واضح بوده و مؤلف مفاهیم مغالطه
این [دعاها] کلمات آگاه است، و این ادعاهاي عریض و طویلی را که جز مغالطه و 

 کند. فریب کاري نیست، مطرح می
در مورد پیامبر  1لفونی) تألیف عمر ا1/219» (رماح حزب الرحیم«از جمله در کتاب 

) در هر مجلس و مکانی که خود بخواهد با جسد و صگفته شده که: آن حضرت (
شود، و هرگونه که بخواهد در گوشه و کنار زمین و در ملکوت  روحش حاضر می

 باشد. کند، و به همان شکل و شمایل قبل از وفات خود می تصرف می
 2گوید: و یکی از این افراد در شعري می

 فلــذا إليــک اخللــق تفــزع كلهــم
 

ـــدنيا ويف اليـــوم األهـــم   يف هـــذه ال
 

 وإذا دهــــتهم كربــــة فرجتهــــا
 

 حتى سو العقـالء يف ذلـک انـتظم 
 

ــرمحن يف ــزائن ال ــإنَّ خ ــدْ يل ف  جُ
 

 يدک اليمني وأنـت أكـرمُ مـن قسـم 
 

ي مخلوقات در این دنیا و در روز سخت [قیامت] به تو روي  به همین دلیل همه

شوند  د و همچنین در روزي که همه و از جمله عقالء گرفتار اندوه بزرگ میآورن می

کنی به من بخشش نما زیرا خزائن خداي  تو هستی که در آن گشایش ایجاد می

هستی که براي طلب از تو مجبور به  ست تو بوده و تو بزرگوارتر از آنرحمان در د

 سوگند باشیم.
ها در جهان هستی در بین عبادت  به تصرف مردهمثالها و مصادیق فراوانی از اعتقاد 

خورد که از بزرگترین شرکها محسوب شده و شرك در  کنندگان قبور به چشم می
 باشند. ربوبیت می

یکی دیگر از دالیل مؤلف در جهت اثبات نادرست بودن برداشت علماء از حدیث 

                                           
 ) نقل كرده است.٨١(ص » هذه هي الصوفية«اين مطلب را عبدالرمحن وكيل در كتاب  -١

 .٨٧مهان منبع: ص  -٢
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 ): 98ابن عباس چنین است (ص 
لسؤال ابن  –عليه الصالة والسالم  –(ويكفي يف بيان اخلطاء أنَّ احلديث نفسه إنام هو جواب منه 

يا غالم! أال أعلمک كلامت ينفعک اهللا «أن يسأله فإنَّه قال:  عباس راوي احلديث بعد تشويق رسول اهللا 

 . ، فأي حتريض عىل السؤال أمجل من هذا؟ قال ابن عباس: بىل) اه»هبن

و در بیان غلط و خطاي ایشان کافی کند:  چنین ترجمه می 177و مترجم در صفحه 

، استاست به تمام حدیث توجه شود که در جواب ابن عباس که راوي حدیث 

خواهی کلمات به شما یاد بدهم که در نزد خدا به شما  فرموده: اي پسر عمو! آیا می

 اس عرض کردند:  بفرما. و حضرترسانند، چه تشویقی از این مهمتر، ابن عب نفع می

 .با این حدیث پاسخ فرمودند 
 گویم:  می

) و با سندي که به ابن 2516خود به شماره (» الجامع«این حدیث را ترمذي در 
) صگوید: روزي پشت سر رسول اکرم ( رسد، ذکر کرده که ابن عباس می عباس می

آموزم: خدا را نگه دار تا او تو را  اى جوان! من چند کلمه را به تو مى«بودم که فرمودند: 
خواهش و نیازى دارى، از  نگه دارد ؛ به خدا روى آور تا او را در برابر خود بیابى ؛ هرگاه

 ».خدا بخواه، و هرگاه یارى و کمک خواستى، از خدا یارى بخواه
 اند. ) و جماعت دیگري به همین ترتیب آن را روایت کرده1/293و احمد (

ست که مشهور و داراي سندي قوي (و موثق) است و همین روایت و این روایت ا
گوید: (این قسمتی از حدیث مشهوري است که ترمذي  مدنظر مؤلف است آنجا که می

از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده و آن را صحیح شمرده است) در حالی که 
ین سؤال و جواب در در این روایت سؤال و جواب مورد ادعاي او وجود ندارند. بلکه ا

روایتی دیگر که با سندي ضعیف و منقطع روایت شده وجود دارند که آن روایت را امام 
) روایت کرده و کالم احمد شاکر در مورد این حدیث و بیان 1/307» (المسند«احمد در 



   

  221    صل سوم: شفاعتف

[براي نشان دادن قوت استدالل مؤلف] کافی  –در حاشیه همین کتاب  –انقطاع آن 
 .1است

 گوید:  لف میسپس مؤ
(ولو جرينا عىل هذا الوهم ما صح عىل مقتضاه أن يسأل جاهل عاملاً وال واقع ىف مهلكة غوثاً 

 .. الخ).

اگر بر مبناي همان فهم آن عده که  کند: چنین ترجمه می 177و مترجم در صفحه 

و هر کس  ،پس نباید هیچ جاهلی از هیچ عالمی سؤال کن ،برویم راهواهمه بیش نیست 

 گیرد نباید هیچ فریادرس بخواهد که او را نجات دهد... . در یک مهلکه قرار می
: خواستن و تمسک به اسباب ظاهري که شریعت آن را براي مردم مقرر گویم  می

فرموده مانعی ندارد و ایرادي بر آن نیست، ولی طلب چیزي از مرده، تمسک به اسباب 
که شریعت ما را از آن بازداشته و با مشرکان عرب و  اي است و علل ناهویدا و پوشیده

 غیره بر سر همین مسأله قتال کرده است.
اي بر آن  مؤلف در خطا و اشتباه افراط نموده و مباحثی را مطرح کرده که فایده

 گوید:  مترتب نیست، از جمله  می
لقبور يف برازخهم ألهنم املمنوع إنام هو سؤال األنبياء والصاحلني من أهل ا 2(فإن قالوا: إنَّ 

 غري قادرين، وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطاً).

شاید بگویند: آنچه ممنوع است  کند: چنین ترجمه می 177و مترجم در صفحه 

باشند چون در این  سؤال از انبیاء و صلحاء و مردگان هستند که در عالم برزخ می

 حالت هیچ قدرتی را ندارند؟

ادعاي موهوم آنان به طور تفصیل در گذشته مردود گوییم: این  در جواب می

                                           
 .٢٨٨ – ٤/٢٨٦املسند:  -١

 مؤلف: به جای إن، أن گفته است. -٢
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 گردیده است.

 گویم:  می
باشد. و آنجا که  جواب شرط (إن قالوا ...) را ذکر نکرده و عبارت مؤلّف رکیک می

ي سلف صالح و علماء را رد کرده، سخنش پذیرفته نیست، زیرا همچنانکه قبالً  عقیده
باشد،  هم نباشد، مقتضی شرك تقریب میگفتیم: این کالم اگر مقتضی شرك در تصرف 

 و قبال به طور مفصل بطالن ادعاي مؤلف را ثابت کردیم. 
روایت » المعجم الکبیر«کند که طبرانی در  سپس مؤلف در مورد حدیثی صحبت می

منافق يؤذي املؤمنني، فقال أبوبكر الصديق: قوموا بنا  أنَّه كان يف زمن النبی (کرده که: 

». إنَّه ال يستغاث يب وإنام يستغاث باهللا: «من هذا املنافق، فقال النبی  اهللا  لنستغيث برسول

 ).١٠١ساق هكذا الكاتب، ثم قال يف معناه (ص 

فالبد من تأويله بام يناسب عمومات األحاديث لينتظم شمل النصوص، فنقول: إنَّ املراد «

أنَّ املغيث حقيقة هو اهللا تعاىل بقوله ذلک هو إثبات حقيقة التوحيد يف أصل االعتقاد، وهو 

 . والعبد ما هو إالَّ واسطة يف ذلک) اه

در حدیث آمده است که در زمان  کند: چنین ترجمه می 178و مترجم در صفحات 

رساند،  ) یک نفر منافق پیدا شد که به مسلمانان اذیت و آزار میحضرت رسول (

این فرد موذي و منافق به ) گفت: بلند شوید که از دست حضرت ابوبکر صدیق (

إنما إنه ال یستغاث بی و«ب آنها گفت: حضرت رسول پناه ببریم، حضرت در جوا

طبرانی در المجمع الکبیر روایت کرده است همانا از من استمداد » یستغاث باهللا

الزم است این حدیث را به نحوي پس شود...  شود بلکه به خدا پناه برده می نمی

بقیه احادیث مناسبت داشته باشد تا از مفاهیم نصوص خارج  که با نمائیمتأویل 

گوئیم: این فرمایش حضرت اثبات حقیقت توحید را بهتر و بیشتر روشن  نشود. و می

 و ،باشد دهد فریادرس اصلی در حقیقت ذات باریتعالی می نماید و نشان می می
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 هر طبقه که باشند وسیله و واسطه بیش نیستند. بندگان در

 : مگوی می
) چقدر جسارت دارد!! ابوبکر صمؤلف در ظلم و تعدي در احادیث پیامبر اکرم (

)) در غار بوده و ص) اولین صدیق بین مؤمنان و صاحب و همراه رسول اکرم (
توان گمان کرد که به ذهن این  فضائل و سبقتهایی که داشته معروف و مشهورند، آیا می

) در کمک رسانی مستقل است؟! آیا مسلمان صبزرگوار خطور کرده باشد که پیامبر (
 ي این گمان نسبت به آن بزرگوار را دارد؟! اجازه

مؤلف مفاهیم این اجازه را به خود داده و با حمل حدیث به این معنی باطل و فاسد 
) نسبت داده است، یعنی به اقتضاي این نهایت ضاللت را نیز به ابوبکر صدیق (

ر وحدانیت خداوند در کمک رسانی دچار شک شده باشد، ) باید دبرداشت، ابوبکر (
گیرد!! اي مؤلف  واي که چه معانی زشت و قبیحی که از عدم فهم و تفقه سرچشمه می

 اند!!. مفاهیم! مفاهیم مورد ادعایت در کتاب چقدر فاسد و شنیع
شود و ذکر همین وجه در رد  اي در تیردان مؤلف یافت می اینچنین تیرهاي شکسته

) بعد از 204(ص » الرد علی البکري«ام ایشان کافی است، شیخ االسالم در کتابش اته
) در این حدیثش صگوید: پیامبر ( ذکر کالمی از جنس همین کالم مؤلف مفاهیم می

، اگر این مطلب نفی شده به قلوب صحابه خطور 1مطلبی را نفی و مطلبی را اثبات کرد
اند، بهتان  گر گفته شود: صحابه چنین گمانی کردهنکرده بود چه نیازي به نفی آن بود. ا

اند] که خداوند  عظیمی به آنان است، و بلکه آنها همیشه گمان کرده [و بلکه مطمئن بوده
زد و  تواند امور مکروه را دفع کند، و این گمان بود که فراوان از آن بزرگواران سر می می

 – ن –نظر نه قدحی به صحابه  حقیقت هم همین گونه بود. بنابراین در حدیث مورد
). و این برخالف کالمی است که گفته شود: معتقد صشد و نه به پیامبر اکرم ( وارد می

                                           
 باشد. (مرتجم). ت ايشان (انام يستغاث باهللا) مینفی ايشان (اليستغاث بی)، و اِثبا -١
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نباشید به اینکه من مثل خداوند قادر به انجام امور بوده و مثل خدا به صورت مستقل 
حابه هم ي ص تر از مرتبه تأثیرگذار هستم. و این معنی و گمان حتی به ذهن افراد پایین

 ي گرامی. کند چه برسد به صحابه خطور نمی



 

 

 

 

 فصل چهارم:
 تکفیر





 

 
 تکفیر

شود گروههایی در مباحث توحید و اخالص از  یکی از بزرگترین مسایلی که باعث می
ي تکفیر را  قول حق و حقیقت استنکاف ورزند مسأله تکفیر است، این گروهها مسأله

 شناسند:  اینگونه می
وید، نماز بخواند و ارکان ظاهر را بگ (ال إله إالَّ اهللا وحممد رسول اهللا)مسلمانی که 

را مراعات نماید هرگز ممکن نیست کفر ورزد. و گویند: آیا ممکن است کفر اسالم 
 کند؟! ورزد در حالی که ارکان اسالم را مراعات می

کنند که اسالم نواقضی دارد که آن را باطل گردانده و  این گروه هیچ وقت تصور نمی
گوید: (ال اله اال گویند: هر کس ب کنند، حتی بعضی از مردم می ال اله اال اهللا را نقض می

اهللا) مسلمان است، گرچه هیچ عمل (صالحی) هم نداشته باشد، و ترك عمل (صالح) 
کند، و این  ي توحید را بر زبان رانده او را از دین اسالم خارج نمی توسط کسی که کلمه

 ي مرجئه و ما تریدیه و پیروان آنان تا به امروز است. رأي معروف و شناخته شده
قدیمی بوده و در عصور اولیه پدید آمده و لذا نوظهور نیستند و اکثر  این دو گفته

کسانی که مسائل اخالص در توحید و توحید افعالی خداوند برایشان توضیح داده 
خورند و به تعظیم مردگان،  ي انسان، را می شود ولی فریب شیطان، آن دشمن دیرینه می

فیت بدن و سرزمین از مردگان روي طلب شفاعت، دعا و مسألت عطایا و غفران و عا
توانند بپذیرند که هر کسی یکی از کارهاي فوق را با مردگان انجام دهد  آورند، نمی می

 کند. ي دین اسالم خارج می مرتکب شرك اکبري شده که او را از دایره
گیرد، زکات  خواند، روزه می گوید، نماز می گویند: آیا کسی که شهادتین را می و می

شود، حتی اگر  شود؟! نه خیر هرگز کافر نمی گذارد، کافر هم می د و حج میده می
غیرخدا را به فریاد بخواند، و با این مقدمه شرك بودن اعمال فوق براي مردگان را انکار 

کنند، و لذا با استدالل معکوس (از نتیجه به مقدمه رسیدن) حق در برابر آنان باطل  می
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 شود. وانمود می
پردازم، زیرا باطل گرایان با عدم توجه  ل به بیان حقیقت این مسأله میو در این فص

 اند. ي شرعی و کالم علماء در باب اعتقاد و ارتداد قلبها را پر از خشم و کینه کرده به ادله
 فصل

باشد همچنانکه خداوند  بزرگترین شروط صحت اسالم توحید و اخالص قلبی می

` ZY X W  V      d  c b a ] \ [ ^ _ ]فرماید:  می
 f eZ  :٣(الزمر.( 

آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار «
پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند  دادند و دلیلشان این بود که: اینها را نمى

 ».نزدیک کنند

 ).١١(الزمر:  Z! " # $ % & ' )  ( * ]ي:  و مثل آیه

من مامورم که خدا را پرستش کنم در حالى که دینم را براى او خالص کرده  بگو:«
 ».باشم

 ).١٤(الزمر:  A @  ? > = < ;Z ] فرماید:  و می

 ».کنم پرستم در حالى که دینم را براى او خالص مى بگو: من تنها خدا را مى«

 ).١٤(غافر:  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £Z»]فرماید:  و باز می

بخوانید و دین خود را براى او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود تنها) خدا را «(
 ».باشند

 ).٥(البينة:  p o n  m l k j i hZ ] و در جایی دیگر 

و دستوري به آنها داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود «
 ».را براي او خالص کنند

بلکه کل قرآن به سوي اخالص،  و آیات دیگري که از حد شمارش خارجند و
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دهد، و این دعوت یا از راه بیان تطبیق این واقعیت در زندگی است،  دعوت و دستور می
و یا از راه بیان تضمن و التزام به آن، و هر کس در قرآن تدبر نماید به این مطلب پی 

 برد. می
ن و عبادت در سنت نیز مطالب و روایات فراوانی پیرامون اخالص و عدم قبول آیی

 شخص غیرمخلص وجود دارد از جمله: 
کند که: گفته شد: اي رسول خدا! در روز  ) روایت میبخاري از ابوهریره ( -1

) صتر است؟ پیامبر ( قیامت چه کسی براي نیل به شفاعت تو از همه خوشبخت
تو ي تو به حدیث گمان بردم که قبل از  اي ابوهریره! به خاطر حرص و عالقه«فرمودند: 

هیچ کس در این مورد از من سؤال نخواهد کرد، نزدیکترین شخص به شفاعت من در 
 ».روز قیامت کسی است که (ال اله اال اهللا) را خالصانه و از ته قلب بگوید

ي  گوید: واژه ) در شرح حدیث فوق می1/194» (فتح الباري«حافظ ابن حجر در 
» اسعد الناس«ده است و معنی براي بیان عدم شمول منافقان گفته ش» خالصانه«

باشد و بلکه  در اینجا اسم تفضیل نمی» أسعد«ترین و یا نزدیکترین نیست و  خوشبخت
يالً «است مثل » سعید«به معنی  قِ نُ مَ سَ  شود : و با این تعبیر معنی حدیث چنین می »اَحْ

ایان شوند که خالصانه ...]. پ [در روز قیامت مردمی به خوشبختی شفاعت من نائل می

 .1کالم ابن حجر
) روایت ص) با سند حسن از ابوامامه و او از پیامبر (6/25» (الجهاد«نسائی در  -2

کند مگر آن عملی که خالصانه بوده و  خداوند اعمال را قبول نمی«کرده که فرمودند: 
 ».براي کسب رضایت وي انجام شده باشد

ن نکته که عمل و بیان ای –باب اخالص توحید و عمل  –و در این باب 
غیرمخلصانه شرك بوده و غیر قابل قبول است، و اینکه توحید بزرگترین اعمال [صالح] 

                                           
ترمجه شد دقيق و صحيح نيسـت و بلكـه » نزديكرتين«و » ترين خوشبخت«ی قبلی ما برای اسعد كه به  با اين برداشت، ترمجه -١

 ی صحيح مهان چيزی خواهد بود كه در باال از ابن حجر نقل گرديد. (مرتجم). ترمجه
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باشد، و نیز اینکه هر کس عمل خود را براي خدا خالصانه انجام نداده باشد به سوي  می
ي این موارد احادیث زیادي وجود دارد،  شود، در همه خودش برگشت داده می

نیازترین شرکاء به  من بی«فرماید:  ال در یک حدیث قدسی میهمچنانکه خداوند متع
شراکت هستم، هر کس کاري را انجام دهد و در آن دیگري را با من شریک گرداند، او 

 .1»را با شریکش ترك خواهم کرد

اخالص یک امر قلبی بوده که کسی جز خدا بر آن مطلع نیست، و عبادت گاهی از 
نماز و روزه و امثال آن، و گاهی قلبی بوده [و خالصانه  شود مثل طریق جوارح انجام می

ي بعد و جوارح شکل ظاهري آن عبادات را اظهار و نمایان  پذیرد] و در درجه انجام می
 سازند. می

سازند و دوست ندارند کسی بر آن  بعضی از مردم ریاء و شرك خود را مخفی می
دهند، ولی در  اطالع یابد، مثل منافقان که با جوارح خود عبادت را از خود نشان می

قلبشان اخالصی نیست و شرك وجود دارد. ولی هیچ کسی از منتسبان به اسالم توحید 
لذا این قسم وجود خارجی ندارد، و البته  سازد، و را مخفی، و شرك را نمایان نمی

حقیقت هم ندارد، زیرا کسی که در گفتار و اعمالش شرك را نمایان سازد و اخالص را 
ترك کند شکی نیست که قلبش نیز غیرمخلص بوده و هیچ اختالفی بر سر این مسأله 

ت که با تهدید توان پیدا کرد کسی اس وجود ندارد. و تنها استثنائی که براي این قسم می

U T S  ] فرماید:  به قتل وادار به انجام کاري شود همچنانکه خداوند متعال می

 X W VZ  :١٠٦(النحل.( 

 ».اند در حالى که قلبشان آرام و با ایمان است بجز آنها که تحت فشار واقع شده«
ولی براي شخصی که مختار بوده و به عبادت رغبت داشته باشد معقول نیست که 

م شرك آمیز بر زبانش براند در حالیکه درونش پاك و خالص شده باشد. کسی که کال

                                           
 .٨/٢٢٣صحيح مسلم:  -١
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باشد، مثل منافقان عصر  کند ولی در درونش اخالصی نیست منافق می اظهار اخالص می
ي شرك، مشرك است، مثل سایر مشرکانی که در عهد  ). و ظاهر کنندهصرسول اکرم (
 ) با آنها قتال کرد.صیامبر (و پ –از عرب و غیر عرب  –اند  نبوت زیسته

خواندند،  ) نماز میصگفتند، با پیامبر ( ) شهادتین را میصمنافقان عهد پیامبر (
ي این  کردند ولی با همه دادند و شعائر ظاهري را اداء می گرفتند، زکات می روزه می

ر از تر از کفار و جایی بدت شوند، پایین ي جهنم انداخته می ترین درجه وجود به پایین
اند و  ي توحید را مخلصانه نگفته جاي کفار، زیرا منافقان اعمالشان خالصانه نبوده و کلمه

کند، مثل دوستی با  به همین دلیل اعمال کفرآمیزشان اظهار اسالمشان را نقض می
مشرکان و مسخره کردن مؤمنان و اعمال کفرآمیز دیگري از این قبیل که بر عدم 

و لذا با وجود گفتن شهادتین و انجام ارکان اسالم، کافر کند،  اخالصشان داللت می
 شدند.

گویند: هر  ي کسانی است که می ترین برهان براي فساد گفته و این بهترین و نافع
کس (ال اله اال اهللا ومحمداً رسول اهللا) را بگوید و نماز بخواند، زکات بدهد و به شعائر 

اند در حالی که  آید، این گروه به ظاهر نگاه کرده نمیپایبند باشد هرگز کفر به سراغ او 
 اند. ي بزرگتر و رکن مستحکم اخالص است که از آن غافل مانده پایه

ي اخالص نیز  باشد و به همین علت کلمه ي توحید می این اخالص مدلول کلمه
الم به نامیده شده و لذا هر کس آن را به زبان بیاورد ولی به اخالص در عبادتی که این ک

شود،  ي شاهدان و گواهان به این حقیقت محسوب نمی دنبال دارد معتقد نباشد از زمره
 به همین دلیل بزرگترین رکن دین شهادت به (ال اله اال اهللا) است نه فقط گفتن آن.

گویند ولی با قلوبشان بر آن  بعضی از مردم (ال اله اال اهللا) را تنها با زبانشان می
به این معنی که نسبت به مدلول آن اخالص ندارند، و چنین  دهند، شهادت نمی

 اند. اشخاصی مستحکمترین رکن دینشان را که همانا اخالص است، از دست داده
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 فصل
به همین علت هر کس کتب فقهاء را مطالعه نماید در هر کدام بابی را تحت عنوان 

ابد که در آنجا فقهاء الفاظی را که ی می -اعاذنا اهللا منها ومن ما قرّب الیها  -» باب الرده«
اند، با  گردد، ذکر کرده مسلمان با تلفظ آن کافر و مرتد شده و مال و خونش مباح می

وجود اینکه در اکثر موارد شخص مرتد (ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا) را گفته، نماز 
این وجود مرتکب آورد، ولی با  دهد، روزه گرفته و حج به جا می خواند و زکات می می

 یکی از نواقض اسالم مثل شرك شده و لذا مرتد گشته است.
ي مورد تبعیت قرار گرفته را راجع  در اینجا عبارات علماء و کالم مذاهب چهارگانه

 کنیم تا حقیقت روشن گردد:  به این مسأله بازگو می
ماد و ) که یکی از کتب مورد اعت6/144» (مختصر خلیل علی شرح الدردیر«در  -1

 اعتناي مذهب مالکی است چنین آمده:
یعنی کافر شدن یک مسلمان که قبالً با اداي شهادتین از روي اختیار اسالمش »: الرده«

دا محقق مقرر شده، و مرتد شدن یا با گفتن کالمی صریح مثل قول به شراکت براي خ
جسمی است مثل  شود، و یا با گفتن کالمی که مقتضی کفر است، مثالً بگوید: خداوند می

آید، یعنی شخص  سایر اجسام، و یا از طریق انجام کاري که مقتضی کفر باشد، پدید می
کاري را انجام دهد که مستلزم وجود کفر [در درون او] باشد، مثل پرت کردن یک مصحف 
از قرآن کریم، و یا قسمتی از یک مصحف، حتی یک کلمه از آن و همچنین است سوزاندن 

احترامی به آن و نه به قصد صیانت و حفظ از آن و یا گذاشتن و رها  بیمصحف با هدف 
کردن آن در یک مکان آلوده و ... و باز حکم همین مصحف را دارد، حدیث، اسامی خداوند 

احترامی به شریعت انجام  و کتب حدیثی و حتی اگر این کارها با کتب فقهی نیز با نیت بی
 .شود، باز حکم ارتداد را دارد... 

گوید: ظاهراً مراد مؤلف از  در شرح ابتداي متن فوق می» حاشیه الصاوي«صاوي در 
گوید: (اسالمش مقرر شده باشد...) این است که به مجرد گفتن شهادتین از  اینکه می
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روي اختیار، حتی اگر عمل به ارکان را به همراه نداشته باشد اسالم شخص ثابت 
بلکه براي تقریر اسالم، عمل به ارکان و التزام به شود در حالی که اینگونه نیست،  می

 اند. احکام نیز بعد از گفتن شهادتین الزم و ضروري
شود که شهادتین را گفته  شود که مرتد بر مسلمانی اطالق می به این ترتیب ثابت می

ي علماء همین است و اختالفی  و به ارکان عمل کرده [و بعداً بازگشته] باشد، رأي همه
 این مطلب وجود ندارد. بر سر

ي تعظیم آیات الهی و دین خدا باب ارتداد را  و علماي حنفیه براي رعایت جنبه
اند: تا جاییکه آنها شخص را به خاطر گفتن الفاظی که  بیشتر از سایر مذاهب توسعه داده

تعظیم و احترام واجب براي خدا، و پیامبر، و دین خدا، و علماي مسلمان و علومشان به 
هاي ابن  اي از گفته کنند. و ما در اینجا گوشه عی در کالم وي متروك باشد، تکفیر مینو

 کنیم:  ) را بازگو می125-5/119» (البحر الرائق شرح کنز الدقائق«نجیم حنفی در کتاب 
دهد، کافر شده است. و کسی که  کسی که معتقد باشد خداوند به کفر رضایت می

مت نسبت به من عدالت بورزد، و یا: اگر خداوند در روز بگوید: اگر خداوند در روز قیا
گیرم، چنین  قیامت قضاوت کند و یا: اگر خداوند عدالت بورزد من حقم را از تو می

و نیز کسی که بگوید: خداوند تو را بر دروغت برکت ببخشد،  –شود  شخصی کافر می
که مطمئن باشد آن کار را  ام در حالی و یا بگوید: خدا گواه است که من این کار را کرده

نکرده است ... و یا به نزد کاهن برود و او را تصدیق کند. و یا بگوید: من از اموال 
) برایم ثابت ؛مسروقه مطلع هستم [ادعاي غیب بکند]. یا بگوید: پیامبر بودن آدم (

) بغض و کینه داشته باشد کافر صنشده است... و کسی که در قلبش نسبت به پیامبر (
اند حقیقت داشته باشد و یا  شود ... و نیز کسی که بگوید: اگر آنچه پیامبران گفته یم

 راست باشد... .
و چنین است کسی که حدیث متواتري را انکار کند و یا از روي سبک شمردن آن 

 ) را سبک بشمارد.صایم ... و یا یکی از سنتهاي رسول اکرم ( بگوید: زیاد شنیده
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) را انکار کند، ) و یا خالفت عمر (که امامت ابوبکر ( و بنابر قول اصح کسی
شد) گوینده کافر  بود آدم خلق نمی ) نمیصشود، ولی با گفتن (اگر محمد ( کافر می

 شود، زیرا این کالم اشتباه است. نمی
و باز کسی که در جواب (دنیا را به خاطر آخرت رها کن) بگوید: نقد را به نسیه 

شود، و همچنین کسی که اصل پی کردن و ذبح شرعی را انکار کند و  میدهم، کافر  نمی
 شود. یا نزدیکی از زن حائضه را حالل بشمارد، کافر می

و کسی که حرامی را حالل شمارد که حرمتش در دین ثابت شده و هیچ ضرورتی 
به هم در کار نبوده باشد، کافر شده است، ولی کسی که آن کار را انجام دهد ولی قائل 

شود ... و همین حکم را دارد قرائت قرآن به همراه دف  حالل بودنش نباشد کافر نمی
زدن و نی نواختن و نیز اعتقاد به مخلوق بودن حقیقت قرآن باعث کافر شدن است، و 

J I ]: کند، مثالً شخص از روي مزاح بگوید مزاح با قرآن نیز شخص را کافر می

LKZ  :کافر شده  ».(از سختی جان دادن) به هم بپیچدو ساق پاها « )،29(القیامه

و ).«34: (النبأ Z, +]پر کرده و به دست گرفته، بگوید:  است، و یا قدحی را
و یا به هنگام پیمانه کردن و وزن کردن بگوید:  ».جامهائی لبریز و پیاپی از شراب طهور

[µ ´ ³ ² ±Z   :دیگران خواهند براي  اما هنگامی که می. «)3(المطففین
 ».گذارند پیمانه یا وزن کنند کم می

 شود.  و بنابر قولی اگر گوینده این عبارات [نسبت به مطلب] جاهل باشد، کافر نمی
شود،  و کسی که بدون نیت قضاء، نمازش را ترك کرده و از عقاب آن نترسد کافر می

ترك کند.  و نیز: کسی که با شرکت در جشن مشرکان و براي بزرگداشت آنان نمازش را
و کسی که بگوید: این طاعات از جانب خدا و براي عذاب و اذیت بر ما واجب شده و 
کالمش تأویل صحیح نداشته باشد. و یا بگوید: اگر خداوند این طاعات را بر ما فرض 

کرد، بهتر بود، و یا اذکار را مسخره کند، و یا به هنگام خوردن حرام، و یا کار حرام  نمی
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شود، ولی  خدا را بر زبان آورد، و یا اذان را به تمسخر بگیرد، کافر می مثل زنا، ذکر
 کند. مسخره کردن مؤذن شخص را کافر نمی

و ترس کافر شدن افراد زیر نیز وجود دارد، یعنی فاعل افعال زیر نیز در معرض 
 ارتداد است: 

ی که امر کسی که امر به معروف را غوغا بنامد و هدفش رد و انکار آن باشد. به کس

شود، و همچنین با صدقه دادن به فقراء از  ، کافر می1کند بگوید: مزاحم به معروف می
 شود. مال حرام و امید به ثواب، کافر می

و باز باید از کافر شدن شخصی ترسید که عالم و یا فقیهی را بدون علت، مورد 
کارهایی که آتش دهد. و کسی که به جهت موافقت و هم نوایی با  ضرب و شتم قرار می

دهند با آنها به بیرون [از شهر] برود، و یا در این روز و براي  پرستان در نوروز انجام می
بزرگداشت نوروز چیزي را در آن روز بخرد به غیر از مأکوالت و مشروبات. و یا اینکه 

اي به مشرکان بدهد، حتی اگر آن هدیه یک تخم مرغ  براي بزرگداشت آن روز هدیه
اند: اگر بگوید: سکوت آتش  . و یا یکی از کارهاي کفار را نیک بشمارد، حتی گفتهباشد..

پرستان به هنگام خوردن غذا کار نیکی است، و یا بگوید: ترك مقاربت آنان به هنگام 
 شود. اي است، کافر می حیض کار پسندیده

ی را و کسی که به هنگام تولد نوازد و یا برگشتن شخصی از حج و یا جهاد حیوان
برایش ذبح کند، کافر شده، این حیوان ذبح شده نیز مردار خواهد بود و گوشتش حرام 

شود، و باز هم اختالف شده در مورد  باشد، و بنابر قولی چنین شخصی کافر نمی می
ي خود بگوید: عادل است و یا خطیبی که القابی بر سلطان  کسی که به سلطان زمانه

گترین عادل، مالک جان امتها، سلطان زمین خدا و مالک گوید: بزر گذارد مثالً می می
ي  ي شخصی را که بعد از عطسه سرزمین خدا. و یا ممانعت کند و انکار ورزد گفته

 سلطان به او بگوید: یرحمک اهللا و یا معتقد باشد که خراج و مالیات، ملک سلطان است.
                                           

 دهد. ربط انجام می به معنی كسی كه كار بيهوده و بی» فضولی«ی واژه  ترمجه -١
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کند، حتی اگر با هدف ي کفر را به دیگري تلقین  شود کسى که کلمه و باز کافر می
مزاح و شوخی این کار را بکند. و همچنین کسی که کالم اهل هوي و هوس را پسندیده 

ي شخص تابع  بشمارد و بگوید: کالمی معنوي و یا کالمی صحیح است، چنانچه گفته
شود. و کسی که  شمارد، نیز کافر می هوي و هوس کفر باشد کسی که آن را پسندیده می

ابراهیم » یوم الترویه«شود، و اگر کسی بگوید: در  نیک بشمارد، کافر میرسوم کفار را 
ي روز در مکه بوده  بن ادهم در بصره دیده شده در حالی که ابراهیم بن ادهم در همه

 باشد. در مورد کافر شدن این شخص اختالف شده است.
د، کافر علماي ما گویند: هر کس گوید: ارواح مشایخ ما حاضر و بر حال ما آگاهن

ي کفر  اند: کسی که کلمه آمده که: بعضی از یاران ما گفته» الجامع األصغر«شود. و در  می
شود. زیرا کفر امري  راند ولی به کفر معتقد نباشد کافر نمی را از روي تعمد به زبان می
ي کفر که به آن معتقد نباشد کفر در درونش منعقد  ي کلمه درونی و قلبی بوده و گوینده

شود. و به نظر بنده همین رأي صحیح  اند: چنین شخصی کافر می ه، و بعضی گفتهنشد
 است زیرا چنین شخصی دینش را سبک شمرده است... .

نتیجه اینکه هر کس از روي مزاح و یا شوخی کلمه کفر را بر زبان براند، به نظر 
اش  و] عقیدهشود، و [همین کالم براي کافر شدنش کافی بوده  ي [علماء] کافر می همه

اعتباري ندارد. پایان کالم ابن نجیم که بسیاري از الفاظی را که به نظر حنفیها و غیر 
 شوند، ذکر نکرده است. حنفیها باعث کافرشدن شخص می

) که 2/175» (غایه االختصار«و خطیب شربینی در شرحش بر متن ابی شجاع به اسم 
اشکالی که مسلمان با انجام و یا  از کتب فقهی شوافع است، بعد از برشمردن صور و

ساحل است. و در کتاب  گوید: و این باب یک دریاي بی شود، می گفتن آنها کافر می
مطالب فراوانی از این قبیل » قواطع االسالم«ابن حجر هیتمی و نیز در کتاب » کبائر«

 وجود دارد.
» ناع والمنتهیغایه المنتهی فی الجمع بین اإلق«و مرعی بن یوسف حنبلی در کتابش 
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گوید: هر کس ادعاي نبوت کند و یا چنین ادعایی از غیر خود را تصدیق  ) می3/353(
اي را سب کند و یا ربوبیت  کند و یا به خدا شرك ورزد و یا او، یا پیامبر و یا مالئکه

خدا و یا وحدانیت او و یا صفتی از صفاتش را انکار کند و ... و یا کتابی آسمانی، 
 شود]. اي از مالئک خدا را انکار کند [به اجماع کافر می یا مالئکه پیامبري و

و باز کسی که وجوب یکی از عبادتهاي پنج گانه (نماز، روزه ...) و طهارت را انکار 

را که اجماع قطعی بر ثبوت آن صورت گرفته،  1و یا در آن شک کند، یا حکم معینی
و حشیش و  –اش  و نه چربی –خوك بدون تأویل انکار کند مثل تحریم زنا و گوشت 

و امثال آن که احتمال جهالت شخص به مسأله منتفی است، و یا  2 یا حالل بودن نان 

ي این  اینکه قبال ندانسته ولی بعد از علم پیدا کردن به مسأله بر آن اصرار ورزد. در همه
 شود. موارد شخص کافر می

ده بیفتد و یا به سوي حکام و به و نیز کسی که براي یک بت و یا یک ستاره به سج
و اگر به قصد درود و سالم این کار را بکند گناه کبیره  –قصد عبادت کفر سجده کند 

هایی را قرار داده و بر آن توکل نماید و آنها را  و یا اگر بین خود و خدا واسطه –است 
که یکی از این گوید: کسی  به فریاد خوانده و مسألت خود را از آنان طلب کند. شیخ می

کارها را مرتکب شود به اجماع علماء کافر شده است، و همچنین کسی که قول و یا 
احترامی به قرآن مرتکب شود، و یا ادعا کند در  فعل صریحی در تمسخر دین و یا بی

تواند مثل قرآن را  قرآن اختالف (و تعارض) وجود دارد، و یا اینکه ادعا کند که می
 شود... . آن را حفظ نکند، کافر میبیاورد و یا حرمت 

امید است با نقل اقوال فقهاي مذاهب چهارگانه حق روشن شده و بطالن قول آن 
گوید: مسلمانی که شهادتین را گفته و به عمل به ارکان التزام  کس ثابت شده باشد که می

البی دارد کافر نخواهد شد، همچنانکه عبادت کنندگان قبور از زمانی بسیار گذشته مط

                                           
 ».حكامً ظاهراً «ی عبارت  ترمجه -١

 يعنی حاللی واضح و مورد امجاع مثل نان را حرام بداند -٢
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 گویند. این چنین را می
 فصل

شود شخصی (ال  به این ترتیب روشن شد که علماء بر این مطلب اجماع دارند که می
اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا) بگوید، نماز بخواند، زکات بدهد، روزه بگیرد و حج بجا 

ي دین خارج شده باشد، و به خاطر کالمی که گفته و یا کاري که  بیاورد ولی از دایره
ي  اي که دارد مرتد شود. و ما بعد از روشن شدن این مطلب ادله انجام داده و یا عقیده

اء مبنی بر تکفیر عبادت کنندگان قبور و اعتکاف کنندگان بر آنها که مردگان را علم
کنند، را ارائه  شفاعت طلب می –هر کس که باشند  –خوانند و یا از مردگان  فرامی

اش  و سنت رسول گرامی –کالم خداوند متعال  –کنیم، اگرچه در خود قرآن  می
نیاز  وجود دارد که ما را از ذکر غیر آن بیاي  بزرگترین آگاهی، علم و ادله به گونه

پذیرند مگر اقوال  فهمند و نمی کند، ولی بعضی از مردم دالئل کتاب و سنت را نمی می
 علماء برایشان نقل شود.

رویم  پیش می -ي علماء مبنی بر تکفیر ...  ادله -ما در این فصل به سوي این هدف 
مخالفان، و هیچ راهی براي اعتراض باقی اي که بعد از آن هیچ حجتی براي  به گونه

ایم به کفر و شرك کسانی که غیر خدا را  نماند، زیرا کسانی که از آنان نقل قول کرده
 اند. از جمله:  گیرند، تصریح کرده ي می خوانند و یا واسطه می

) در کتابی که در رد 1120شیخ عالمه صنع اهللا بن صنع اهللا حلبی مکی (متوفی 
 گوید: رف اولیاء در قصد حیات و بعد از ممات نوشته است، میمدعیان تص

بعد از روشن شدن این مطلب جا دارد اشاره کنیم به ظهور جماعات و گروههایی در 
شان و نیز بعد از وفاتشان  کنند اولیاء در زندگی بین مسلمانان که ادعا می –عصر حاضر 

از اولیاء استغاثه کرده و آنان را در  ها و بالها داراي تصرفاتی هستند و به هنگام سختی
دانند و لذا بر سر مقابرشان آمده و قضاي حاجاتشان را از آنان  امور مهم گشایشگر می

کنند ... و این کالم مشتمل بر افراط و تفریط بوده و بلکه هالك ابدي و عذاب  طلب می
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ا قرآن حکیم بوده وزد و معارض ب همیشگی را به دنبال دارد، زیرا نسیم شرك از آن می

W  V ]باشد. مؤلف سپس به آیه  و مخالف با عقاید ائمه و اجماع امت می

 ^ ]  \ [ Z Y XZ  :١٣(فاطر.( 

پرستید) حتى به اندازه پوست نازك هسته  خوانید (و مى و کسانى را که جز او مى«
 ».خرما مالک نیستند

  Y XZ]گوید:  و آیاتی دیگر با همین معنی و مضمون استناد ورزیده و می  
بوده و این تعبیر عمومیت داشته و همه کسانی را  غیر خدا) (از ي آیات به معنی در همه

 شود که چنین باوري نسبت به یک ولی و یا یک شیطان دارند... . شامل می
وفات داراي تصرفاتی هستند از قول  دهد: اینکه گویند اولیاء بعد از مؤلف ادامه می

Ô Ó ]فرماید:  تر است، و خداوند می تر و قبیح به تصرف اولیاء در قید حیات شنیع
 ×  Ö ÕZ  :میرى و آنها نیز خواهند مرد تو مى«). ٣٠(الزمر.« 

C B A@ ? > =  < ; : 9  8 7 ]و باز فرموده: 

  F E DZ  :٤٢(الزمر.( 

اند نیز به هنگام  کند، و ارواحى را که نمرده مرگ قبض مىخداوند ارواح را به هنگام «
 ».دارد سپس ارواح کسانى که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه مى ؛گیرد خواب مى

تر و بدعتی بدتر از  ها قبیح شان از مردگان به هنگام سختی گوید: استغاثه سپس می
ال معارض است که فرموده: ي موارد سابق است زیرا آشکارا با فرموده خداوند متع همه

[ ¸¶ µ    ́ ³² ± °  ̄ ®    ¬ «   ª © ¨Z 
 .)٦٢(النمل: 

سازد، و شما را  کند و گرفتارى را برطرف مى یا کسى که دعاى مضطر را اجابت مى«
 ».آیا معبودى با خداست؟! ؛دهد خلفاى زمین قرارمى
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 ).٦٣(األنعام:  ZZ ] \ [  ^ _ ` ] و نیز فرموده: 

 ».بخشد کسى شما را از تاریکیهاى خشکى و دریا رهایى مىچه «بگو: «
گوید: بنابراین خداوند  و مؤلف بعد از ذکر آیاتی دیگر با همین معنی و مضمون می

ي ضرر و زیان غیر خدا نیست، و تنها خداوند است که  متعال مقرر فرموده که دور کننده
و تنها خداي یگانه است که دعاي  شود، براي رهایی از سختیها و بالیا به کمک خوانده می

ي این موارد مورد استغاثه قرار  کند، و هم اوست که براي همه گرفتاران را اجابت می
 گیرد، و تنها اوست تواناي بر دفع ضرر و جلب منفعت. می

پس چنانچه مقرر شده که این کارها تنها به دست خدا و در توان اوست تصرف غیر 
منتفی است، و هر کس معتقد باشد که غیر  –اء و چه اولیاء چه مالئکه، چه انبی –او 

توانایی گشایش مشکالت و قضاي  –یک پیامبر، یک ولی، یا یک روح و یا غیره  –خدا 
ي پرتگاه و  تواند براي این کار مؤثر واقع شود به حقیقت که بر لبه حاجات را دارد و می

 سقوط به داخل آتش جهنم قرار دارد.
پرستان است، همچنانکه خداوند رحمان در مورد آنان و از زبان این گمان بت 

 ).١٨(يونس:  Z} | {  ~ ے¡ ] گوید:  خودشان می

 ».گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! و مى«

 ).٣(الزمر:  f e    d  c b a `Z ] فرماید:  و باز می

 ».کنند پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک اینها را نمى«

́  µ ¶ ¸ ¹ ]ویا:  ³ ² ± °   ¯ ® ¬ « ª
»ºZ  :آیا غیر از او معبودانى را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان «. )٢٣(يس

اى براى من ندارد و مرا (از  بخواهد زیانى به من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده
 ».مجازات او) نجات نخواهند داد!

جلب منفعت و دفع مضرت در شأن و توان او  بنابراین به فریاد خواندن کسی که
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نیست، شریک قرار دادن براي خداست، زیرا هیچ قدرتی غیر از خدا توان دفع ضرر و 
 .1جلب منفعت را ندارد. پایان کالم عالمه صنع اهللا حلبی مکی حنفی

تجرید «) و مؤلف التصانیف در کتاب 845عالمه احمد بن علی مقریزي (متوفی  -3
گوید: در یک تقسیم بندي کلی شرك امتها دو گونه است:  ) می8(ص » مفیدالتوحید ال

شرك در الوهیت و شرك در ربوبیت. شرك در الوهیت و عبادت، اکثریت مشرکان را 
شود که عبارت است از شرك عبادت کنندگان بتها، یا مالئکه، یا جنیان و یا  شامل می

` d  c b a     ]گویند:  مشایح و صالحان زنده و یا مرده و شرك کسانی که می
 f eZ  :٣(الزمر(. 

 ».پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند اینها را نمى«
کنند و ما از طریق قرابت و  گویند این معبودان در نزد خدا براي ما شفاعت می و می

رسیم همچنانکه در دنیا نیز خادمان،  کرامت آنها در نزد خدا به قرابت و کرامت می
 رسد. ان و اقارب و خواص پادشاه به کرامت و قرابت مییاور

و کتب آسمانی جمیعاً و از اولشان تا آخرین آنها، این بینش را ابطال و مردود کرده و 
اند که پیروان چنین آیینی دشمنان خدا  اند و به صراحت بیان کرده اهل آن را تقبیح نموده

اند.  از اول تا آخر بر این امر متفق بوده –صلوات اهللا علیهم  –ي پیامبران  هستند و همه
 و خداوند متعال هیچ امتی را هالك نساخت مگر به سبب این شرك و به خاطر آن.

گوید: و مردم در این باب یعنی زیارت قبور سه  می 13-12و مقریزي در ص 
ع کنند و این نو اند: گروهی که به زیارت قبور و مردگان رفته و براي آنان دعا می قسم

اي به زیارت قبور رفته و [با توسل] به آنها  باشد. دسته زیارت همان زیارت شرعی می

                                           
 .١٩٩ – ١٩٦تأليف: شيخ سليامن بن عبداهللا، ص » تيسري العزيز احلميد«اختصاری بود از كتاب  -١
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اند، و گروهی  و این قوم در الوهیت و محبت خداوند مرتکب شرك شده 1کنند دعا می
خوانند و اینان همان مشرکان در ربوبیت  به زیارت قبور رفته و خود مردگان را فرا می

ام را منزلگاهى که مورد عبادت واقع  خداوندا! مقبره«اند:  فرموده) صهستند، و پیامبر (
 ».شود قرار مده می

 گوید:  می 19-18همچنین مقریزي در ص 
و از خصائص الوهیت سجده بردن براي مألوه است لذا هر کس براي غیرخدا سجده 

ر ببرد او را به خدا تشبیه کرده است. و از خصائص دیگر الوهیت توکل است، پس ه
کس بر غیر خدا توکل کند وي را به خدا تشبیه نموده، و از خصوصیات دیگر آن توبه 
است، پس هر کس به سوي غیر خدا توبه کند وي را به خدا تشبیه کرده است، و 
همچنین است سوگند خوردن به اسم مألوه، پس هر کس به غیر خدا سوگند بخورد وي 

ت ذبح کردن، پس هر کس ... و باز از این قبیل را به خدا تشبیه کرده، و از این قبیل اس
 است کوتاه کردن موي سر و ... و ... .

ي تشبیه (خالیق) به خدا بود که از تشبه جداست و تشبه یعنی شخصی  این جنبه
خود را بزرگ بشمارد و تکبر ورزد و مردم را به تمجید خود و امیدواري و ترس از 

ه نموده، و در ربوبیت به منازعه با او رفته است، و خویشتن فرا بخواند: به خداوند تشب
اي  ي پستی خوار گرداند و او را مثل ذره شایسته است که خدا او را با بدترین درجه

 گرداند که زیر پاي مردمان است. پایان کالم مقریزي.
گوید: نذري که اکثر عوام  می» شرح در البحار«شیخ قاسم بن قطلوبغاي حنفی در 

گویند: اي آقا و سرور من، فالنی! اگر گم  آیند و می که بر سر قبر صالحان میکنند  می
ام را شفا بدهی فالن مقدار از طال و نقره و یا موم و  ام را برگردانی و یا اگر مریضی شده

                                           
گری از آنان. و به معنـی توجـه  ، به معنی استشفاع از طريق آنان و درخواست شفاعت و واسطه»يدعون هبم«عبارت ی  ترمجه -١

ای بـرای مرشـک  به ذات اين مردگان و يا جاه و مقام آنان و امثال آن نيست زيرا اين كار رشک نبوده و بلكـه بـدعت و وسـيله

 شدن است.
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گوید: (و به  دهم، به اجماع باطل است، به چند دلیل... تا آنجا که می یا روغن به تو می
کند مرده قدرت تصرف دارد، و هر کس چنین اعتقادي  نده گمان میاین دلیل که نذرکن

 شود). داشته باشد کافر می
النهر الفائق «اند از جمله: سراج الدین بن نجیم در  این مطلب را جماعتی نقل کرده

 ) و غیره.40(ص » الدر النضید«و شوکانی در » شرح کنز الدقائق
معارج «از علماي دیار یمن در کتاب  )1187عالمه محی السنه حسین نعمی (متوفی 

ي دعا  ) بعد از کالمی طوالنی درباره209(ص » األلباب فی مناهج الحق والصواب
گوید: پس دعا کردن از غیر خداوند متعال به معنی خارج کردن دعا از محل و  می

باشد، و دقیقاً مثل نماز خواندن شخص براي مرده مدفون و سنگ  موضوع خودش می
ده، و هیچ فرقی با هم ندارند، و تفاوت قائل شدن بین نماز و دعا، جدا کردن [بت] بو

باشد وگرنه هیچ فرقی  دو برادر و دو همتا از یکدیگر، و تفاوت گذاشتن بین آندو می
توانند براي آنها نماز هم بخوانند، روزه هم بگیرند و  کنند و دعاکنندگان از مقابر می نمی

 ... و ... .
ن با افعال مذموم و با شریک قرار دادن براي خدا فرق دارد؟ و کاري آیا دعا کرد

 .سبحانک ربنا هذا هبتان عظيمشایسته و خالی از فساد و منکرات است؟ 

سراسر این کتاب پیرامون موضوع قبور و عبادت کنندگان مقابر بوده و کتاب مشتمل 
دیرش هدایت باشد به بر براهین روشن و حجتهاي قاطعی است که هر گمراهی را که تق

 کند. راه راست رهنمود می
دوست حسین نعمی و برادر [و همکارش] در نصرت سنت در یمن، عالمه محمد 

ي مشهورش در مدح شیخ محمد بن  ، در دالیه1182بن اسماعیل االمیر صنعانی متوفی 
 گوید:  عبدالوهاب می

ـــ ـــانَ الرشيع ـــر أرك مُ عْ يَ ـــاً ـوَ ادم  ةِ هَ
 

ـلَّ    النـاسُ فيهـا عـن الرشـدمشاهد ضَ
 

 أعـــادوا هبـــا معنـــى ســـواع ومثلـــه 
 

ـــن ود  ـــک م ـــئسَ ذل ـــوثُ وودٌّ ب  يغ
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ــمها ــدائد باس ــد الش ــوا عن ــد هتف  وق
 

ــرد  ــمد الف ــطر بالص ــف املض ــام هيت  ك
 

 وكــم عقــروا يف ســوحها مــن عقــرية
 

 أهلــت لغــري اهللا جهــالً عــىل عمــد 
 

ي شریعت را آباد کرد، همان مشاهدي که مردم در آنها از راه  و ارکان ویران شده
کردند و  رشد گمراه شدند. و همان کاري را کردند که جاهالن با سواع و یغوث و ود می

را به فریاد  –مردگانشان  –ها آنها  محبت به اینها، چه بد محبتی است. و به هنگام سختی
خوانند. و چقدر بر سر  گرفتاران خداي یگانه صمد را به فریاد میخوانند، همچنانکه  می

ها را براي غیر خدا  این مقابر قربانی کردند و با جهل آمیخته با تعمد آن قربانی
 سربریدند.

 گوید:  ) می15(ص » تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد«و در کتابش 
توسل و طلب حاجات از آنها دقیقاً نذر مال و غیره بر مرده و قربانی بر سر مزارها و 

شد، و یا قبرپرستان  همان کاري است که در جاهلیت و براي بت و صنم انجام می
نامیدند، انجام  [جاهلی] عین همین کارها را براي آنچه که خود ولی، قبر و مشهد می

وده و کند و اصل کار ثابت ب دادند، و امروزه تغییر اسامی معبودان دردي را دوا نمی می
تغییري نکرده است و تنها با تغییر اسم و عنوان، محتوي و ماهیت به عنوان یک 

 کند. ضرورت لغوي، عقلی و شرعی تغییر نمی
الدر النضید فی إخالص «و عالم یمن در قرن سیزدهم محمد بن علی شوکانی در 

که از ي تکفیر عبادت کنندگان قبور و کسانی  بعد از ذکر ادله 19ص » کلمه التوحید
گوید: (اگر بگویی: همانا این قبرپرستان معتقدند  کنند، می مردگان استشفاع و استغاثه می

که تنها خداوند ضرر رساننده و نفع دهنده بوده و خیر و شر به دست اوست و اگرچه 
از مردگان استغاثه کنند ولی هدفشان برآورده شدن طلب و درخواستی است که از خدا 

 دارند.
دانستند که تنها خداوند نفع دهنده  اهلیت نیز همین گونه بود، آنها نیز میگویم: ج می

و ضرر رساننده است و خیر و شر به دست اوست و هدفشان از پرستش بتها تنها 
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حصول تقرب به خدا بوده است، همچنانکه خداوند این مطلب را در قرآن بازگو نموده 
 است). 

ی: مشرکان به وحدانیت خداوند اقرار گوید: (اگر بگوی می 21ي  سپس در صفحه
 کنند. پرستان به آن اقرار می کردند ولی این مرده نمی

گویم: اینها نیز تنها به زبان به آن اقرار کرده و در عمل با آن مخالفت  در جواب می
ها استغاثه کند و یا از آنان چیزي را طلب کند که جز  اند و همانا کسی که از مرده کرده

ها را تعظیم کرده و از مال و ثروت خود  ال قادر به انجام آن نیست و مردهخداوند متع
ها را به جاي  چیزى براي آنان نذر و یا برایشان قربانی کند، چنین شخصی این مرده

دادند، بنابراین چنین  اي نشانده که مشرکان جاهلی این کارها را با آنها انجام می آلهه
کند، بلکه در عقیده   قد نبوده به [مقتضاي] آن نیز عمل نمیشخصی به (ال اله اال اهللا) معت

ورزد، بنابراین در گفتن (ال اله اال اهللا) دروغگو بوده و اله  و در کردار با آن مخالفت می
 دیگري غیر خداوند برگزیده است).

اند،  و اقوالی از این قبیل که در شرق و غرب توسط علماي هر سرزمینی گفته شده
اند که از تقلید و تبعیت از مشایخ دروغین و  علمایی آنها را بیان کرده فراوانند و

 اند. سوءاستفاده کنندگان از جاهالن مسکین نجات یافته
رسی که ما [در این کتاب]  اي می و با تتبع در این اقوال فراوان به همان نتیجه

ي آن  همچنان به انکار این امور و تکفیر انجام دهنده1ایم و علماي هر قرنی رسیده
 اند، از جمله:  پرداخته

آن را انکار و عامل به آن را تکفیر » فنون«در قرن پنجم: ابن عقیلی حنبلی مؤلف 
 کرده است. 

 در قرن ششم: ابن جوزي.
 در قرن هفتم: أبوشامه و نووي و ... و ابن تیمیه.

                                           
 ثيل و ترصيح بود.نقل قول از اين چند عامل از باب مت -١
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بدالهادي و ابن کثیر و ابن مفلح که همه از حفاظ در قرن هشتم: ابن قیم و ابن ع
 مشهور [حدیث] هستند.

 در قرن نهم: مقریزي و غیره مثل قطلوبغا.
 در قرن دهم: برکوي.

 در قرن یازدهم: صنع اهللا حلبی و بهوتی.
اند ولی کالمشان در  در قرن دوازدهم: جماعتهایی که در سرزمینهاي متفاوت زیسته

یکی است: در وسط شبه جزیره محمد بن عبدالوهاب، در یمن پرتو هدایت پروردگار 
نعمی و صنعانی و جماعات دیگري ... . بعد از این قرن قائالن به این حقیقت در گوشه 
و کنار زمین: در هند، عراق، مصر و شام، جزیرةالعرب و سایر سرزمینهاي دیگر شرق و 

 غرب زیاد شدند.
ا دلیل و مدرك حکمی واحد صادر کنند تبعیت اي ب چنانچه یک یا دو عالم در مسأله

گردد، با این وضعیت در برابر یک جماعت بزرگ از علماء  از قول و نظرشان واجب می
دارند و دالیلشان در نهایت وضوح بوده،   که از این شرك نهی کرده و ما را بر حذر می

کنند، چه  می ترین دالیل عقلی را ذکر ترین منقوالت استناد کرده و صریح به صحیح
 موضعی باید گرفت؟! 

ي  گیري کند ولی بداند که مسأله، مسأله خواهد بر خود و اسالمش ساده هر کس می
کفر و اسالم، و ایمان و الحاد است بنابراین باید ترسید و مواظب بود و راه نجات را 

 جستجو کرد.
 فصل

ند مبنی بر کافر بودن و شیخ تقی الدین ابن تیمیه و علماي حنبلی اقوال فراوانی دار
داند، و در اینجا براي تکمیل بحث به  کسی که مردگان را شفیع و یا شریک خدا می

 کنیم:  بعضی از آن اقوال اشاره می
هایی قرار دهد که بر آنان  گوید: (هر کس بین خود و خدا واسطه شیخ االسالم می
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 ه است).توکل نموده و از آنان مسألت نماید به اجماع [امت] کافر شد
کنند، از جمله:  اند، نقل می این قول شیخ االسالم را جماعتی که کالم او را تأئید کرده

) و شیخ مرعی در 10/327» (االنصاف«) و مرداوي در 6/165» (الفروع«ابن مفلح در 
) و از غیر حنابله ابن حجر 4/100» (االقناع وشرحه«) و در 3/355» (غایه المنتهی«

 اند. این قول را از ایشان نقل کرده» اطع االسالمقو«هیتمی مکی در 
گوید: (و این اجماع صحیح  ) می194(ص » تیسیر العزیز الحمید«شیخ سلیمان در 

بوده و به صورت ضرورتی در دین معلوم است و علماي مذاهب اربعه و غیره در باب 
هر کس به  اند که: هر کس به خدا شرك ورزد، کافر است، یعنی حکم مرتد تصریح کرده

 شود. نوعی غیر خدا را با خدا عبادت کند کافر می
و در قرآن و سنت و اجماع ثابت شده که دعا از خداوند عبادتی براي اوست، 

 بنابراین دعا از غیر او شرك است).
 گوید:  می» الرساله السنیه«و ابن تیمیه در 

نوعی الوهیت (بنابراین هر کس در مورد پیامبري و یا شخص صالحی غلو کند و 
براي وي قائل شود، مثالً بگوید: یا سیدي فالن! مرا نصرت ده، یا به من کمک کن، یا 

کنی و یا اقوالی از  مرا روزي ده و یا مرا اصالح نما و یا بگوید: تو براي من کفایت می
شود توبه  ي آن خواسته می این قبیل، همه این اقوال شرك و گمراهی بوده و از گوینده

 اگر توبه نکند باید به قتل برسد). کند، و
 گوید:  ) می1/340» (مدارج السالکین«و شاگردش ابن قیم در 

(این مشرکان و گذشتگان آنان در درون معتقدند که این معبودان در نزد خدا برایشان 
کنند، و این عین شرك بوده که خداوند در کتاب خود آنرا انکار و ابطال  شفاعت می
اش به دست خدا بوده و هیچ کسی در نزد او شفاعت  اید: شفاعت، همهفرم نموده، و می

کند مگر در مورد کسی که خود اجازه داده و از گفتار و کردارش راضی باشد، و  نمی
 همانا این افراد مورد رضایت موحدان هستند.
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گوید: غیر خدا  کند زیرا می اش را تکذیب می گوید: احوال و کردار مشرك، گفته و می
دانم، ولی به خاطر معبودان دیگرش و  ي او دوست نداشته و با او برابر نمی به اندازه را

شود، و با ذکر و یاد آنان  به خاطر هتک حرمت آنان بیشتر از خاطر خدا عصبانی می
که  –گردد، مخصوصاً وقتی که در مورد کارهاي آن معبودان  خوشحال، و بشاش می

حبت شود، مثالً در مورد دادخواهی آن معبودان و یا ص –توانند انجام دهند  هرگز نمی
شود و یا  ها و بالها و یا قضاي حاجات توسط آنان صحبت می در مورد رفع سختی

شود که آن معبودان دري هستند بین خدا و بندگانش، مشرکان در این  وقتی گفته می
معبودان و شوند و عشق تعظیم و خضوعشان در برابر آن  اوقات خوشحال و مسرور می

گیرد، ولی وقتی در نزد آنان تنها به ذکر خداي یگانه بپردازي و  مواالت با آنان شعله می
گیرد و با وارد  در مورد وحدانیت صحبت کنی وحشت و تنگی و حرج و آنان را فرا می
 پردازند. کردن نقص به الوهیت جواب تو را داده و چه بسا که به دشمنی با تو می

ایم، با ما دشمنی نموده و  العملها را از آنها دیده ه وضوح این عکسبه خدا سوگند ب
اند، و خداوند در دنیا و آخرت چنین اشخاصی را خوار  درصدد آزار و اذیت ما بوده

گفتند: به معبودانمان  کند و حجت و برهانی ندارند جز اینکه مثل گذشتگانشان که می می
 أن و منزلت مشایخ ما کاستید).گویند: از ش عیب وارد شد، اینان نیز می

 گوید:  (صفحه آخر) می» الصارم المنکی«حافظ ابن عبدالهادي در کتابش 
) واجب است، اگر مرادش این است که ص(سبکی که گفته مبالغه در تعظیم پیامبر (

اش پرداخت و زیاد به آنجا رفت و آمد کرد و براي او سجده برده و  باید به طواف مقبره
گرداند و بدون ضرر و  کند و منع می داند و اوست که عطا می که غیب را میمعتقد بود 

نفع رساندن خداوند توانایی کمک کردن را دارد و حاجات درخواست کنندگان را 
ها را دفع کرده و براي هر کسی که بخواهد شفاعت  کند و سختیِ رنج دیده برآورده می

گرداند. ادعاي وجوب مبالغه در چنین  کند و هر کسی را که بخواهد وارد بهشت می می
 گرداند). ي اسالم خارج می تعظیمی شرك بوده و شخص را از دایره
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و اگر در کالم این حافظ عالم و عالم قبلی تدبر کنی، خواهی دید که خواري و 
رسوایی نصیب مشرکان شده، همانهایی که در واگذاري قیادت خود به شیاطین سرکش 

اند در حالی که ابلیس بر گمراه کردن آنان  هل به خرج دادهو لشکریان ابلیس تسا

í ì ë ê é è ]حریص بوده و از قبل به پروردگار جهانیان گفته: 

  ñ ð ï îZ  :٨٣ – ٨٢(ص.( 

گفت: به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد. مگر بندگان خالص تو، از «
 ».میان آنها!

علماء و اتفاق نظرشان در این مسأله توجه نمود، بنابراین الزم است به موافقت این 
زیرا اینان علمایی هستند که عالمان معاصر و بعد از خودشان تا به امروز ثنا و تمجید 

 دهند. آنان را کرده و بر امامت، فهم و تبعیتشان از سنت شهادت می
هه و با این نقل قولهاي صریح و عبارات واضح و جمالت روشن از علماي اعالم شب

گردد، هر چند در قلوب افرادي ریشه دوانده باشد که شیخ نماها عالمانه و یا  زایل می
 اند. جاهالنه شرك و فساد را بر ایشان آراسته

و واجب است از این اسباب کافر شدن، پرهیز کنیم که مرتکب شوند، با ارتکاب آنها 
در آنها دقت کرده و  شود، و باید ي دین خارج می گرفتار شرك اکبر شده و از دایره

خوب آنها را بفهمیم و از خدا بخواهیم ما را از این امور و اهل آن بر حذر داشته و 
 برائت قولی و عملی از آنها را نصیبمان گرداند.

و بر کسی که خواهان سالمتی [و رستگاري از این امور] و طالب بهشت و رضوان 
باشد  ه حق خداوند بر بندگانش میک –خداوندي است، شرعاً واجب است که توحید را 

یاد بگیرد، فضیلت آن و انواعش را بیاموزد و حکم ضد و خالف آن را بداند تا از آن  –
هاي آن. و طالب نجات و  پرهیز کند، که عبارتند: از شرك اکبر و وسائل و انگیزه

رستگاري باید در قول و عمل و اعتقاد بر توحید استقامت ورزد و خود را از هر آنچه 
گرداند، بدور نگه دارد، و خویشتن را آماده تحقق  که توحید را مخدوش و مختل می
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هاي نقص، گرداند، و به این ترتیب  توحید، به صورت تمام و کمال و بدور از شائبه
)، صتواند به کرامت موجود در نزد خدا نائل شده و به برترین مخلوقات، محمد ( می

S  R Q P O N M ]و اصحاب وي و صدیقان و شهداء ملحق شود: 

V U T  \ [ Z  Y XWZ  :٦٩(النساء.( 

و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند، (در روز رستاخیز،) همنشین کسانى خواهد «
 ؛از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان ؛بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده

 ».و آنها رفیقهاى خوبى هستند
 فصل

 گوید:  ی) م28-27ص » (الدر النضید«شوکانی در 
بدان آنچه را که نگاشته و تقریر کردیم که اکثر کارهاي معتقدان به مردگان شرك 
است بر بسیاري از علماء مخفی مانده و مخفی ماندنش به این خاطر نیست که مسأله در 
ذات خود پوشیده باشد، بلکه به این خاطر است که اکثریت مردم آن را انجام داده، 

ا با این تفکر سپري کرده، و خردسال با این تفکر به بزرگسالی اش ر بزرگسال، بزرگسالی
شنود ولی نه کسی را  بیند و می رسد، [و نیز به این خاطر] که انجام این کارها را می می
بیند افرادي،  شنود که کسی آن را انکار کرده باشد، و بلکه چه بسا می بیند و نه می می

 کنند. می مردم را به سوي این کار دعوت و تشویق
و البته باید اضافه کرد که شیطان نیز با اظهار قضاي حاجات براي بعضی از مردمی 

اند، در ترویج این کار دخالت دارد، و عالوه بر آن  هاي مشهور خواسته که آن را از مرده
ي آن مرده حکایت  گروههایی از مکّاران بر سر مقابر ایستاده و با دروغهایی که درباره

نمایند، تا از این طریق نذر و نذورات آنان را به   مردم را به سوي آن جلب می کنند،  می
هاي آنان را شکار کنند و عطایایی را که  چنگ آورده و به رزق و روزي برسند، و قربانی

کنند نصیب خود  مردم عوام بر سر مقابر برآورده و تقدیم به مردگان یاري دهنده می
 کنند. ین طریق کسب معاش میگردانند، و این افراد از هم
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ي او در نزد زائران  کنند که مقبره ترسانند و کاري می و چه بسا زائرانِ آن مقبره را می
 قبر بزرگ جلوه کند و ... .

ي موارد فوق و سپري شدن مدت طوالنی بر این  گوید: به دلیل همه پس شوکانی می
هاي جدید، کار به جایی وضعیت و انقراض نسلهاي فراوان پشت سر هم و آمدن نسل

کند این کارها از بزرگترین اسباب رسیدن به  رسیده که انسان در آغاز عمرش گمان می
کند، و بلکه از  باشد، و لذا بعداً هیچ علمی درد او را دوا نمی تقرب و بهترین طاعات می

د شود، و وقتی ببین هر دلیل شرعی که شرك بودن این اعمال را ثابت کند، گریزان می
دهد، و احساس  کند از او روي گردانده، به او گوش نمی شخصی این کارها را تقبیح می

داند که  شود، زیرا خیلی بعید می کند که از طرف آن شخص به او فشار وارد می می
بتواند به خودش بقبوالند کارهایی که تا همین لحظه در نظر او جزو بزرگترین طاعات 

باشند، در حالی که گذشتگان نیز به آن کارها  ین کارها میتر ترین و مهلک بودند، قبیح
هاي آتی نیز آن را از گذشتگان خود گرفته و روزگاري طوالنی رایج  پایبند بوده و نسل

 و متداول بوده است.
کنند همین گونه  و هر چیزي دیگري که مردم در آن از گذشتگان خود تقلید می

ي شیطانی و عامل  نامیده و از طریق همین وسیلههستند، و مردم آنها را رسومات مستمر 
طاغوتی، مشرك جاهلی بر شرك خود، و یهودي بر یهودیتش، و نصرانی بر نصرانیت، و 
اهل هر بدعتی بر بدعت خویش ماندگار شدند، و امور پسندیده به صورت منکر، و امور 

سائل شرعی را منکر به صورت پسندیده جلوه کردند، و امت اسالمی نیز بسیاري از م
همین گونه تغییر داده و به مسایل جدید الفت گرفته و نفوسشان با آن آرام شده و 
قلوبشان آن را قبول کرده و در مورد [حقیقت آن مسایل] به وادي فراموشی افتادند، تا 
جاییکه اگر متصدي راهنمایی و ارشاد بخواهد آنها را به سوي مسایل شرعی روشن و 

کند، و آن  اند، برگرداند، مردم پشت کرده و سرشتشان آن را قبول نمی ادهپاکی که تغییر د
گذارند. پایان کالم  اي کرده و آبرویی برایش باقی نمی مرشد را گرفتار هر امر ناشایسته
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 شوکانی.
ي اموري است که بیان کرد، و امید است خداوند به  همین کالم شوکانی فیصله دهنده

 می را به راه استوار و صراط هموار و پربرکت هدایت کند.ي کالم ایشان اقوا وسیله
 فصل

شیفتگان مقابر و غلوکنندگان در منزلت صالحان به هنگام شنیدن حکم شرك بودن 
دچار شرك به خدا  –اسالم  –کنند به اینکه این امت  اعمالشان، فراوان استدالل می

گردد، و عالوه بر این  ي شرك به امتهاي پیشین برمی گردد، و افتادن در ورطه نمی
کنند به ممنوعیت تکفیر کسی که (ال اله اال اهللا) را بر زبان بیاورد حتی اگر به  استدالل می

ت مدلول آن هم پایبند نباشد، مثالً: به اخالص در عبادت خداوند، و اعتقاد به وحدانی
و دعاء، استغاثه،  –خوف نهانی  –وي در افعال بندگان از قبیل محبت، رجاء، خوف 

 استعانت و نذر و قربانی و ... .
) این شبهه را به کلی از قلوب زایل کرده و در مورد این مسأله صو رسول اکرم (

به امتش بصیرت الزم را بخشیده و در حالی که آن را رها کرده که هم ما را از این 
مسأله بر حذر داشته، و هم از آن انذار نموده، و هم در مورد وقوع آن خبر داده است: 

) ما را از سلوك مسلک یهود و نصاري بر حذر داشته و خبر داده که امت صپیامبر (
پیماید. بخاري و مسلم در کتب  اسالم در شرك و عصیان راه امتهاي پیش از خود را می

شما «: اند که فرمودند ) روایت کردهص)، از پیامبر (صحیح خود از ابوسعید خدري (
وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پیشینیان، پیروي خواهید کرد. حتی اگر آنان وارد 

راوي می گوید: گفتیم: اي » سوراخ سوسماري شده باشند شما نیز وارد آن خواهید شد

 .1؟!»پس چه کسی است« رسول خدا! منظور از گذشتگان، یهود و نصارا است؟ فرمود:
) خبر داده که امتش به زودي از صگوید: (پیامبر ( می» شرح البخاري«ابن بطال در 

ها پیروي خواهند کرد همچنانکه امتهاي  امور جدید (در دین) و بدعتها و هوي و هوس

                                           
 ).١٣/٣٠٠عني الفاظ بخاری به روايت ابوهريره نقل گرديد. ( -١
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شوند  پیشین این کار را کردند. و در احادیث فراوانی در مورد اینکه آیندگان بدتر می
شود و همانا دین در نزد  داده و نیز فرموده: قیامت جز بر مردم شرور بر پا نمیخبر 
 ماند). ي] خاصی از مردم باقی می [عده

باشد،  ) میصگوید: (این [اخبار]، از معجزات پیامبر ( می 1شیخ سلیمان بن عبداهللا
ي و لذا بسیاري از امتش در رسومات، [وسایل سواري] و نوع پوشاك از یهود و نصار

کنند] و همچنین در برپایی شعائر آنان از قبیل نوع دادن  فارس پیروي کردند [و می
قبیل آراستن کنند: از  پاداشها، در جنگها و [سایر] رسم و رسوماتشان از آنان پیروي می

مساجد، تعظیم قبور و تبدیل آن به مسجد. و حتی به عبادت آن مقابر و مردگان مدفون در 
کنند و قدرتمندان از آن معاف  حدود و تعزیرات را تنها بر ضعیفان اجرا میپردازند،  آن می

از  ها شنبهکنند،  سالم می -و نه زبان  -کشند و با دست  ها دست از کار می هستند، جمعه
کنند و ... و ... و راهبان و بزرگان دینی را رب خود دانسته و از  بیماران عیادت نمی

اند،  ي سحر و فلسفه و کالم روي آورده کتب گمراه کننده کتاب خدا روي گردانده و به
 کنند). ) بیان کرده، تکذیب میصاش ( و صفات خدا را که خود و یا رسول گرامی

شود، و در این امت نیز  گوید: (در امتهاي پیشین شرك هم دیده می و در ادامه می
 شود). بسان آنها شرك یافت می

) و ابن ماجه 4252» (السنن«) و ابوداود در 278 و 5/284» (المسند«امام احمد در 
) در صاند که پیامبر ( ) روایت کرده) و غیره از ثوبان (4/449) و حاکم (3952(

شود تا اینکه قبایلی از امت من به مشرکان ملحق  قیامت برپا نمی«حدیثی فرمودند: 
سط امام احمد و ابوداود این الفاظ تو» آورند شوند، و قبایلی نیز به پرستش بتها رو می می

اي است بر  باشد، و حدیث ردیه روایت شده و سند روایت به شرط مسلم صحیح می
گویند و وقوع شرك و  قول کسانی که در مورد عبادت کنندگان مقابر غیر این را می

 کنند. پرستش بتها توسط [قبایلی از] این امت را انکار می
                                           

 ) چاپ اول.٣٢١ – ٣٢٠(ص » تيسري العزيز احلميد« -١
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) که به صورت مرفوع از 8/182سلم () و نیز روایت م13/76و روایت بخاري (
شود تا اینکه زنان  قیامت برپا نمی«ابوهریره روایت شده متضمن همین معنی است: 

 .1»دوس به عبادت [ذي الخلصه] هجوم نیاورند
نظام] شب و «[) روایت کرده که: ) به صورت مرفوع از عایشه (8/182و مسلم (

) صو پیامبر (» دوباره] عبادت نشوندشود تا اینکه الت و عزي [ روز برچیده نمی
 شوند. راست فرموده و الت و عزي به حقیقت عبادت می

گوید: (مراد از این حدیث و امثال آن، این نیست  ابن بطال در شرحش بر بخاري می
ماند، زیرا ثابت شده که  ي اقطار زمین برچیده و چیزي از آن باقی نمی که دین در همه

شود همچنانکه در آغاز  ماند و البته ضعیف و غریب می باقی می اسالم تا برپایی قیامت
 امر بود).

کنند، و  کنند که قبل از قیام قیامت شرك در این امت رخنه می این احادیث بیان می
حدیث ثوبان دلیل واضحی است مبنی بر وقوع شرك در بین بعضی قبایل. و در روایتی 

جماعات بسیار روایت شده است. ولی در به معنی » فئام«دیگر. همین حدیث با لفظ 
اند، و واضح است که  همین حال قبایلی از امتش بر حقیقت ثابت و استوار باقی مانده

دین در این هنگام غریب و دینداري سخت و مشکل بوده، و همین از عالمات قیامت 
مثل  شود، و این نشانه نیز باشد که مدتی طویل قبل از قیام قیامت شروع می صغري می
) فرمودند این عالیم از بعد از صهاي دیگر قیامت صغري است که پیامبر ( سایر نشانه

یابند [و به مرور ظاهر  ) تا نزدیکی قیام قیامت ادامه میصوفات آن حضرت (
 شوند].  می

اند و ملحق شدن قبایلی  و این عالمات فراوانند و در احادیث مشهوري روایت شده
از  –از جنس همان بتها  –ن و عبادت قبایلی دیگر براي بتها از امت اسالم به مشرکا

 باشند. عالیم قیام قیامت می
                                           

 .»ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عىل ذي اخلصلة«ترمجه حديث:  -١
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تواند با عبادت شدن عین  و حدیث عبادت شدن الت و عزي و ذي الخلصه می
باشد ولی  –هر بتی  –تواند مراد از آن عبادت شدن غیرخدا  همان بتها تحقق یابد، و می

تر و بهتر است، زیرا طبق آن نص حدیث را به  معنی و مراد اول که ذکر شد شایسته
 کنیم. ظاهر خودش حمل می

 فصل
» الصحیح«ورزند که مسلم در  بعضی از اهل بدعت خرافاتی به حدیثی احتجاج می

 شیطان«) فرمودند: صکند که گفت: شنیدم که رسول خدا ( ) از جابر روایت می8/138(
از اینکه نمازگزاران جزیره العرب او را عبادت کنند مأیوس شده است ولی درصدد 

 .1»گرفتار ساختن آنان به نزاع و جدال داخلی است
که البته هیچ وقت  –شیطان زمانی مأیوس شد  -1و جواب این شبهه چنین است: 

قبایل به ) هنوز زنده بود و عزت اسالم آشکار گردیده و صکه پیامبر ( –مأیوس نشد 
دخول در این دین رو آوردند، وقتی شیطان این را دید، ناامید شد از اینکه اینها دوباره به 

 دین شیطانی برگردند و شیطان را عبادت و از او اطاعت کنند.
و این مثل همان مطلبی است که خداوند در مورد کفار خبر آن را داده است که: 

[  F E    D C B AZ  :٣(املائدة.( 

 ».امروز، کافران از (زوال) آیین شما، مایوس شدند«
به این ترتیب مشرکان ناامید شدند از بازگشتن مسلمانان به دین باطل مشرکان که 
براساس اتخاذ شریک براي خدا و انجام عبادت براي چیزهایی غیر خدا و یا همراه با 

مشاهده کردند از خدا استوار بود. وقتی مشرکان تمسک مسلمانان به دین اسالم را 
بازگشت آنان ناامید شدند، همچنین شیطان نیز وقتی عزت مسلمانان و مسلمان شدن 

 مردم اکثر نواحی جزیره العرب را دید از بازگشت آنان ناامید شد.

                                           
و كلمـه » كه در جزيره العـرب عبـادت شـود نااميـد شـدشيطان از اين«) اين حديث را اينگونه آورده ٢٧مؤلف مفاهيم (ص  -١

 (املصلون) يعنی نامزگزاران را كه در حديث وجود دارد حذف كرده است.
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داند که به زودي فرصت سد راه اسالم و  داند و نمی غیب نمی –لعنه اهللا  –و شیطان 
) بود صبعد از وفات پیامبر ( 1شود و اولین اقدام او توحید بر مردم برایش فراهم می

که اقوام و قبایلی از او اطاعت کرده و مرتد شدند، و ارتدادشان یا به خاطر منع زکات 
 بود و یا به خاطر پیروي از مدعیان [دروغین] نبوت.

و شیطان با این اقدام فعالیت خود را آغاز کرد و موفقیتی و نفوذي کسب کرد که 
 باره خداوند او را خوار نمود. [و پیروانش از مسلمانان شکست خوردند].سپس دو

مقصود اینکه نومیدي شیطان به هنگام دیدن تمسک مسلمانان به توحید و اقرار و 
التزام به آن و تبعیتشان از پیامبر بوده ولی همیشه بر بازداشتن مردم [از راه راست] 

هاي مختلف توانست به مقصود خود برسد:  حریص است، و به همین دلیل در دوره
ت کردند، در حالی که آنها ساکن جزیره العرب قرامطه با اطاعت از شیطان او را عباد

بوده و فسادي را که مشهور است از خود به یادگار گذاشتند، و بعد از قرامطه نیز کسانی 

F E  D ]شناسند:  به عبادت شیطان رو آوردند که اهل بصیرت خود آنان را می

 W V  UT S R Q P   O N ML K  J I H G

 YXZ  :٦١ – ٦٠(يس.( 

شما عهد نکردم اى فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او براى شما دشمن آیا با «
 ».آشکارى است؟! و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟

چاپ حلب)  22/23در تفسیرش ( – : –امام المفسرین ابوجعفر محمد بن جریر 
مرا عبادت کرده و هیچ آلهه فرماید: و آیا با شما عهد و پیمان نبستم که  گوید: (آیه می می

و شریکی را اتخاذ نکنید و به عبادتشان مپردازید، و تنها از من اطاعت کنید، همانا 
هاي شیطان همان دین  اخالص در عبادت من و اطاعت از من و سرپیچی از وسوسه

                                           
گردد زيرا شيطان قبالً نيز منافقان نامزگزار را از راه توحيد و اسـالم  در حقيقت اولني اقدام شيطان به خيلی پيش از اينها برمی -١

 ).منحرف ساخته بود. (مرتجم
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 صحیح و صراط مستقیم است).
ه و آن را تنویع ) نازل شده و بین شرك و توحید فیصله کردصقرآن بر پیامبر ( -2

) مبعوث شده براي دعوت صدانیم، پیامبر ( و تقریر نموده تا جایی که به طور حتم می
و نهی از شرك که عبارت است از همان اتخاذ شریکان  -توحید عبادي  –به توحید 

 براي خدا و عبادت غیرخدا و محبت غیر او بسان محبت او.
مردمی قتال کرد که به توحید ربوبیت ) با صاین مسأله بدیهی است و پیامبر (

معتقد بوده و خداوند یگانه را خالق، رازق، مدبر امور و زنده کننده و میراننده 
) با آنها قتال کرد تا به توحید الوهیت [نیز] اقرار کرده و به صدانستند ولی پیامبر ( می

 آن ملتزم شوند که عبارت است از معنی (ال اله اال اهللا).
ترین رکن و بزرگترین پایه است به صورت یقینی پی  این اصل که وثیقبا توضیح 

اي که شبهه  این مسأله را به صورت مبهم و یا به گونه –جل وعال  –بریم که خداوند  می
ایی براي اجتهاد اهل ذکر در آن باقی بماند، رها نکرده و بلکه این اصلی قطعی و جازم 

 نه التباس.است که نه اشتباه به آن راه دارد و 
شما را «) در حدیث صحیح عرباض بن ساریه فرموده است: صهمچنانکه پیامبر (

کنم] که شب آن چون روزش [روشن است] و بعد از من  بر روشنایی ترك کردم [می
مراد از این روشنی همان معنی (ال اله » شود جز کسی که هالك شده از آن منحرف نمی

از: توحید خداوند در عبادت و دوري از اتخاذ شریک باشد که عبارت است  اال اهللا) می
شود، و برائت از شرك و اهل آن،  براي وي، و کفر به هر چیزي غیر خدا که عبادت می

 اند. همچنانکه علماء آن را اینگونه تفسیر کرده
توانیم بگوئیم: محال  پس وقتی به صورت یقینی به این مسأله علم پیدا کردیم، می

آن هیئت و قالبی که خدا از آن نهی کرده در سرزمینهاي زیادي قابل است که شرك به 
رؤیت بوده و عنوان شرك بر آن اطالق شود ولی در جزیره العرب همان کارها انجام 
شود اما در حکم شرك نباشند، این پیامد به بازیچه گرفتن [مسأله] و پیروي از هوي و 
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 ست.هوس است و به شکر خدا معنی حدیث بسی واضح ا
در حدیث آمده که شیطان از اینکه توسط نمازگزاران عبادت شود، ناامید شده  -3

باشد و شخص  است. نماز از ارکان عظیم اسالم و بعد از شهادتین از بزرگترین ارکان می

± ³² ´ ]دارد، همچنانکه خداوند متعال فرموده:  را از فحشاء و منکر باز می

º    ¹ ¸ ¶ µ Z  :٤٥(العنكبوت.( 

 ».دارد و نماز را برپا دار، که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه بازمى«
و بزرگترین منکر، شرك به خدا و دادن حق [بندگی] خدا به پیامبران و صالحان غیر 

باشد و این قید براي گواهی [بر دینداري] و اخالص در دین الزم است، بنابراین  او می
 شود:  معنی حدیث چنین می

طان از اینکه مخلصان او را عبادت کنند، ناامید شد. پس باید به این نکته که همانا شی
نومیدي شیطان از مردم به نمازگزاران مقید شده، توجه کنیم، و مراد از این نماز حقیقت 

ي مفیدي است که خداوند با قرار دادن آن بر ما منت  ي آن است، و این نکته و ثمره
 لصاحلات.واحلمد هللا املوفق لگذاشته، 



 

 

 

 

 فصل پنجم:
 تبرك





 

 
 تبرك

 مشتق شده است. » برکه«تبرّك، یتبرّك، تبرکاً: از 
گوید: (و برکت در اصل به معنی فزونی   ) می10/231» (تهذیب اللغه«ابو منصور در 
 باشد).  یافتن و نمو می

ي تبرکی که  بنابراین برکت، نمو و فزونی یافتن چیزي است که تبرك کننده به وسیله
پذیرد،  جسته در صدد آن است. و این رشد و نمو و فزونی یافتن در مکانها صورت می

 یا در ذات اشخاص و یا در صفات آنها. 
ن به آنچه تا کنون گفته شد مقتضاي کاربرد لغوي این واژه بود و در مورد معنی آ

 عنوان یک اصطالح شرعی بعداً به تفصیل صبحت خواهیم کرد. 
 شوند که عبارت بودند از؛  معانی لغوي تبرك در قرآن نیز یافت می

 نمو و فزونی یافتن مکانها.  -1
 نمو و فزونی یافتن ذات اشخاص.  -2
 نمو و فزونی یافتن صفات اشخاص.  -3

 زیر اشاره کرد: توان به آیات  به عنوان شاهد مثال اولی در قرآن می

 [ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡Z  :١٠(فصلت.( 
 ».هاى استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفرید او در زمین کوه«

[²± ° ¯ ® ¬  « ª  © ¨ § ¦Z 
و مشرقها و مغربهاى پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده « ).١٣٧(األعراف: 

 ».شده (زیر زنجیر ظلم و ستم)، واگذار کردیم

 ).٩٦(األعراف:  Z' ) (  * + , ] ي:  و آیه

 ».گشودیم برکات آسمان و زمین را بر آنها مى«
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 ).٢٩(املؤمنون:  1Z 2 3 4   5 ] ي:  و باالخره آیه

 ».و بگو: پروردگارا! ما را در منزلگاهى پربرکت فرود آر«
 و شاهد مثال استعمال معنی دوم این واژه در قرآن آیات زیر هستند: 

[ ` _  ̂ ] \  [ Z YX W V UZ  :الصافات)

و از دودمان آن دو، افرادى بودند  ؛و اسحاق برکت دادیم(إبراهیم) ما به او «). ١١٣

 ».نیکوکار و افرادى آشکارا به خود ستم کردند

R Q Y X W V U T S ]ي خداوند در داستان نوح:  و فرموده

  \[ ZZ  :٤٨(هود.( 
با سالمت و برکاتى از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهایى به نوح) گفته شد: اى نوح! «(

 ».که با تواند، فرود آى

̧  ¹ ]و شاهد مثال استعمال سوم:  ¶ µ ´ ³ ² ±

»ºZ  :بر خویشتن سالم کنید، سالم و تحیتى از سوى خداوند، سالمى «. )٦١(النور

 ».پربرکت و پاکیزه!

 ).٥٠(األنبياء:  k j   i h gf e  d cZ ] ي:  و آیه
آیا شما آن را انکار  ؛و این (قرآن) ذکر مبارکى است که (بر شما) نازل کردیم«
 ».کنید؟ مى

بریم که برکت تنها از جانب خدا بوده و تنها از او طلب  با تدبر در کتاب خدا پی می
دارد. و لذا  شود و اوست که آن را به هر کس و هر جا که بخواهد، گسیل می می

 ).٥٤(األعراف:  w v u t s rq  p o nZ ] : ایدفرم می

 آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست! پر برکت«
 ».است خداوندى که پروردگار جهانیان است
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 ).١(الفرقان:  Z¤ ¥ ¦ § ¨ © ] فرماید:  و نیز می
 ».دهنده جهانیان باشد بیماش نازل کرد تا  پر برکت است کسى که قرآن را بر بنده«

 ).٦١(الفرقان:  l k j   i h gZ ] فرماید:  و باز می

 ».هائى قرار داد جاودان و پربرکت است آن (خدایى) که در آسمان منزلگاه«

 ).١٤(املؤمنون:  ª © ¨ §Z » ] و در جایی دیگر 

 ».پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است«

 ).٧٨(الرمحن:  Z Y  X W VZ  ] \  ] و همچنین: 

 ».ناپذیر است نام پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو پربرکت و زوال«
و آیات مشتمل بر این لفظ [تبارك] فراوانند، که در هر جاي قرآن ذکر شده، به 
خداوند نسبت داده شده است. این صیغه بزرگترین انواع معنی برکت و مفیدترین آن را 

رساند. بنابراین  ي شمول و تاثیر آن، عامترین معنی برکت را می ز نظر دامنهو همچنین ا
 کند.  برکت از آن اوست و خبر داده که آن را به اصنافی از مخلوقات عطا می

 شود عبارتند از:  ي گروههایی از مخلوقات که برکت به آنان عطا می از جمله

 YX W V UZ]فرماید:  همچنانکه خداوند میانبیاء و رسوالن:  -1

 ».ما به او (إبراهیم) و اسحاق برکت دادیم« ).١١٣(الصافات: 

 5Z 6 7 8 9 :;]و در مورد ابراهیم و اهل بیت وي فرموده: 

 ».این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است« ).٧٣(هود: 

 ).٤٨(هود:  W V U   T SZ ] : ؛و در مورد نوح 
 ».و برکاتى از ناحیه ما فرود آى به نوح) گفته شد: اى نوح! با سالمت«(

 ).٣١(مريم:  f e d c bZ ] فرماید  ) می؛و عیسی (
 ».وجودى پربرکت قرار داده -هر جا که باشم-و مرا «
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»: مسجد الحرام«و » مسجد االقصی«برکت انداختن در مکانهاي عبادت مثل  -2

! " # $ % & ' )  ( * + ]فرماید:  خداوند می

 . -  ,Z  :١(اإلرساء.( 
اش را در یک شب، از مسجد الحرام به مسجد  پاك و منزه است خدایى که بنده«

 ».برد -ایم که گرداگردش را پربرکت ساخته-االقصى 

 ).٩٦(آل عمران:  m l k j i h g fZ]و در جایی دیگر فرموده: 
که در  اى که براى مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد، همان است نخستین خانه«

 ».سرزمین مکه است، که پر برکت است

c  d]ایم، مبارك است:  خداوند فرموده ذکر [و یادآوري] که نازل کرده-3

kj i h gf eZ  :و این (قرآن) ذکر مبارکى است که (بر « ).٥٠(األنبياء

 ».کنید؟ آیا شما آن را انکار مى ؛شما) نازل کردیم
 باشد.  و این ذکر همان قرآن عظیم می

 .)٩٢(األنعام:  V U  T SZ ] همچنانکه فرموده: 

 ».کتابى است پربرکت ؛و این کتابى است که ما آن را نازل کردیم«

(ص:  F E D C BJ  I  H GKZ ]و نیز فرموده 

٢٩.( 
ایم تا در آیات آن تدبر کنند و  این کتابى است پربرکت که بر تو نازل کرده«

 ».خردمندان متذکر شوند
بنابراین قرآن حکیم ذکر مبارکی بوده و تدبر در آیات آن عمل مبارکی است، و از 

توان به علوم قرآنی اشاره کرد، و سنت نیز مبین مجمالت قرآن  جمله این تدبرها می
باشد، و اتباع قرآن و سنت نیز مبارك خواهد شد، و همچنین  بوده و لذا مبارك می
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 گیرند علوم مبارکی هستند.  وایات سرچشمه میعلومی که از تدبر در آیات و فهم ر
الذکر داراي برکت خاص هستند که قرآن کریم آن را بیان کرده است،  سه صنف فوق

 و عالوه بر آن برکتی به صورت عام نیز وجود دارد که آن نیز خود چند نوع است: 
باران مبارك است از آن جهت که باعث افزایش و نمو کشتزارها و به تبع آن  -1

t s r q p o ]فرماید:  شود، خداوند در این باره می معیشت مردم می
 y x w  v uZ  :٩(ق.( 

هایى را که درو  و از آسمان، آبى پربرکت نازل کردیم، و بوسیله آن باغها و دانه«
 ».کند رویاندیم مى

¡ ¢ £ ¤ ]فرماید:  خداوند در زمین برکت قرار داده، همچنانکه می -2

 § ¦ ¥Z  :١٠(فصلت.( 
 ».هاى استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفرید او در زمین کوه«

 ).١٣٧(األعراف:  Z»  ¬ ®̄  ° ±² ] فرماید:  و نیز می
 ».و مشرقها و مغربهاى پر برکت زمین«
خداوند متعال برکت انداخته در آنچه که از آسمان [فرود] آید و آنچه از زمین  -3

! " # $ % & ' ) (  * ]خارچ شود، همچنانکه فرمود: 

 , +Z  :٩٦(األعراف.( 
کردند، برکات آسمان و  آوردند و تقوا پیشه مى و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى«

 ».گشودیم زمین را بر آنها مى
ي حصول خیر و نفع و  این انواع و اَشباه آن داراي برکت عامی هستند که وسیله

 رشد و نمو و افزایش هستند. 
قابل  -و نه برکت در صفات و یا امکنه  -برکت خاص موجود در ذات اشخاص ظاهراً 
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دائمی و مالزم  توان از آن تبرك حاصل کرد زیرا برکتی سرایت به دیگري را دارد یعنی می
 ذات است. 

توان از  هاي عبادت مثل مسجدالحرام و مسجد نبوي را نمی ولی برکت خاص مکان
توان ستونهاي مساجد و دیوارهایش را  برکت نمی اجزاي آن گرفت و لذا براي حصول

بریم که مراد از برکت موجود در آن  مسح کرد. بنابراین پی می –به اجماع مسلمانان  -
بینیم  کند، و لذا می حصول خیر و برکت براي کسی است که در آن مساجد عبادت می

ر مساجد دیگر، و ي صدهزار نماز د ي یک نماز در مسجدالحرام برابر اقامه که اقامه
 ي یک نماز در مسجد نبوي برابر اقامه هزار نماز در مساجد دیگر است.  اقامه

و این برکت بسان برکت موجود در صفات اشخاص مثل پیامبران است که عبارت 
است از برکت حاصل از اتباع آنها در عمل، و لذا شخصی که از راه و روش آنها پیروي 

شود.  ید به سبب اتباعش به نمو و فزونی در ثواب نایل میکرده و به هدایت آنان در آ
آنچه گفته شد توضیح برکت خاص موجود در بین خالیق بود که در یک نگاه کلی دو 

 قسم بود: 
که عبارت است از برکت موجود در ذات قابل سرایت و تعدي به دیگران:  -1

توان از ذات آنان تبرك  اشخاص مثل برکت موجود در ذات انبیاء، به این معنی که می
 جست. 

که عبارت است از برکت موجود در مکانها برکت غیر قابل سرایت و تعدي:  -2
از  (مثل مسجد الحرام و ....) و برکت موجود در صفات اشخاص، به این معنی که برکت

 شود.  مساجد و اوصاف انبیاء جز با عبادت در مساجد و تبعیت از انبیاء حاصل نمی
برکت عام، بر خالف برکت خاص، همیشگی و سرشتی نیست، به این معنی که یک 
چیز در وقتی مشخص مبارك، ولی در وقتی دیگر، و یا در یک نوع دیگر از همان جنس 

شود و یا از زمین سر بر  از آسمان نازل می مبارك نیست، مثالً بدیهی است که هر چه
آورد همیشه با برکت نیست، بلکه قرار دادن برکت در آنها توسط خداوند به امور  می
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دیگري بستگی دارد که اگر آن امور [و شرایط] فراهم باشد خداوند برکت را در آن قرار 
شود، بنابراین چنین  داده، و اگر آن امور [و شرایط] منتفی باشد برکت از آن گرفته می

گیرد عام، و از حیث تخصیصش به اوقاتی  برکتی از حیث ظرفی که در آن قرار می
 خاص، خاص بوده و مالزم همیشگی نیست. 

توان گفت: برکت ذکر شده در قرآن و سنت دو قسم  با روشن شدن این مطلب می
 است: 

ت مبارك ارتباط پیدا و اثر آن چنین است که هر چیزي با آن ذااول: برکت در ذات: 
شود، این نوع از برکت مختص انبیاء و رسوالن بوده و هیچ کس دیگر  کردن مبارك می

)، مانند صغیر از آنان از این برکت برخوردار نیست، حتی بزرگان اصحاب رسول (
ابوبکر، عمر، عثمان و علی نیز چنین برکتی ندارند. و اثر برکت پیامبران تنها به کسانی 

اند، و به آنان اقتدا و به اوامرشان التزام و از  که به دعوت عمومی آنان لبیک گفتهرسد  می
هنگامی که  ني گرامی  بینیم که صحابه اند، به همین دلیل می شان اجتناب نموده نواهی

) سرپیچی کردند برکت وجود آنحضرت صي اُحد از دستور آن حضرت ( در غزوه
 سودي به آنان نرساند. 

) صاز سرایت و انتقال برکت به دیگران بعد از وفات حضرت محمد (و این نوع 
منقطع گردید، مگر جزئی از اجزاي ذات آن حضرت که بعد از وفاتشان [در نزد کسی] 
باقی مانده باشد که یقین به باقی ماندن چنین جزء و اثري از ذات پاك آن حضرت 

 ) از بین رفت. ) با اتمام دوره صحابه (ص(
در اتباع و پیروي: و نیل به این برکت فراگیر بوده و هر کس را که  دوم: برکت

گیرد، و بنابراین در عمل هر  ) باشد، در بر میصاعمالش موافق سنت رسول اکرم (
 مسلمانی برکت به اندازه اتباع و پیروي از اوامر و دوري از نواهی خداوند وجود دارد. 

) صایت کرده، آمده که پیامبر () رو9/569و در حدیثی که بخاري در صحیحش (
 ».بعضی از درختان برکتشان مثل برکت مسلمان است«در مورد درخت خرما فرمودند: 
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ي] خودش بوده، و برکتش ذاتی نیست،  بنابراین برکت هر مسلمانی به اندازه [درجه
و این مسأله به صورت یقینی معلوم بوده و صرف ادعا نیست، و بلکه برکت اشخاص، 

 باشد.  اعمالشان می برکت در
و بندگان صالح خدا که پیرو دین او هستند به همان اندازه که اقتضاي برکت پیروي 

باشند. مثالً کسی  مند می اند، به همان اندازه از آن برکت بهره و اتباع در خود ایجاد کرده
که به سنت علم دارد، از برکت علم به سنت برخوردار است، و کسی که کتاب خدا را 

مند  کند، از برکت آن و برکت آثار این کار بهره فظ کرده و حدود آن را رعایت میح
 شود. می

ترین صالحان کسی است که بیشتر از همه از دین اسالم پیروي کرده، بر  و پر برکت
کند، که بعضی از این محرمات افعال قلب  واجبات محافظت و از محرمات پرهیز می

کنند، ولی در  مردم با جوارح از محرمات پرهیز میآدمی هستند و لذا بسیاري از 
گویاي مباالتند، نصوص [شرعی] همه  ور بوده و نسبت به آن بی محرمات قلوب غوطه

مند  بهره -برکت در ذات و برکت در صفات  -این مطلبند؛ هر پیامبري از دو نوع برکت 
لذا اثر برکت  و ،وندش و غیر آنها تنها با پیروي و علم و عمل [صحیح] متبرك می ،است

توان آن را از  آنان جز با پیروي از اعمال درستشان قابل سرایت و انتقال نبوده و نمی
 ذات و یا اعضا و جوارح آنان کسب کرد. 

 گوید:  به همین دلیل أُسید بن حضیر در مورد سبب مشروعیت تیمم می
 .1گردانده است)ي برکت مردم  (اي آل ابوبکر! همانا خداوند شما را وسیله

الفاظ روایتی که از بخاري و مسلم روایت شده چنین است: (اي آل ابوبکر! این 
اولین برکت شما نیست) و معنی این دو روایت با الفاظ متفاوت یکی بوده و بدیهی 

اند آنچنان که این کار  جسته است که أُسید و غیره به ذات ابوبکر و آل ابوبکر تبرك نمی
جستند و بلکه  ) و ... تبرك میص) انجام داده و به موي پیامبر (صرا با پیامبر (

                                           
 بخاری در صحيح بخاری، كتاب التفسري.  -١
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باشد که عبارت بود از ایمان، تصدیق،  می -ابوبکر  –مرادشان تبرك در عمل ایشان 
 نصرت و اتباع. 

) اشاره کرد که به هنگام كتوان به روایت عایشه (  و از احادیث دیگر این باب می
ام که بیشتر از  ت الحارث گفت: (هیچ زنی را ندیده) با جویریه بنصازدواج پیامبر (

 .1براي قومش برکت آور باشد) –جویریه  –این زن 

ي ازدواج با حضرت  ) بوده و نتیجهصاین برکت به خاطر اعمال همسر پیامبر (
توان به آزاد شدن بسیاري از قوم آن زن اشاره  باشد و از آثار این برکت می ) میص(

 کرد.

                                           
 اند.  با سند جيد روايت كرده» السنن«) و ابو داود در ٦/٢٧٧» (املسند«اين روايت را امحد در  -١





 

 

 )صتبرك جستن به پیامبر (

) هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال پر برکت بوده و این صپیامبر گرامی (
 برکت در ذات و صفات و افعالش نمود دارد. 

) نقل شده که به اجزاي جدا شده از بدن صي آن حضرت ( و از بعضی از صحابه
اند و احادیث صحیحی  جسته ایشان مثل موي [بدن]، [آب] وضو و عرق و ..... تبرك می

 اند.  در صحیحین و غیره در این باره روایت شده
) از هر نوع برکت، باالترین آن را داشته و اجزاي آن حضرت ناقل آن صپیامبر (

نها جایز بوده است، همچنانکه بعضی از صحابه این کار را برکت بوده، و لذا تبرك به آ
 اند.  کرده

اي که در  ولی در مورد متبرك شدن جایی که آن حضرت از آن عبور کرده و یا بقعه
آن نماز خوانده و یا مکانی که در آن نشسته، هیچ دلیل شرعی در دست نیست که 

) به آن مکان منتقل صضرت (گویاي آن باشد، و یا بیان کند که برکت از بدن آن ح
باشد، و به همین دلیل  شده، و لذا آنجا نیز متبرك شده و تبرك جستن از آن جایز می

 اند.  صحابه نه در قید حیات آن حضرت، و نه بعد از وفاتشان از این اماکن تبرك نجسته
، بنابراین جایز نیست از مکانی که حضرت در آنجا منزل گزیده و یا از آنجا رد شده

ها مشروعیت  باشد، و تعظیم بقعه ها می تبرك جست، زیرا این کار راهی براي تعظیم بقعه
اي براي رسیدن به شرك است و هیچ قومی به آثار [به  ندارد، و بعالوه این کار و سیله

جا مانده از] انبیائشان این کار را نکردند، مگر اینکه گمراه شده و به هالکت رسیدند. 
گوید: با امیرالمؤمنین عمر بن خطاب از مکه به سوي مدینه  أسدي میمعرور بن سوید 

خارج شدم. وقتی صبح شد نماز صبح را با امامت ایشان خواندیم، سپس دید که مردم 
روند؟ گفته شد: اي امیر المؤمنین! در آن  روند، گفت: اینها کجا می به یک سمت می
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روند تا در آنجا  خوانده، اینها می) در آن نماز صسمت مسجدي وجود دارد که پیامبر(
) گفت: همانا امتهاي پیشین با همین کارها به هالکت رسیدند، به نماز بخوانند. عمر (

آثار [به جا مانده] از پیامبرانشان چسپیدند و از آن عبادتگاه و معبد ساختند، هر کس [به 
از بخواند، و در صورت اتفاقی] به هنگام نماز در چنین مساجدي حاضر شد، در آن نم

غیر اینصورت راه خود را ادامه و نیت چنین مساجدي را نکند. این اثر را سعید بن 
) و محدث اندلس، محمد بن 2/376» (المصنف«و ابن ابی شیبه در » السنن«منصور در 

 اند.  ) با سند صحیح روایت کرده41(ص » البدع والنهی عنها«وضاح قرطبی، در 
) در مورد ایشان فرمودند: صراشدي است که حضرت ( ي ي خلیفه این فرموده

این حدیث ». حق را در قلب و زبان عمر قرار داده است –عز وجل  –همانا، خداوند «
) 2/53) از ابن عمر و با سند صحیح روایت کرده و باز ایشان (2/95را امام احمد (

م احمد در جایی همین حدیث را با سندي دیگر از ابن عمر روایت کرده و باز هم اما
) از ابو هریره 2/401) از ابوذر و امام احمد (2962ي  ) و ابوداود (به شماره5/145دیگر (

ي دیگر روایت  و جمعی دیگر از محدثان همین حدیث را از این اصحاب و صحابه
 اند.  کرده

) که از دنبال کردن آثار به جا مانده از ي سابق الذکر عمر ( و بدون شک فرموده
 ) جاري ساخته است. یاء نهی کرده بود، حق بوده و خداوند آن را بر زبان عمر (انب

گوید: (مالک بن انس [بعضی دیگر از] و علماي  می 43) در صفحه :ابن وضاح (
 .1) کراهت داشتند به جز یک قبه)صمدینه از رفتن به این مساجد و آثار دیگر پیامبر (

هدایت، تبعیت کنیم، یکی از گذشتگان گفته  ابن وضاح گوید: (باید از ائمه معروف
اي که امروزه در نزد بسیاري از مردم شایسته است در حالی که در  است: چه بسا مساله
اند و  اي ناشایست بوده، و سلف مسایل مخالف آن را دوست داشته نزد گذشتگان مساله

ن] که هر بدعتی آنچه که از آن مساله دور بوده در نزد آنان مقرب بوده است، و [بدا
                                           

 بخاری در صحيح بخاری، كتاب التفسري.  -١
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 ظاهرش آراسته و شادابی است). 
 باشد نیک تأمل کن.  می 286در کالم متین ابن وضاح که متوفی 

ي  مقصود از این حکام انکار تبرك به مکانهاي مرتبط با انبیاء توسط بعضی از ائمه
کراهت  –به امید تبرك  –باشد که این امامان از رفتن به چنین مکانهایی  سلف می

) به کس دیگري این کارها را نکرده: ابن عمر ( – م –د، و جز ابن عمر داشتن
) در آنجا نماز خوانده و او نیز به همان شیوه نماز صرفت که پیامبر ( جاهایی می

 خواند و ......  می
و هیچ نقل صحیحی از صحابه به جز از ابن عمر روایت نشده که چنین کارهایی را 

 در ارتباط با این مکانها انجام داده باشند. 
کرد، بلکه  ) نیز به خاطر تبرك جستن به آن مکانها این کار را نمیو ابن عمر (

پیامبر ي افعال  ) سنگ تمام بگذارد، و از همهصخواست در اقتداء از پیامبر ( می
) صخواست در هر جا که پیامبر ( )، در همه احوال پیروي کند تا جاییکه میص(

رسد  داد و به نظر می نماز گزارده او نیز نماز بخواند، و عالمانه چنین تتبعی را انجام می
این کارها را  -اند  آنگونه که متاخران فهم کرده –که به قصد تبرك جستن از بقعه 

) بوده است، و هیچ یک از صتنها پیروي کامل از آن حضرت ( نکرده، و بلکه نیتش
) این کار را نکرده و در انجام آن موافق ابن عمر صي دیگر آن حضرت ( صحابه

مردم را از رفتن به آثار مکانی پیامبر  –) یعنی عمر ( –اند، و بلکه پدر ایشان  نبوده
ف نظر این دو بزرگوار، رأي ي علماء به هنگام اختال ) نهی کرده و به اتفاق همهص(

) بر رأي فرزندش مقدم است، و این کار ابن عمر مخالف بقیه بوده و با عمر (
توان با نظر عموم اصحاب مبنی بر لزوم ترك این کارها به مقابله  استدالل به آن نمی

پرداخت، و شکی نیست که رأي اکثریت صواب بوده و [در این مسأله] حق با عمر و 
ي مسایل مورد  دهنده  ي اتباع و فیصله باشد، و همین رأي شایسته ب میسایر اصحا

 منازعه است، واهللا أعلم. 





 

 

 تبرك جستن به ذات صالحان

قبالً گفتیم که برکت ذاتی تنها براي کسانی است که خداوند به نص صریح اعطاي آن را 
و رسوالن، ولی برکت سایر بندگان صالح دیگر، بیان فرموده باشد مثل برکت انبیاء 

برکت در عمل است، به این معنی که برکتشان از علم، عمل و اتباعشان [از انبیاء] 
توان به  سرچشمه گرفته و برکتی ذاتی نیست، و از مظاهر برکت صالحان براي مردم می

 ثال آن اشاره کرد. دعاي خیر صالحان براي مردم و نفع و احسانشان با نیتی صالحانه و ام
و باز از آثار برکت این صالحان اینکه: خداوند به سبب وجود آنان خیر و نیکی 

نماید، همچنانکه  رسانده و عذاب فراگیر و سختی را به برکت اصالحگري آنان دفع می

(هود:  Ù Ø × Ö Õ   Ô Ó  Ò ÑZ  ]فرماید:  می

و ستم نابود کند در حالى که اهلش  و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را بظلم«). ١١٧

 ».در صدد اصالح بوده باشند!
ولی اعتقاد به مبارك بودن ذاتشان و در نتیجه این اعتقاد، مسح و دست کشیدن به 

ي آب این صالحان، و بوسیدن دستشان به نیت تبرك به  جسم آنان و نوشیدن باقیمانده
 له آن دالیل: باشد، از جم دالیلی در مورد غیر انبیاء ممنوع می

اش نزدیک  رسد و حتی به درجه هیچکس [در فضل و برکت] به پیامبر نمی -1
 شود، چه برسد به مساوات در فضل و برکت!!  نمی
) نیز در متبرك بودن صهیچ دلیل شرعی وارد نشده که بگوید: غیر پیامبر ( -2

تص اجزاي ذاتش مثل او باشد، و لذا این خصیصه مثل سایر ویژگیهاي آن حضرت مخ
 باشد.  ایشان می

) به هنگام متعرض شدن قیاس غیر 7-2/6» (االعتصام«) در کتاب :شاطبی ( -3
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گوید: (یک اصل قطعی مخالف این امر است و آن اینکه  والیت می 1نبی به نبی با جامع
را نسبت به جانشین  –تبرك جستن  -) هرگز چنین کاري نهیچ یک از صحابه (

ترین شخص این امت ابوبکر صدیق  ) با فضیلتصاز پیامبر (اند: بعد  پیامبر انجام نداده
)ي آن حضرت بود و با این وجود هرگز کسی از او تبرك  باشد که خلیفه ) می

ترین  نجست، و همچنین هیچ کس از عمر تبرك نجست که بعد از ابوبکر با فضیلت
که هیچ کس اي  اند عثمان، علی و سایر صحابه شخص امت بود، و باز همین گونه بوده

اي از هیچ  تر نیست، و با هیچ سند صحیح و شناخته شده در بین امت از آنها با فضیلت
 2ها و یا امثال آن اي به یکی از این شیوه یک از این بزرگان نقل نشده که تبرك جوینده

به آن بزرگواران تبرك جسته باشد، بلکه در مورد صالحان باید به کردار، اقوال و 
باشد، اقتداء کرد و همین کافی است. و بنابراین  ) میصموافق پیامبر (شان که  سیره

 ترك تبرك جستن از صحابه مورد اجماع همه اصحاب بوده است). 

) انجام ك) و نیز با فاطمه (مو همچنین این کار (تبرك جستن) با حسن و حسین (
فض و پیروان مقلد و یابد، و روا نشد، بنابراین برکت ذاتی از طریق نطفه نیز انتقال نمی

 اند.  غیر مقلدشان در این مورد به خطا رفته

سد ذرایع یکی از قواعد این شریعت بزرگ بوده و قرآن کریم در جاهاي متعددي  -4
آن را بیان کرده و در سنت نیز احادیث فراوانی که تنها احادیث صحیح آن به حدود 

توان گفت عدم  ر این] میرسند، بیانگر این قاعده هستند، و [عالوه ب صدتایی می
 باشد.  مشروعیت تبرك به غیر انبیاء از باب سد ذرایع می

ي آن در امان ماند، و  توان از فتنه تبرك جستن به غیر انبیاء کاري است که نمی -5
شود و هر  شود دچار عجب و کبر و ریاء و فخر فروشی می شخصی که به او تبرك می

 باشند.  می یک از این آسیبهاي قلبی جزو محرمات

                                           
 به معنی وجه مشرتک (مرتجم). -١

 ی آب] وضو و ....  يعنی تربک جستن به عرق، مو، [پس مانده -٢
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 فصل
بعد از ذکر بعضی از آثار و احادیثی که متضمن تبرك جستن  156مؤلف مفاهیم در ص 

 گوید:  باشد، می ) و یا بعضی از اجزاي بدن او میصبعضی از صحابه به ذات پیامبر (
واحلاصل من هذه اآلثار واألحاديث هو أنَّ التربک به، وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه «

 .  ه» سنة مرفوعة، وطريقة حممودة مرشوعة

 کند:  مطلب فوق را چنین ترجمه می 220و مترجم کتاب مفاهیم در صفحه 
شود که برکت به رسول خدا و  از آثار و احادیث گذشته به خوبی استنباط می

شود، سنت حسنه و راه مشروع دینی  ر و کردارش و آنچه به او نسبت داده میآثا

 است. 

ي اجمال  : این کالم به خاطر عدم تحقیق و عدم تدبر در نصوص به عارضهگویم می
گرفتار شده و مولف بین تبرك جستن از ذات آن حضرت و یا از اجزاي منفصل از 

ت مثل جایی که در آن نماز خوانده و یا ایشان، با تبرك جستن از آثار مکانی آن حضر
نشسته، تفاوتی نگذاشته است، در حالی که قبالً هم گفتیم تبرك اولی در محضر پیامبر 

) انجام شده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است، بنابراین مشروع بوده و سنت ص(
نتوانسته  شود، ولی تبرك به آثار مکانی مشروع نیست و لذا مولف مفاهیم نامیده می

اي است)  دلیلی در اثبات صدق ادعاي بزرگش بیاورد که گفته: (این کار سنت پسندیده
گیري مولف پیامد تفاوت قائل نشدن بین امور متفرق و ترك روش علماي  و این نتیجه

 باشد.  محقق می
 گرداند.  دالیلی که تبرك به آثار مکانی را غیر مشروع و نوآور [بدعت] می

  عبارتند از:
اول: این نوع تبرك در حیات آن حضرت وجود نداشته، و در روایت صحیح چیزي 

روایت نشده است، و  –نه با سند صحیح و نه حسن و نه حتی ضعیف  –در این باره 
هیچ کس نقل نکرده که در زمان حیات آن حضرت، کسی به اثر مکانی ایشان تبرك 
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اي و اهتمام به نقل  ي زیاد براي نقل چنین مسأله جسته باشد، و چون با وجود انگیزه
بریم در  بینیم که چنین احادیثی روایت نشده لذا پی می مسایل خیلی کوچکتر از آن، می

اي که اینگونه باشد،  اي وجود نداشته و هر مساله آن حضرت چنین مسالهزمان حیات 
ایجاد آن بدعت نامیده شده، و هر بدعتی گمراهی و ضاللت بوده، و الزم است از 

ي راشد ما را به  بدعتها نهی و با آن مخالفت نماییم. و این همان چیزي است که خلیفه
کانی ارشاد نموده است، همچنانکه در روایت نهی از آن، و نهی از دنباله روي از آثار م

 معرور بن سوید أسدي نقل کردیم. 
بایست  شود وگرنه می  دوم: برکت ذاتی انبیاء و رسوالن به مکانهاي زمینی منتقل نمی

هر جایی که حضرت از آن گذشته و یا در آن نشسته و یا هر راهی که رفته متبرك شده 
 -ي این مطلب منتفی است بنابراین ملزوم آن  زمهو از آن تبرك جسته شود، و چون ال

منتفی است، و این مسأله براي هر کس که با دید وسیع و  -متبرك شدن مساجد 
 استداللی تامل کند، بدیهی است. 

) صي انبیاي قبل از محمد ( سوم: طلب برکت از آثار مکانی بر خالف سنت همه
ی انبیاء قبل از خود تبرك نجسته و به این کار باشد، زیرا هیچکدام از آنها از آثار مکان می

هاي آیندگان است، همانهایی که  اند، و لذا هر کاري خالف آن باشد از نوآوري امر نکرده
دهند، این آیندگان بعد از وفات پیامبرانشان و با احساس  کارهاي امر نشده را انجام می

افزایش حسنات، به سخت شدن تکالیف شرعی، به منظور بخشوده شدن گناهان و 
) فرمودند: بدعت تبرك جستن از آثار مکانی آن پیامبران روي آوردند، و لذا عمر (

روي آثار مکانی پیامبرانشان به هالکت  (همانا! امتهاي پیشین با همین کارها، یعنی دنباله
 رسیدند). سند این حدیث قبالً ذکر شد. 

ر طاعت در آنها، و این استمرار سبب چهارم: امکنه مبارك نخواهد شد مگر با استمرا
باشند، و مساجد به همین دلیل مبارکند، و لذا با زوال طاعت  اعطاي برکت خداوند می

 یابد.  [و عبادات] در آنها برکتشان ادامه نمی
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شاهد مثال این مطلب مساجدي هستند که مسیحیها تصرف کرده و آن را تبدیل به 
ر آن به غیر شریعت اسالم عبادت نمودند که با این کلیسا کردند، و شرك را آورده و د

 ي اطاعت خدا در آن مکان بود، برداشته شد.  کار برکت مسجد که نتیجه
 بنابراین برکت مکانی همیشگی نبوده، و این مساله محل نزاع و اختالف نیست. 

پنجم: تبرك به آثار مکانی راهی است براي ارتکاب [گناهی] بزرگتر که عبارت است 
از تقدیس و اعتقاد یافتن به آن مکان، و شکی نیست که چنین پیامدي را به همراه 

اند که:  ) نقل کرده؛خواهد داشت. همچنانکه اخباریون در مورد اوالد اسماعیل (
ها و جنگهایی در بین آنان  ([جمعیتشان زیاد شده و] مکه بر آنها تنگ شد، و لذا دشمنی

ی، بعضی دیگر را [از شهر] بیرون رانده و مجبور ي آن، گروه روي داد و در نتیجه
کردند که در جستجوي زمین و رزق و روزي  به جاهاي دیگر بروند، و عاملی که باعث 
شد آنها به عبادت بتها و سنگها روي آورند این بود که هر وقت مسافري از مکه سفر 

ه به آن با خود کرد سنگی از سنگهاي حرم را به جهت تعظیم حرم و به خاطر عالق می
 .1کردند) حمل می

باشد  منع آن واجب می –به گناهی بزرگتر منجر شود  –و هر چیزي که اینگونه باشد 
ي منتهی به یک امر غیر مشروع، نیز نامشروع است، تا از رسیدن به آن پیامد  زیرا وسیله

 جلوگیري شود. 
ـــا ـــلمی وجارهت ـــن س ـــالمة م  إنَّ الس

 

 بوادهيـــــاأن ال حتـــــل علـــــی حـــــال  
 

اش این است که به هیچ وجه به سرزمین  راه در امان ماندن از سلمی و همسایگی
 محل زندگی او نزدیک نشوي. 
) و جستن برکت از ایشان به یکی از دو نوع تبرك صششم: امروزه تعظیم پیامبر (

پذیر است، و آن عبارت است از: برکت اتباع و عمل به سنت وي و جهاد با  امکان

                                           
)، اين عبارات را به جهت استدالل به آن نياوردم و بلكه تنها برای بيان آنچه در مورد اوالد اسـامعيل گفتـه ٦(ص » االصنام« -١

 شود، ذكر كردم.  می
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دشمنان سنت ایشان و مخالفان اوامر شریعتش، و نیز جهاد با منافقانی که مردم را 
سازند، و تابعان و امامان هدایتگر سلف نیز از همین طریق به دنبال  فریبند و گمراه می می

) را تحقیق بخشیدند و صاند، همانهایی که محبت حضرت محمد ( طالب برکت بوده
داوند اجازه داد به آنان رسید، و این بزرگواران طلب تبرك لذا برکت اتباع تا آنجا که خ

از غیر این طریق را ترك کردند و تبرك جستن از آثار مکانی را ترك کردند، و بدیهی 
 اند در نزد آنان ناشایسته و غیر مشروع بوده است.  است هر چه آنها ترك کرده

 گوید:  می 156مولف مفاهیم در ص 
ا، يظهر كذب من زعم أنَّ ذلک ما كان يعتني به ويتهم بفعله أحد (وبالنصوص التي نقلناه

 من الصحابة إالَّ ابن عمر، وأنَّ ابن عمر ما كان يوافقه علی ذلک أحد من أصحاب الرسول 

وهذا جهل أو كذب أو تلبيس. فقد كان كثري غريه يفعل ذلک وهيتم به، ومنهم: اخللفاء 

مه، وخالد بن الوليد، وواثلة بن األسقع، وسلمة بن ، وأم سل-رضی اهللا عنهم  –الراشدون 

األكوع، وأنس بن مالک، وأم سليم، وأسيد بن حضري وسواد بن غزية، وسواد بن عمرو، 

وعبداهللا بن سالم، وأبو موسى، وعبداهللا بن الزبري، وسفينة موىل النبي، ورسة خادم أم سلمه، 

ة، ومالک بن أنس وأشياخه من أهل املدينة ومالک بن سنان، وأسامء بنت أيب بكر، وأبو حمذور

 . كسعيد بن املسيب، وحييى بن سعيد) انتهی)

 کند:  چنین ترجمه می 220و مترجم در صفحه 
کنند از اصحاب مورد  و از نصهایی که ذکر کردم معلوم شد کسانی که فکر می

خلفاي اعتماد فقط عبداهللا بن عمر یکه تاز میدان است اشتباه آنان محرز است، 

بن االکوع، انس بن مالک، اسلمه  ،راشدین، ام سلمه، خالد بن ولید، واثله بن اسقع

م، ابو موسی، عبداهللا بن سال ،د بن حضیر، سواد بن غزیه، سواد بن عمریام سلیم، اس

نه جاریه رسول، سره، مالک بن سنان، اسماء دختر ابوبکر، ابو عبداهللا بن عمر، سفی

اتباعش در مدینه و غیره همه با عبداهللا بن عمر هم رأي و  مالک بن انس و ،محذوره
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 هم عقیده هستند. 

ي  : در مورد نسبت این ادعا به این اصحاب و تابعان و سند این ادعا اطالهگویم می
 کنم:  کنم و تنها به ذکر چند نکته اکتفا می کالم نمی

رك جستن] از آثار اول: مولف مفاهیم کسی را که بگوید: ابن عمر در اهتمام [و تب
کند و این گفته ناشایست و ناپسند  مکانی تنهاست، متهم به کذب و جهل و تلبیس می

توان تصور کرد یک بچه، بزرگان علم  ي فضیحت حال مولف است زیرا نمی بوده، نشانه
 گویند: ابن عمر در این مسأله تنهاست.  حدیث و فقه تکذیب کند در اینکه می

ل نزدیکتر است تا علم و دانش، زیرا کسی که فرق بین برکت دوم: رأي مولف به جه
ذاتی و برکت آثار مکانی را تشخیص ندهد، نظرش شایسته طرد و دور انداختن 

 باشد.  می
) صي پیامبر ( سوم: اسمائی را که ذکر کرد یا در مورد تبرك به آثار ذاتی باقیمانده

د تبرك جستن از عرق، پیراهن و اند و یا در مور بعد از وفاتشان حدیث روایت کرده
اند، و تازه اگر از سند آنها صرفنظر کرده و همه  رداي آن حضرت و ... مطلبی گفته

بریم که جز  روایات مورد استناد مولف را صحیح بشماریم، وگرنه بعد از تحقیق پی می
 اندکی از این روایات، بقیه صحیح نیستند. 

تبرك فرق گذاشته تکذیب شود، در حالی که پس چرا باید کسی که بین این دو نوع 
 نظر او صحیح است؟! 

ترین سطح باشد رأیش در نزد  ور نشده و معرفش در پایین کسی که در علم غوطه
 علماء هیچ ارزشی ندارد. 

فریبد که به او حسن ظن  مولف با تعمیم دادن تبرك به آثار مکانی، کسانی را می
 جوید:  ولی در روز قیامت از آنان تبرئه میشمارند،  داشته و علمش را موثق می
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 [ u t s r q p oZ  :1)١٦٦(البقرة.  
 ».جویند کننده) از پیروان خود، بیزارى مى در آن هنگام، رهبران (گمراه و گمراه«

مولف نتوانسته است روایاتی صحیح یا حسن را مبنی بر تبرك به آثار مکانی از سایر 
 نقل کند.  –) مغیر از ابن عمر ( –صحابه 

چهارم: نسبت دادن تبرك به آثار مکانی به امام مالک، امام و عالم مدینه، صحیح 
کرد، و از تابعان سرشناس مدینه نیز  نیست، زیرا امام مالک از رفتن به آثار مکانی نهی می

اند و در کتب یاران [و پیروان] امام مالک نصوصی  کرده که از این کار نهی کرده نقل می
 ر نهی ایشان از این کار وجود دارد، از جمله: مبنی ب

گوید: (مالک بن  ) می43(ص » البدع والنهی عنها«محدث اندلس، ابن وضاح، در 
) صانس و غیر ایشان از علماي مدینه از رفتن به این مساجد و آثار مکانی پیامبر (

 ي واحد).  کراهت داشتند، به جز یک قبه
بنابراین کسی که این کار را به امام مالک نسبت دهد، در این مسایل نه مالکی و نه 

 خواهد بود.  –همچنانکه امام مالک، خودش سلفی است  -سلفی 

                                           
 بخاری در صحيح بخاری، كتاب التفسري.  -١



 

 

 »سلفی بودن«و » سلف«فصل: معنی 

 مسلمانان دو صنف هستند: سلفی و خَلَفی. 
 اند.  ها: پیروان سلف صالح سلفی

باشند و  اند، می ي سلف آمده آنهایی که بعد از دوره –ها: پیروان فهم خلف  و خلفی
ي سلف در علم و عمل و درك و فهم  شوند، زیرا هر کس به طریقه مبتدع هم نامیده می

 شود.  راضی نباشد خلفیِ مبتدع نامیده می
شود که در رأس  میي اسالم گفته  سلف صالح: سلف صالح به مسلمانان قرون اولیه

) قرار دارند، همانهایی که خداوند در مدح آنان فرموده: صي پیامبر ( آنان صحابه

[ / . - + *  ) ( ' & % $# " !Z  :الفتح)٢٩.( 
و کسانى که با او هستند در برابر کفار سرسخت و  ؛فرستاده خداست صمحمد «

 ».بینى رکوع و سجود مىپیوسته آنها را در حال  ؛شدید، و در میان خود مهربانند
بهترین مردم معاصران من «) نیز اینگونه آنها را مدح کرده: صو رسول اکرم (

و بعد آنان که به دنبال [تابعان]  –تابعان  –آیند  هستند و سپس، آنان که به دنبالشان می
 ». -تبع تابعان  –آیند  می

و اقوال صحابه در مورد [تمجید] خودشان فراوان است، تابعان نیز که در احسان و 
اند به مدح و تمجید عموم صحابه و اقتدا به مسالک آنان  نیکی از آنان پیروي کرده

 اند.  پرداخته
خواهد افتاده باشد در مقابل اصحاب محمد  گوید: (هر کس می ) میابن مسعود (

ان دهد زیرا در بین این امت، آنان داراي نیکوکارترین، ) از خود افتادگی نشص(
ترین قلوب بوده و حالشان از همه بهتر است و  ترین و هدایت یافته تکلف عالمترین، بی

ي دین الهی بر  ) و اقامهصنسلی هستند که خداوند آنها را براي مصاحبت با پیامبر (
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ید و از آنان پیروي کنید زیرا که گزیده است، بنابراین فضیلت و احترامشان را نگه دار
 آنها به هدایت حقیقی راه یافته بودند). 

اهل سنت همه بر این مساله اتفاق نظر دارند و هیچ کدامشان در این مورد مخالفت 
اند، بنابراین مادامی که سلف این امت داراي فضل این چنین عظیمی هستند،  نکرده

ن در فهم کتاب و سنت و تفسیر این دو و ي آنا افتخاري است که مسلمانان به شیوه
 التزامشان در عمل به نصوص منتسب شود. 

ي گمراهی براي اثبات مذهب و مقصود خود مخالف با فهم سلف صالح  و هر فرقه
اند که به تکفیر یکدیگر و قائل  اند و آنقدر پیش رفته به آیات و احادیث استدالل ورزیده

اي نصوص را به مقتضاي ادعاهاي  اند، زیرا هر فرقه شدن به تناقض در کتاب خدا رسیده
آوریم، تا  گوید: ما از قرآن و سنت دلیل می اي می کند، و هر فرقه خودش تفسیر می

 جایی که حقیقت بر بعضی از افراد کوته نظر و کم علم ملتبس شده است. 
ترین نسلها کسی که خود را از این ادعاها و اقوال منحرف در امان بدارد، از منهج به

اند حق بوده و هر چیزي که  پیروي کرده است، زیرا هر فهمی که آنان از نصوص داشته
توان حق باشد. تابعین نیز همین  اند، نمی آن از نصوص نفهمیده و به آن عمل نکرده

 اند.  ) را درك کردهني گرامی ( اند، زیرا صحابه گونه
صحابه منتسب بوده و روایات بنابراین کسی که در فهم کتاب و سنت به منهج 

روایت کرده باشد، حجت بداند و آراء عقلی و فهم نو  صصحیح آنها را که از پیامبر 
باشد، و کسی که اینگونه نباشد خلفی و  ظهور را ترك کند، در منهج و روش سلفی می

 مبتدع است. 
توان گفت: مسائل علمی [شرعی] از سه حال خارج  با روشن شدن این مطلب می

 نیستند: 
ي صحابه و تابعین چیزي را گفته و به آن عمل کرده باشند و یا اینکه  اول: همه

 اند و سایرین مخالفت نکرده باشند.  بعضی از آنها گفته و عمل کرده
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 دوم: بعضی از صحابه به آن عمل کرده باشند ولی اکثریت با آن مخالفت کرده باشند. 
 وده باشد. سوم: مساله در بین آنان غیر معمول ب

در مورد نوع اول که کل صحابه کاري را انجام داده باشند و یا اینکه بعضی از آنان 
کاري را انجام داده و سایرین مخالفتی از خود نشان نداده باشند، شکی نیست که 
اینگونه کارها سنت الزم االتباع و راه واضح و آشکار و صراط مستقیم و حجت قاطع 

ي مخالفت با آنها را ندارد، و شاهد مثالهاي این مورد در باب  ههستند، و هیچ کس اجاز
 عقاید و عبادات بیشتر و مشهورتر از آن است که الزم به ذکر باشد. 
اند ولی اکثریت با آن  کارهاي نوع دوم: یعنی کارهایی که بعضی از صحابه انجام داده

وده و مخالف آن را قبول اي که عموم اصحاب مخالف آن کار ب اند به گونه مخالفت کرده
) 3/57» (الموافقات فی اصول الشریعه«اند، در این صورت همچنانکه شاطبی در  داشته

گوید: (رأي و روش اکثریت سنت الزم االتباع و  در مورد وجوب پیروي از اکثریت می
راه استوار است، و نسبت به کار آن اقلیت باید توقف کرد و از رأي اکثریت پیروي 

اند، یا به   یرا اکثریت سلف مخالف با این کار که به مخالفت خود نیز ادامه دادهنمود، ز
خاطر یک برداشت شرعی بوده که حتماً هم به خاطر برداشتی به مقتضاي عملشان بوده 

با آن اندك بسان معارضه با برداشت اکثریت، و  -در عمل  -که در این صورت موافقت 
 .1مخالفت با آنهاست)

گوید: (به این دلیل شایسته است، شخص با برداشت  ) می71-3/70سپس در (
اکثریت موافق بوده و جز به صورت نادر و به هنگام نیاز و ضرورت در پیروي از 
برداشت آن اندك اقلیت از صحابه تساهل به خرج ندهد، و به هنگام موافقت با اقلیت 

اقلیت پیروي کند که عدم  نباید قطعی بودن متابعتش مخفی بماند، و یا در زمانی از
سازگاري در دلیل اکثریت مشاهده کند، و یا احتمالی مطرح شود که دلیل اکثریت را از 

 حجیت بیندازد و ..... ولی پیروي همیشگی از اقلیت پیامدهایی دارد، از جمله: 
                                           

 مثاهلای زيادی را نقل نموده است. » سل والوسيلةالتو«شاطبی مثاهلايی را نيز ذكر كرده و به عالوه ابن تيميه در  -١
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باشد، زیرا آنها بر این کار  پیروي از اقلیت مستلزم مخالفت با خود آن اقلیت می -1
 باشد.  مداومت نداشته، و به عالوه مخالفت با اکثریت سلف صالح نیز می

اند، زیرا فرض بر این  مستلزم ترك آن چیزي است که سلف بر آن مداومت داشته -2
اند و در این  شان مداومت داشتهاست که آن اقلیت نیز بر خالف این رأي و این کار

 باشد.  صورت موافقت با کار غیر مداومشان به معنی مخالفت با کار مداومشان می
اند،  شود که با آن کار مخالف بوده وارد شدن به اکثریتی می  این کار باعث خدشه -3

شود، چرا که اقتداء از شخص در عمل،  همچنانکه باعث اشتهار اقلیت مخالفشان می
آید، و اگر این پیروي از افرادي باشد که به  از پیروي از رأي و نظر به چشم می بیشتر

 شود.  شود و الگو هستند [مثل صحابه] مسأله مهمتر و بزرگتر می آنها اقتدا می

پرهیز کرد زیرا با این کار  –اکثریت آنان  –بنابراین باید از مخالفت با سلف صالح 
شوند، واهللا المستعان). پایان  تر نیستند بر آنها ترجیح داده می افرادي که از آنها شایسته

 ). :کالم شاطبی (

و نوع سوم از مسایل که گفتیم: عملی که در بین سلف صالح غیر معمول باشد. 
 ،باشد بدعت و شر می ي علماء متفقند که خروج از رأي و عمل آنان در این موارد همه

خواهد از این طریق  البته به شرط اینکه آن کار از اموري باشد که عمل کننده به آن می
به پروردگارش تقرب حاصل کند، در غیر این صورت اگر آن کار از امور عادي زندگی 

 باشد اصل در آن بر مباح بودن است. 
موافق فهم آنان از کتاب و  ي سلف و به همین دلیل به همه کسانی که مطابق طریقه

گرا و مبتدع و پیرو راه متفاوت و متغایر با راه  شود: باطل کنند، گفته می سنت عمل نمی
 مؤمنان. 

هاي مختلف امور بدعتی را که صحابه  بعضی از افراد منتسب به علم با امیال و انگیزه
این کار اشتباه بوده و دهند و  اند، مورد تحسین و تزیین قرار می وسیله تقرب قرار نداده

باشد، زیرا این افرادي که به این درك و شعور از دین  به معنی پیروي از راه ملحدان می
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اند که  پیمایند یا به درك و فهمی از دین رسیده اند و این راههاي جدید را می رسیده
است اند، و بدیهی  اند، و یا اینکه از راه صحیح فهم آن منحرف شده سلف صالح نرسیده

اند ولی با این  که تنها احتمال دوم امکان وقوع دارد، زیرا سلف صالح بر راه راست بوده
ي مذکور مبتدعان و اشتباه آن جز به آنچه که پذیرفته بودند، علم نداشته و  وجود از ادله

 .1اند نبرده بودند، و این امور نوظهور نه در بین آنان [رایج] بوده و نه به آن عمل کرده پی

آمیزند، برخی بدعتی هستند که به  و امور محدث و نوظهور انواعی دارد: بعضی شرك
کنند.  شوند، برخی دیگر بدعتهایی هستند که سنتهاي صحیح را نابود می شرك منجر می

ي صحابه و تابعین وجود نداشته است؛ در  هیچ یک از انواع این امور نوظهور در دوره
اعتکاف شود، و گنبدهایی بر روي آن بنا گردد، و از آن زمان قبوري نبوده که بر آن 

مردگان مدفون در آن مقابر طلب شفاعت شود، و در آن زمان به حرمت انبیاء و صالحان 
کردند، و  شد، و آنها نزد قبور دعا نمی و یا جاه و مقامشان و یا ذات آنان توسل نمی

ي  داشت، به اجماع همهجشن تولد [براي بزرگان] و مراسمهاي مرتبط با آن وجود ن
شده است، و  مسلمانان هیچ یک از این کارها در دوران سلف صالح انجام نمی

 کند از سه حال خارج نیست:   استداللهایی که خلف براي توجیه بدعتهایش می
اول: آیات قرآنی که به مقتضاي مقصود خود آنرا تأویل کرده و ظالمانه معنی آن را 

 کنند.  تحریف می
 اند: حادیث: که دو گونهدوم: ا

احادیث صحیحی که موافق فهم و مطابق مراد آنان نبوده و معانی سیاق آن را  -1
 اند.  تحریف کرده

اساس و یا ساختگی که در نزد این افراد فراوانند و آنان را به  احادیث واهی و بی -2
لغه ي چنین احادیثی مبا کند. و این افراد به شدت درباره شدت خوشحال و دلگرم می

 نموده و دوست دارند آن احادیث را منتشر کرده و ترویج دهند. 
                                           

 ).٣/٧٣» (املوافقات يف أصول الرشيعة« -١
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کنند و انگار در نزد آنان یکی از مصادر تشریع  سوم: حکایات و خوابهایی که نقل می
 است. 

 کند از دو حال خارج نیست:  مبتدعی که به آیات و احادیث صحیح استدالل می
 باشد. یا حدیث نمی استدالل مبتدع به معنی واقع و صحیح آن آیه و -1

ولی در مقابل اهل سنت پیروان فهم سلف صالح بوده و فهمشان مطابق فهم سلف 
است و نه مطابق فهم مبتدعان، بنابراین فهم خلف به خاطر مخالفتش با فهم و برداشت 

 سلف صالح مردود و غیر قابل قبول است. 
 توان از این مبتدعان پرسید:  که فرع بر حالت اول است، اینکه: می -2

آیا عمل سلف صالح مطابق این فهم و برداشت شما هست یا نه؟ بدیهی است که 
توانند مثالی بزنند که  هیچ یک از سلف به این امور نوظهور عمل نکرده و مبتدعان نمی

ت کرده باشند، زیرا اهل سنت در آن سلف [بعد از عهد صحابه] با عمل صحابه مخالف
اند، پیرو عمل صحابه و  رو کارهایی هستند که به آن امر نشده برعکس خَلَف که دنباله

 تابعین هستند.

مساله است که فرمودند: (به  ) ناظر به همین و روایت منقول از عمر بن خطاب (
کنند. شما با  میکنند که در مورد متشابهات قرآن با شما مجادله  زودي مردمی ظهور می

 .1سنن با آنها مقابله کنید زیرا پیروان سنن به کتاب خدا آگاهترند)

اند در  به همین دلیل همه فرق ضاله و یا کسانی که [با سلف] مخالفت ورزیده
کنند، ولی صحت استدالل شرط  راستاي اثبات مذهب خود به ظواهر ادله استدالل می

 است، و نه مجرد استدالل. 
 گوید:  ) می3/77شاطبی بعد از ذکر این چنین کالمی به صورت مجمل در (

ي این دالیل بر کسی که اهل تدبر در دالیل شرعی است، واجب است فهم  (به همه

                                           
و مهچنـني دارقطنـی و ابـن أبـی » جامع بيان العلم وفضـله«و ابن عبدالرب در » السنه«) و اللكائی در١/٤٧اين اثر را دارمی ( -١

 اند.  و غريه روايت كرده» املحجةاحلجه علی تارک «و نرص مقدسی در » اصول السنة«زمنني در 
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گذشتگان [= سلف صالح] را مراعات نموده و به عمل آنها [در آن مورد توجه نماید 
 می و عملی آن استوارتر است). زیرا فهم و عمل آنان به حقیقت نزدیکتر و بعد عل

توانند به  با این تبیین و توضیح و روشن کردن حقیقت، معلوم شد که کسانی می
 سلف صالح منتسب گردند که به موارد زیر مقید باشند: 

 به هر عملی که در بین صحابه رایج بوده، پایبند باشند.  -1
بقیه با آن مخالفت در مواردي که یکی و یا چند نفر از صحابه کار را کرده و  -2
فرماید:  اند، باید این موارد را به خدا و رسولش ارجاع دهد، همچنانکه خداوند می نموده

[ ä ã â á àß Þ Ý Ü    Û Ú Ù Ø    × Ö Õ Ô Ó Ò

  åZ  :٥٩(النساء.( 
و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى «

ه خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و بطلبید) اگر ب
 ».پایانش نیکوتر است

خداوند بدین وسیله امر فرموده و در این موارد به خدا و رسولش ارجاع دهیم که 
) یعنی ارجاع صارجاع به خدا یعنی ارجاع به قرآن حکیم و عظیم، و ارجاع به پیامبر (

به ایشان در هنگام حیات، و ارجاع به سنت صحیح ثابت آن حضرت بعد از وفات 
 ایشان، و عمل اکثریت شایسته تبعیت است. 

اي است واضح و راهی  به این ترتیب در این قاعده اخالل و اضطرابی نیست و قاعده
نیز  –م اهللا رحمه –ي چهارگانه  است با منهجی روشن و صراطی است مستقیم و ائمه

 اند.  در اکثر مسایل فقهی خود، این راه را پیموده
اند، نوظهور و  ي بزرگوار به آن عمل نکرده  و مواردي از عبادات که این صحابه -3

 باشد که خلف آنرا پدید آورده است.  محدث می
ي کتاب و سنت انجام کاري را رها  صحابه و تابعان جز با تیزبینی و فهم واالي ادله

اند و اینگونه نبوده که صحابه با وجود اسبابی که مبتدعان براي توجیه کار خود  دهنکر
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ي  تراشند، کاري را ترك کرده باشند، و قطعاً برداشتشان از امور شرعی بوده که اجازه می
ي تبعیت  انجام آن کار را به آنها نداده است، و مبتدعان نیز در پی ترك سنتهاي شایسته

 اند.  به انجام چنین کارهایی زدهو راه راست، دست 
هیچ کاري نیست که صحابه از آن روي گردانده باشند و خلف [ناصالح] با انجام آن 

) از نباشد، زیرا صحابه ( درصدد اجر و ثواب باشند، مگر اینکه آن کار جزو دین نمی
روع همه بیشتر به خیر و نیکی عالقه داشته و بیشتر از همه به طاعات [و عبادات] مش

اند، و لذا محال است که کار مشروعی باشد ولی آنها آنرا انجام نداده باشند، و  پایبند بوده
از طریق عمل به آن ثواب و تقرب نجسته باشند. چه فهمیده است کسی که در کارها و 
ترك کارها و در فهم و عمل از سلف پیروي کند و چنین شخصی چقدر در معرض 

 باشد. موفقیت در کارهایش می خیر و تقرب بوده و شایسته



 

 

 

 

 

 فصل ششم





 

 
 گوید:  می 10مولف در ص 

برش جيوز عليه ما جيوز عىل غريه من البرش من حصول  فإننا نعتقد أنَّه  (اما هو 

 األعراض واألمراض التي ال توجب النقص والتنفري. 

 كامل قال صاحب العقيدة: 

 وجـــائز يف حقهــــم مـــن عــــرض 
 

ـــرض)  ـــف امل ـــص كخفي ـــري نق  بغ
 

 کند:  چنین ترجمه می 46و مترجم در صفحه 
) ما اعتقاد داریم که ایشان بشر هستند و آنچه ي حضرت رسول ( اما درباره

براي سایر بشر از قبیل بیمار شدن و عوارضی دیگر که موجود است، براي ایشان 

دهد به شرط اینکه موجب نقص و تنفر مردم نباشد، همچنانکه صاحب  هم رخ می

 عقیده گفته است: 

ـــرض ـــن ع ـــم م ـــائز يف حقه  وج
 

 بغــــري نقــــص كخفيــــف املــــرض 
 

مبران حدوث عوارض درست است به شرط اینکه موجب نقص نگردد براي پیغ

 مانند بیماریهاي سبک که مورد تنفر نیستند. 

) جز گرفتار صتان گفته که: پیامبر ( : چه کالم بدي که مولف عقیدهگویم می
شود و [چنین مؤلفی] چه مقتداي بدي است براي اقتدا. شما به  بیماري سبک نمی

کنید و ما پیرو پیامبر محبوبمان هستیم، شما این مولف  اقتداء میهاي این شخص  گفته
) را تصدیق صکنید و ما اقوال پیامبر محبوبمان حضرت ( تان را تصدیق می عقیده

کنیم، پس واي بر شما با این تبعیت، و خوش به حال ما به خاطر پیروي از محمد  می
 ) و اصحاب او. ص(

) رفتم که به شدت تب کرده صزد رسول خدا (گوید: ن ) میعبداهللا بن مسعود (
آري، تب من به «اي، حضرت فرمودند:  بود، گفتم: اي رسول خدا! تو به شدت تب کرده

این حدیث را بخاري در صحیحش، کتاب المرضی ». ي تب دو نفر از شماست اندازه
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ن ي [ای گوید: (در صدر ترجمه می» فتح الباري«) روایت کرده. و حافظ در 10/111(
و ابن ماجه آنرا روایت، و ترمذي » الکبري«شخص] حدیثی است که دارمی و نسائی در 

اند و همه آنرا از طریق عاصم بن بهدله از  و ابن حبان و حاکم آنرا صحیح شمرده
اند که گفت: گفتم: اي رسول خدا!  مصعب بن سعد از ابی وقاص از پدرش روایت کرده

پیامبران، سپس به «شوند؟! فرمودند:  گرفتار می کدام یک از مردم به بالي شدیدتري
شود ....) پایان کالم حافظ  ي دین [و ایمانش] مبتال می ترتیب برتري: هر کس به اندازه

 ابن حجر. 
کنید که  ایم، و شما از کسی پیروي می ) گرفتهصاعتقاد ما این است که از پیامبر (

 پردازد.  ) به مخالفت میصرسول اکرم (اش با  کند و با عقیده عقیده برایتان تدوین می
گوید: (هیچ کسی را  اند می ) در روایتی که بخاري و مسلم روایت کردهكعایشه (

 ) شدیدتر باشد). صاش از حضرت محمد ( ندیدیم که بیماري
ي  ) شده، غلو و مبالغهصآنچه که باعث مخالفت آشکار مولف با قول پیامبر (

 باشد. ممنوع می
گوید: (باید بدانیم که پیامبران بشر بوده و  ) در شرح مسلم می:قاضی عیاض (

شود بر بدن  رسد و آنچه بر اجسام سایر انسانها عارض می محنتهاي دنیایی به آنها نیز می
شود تا یقیین حاصل شود که آنان نیز مخلوق و مربوب هستند، و  آنها نیز عارض می

شود، و شیطان نتوانند به این وسیله ها ن ظهور معجزات توسط آنان باعث فریب بعضی
 امر را بر مردم مشتبه سازد، همچنانکه بر نصاري و غیره مشتبه ساخته است). 

 گوید:  می 31مولف در ص 
(األدعياء واملتطفلون عىل بساط احلقيقة كثريون، واحلقيقة بريئة منهم، وال تعرتف هلم بصحة 

سلمني بكثري من هؤالء، يعكرون صفو األمة نسبتهم إليها]، ثم قال: [ولقد بلينا معرش امل

ويفرقون بني اجلامعات ....]، ثم قال: [ويدخلون إىل تصحيح مفاهيم اإلسالم من باب 

  العقوق).
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وار و  مدعیانی هستند بچهکند:  چنین ترجمه می 71و  70و مترجم در صفحات 

اند و حقیقت  زنند ولی بویی از آن نبرده مانند اطفال دم از بساط حق و حقیقت می

اند و قبول ندارند که آندسته به حقیقت و واقعیت نسبت  خود را از آنها مبرا دانسته

 داده شوند .... 

یم، که ا آور دچار شده این افراد نابخرد تأسف زما ملت مسلمان به بسیاري ا

 اندازند....  اند و بین ملت تفرقه می ر ساختهدصفوت اسالم را مک

 کنند.....  از راه تصحیح مفاهیم غلط اندازي می

این سرزمین سعودي از زمانی که حجاز مرکز آن شده تحت لواي حکمی : گویم می
 کرد و مردمان تمامی نواحی آن متحد بودند، بدعتی واحد در عقیده روزگار سپري می

ي واحد  شد، همه بر یک کلمه رنجانید و عصیان و کفران دامنگیرشان نمی آنان را نمی
بودند [= یکی بودند] و جماعت واحدي را تشکیل داده بودند که در زندگی پاکی به سر 

برد و از چند دستگی و احزاب اقلیمی خبري نبود، همه دوستدار هم بودند، آنکس  می
نمود، و دوباره او را به سداد و  خطاکار را تصحیح می رفت خطاي که راه درست را می
گرداند، و این در حالی بود که فهمها مختلف و اجتهاد و نظر آزاد  محکم کاري بر می

بود، ولی همه در اصول متفق بوده و اختالفی بر سر اصول نداشتند، و پیرامون آن 
ه مسلمانان این سرزمین کردند، زیرا حدود اصول و وجودشان معلوم بود ک مجادله نمی

 بر آن اجماع داشته و مخالفتی وجود نداشت. 
جویی پرداختند، مسلمانان را متفرق و صفاي  تا اینکه کسانی ظهور کردند که به فتنه

وار  امت را مکدر و جماعت واحد را به جماعاتی تقسیم نمودند: چه کسانی مدعیان بچه
 هستند؟! 

اي که توحید خالص بوده و مردم این  ح عقیدهاین افراد از ممانعت از راه صحی
 سرزمین روزگارانی را با آن سپري کرده بودند، دست بر نداشتند. 

خورد، و  چسبد و تیر مولف به سوي خودش برگشت می این برچسب به ما نمی
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 ترسیدي بگویی، با عجله بر زبان راندي.  باالخره آنچه را که می
[واحد] را متفرق ساخت؟! آیا کسانی که به توحید پرسیم: چه کسی جماعت  پس می

خوانند  ) و تمسک به کتاب و سنت فرا میصو توحید عبادي و اتباع از رسول اکرم (
خواهند دوباره امت تبدیل به یک جماعت واحد یا معبودي یگانه  و با این دعوت می

که محمد خواهند امت دوباره از یک الگو پیروي کند  شود که خداوند است، و می
خواهند دلیل و حجت یکی باشد و آن قرآن و سنت است. و  باشد. و می ) میص(

خواهند امت دوباره زیر یک پرچم جمع شوند که آن، پرچم توحید باشد؟! آیا این  می
اند؟ یا کسی که به سوي اولیاء و صالحان و تعلق خاطر به  اشخاص باعث تفرقه شده

ز طرق مبتدع تصوف و استدالل به احادیث ساختگی و خواند؟ و به پیروي ا آنان فرا می
 کند؟!  دعوت می –حکایات دروغین و خوابهاي شیطانی که کتبشان مملو از آن است 

 [  Ü Û          Ú  Ù Ø× Ö Õ ÔZ  :٨١(األنعام .( 
تر به ایمنى (از  پرستان و خداپرستان)، شایسته کدام یک از این دو دسته (بت«

 ».دانید؟ مى مجازات) هستند اگر
 گوید:  می 33مولف در ص 

: كاإلمام العز بن -رضی اهللا عنهم  -(وهذه ما حققه علامء األصول من سلف هذه األمة 

 . عبدالسالم والنووی، والسيوطی، واملحيل وابن حجر) اه

 کند:  چنین ترجمه می 74و مترجم در صفحه 
گذشتگان این امت مانند بندي چیزي است که از علماي اصولی و  و این تقسیم

وطی و محلی و ابن حجر به جا مانده یبن عبدالسالم و امام نووي و عالمه س امام عز

 است. 

باشد اینکه لفظ سلف دو اطالق و استعمال  : آنچه در اینجا شایسته ذکر میگویم می
 دارد: 
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رتر اطالق عام واژه: که مراد از آن صحابه، تابعین و تبع تابعین یعنی سه نسل ب -1
به امت این معنی مورد نظر است، و » سلف«ي  ي واژه این امت است، و به هنگام اضافه

 ي گرامی منتسب هستند.  ها به این بزرگواران و مخصوصاً صحابه سلفی
و معنی این انتساب (سلفی) این است که: شخص پیرو منهج صحابه و تابعین باشد، 

خواهند به آن منتسب  کنند، و همه می زیرا همه ادعاي تبعیت از کتاب و سنت را می
شوند، و اینگونه نیست که هر چیزي که انسان قصد کند به آن هم برسد، زیرا بسیارند 

خود را به   ي فرق ضاله روند، همچنانکه همه طلب کنندگانی که به راههاي نادرست می
وافض متقدم و هاي متأخر و ر دانند، مثل: معتزله متقدم، قادیانی کتاب و سنت منتسب می

 متأخر و ..... 
بنابراین انتساب صحیح به کتاب و سنت که فارق اهل سنت و غیر اهل سنت 

باشد،  شان می باشد همان تبعیت از صحابه و پیروي از منهج آنان و رضایت به طریقه می
گردد. و  توانند ادعایی داشته باشند، و حق و باطل آشکار می و با این معیار مدعیان نمی

 ن بحث مجمل در جایی دیگر از همین کتاب به تفصیل مطرح شده است. ای
شود  ي سلف بر کسی اطالق می ي سلف: در این حالت واژه اطالق خاص واژه -2

تر باشد و با این استعمال، اطالق آن هر یک از گذشتگان  که نسبت به متکلم گذشته
. و مراد مولفان از باشد، و مقتضی مرتبه و منزلتی شرعی براي شخص نیست صحیح می

ترند،  همین اطالق است که در شأن و منزلت از سلف به معنی اول پایین» علماي سلف«
و همین استعمال بر افراد مورد نظر مولف مفاهیم در اینجا صادق است که در بین آنان 
عز بن عبدالسالم از همه متقدمتر و متوفی قرن هفتم بوده، و آخرین نفر نیز ابن حجر 

 باشد.  می هیتمی
متأخر  –در تقسیم متقدم و متأخر  –الذکر به اصطالح شوافع  و این علماي فوق

اند،  زیسته ي چهارم متقدمان می شوند، زیرا در اصطالح شوافع تا رأس سده محسوب می
اند، و لذا اطالق (سلف هذه االمه) نه به مقتضاي  و از آن به بعد متأخران ظهور کرده
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 باشد.  مقتضاي عرفی آن صحیح و دقیق نمی لغوي واژه، و نه به
 گوید:  می (حقائق تموت بالبحث)در ذیل عنوان  41مولف در ص 

كيف كانت؟ واخلالف  –سبحانه وتعالی  –(وذلک مثالً كاختالف العلامء يف روية النبي هللا 

الطويل العريض الدائر بينهم يف ذلک الباب، فمن قائل: رآه بقلبه، ومن قائل: رآه بعينه، وكل 

يورد دليله ويستنرص له بام ال طائل حتته، والذي أراه أنَّ كل ذلک عبث ال فائدة فيه، بل رضره 

 أكرب من نفعه).

 کند:  چنین ترجمه می 88و مترجم در صفحه 
 برد).  زیاد، قداست و ابهت بعضی از مسایل را از بین می(بحث   

) چگونه خداوند را رؤیت کرده است، که مبر (....... در شب معراج پیغ

گویند: او را با قلب دیده  اختالف دور و دراز در بین علماء موجود است، بعضی می

است و  گویند: رؤیت واقع نشده گویند: رؤیت عینی بوده و بعضی می و بعضی می

تراشند که ارزش ندارند و به نظر من بحث در این  هر یک براي خود دلیلهایی می

  ش باشد.تعمنفباره فائده ندارد بلکه شاید ضررش بیشتر از 
ي مولف عجیب و غریب است، و کالمش متضمن جرأت،  : این گفتهگویم می

جسارت و ایراد نقص به سلف صالح این امت است که: صحابه و تابعین را متهم کرده 
فایده است!! و بلکه به نظر مؤلف آنها در  اند که بی به اینکه در مورد چیزي بحث کرده

 شد! با اند که ضررش بیشتر از نفعش می مسایلی بحث کرده
چه کسی این تکبر و گردن کشی را به تو آموخته است؟! چه کسی تو را بر اقوال و 
مباحث صحابه قاضی قرار داده که اقوالشان را به بیهوده بودن و مباحشان را به ضرر 

 کنی؟! رساندن متهم می
ي  نسخه -) 1/148( »المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم«ابوالعباس قرطبی در 

خداوند متعال  گوید: (در گذشته و امروز در مورد جواز رؤیت می -در حلب احمدیه 
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اختالف شده است و اکثر مبتدعان قائل به عدم جواز آن در دنیا و آخرت هستند، و 
باشند.  سلف و اهل سنت قائل به جواز آن در دنیا و آخرت و وقوع رؤیت در آخرت می

را دید یا نه؟ در بین سلف و خلف ) خداوند صسپس در مورد اینکه آیا پیامبر (
اختالف است؛ عایشه، ابوهریره و گروهی از سلف مخالف آن هستند و قول مشهور از 

 اند.  ابن مسعود نیز همین بوده و جماعتی از متکلمان و محدثان بر همین رأي
) در دنیا بوده و صاي دیگر از سلف قائل به رؤیت خداوند توسط پیامبر ( و دسته

گوید:  او را به دو چشمش دیده است: ابن عباس بر این رأي بوده و می گویند می
اش را به ابراهیم و رؤیتش [در دنیا] را به  خداوند تکلم خود را به موسی و دوستی

محمد اختصاص داد. عالوه براین ابوذر، حسن، احمد بن حنبل و در روایتی از ابن 
 اند).  همه بر این رأي بوده -ایشان  بنا بر روایت قول دوم از –مسعود و ابو هریره 

طلبد و مقصود از  پیگیري دالیل این مسأله و علت اختالف در آن، وقت دیگري می
اند  باشد که گفته: سلف وارد بحثی شده نقل این کالم تنها رد قول این مؤلف جسور می

 که ضررش از نفعش بیشتر است.
گز کالمش متضمن این اتهامات داشت هر چنانچه مولف، ادب علمی و ورع دینی می

 کتابش گفته: 29بود. و همین مولف در ص  ي رسولند، نمی به بهترین نسلها که صحابه
سلف صالح  –د تا از علوم آنها ـکن د براي ما گشایش حاصل میـداونـ(چگونه خ

آري مولف خود  استفاده کنیم، در حالی که معتقد به وجود انحراف در آن باشیم) –

[فهذا قوله ذكرناه به، وحتفها وحتمل معز باظالفها ويداک أوكتا کند.  به این حقیقت اقرار می

 .1وفوک نفخ]
زیرا مولف بر علیه خود مقرر نموده که باز کردن در علوم و خرده گرفتن و نقص 

                                           
ی دقيق اين عبارت ميرس نشد. ويل معنا اين مجله چنني است: [شام خودتان سبب شديد تا ما اين رد را بـر  ترمجه -١

 شام بنويسيم]. (مرتجم).
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شوند، و در اینجا خودش بعضی از  وارد کردن بر سلف با هم در یک شخص جمع نمی
 صحابه را به بیهوده کاري و ضرر رسانی متهم کرده است. 

گوید: زیرا درِ علوم در برابر او مسدود بوده و جز در برابر کسی  بنابراین راست می
شمارد و در موارد اختالف آنان تدبر نموده و به فهم آنان  که سلف صالح را بزرگ می

 گردند.  دهد، گشوده نمی تن می
بنابراین به گواهی خود مؤلف کتاب مفاهیم به علوم صحابه متصل نیست و به اسباب 

باشد، و اگر در جایی مولف ادعاي خالف این را کرده باشد  [مورد اعتماد] مرتبط نمی
 گمانهایی بیش نیستند که براي تقویت عزم و اراده به چنین ادعاهایی چنگ زده است. 

 گوید:  را گشوده و در آن می »شاعرةحقيقة األ«عنوان  38مولف در ص 

(جيهل كثري من أبناء املسلمني مذهب األشاعرة، وال يعرفون من هم األشاعرة وال طريقتهم 

يف أمر العقيدة. وال يتورع البعض أن ينسبهم إىل الضالل أو يرميهم باملروق من الدين واإلحلاد يف 

 دة أهل السنة إلخ).صفات اهللا وهذا اجلهل بمذهب األشاعرة سبب متزق وح

 : کند چنین ترجمه می 85و مترجم در صفحه 
 مذهب اشعري چیست و اشاعره کی هستند؟ 

دانند اشاعره چه کسانی  بسیاري از مسلمانان به مذهب اشعري دانا نیستند و نمی

هستند و طریقه و عقاید حقیقی آنان چیست، لذا بعضی انصاف به خرج نداده و 

و الحاد از دین ي ورع خارج کرده و اشاعره را به گمراهی و فرار  خود را از دایره

 مایند. ن در صفات خداوند متعال متهم و منسوب می

و همین ندانستن و نشناختن علماي اشاعره موجب گردیده است که وحدت و 

 اتحاد اهل سنت از هم متالشی و قدرت و ابوهت آنها از بین برود...... 

: مذهب کالمی اشاعره که معروف بوده و موارد اختالفش با اهل سنت گویم می
کنیم تا حال اشاعره روشن  می اي از آن را بازگو معلوم و محرزاند، و در اینجا گوشه
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 گردد و التباس پیش نیاید: 
اشاعره جمع أشعري بوده و اشعري منسوب به امام ابوالحسن علی بن اسماعیل 

 260) از اجداد اوست، ابوالحسن تقریباً در سال اشعري است که ابوموسی اشعري (
 . وفات یافت.  ه 324متولد و در سال 

ادرش با یکی از بزرگان معتزلی به اسم جبائی ازدواج پدر ابوالحسن فوت کرده و م
نمود، و لذا ابوالحسن در دامان جبائی بزرگ شد تا جاییکه شاگرد خاص او شد، و به 

شود تا سن چهل سالگی  تفکر او آشنایی پیدا کرده، و مدرس مذهب وي شد، و گفته می
شود: ابوالحسن در یک  می کرد. گفته براساس مذهب معتزله [و در دفاع از آن] مناظره می

روز جمعه بر باالي یک صندلی رفته و با صداي بلند گفت: هر کس مرا شناخته که 
کنم: من فالن بن فالن  شناسد من خود را به او معرفی می هیچ، ولی هر کس مرا نمی

باشد و افعال شر  هستم، قبالً قائل به خلق قرآن بوده و معتقد بودم خدا قابل رؤیت نمی
 ام.  ق بنده است و بدانید که من از این آراء توبه کردهمخلو

و البته چیزهایی غیر این هم گفته شده که من مختصرترین آنها را بازگو کردم، و 
مقصود اینکه ابوالحسن از اعتزال توبه کرد و بعد از آن به مجلس یاران ابن کالّب رفت 

سن که پیروانش آن را به او رو ابوالح و مدت زمانی را شاگردي کرد، و مذهب میانه
هاي اعتزال رهایی  دهند در حقیقت همان مذهب کالّبی بوده که از آلودگی نسبت می

و قول به ارجاء و نفسی بودن  -به جز هفت صفت  -نیافته و از جمله: نفی صفات 
کالم [الهی] و نفی حکمت در افعال و شریعت خداوند در این مذهب به چشم 

 خورد.  می
ي آن از این  بعد از این باز به تأمل و تدبر در نصوص ادامه داد و در نتیجه ابوالحسن

مذهبش نیز توبه کرد و فی الجمله به مذهب اهل حدیث باز گشت و ما در ادامه به 
 کنیم:  نصوصی از کتب ایشان که دال بر این مطلبند، اشاره می

عد از ذکر مذهب ترین کتاب منسوب به اوست ب که موثق» مقاالت المسلمین«در  -1
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گوید: (این کل مسایلی  ) می325-1/320اهل حدیث و بر شماري مفصل عقایدشان در (
گیرند و به آن معتقدند و ما به  کنند و آن را بکار می است که [اهل حدیث] به آن امر می

 ....) گزینیم و ما توفیقنا اال باهللا  ي آنچه از اقوالشان گفتیم، قائل بوده و همان را بر می همه
گوید: (آراء و اقوال ما و دیانتمان تمسک  می» اإلبانه«و در عبارت مشهوري در  -2

ي حدیث  ) و مرویات صحابه و تابعین و ائمهصبه کتاب پروردگار و سنت پیامبرمان (
زنیم و همان چیزهایی که ابوعبداهللا احمد بن محمد بن  است، و ما به اینها چنگ می

گوییم و از مخالفان این اقوال دوري  گوید ما نیز می می -نضراهللا وجهه  –حنبل 
 گزینیم ......)  می

ولی منتسبان به ابوالحسن اشعري در باب صفات خدا، قضا و قدر بر مذهب سابق او 
که مخالف مذهب سلف صالح است، باقی ماندند. و به مذهب اخیر او که بر آن استقرار 

که بر همان مذهبی باقی ماندند که او خود از آن بازگشت نمود، و یافت، در نیامدند، بل
شود: گمراه  مذهبی است سراسر گمراهی و خروج از منهج سلف، پس چگونه گفته می

شمردن اشاعره باعث از بین بردن وحدت اهل سنت است؟! بلکه باید گفت: دفاع از 
دت اهل سنت باعث از بین رفتن وح –که مذهب باطلی است  –مذهب اشاعره 

باشد زیرا براي از بین بردن اهل سنت همین کافی است که شخصی با مذهبی دیگر  می
 وارد صفوف آنان شده و بخواهد مذهب باطل خود را با مذهب حق آنان در آمیزد. 

 گوید:  در مورد اشاعره می 38مولف در ص 
م الدين، واألشاعرة [هم الذين قال عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية [والعلامء أنصار علو«

 ».أنصار أصول الدين] الفتاو اجلزء الرابع]

 : کند چنین ترجمه می 85و مترجم در صفحه 
علما کمک «درباره آنها گفته است: » شیخ االسالم ابن تیمیه«آنها کسانی هستند که 

 .4فتاوي جلد » باشند کنندگان علوم دینی هستند و اشاعره معین اصل دین می

) آن را از عز بن 4/16شیخ االسالم این را نگفته و بلکه در طی یک فتوي (: گویم می
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گوید: (در فتاواي ابو محمد فقیه فتواي طویلی دیدم که  عبدالسالم نقل کرده و می
اي بود و آن فتوي جواب سواالتی است که از ابن  متضمن مسایل نیک و پسندیده

لبی را از ابن عبدالسالم نقل کرده و از عبدالسالم استفتاء شده است و شیخ االسالم مطا
گوید: (ولی در مورد لعنت علماي اشعري مسلک باید گفت: که  جمله نقل کرده که می

شود، زیرا هر کس  هر کس آنها را لعنت کند تعزیر شده و لعنت به او برگردانده می
ها] یاوران  گردد. و علماء [سلفی لعنت را به غیر اهل آن بفرستد، لعنت به خودش بر می

 فروع دین و اشاعره یاوران اصول دین هستند). 
گوید:  این کالم متعلق به عز بن عبدالسالم بوده و ابن تیمیه به دنبال نقل آن می

ي کسانی را که  (بنابراین ابو محمد فقیه نیز لعنت را ممنوع شمرده و براي لعنت کننده
کرده، و البته نصرت اشاعره در کنند حکم تعزیر صادر  در اصول دین او را یاري می

ي] موافقت با کتاب و سنت و حدیث و مقابله با مخالفان قرآن و سنت و  [محدوده
گفت: همانا  باشد. و به همین دلیل وجود موارد اتفاقی با سلف ابواسحاق می حدیث می

 اند).  اشاعره به خاطر انتسابشان به حنابله رونق یافته و گسترش پیدا کرده
 –ي قشیریه در بغداد  عگیري از ایشان و بزرگان همفکرش قبل از وقوع فتنهاین موض

معلوم و ظاهر است. و به همین دلیل  –که در کتب و مصنفاتشان منعکس شده 
گوید: (در گذشته حنابله و اشاعره متفق نبودند تا  می» المناقب«ابوالقاسم ابن عساکر در 

 اینکه فتنۀ ابن قشیري روي داد .....) 
شود که شیخ االسالم اشاعره را بطور مطلق یاوران دین  ه این ترتیب معلوم میب
کند، زیرا اشاعره تنها  داند، و حتی این اطالق عام توسط ابن عبدالسالم را نیز رد می نمی

در مواردي ممدوحند که موافق کتاب و سنت باشند، و به هنگام مخالفت با قرآن و 
  شوند. حدیث مورد مذمت واقع می

بنابراین اشاعره در مواردي که آراء معتزله نقض کردند، دین را یاري کردند، و این 
کار را به نیکی انجام دادند، ولی در مسایل معروف و معلوم اصول دین از قرآن و 
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ي دین را یاري کرده، و در مواردي که از قرآن  حدیث تبعیت نکردند، پس یک جنبه
 ي بزرگی دچار شدند.  ه فتنهمجید و حدیث شریف منحرف شدند، ب

پردازد، بلکه در نقل عبارات مقلدي بیش  مولف مفاهیم به بررسی نقل قولهایش نمی
نیست و لذا این کالم ابن عبدالسالم را به شیخ االسالم نسبت داده است تا این مرد مقیم 

صغار این گري بپردازد، و چه بسیارند امروزه شیوخ و  مکه به وسیله آن به ترویج اشعري
 مسلک که اهل تدبر و تقوي نبوده و منهجشان تلبیس و تزویر است، واهللا المستعان.

ان یبوح(وأگوید:  در بر شمردن اسامی علماي اشعري مسلک می 29مولف در ص 

 . »)البحر المحیط«التوحیدي صاحب 
گویم: کسی که نتواند تفاوت بین علماء را تشخیص دهد و آنها را بشناسد،  می
 نه بر تصحیح مفاهیم و تفسیر قرآن و شرح حدیث امین خواهد بود؟! چگو

طبیعی است کسی که حال و وضعش اینگونه و علومش اینچنین باشد در نسبت 
اند و چه بسا  دهد که آنرا نگفته دادن اقوال به خطا رفته، و سخنانی را به علماء نسبت می

ق بن یسار مؤلف سیره، و قول محمد بن اسحاق ابن خزیمه را به محمد بن اسحا
روایت ابونعیم فضل بن دکین را به ابونعیم احمد بن عبداهللا اصفهانی، و منقوالت محمد 
بن ادریس ابوحاتم رازي را به محمد بن ادریس شافعی، و کالم ابوداود طیالسی را به 

ین ابوداود سجستانی، و نقل ابوزرعه عراقی را به ابوزرعه رازي نسبت دهد، همچنانکه ا
 کار را کرده است. 

و در علوم لغت چه بسا که کالم ابن هشام شارح مقصوره ابن درید و یا کالم ابن 
هشام نحوي شارح الفیه را به ابن هشام مولف سیره نسبت دهد، و چه بسا کالم ابوعبید 

هاي دیگر مثل  را به اخفش -سعید بن مسعده  -را به ابوعبیده و یا کالم اخفش اوسط 
سلیمان و یا غیره نسبت دهد، و یا از ابومنصور ازهري نقل قول کند، و گمان علی بن 

باشد  می» اوضح المسالک«کند که این همان خالد ازهري است که متأخر بوده و شارح 
 و ..... 
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و در علوم قراءات چه بسا که قول و یا قرائت ابن کثیر مکی را به ابن کثیر مفسر 
، چند قرن با هم فاصله دارند، و چه بسا نقل نافع مولی نسبت دهد، در حالی که این دو

ي  ابن عمر را به نافع مدنی نسبت دهد، و یا قرائت عاصم بن ابی النجود را به منزله
 روایت ایشان از محدثان بداند. 

و در علوم فقه: چه بسا شیخ االسالم ابو العباس ابن تیمیه را با جدش ابو البرکات 
بسا کالم ابن حجر مکی را به ابن حجر عسقالنی نسبت دهد، و یا از اشتباه بگیرد، و چه 

یوسف ابن عبدالهادي نقل کرده و گمان کند از محمد بن احمد بن عبدالهادي نقل کرده، 
» البحر الرائق«و چه بسا بین هیثمی و هیتمی اشتباه کند، و یا گمان کند ابن نجیم مولف 

باشد، و چه بسا گمان کند زیلعی فقیه همان  یم» النهر الفائق«همان ابن نجیم مولف 
 باشد.  می» نصب الرایه«زیلعی مولف 

هاي مختلف علوم [اسالمی] مثال زد، و زدن  توان براي سایر رشته و همین طور می
مثالهاي زیاد در مواردي که ذکر شد براي آگاهی از این مسأله بود و ذکر مثال نباید ما را 

  از مقصود اصلی باز دارد.
نهایت عجیب است که گفته: (ابو حیان توحیدي مولف تفسیر  این کالم مولف بی

تر از این لیست بلند باالي علمایی است که بر این کتاب  و عجیب») البحر المحیط«
شود که همه کتاب را خوانده باشد  اند، و گمان می تقریظ نوشته و آن را تمجید کرده

 د]!! [ولی متوجه این اشتباهات نشده باشن
و بعضی از این تقریظ نویسان با القاب قاضی، عالمه، مورخ [!] و فقیه آراسته 

ي فقیه و بعضی عالمه،  اند و بعضی عالمه، محدث و محقق هستند و برخی عالمه شده
 فقیه و اصولی که [همین شخص] کتاب مفاهیم را اینگونه مدح کرده: 

ـــه ـــوم ل ـــق ال يق ـــق عمي ـــث دقي  بح
 

 وإهيــــامخــــبط وخلــــط وتــــدليس  
 

 بحث دقیق و عمیقی است که از خبط و خلط و تدلیس و فریب کاري بدور است.
 اند!  ها بر این کتاب چاپ نشده و تازه به خاطر تواضع از تقریظ
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اند که  چگونه این تقریظ نویسان از این خلط عجیب بین دو شخص غفلت ورزیده
زیسته و دیگري در قرون هفت و هشت هجري؟! چگونه این  یکی در قرن چهارم می

 اند؟!  عبارت از جلوي چشمان عبور نکرده و آن را تصحیح نکرده
 اند؟!  اند ولی به خلط پی نبرده یا اینکه آنرا دیده

اند. [و یا خوانده و متوجه این  ه این تقریظ نویسان کتاب را نخواندهشکی نیست ک
اند] و پی نبردن به این اشتباه توسط این گروه کثیر از علماء از دو حال  اشتباه نشده

گوییم تا خردمندان خود در مورد آن  خارج نیست: اولی را ذکر کردیم و دومی را نمی
 فکر کنند. 

البحر «داند که توحیدي کیست و مولف  هم میحتی یک طلبه در حد متوسط 
چه کسی است، پس تو نیز بدان اي مولفی که قبل از اطمینان از شناسایی این » المحیط

اي، شاید این نصیحت افساري باشد براي کنترل تکبر و یا  دو شخص به میدان آمده
 ها:  فریب خوردن از تقریظ

گوید:  ي او می ده و ذهبی دربارهتوحیدي همان علی بن محمد بن عباس بغدادي بو
باشد و در حوالی سال  گمراه و ملحد است ...... و مولف تصانیف ادبی و فلسفی می

 . به هالکت رسید.  ه 414. متولد و در حدود سال  ه335
» اإلمتاع والمؤانسه«هایش عبارتند از:  این شخص داراي تصانیفی است که چاپ شده

هاي  باطش با اخوان الصفا صحبت کرده و نیز کتابکه در این کتاب در مورد ارت
 و ... را تألیف کرده است.» مثالب الوزیرین«و » الصداقه والصدیق«، »البصائر والذخائر«

کرد، و از آراء  و مذهب این شخص نامعلوم بوده و خودش مذهبش را مخفی می
سوب دانستن آمد، و گویا خودش را توحیدي نامیده و مرادش من معتزله به شگفت می

خودش به توحید مورد ادعاي معتزله بوده که عبارت است از نفی صفات، و گفته 
شود منسوب به اسم نوعی خرما در عراق است که نامش توحید بوده و راست نیست  می

 باشد]. [خمیده می
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هاي اخوان الصفا و یا از اتباع اسماعیلیه  رسد ابوحیان توحیدي از باطنی به نظر می
ي  محض بوده و فلسفه کند که شر را در کتابهایش اقوال و آراء آنان را ذکر میبوده زی

البحر «ولی ابوحیان اندلسی مولف تفسیر  ،خالص است و دینی است غیر دین اسالم
همان اثیرالدین محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اندلسی غَرْناطی » المحیط

باشد. ابن عماد در  قوم بربر می اي از قبیلهنفزي بوده و به نفزه منسوب است که اسم 
خود، و لغوي  گوید: ([ابوحیان اندلسی]) نحوي روزگار ) می6/145» (شذرات الذهب«

 –زمانه و مفسر و محدث و مقري و مورخ و ادیب آن روزگار بوده، در مطخشاش 

. متولد شد). حافظ ابن  ه 654در آخر ماه شوال سال  -غرناطه  1ي شهري در منطقه
گوید: (ظاهري مذهب بوده، [اما] به شافعی  ) می4/304» (الدرر الکامنه«حجر در 

گوید: این شخص همچنان  را مختصر نمود و ابوالبقاء می» المنهاج«باشد و  منسوب می
سی که مذهب ظاهري در گفت: محال است ک ظاهري باقی ماند. گویم: ابوحیان می

 ذهنش رسوخ پیدا کرده از آن برگردد). پایان کالم ابن حجر.
به مصر  وفات یافت و به هنگام ورود شیخ تقی الدین ابن تیمیه   ه 745در سال 

 ابیاتی در شأن و منزلت ایشان سرود. 
 گوید: می 9و مولف در ص 

م ). واملعنى أنَّ إطراءه والتغايل فيه (جاء يف احلديث: (ال تطروين كام أطرت النصار ابن مري

والثناء عليه بام سو ذلك هو حممود، ثم قال: (نعم جيب علينا أن ال نصـفه بيشـءٍ مـن صـفات 

 الربوبية، ورحم اهللا القائل حيث قال:

 دع مــا ادعتــه النصــار يف نبــيهم  
 

 واحكم بام شئت مـدحاً فيـه واحـتكم 
 

بغري صفات الربوبية يشء من الكفر واإلرشاك بل ذلك من أعظم  فليس يف تعظيمه 

  الطاعات والقربات..) انتهى.

                                           
 باشد.  می» حضريه«ی  معنی واژه -١
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 : کند چنین ترجمه می 45و مترجم در صفحه 
(در ستایش من به » ال تطرونی کما أطرت النصاري ابن مریم«در حدیث آمده 

معنی است اندازه ستایش ارامنه نسبت به پسر مریم غلو نکنید). مفهوم آن به این 

 لی ندارد بلکه خوب هم هست ......اکمحبت و ستایش او به غیر از آن اش

م و از آن جداً پرهیز نماییم، است او را به صفات ربوبیت نستائی بله بر ما واجب

 خداوند گوینده این شعر را مورد رحمت قرار دهد که گفته است: 

ــــيهم ــــار يف نب ــــه النص ــــا ادعت   دع م
 جججج

ــئت  ــام ش ــم ب ــتكم واحك ــدحاً واح ــه م   في
 

کنند و هر چه دلت  مبرشان ادعا میغه در مورد پینترك کن آنچه را ارام

 خواهد در مدح و ثناي او حکم کن.  می

پس در هر گونه تعظیم حضرت رسول در صورتی که او را به صفات خداوندي 

د، هیچ گونه کفر و شرك رخ نخواهد داد، بلکه این تعظیم و تمجید ئیمتصف ننما

 گردد... . عت از اوست و موجب ثواب میاي نهایت اط نشانه

: اهل سنت و حدیث، بحمد اهللا و توفیقه، رسول اکرم را با آنچه که خداوند گویم می
گوییم و او را یاري و  کنند: به او ایمان آورده و به دعوتش لبیک می فرموده تعظیم می

ي امور از هدایت و سنت  دهیم، از نوري که آورده تبعیت کرده و در همه نصرت می
 نماییم.  ایشان پیروي می

دهیم  او را دوست داریم، و از آن دفاع کرده و اقوالش را نصرت می حدیث و سنت
جهت به او نسبت دهد و یا حدیث بودن آن را  دهیم کسی سخنی را بی و اجازه نمی
 ترجیح دهد. 

شناسیم و حاشا که از منزلتش  منزلتی را که خداوند براي پیامبرش قرار داده، می
ي این موارد از  بریم و در همه منزلت باالتر نمی بکاهیم و البته مثل غالت او را از این

 کنیم.  ي هدایت و دینداري بعدي پیروي می ) و ائمهنصحابه (
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ي بزرگی ایجاد کردند که به  وقتی طوایف مبتدع مثل صوفیه ظهور کردند غالت فتنه
م ي آن مردم زیادي را فریب دادند و آن فتنه عبارت بود از اظهار تعظیم رسول اکر وسیله

 با اقوال و ترك اتباع از او در کردار. 
ي اصحاب گرامی و در رأس آنان  ) و طریقهصو با این کار با امر رسول اکرم (

 خلفاي راشدین مخالفت نمودند. 
این صوفیان به حدي احادیث دروغین ساختند که نزدیک بود از حد احصاء و 

بودنشان نسبت به حدیث شمارش خارج شود، و این کار یا در اثر کمی علم و جاهل 
پدید آمد، و یا اینکه عامدانه این کار را کردند، و این احادیث ساختگی در بین مردم 
شایع و رایج شد تا جایی که سنتهاي صحیح متروك گردید، و احادیث غیر قابل قبول 

کردند که به حدیث و علوم آن  مورد پیروي قرار گرفت. این افراد خود اعتراف می
دهند و هر کس در کتب این  ارند و صحیح آن را از سقیمش تشخیص نمیآشنایی ند

 شود.  طائفه نظري بیفکند این حقیقت برایش آشکار می
هایش ضعف استدالل و تقلید خویش را اظهار نموده و نشان داد  مولف با ذکر حجت

 که ریسمان تقلید به گردن آویخته است. 
) به صورت 6/478ن را در صحیحش (مولف به حدیثی استدالل کرده که بخاري آ

روایت کرده است که روایت چنین است: در مورد من غلو نکنید  مرفوع از عمر 
آنچنانکه نصاري در مورد [عیسی] بن مریم غلو کردند، زیرا من تنها یک بنده [و عبد] 

 .1»هستم پس مرا عبداهللا و رسول اهللا بنامید
ي آنرا مخفی ساخته تا فهم صحیح  قیهمولف یک قسمت را از حدیث نقل کرده و ب

حدیث براي خواننده میسر نشود، و این نقل قول ناقص، مخل مراد است، و از باب 
) و تحریف در معنی حدیث است، زیرا جز با نقل صتحریف حدیث رسول اکرم (

                                           
برای تشبيه نيست و بلكه كاف تعليل اسـت بـه عبـارت در حديث آمده: التطرونی كام أطرت النصاری .... و كاف در (كام)  -١

 ديگر بيانگر نتيجه و پيامد غلو در تعظيم پيامربان است. 
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 –گردد. و معنی حدیث چنین است: در مدح من  ي حدیث معنی آن کامل نمی همه
اي که این تجاوز از حد شما را بسان نصاري  تجاوز نکنید به گونه ) از حدصپیامبر (

) اغراق کردند: زیرا آنها عالوه بر اینکه عیسی را ؛سازد که در مدح و تعظیم عیسی (
دانستند. معجزاتی از قبیل احیاء مردگان و شنوا کردن کر و بینا کردن کور  می» کلمه اهللا«

کرد و لذا در مورد او ادعاي الوهیت کردند. در  یدیدند که به دست عیسی ظهور م را می
) آمده که فرمودند: من در برابر ؛، فصل نود و چهارم به نقل از عیسی (»برنابا«انجیل 

ام  خورم که من از آنچه مردم درباره آسمان و هر چه بر روي زمین است سوگند می
بشر بوده و از زنی متولد کنم: زیرا من  گویند که از بشر باالترم، خود را تبرئه می می

ام و نتیجه حکم خدا هستم و مثل سایر مردم در معرض سختی و مشکالت زندگی  شده
 کنم).  می

سپس در همانجا این قول توسط نصاري رد شده: (والی و هیرودوس گفتند: اي 
دهی، انجام دهد، بنابراین  سرور ما! محال است بشر بتواند این کارهایی که تو انجام می

 گویی).  دانی که چه می خودت نمی تو
) به قومش چنین فرموده: ؛ي مائده در مورد این قول عیسی ( و خداوند در سوره

[ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬   « ª© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ ے ~  }

 À ¿ ¾          ½ ¼ » º¹     ¸ ¶     µZ  :١١٧(املائدة .( 
(به آنها گفتم:) خداوندى  ؛نگفتممن، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چیزى به آنها «

را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانى که در میان آنها بودم، 
ولى هنگامى که مرا از میانشان برگرفتى، تو خود مراقب آنها  ؛مراقب و گواهشان بودم

 ».و تو بر هر چیز، گواهى ؛بودى

 .ª© ¨ § ¦Z ] و به قومش گفت: 
 ».بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست خداوندى را«
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 ).٦(الصف:  Z) ( * +      ,   - . / 0 1   ] و فرمود: 
کتابی  ءخدا به سوي شما هستم، این در حالی است که تصدیق کننده ءمن فرستاده«

 ».باشم که قبل از من فرستاده شده (تورات) می
 گوید:  ) می105(ص » الرد علی البکري«شیخ االسالم در 

کردند، از انبیاء اطاعات کرده و توحید  ي عیسی پیروي می (اگر نصاري از فرموده
ي خداوند در دنیا و  خداوند را رعایت نموده بودند و از این طریق به سعادت نازله

و مادرش را (اله) نامیدند، شدند، ولی آنان در مورد عیسی غلو کرده و او  آخرت نائل می
از او و سایر انبیاء و صالحان استغاثه نموده و از آنها طلب کرده و آنها را شریک خدا 

دادند و پیامبر بشارت داده شده را تکذیب کردند و توراتی را که تصدیق کرده  قرار می
ه خاطر کنند و این ب بود، تحریف نمودند، و گمان کردند با این کار تعظیم او را می

 جهالت و ضاللتشان بود. 
رسید به  کردند مثل پاداشی که به آنان می اگر نصاري در همه موارد از عیسی اطاعت می

نمودند و نبوت  کردند و به عبودیتش اقرار می رسید، و اگر از عیسی اطاعت می عیسی نیز می
ابی به عیسی و کردند، در این صورت اجر و ثو بشارت داده شده توسط او را تصدیق می  

توانست آن را احصاء نماید، ولی نصاري باعث  رسید که کسی جز خداوند نمی نصاري می
) و خویشتن شدند، و این اجر و ثواب ؛از دست دادن این اجر و ثواب براي عیسی (

 براي خویشتن را با ضرر دنیا و آخرت معاوضه کردند. 

¢ £ ¤ ]فته شد: وقتی که منزلت عیسی برایشان روشن شد به آنان گ

  ´³ ² ± °¯ ® ¬  « ª © ¨ §   ¦ ¥Z 
پیش از وى نیز، فرستادگان  ؛مسیح فرزند مریم، فقط فرستاده (خدا) بود«). ٧٥(املائدة: 

(با این حال،  ؛خوردند هر دو، غذا مى ؛دیگرى بودند، مادرش، زن بسیار راستگویى بود
 ».چگونه دعوى الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟!)



   

  مفاهیم اساسی اسالم   312 

اش را پایین آورده و  کاهد و سب او بوده و درجه گفتند: این گفته از منزلت مسیح می
ي ادب به اوست و حتی گفتند: این سخن کفر و انکار حق مسیح و سلب صفات  اسائه

 باشد).  کمال ثابت او می
یعنی غلو نکنید و خواسته به » ال تطرونی«توسط عمر آمده که در حدیث روایت شده 

این طریق راه را بر وسایل غلو ببند (و امر کرده که به او عبداهللا و رسول اهللا بگوییم. پیامبر 
دهد، آیا ما نباید به آن راضی باشیم؟ و در روایات  ) خودش به این رضایت میص(

فراوانی از تعظیم خود [توسط مسلمانان] نهی کرده تا به این وسیله غلوي را که باعث باال 
باشد، جلوگیري نماید و به توصیف ایشان با صفاتی که  ي واقعی خودش می بردنش از منزله

 وگیري به عمل آورده باشد. جز شایسته خدا نیست، جل
نعم جيب علينا أن ال نصفه بيشء من صفات الربوبية. «ي مولف:  سپس در مورد این گفته

 و رحم اهللا القائل حيث قال: 

ــــيهم  ــــه النصــــار يف نب  دع مــــا ادعت
 

ــتكم  ــدحاً واح ــه م ــئت في ــام ش ــم ب   ١واحك
 

که شعر فوق را از او اي  ي این گوینده بر چیده ي کالمت را از سفره باید گفت: همه
شناسی،   نقل کردي، پس چرا اسم او را ذکر نکردي؟! تو که خودت بهتر از همه او را می

 باشد.  می» برده«او بوصیري مولف 
اي که این گمراهان از قدیم   گرفته» برده«و تو [اي مولف!] این گفته را از شارحان 

» برده«کنند، و البته عملشان هم در حول و حوش  االیام آن را در رد اهل حق ذکر می
 گوید:  ) در شرح بیت فوق می32زند. ازهري (ص  دور می

اند، ترك کن زیرا آنها  )، گفته؛(آنچه را که نصاري در مورد پیامبرشان، عیسی (
)، ما را از گفتن این ص) پسر خداست، و پیامبرش  (؛کردند که عیسی ( ادعا می

فرزند  –یعنی این غلو  »ال تطرونی كام أطرت النصاری عيسی«کالم نهی کرده و فـرموده: 

                                           
 ترمجه شده است.  ١٧٧در ص  -١
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را در مورد من نگویید و غیر آن هر چیزي از صفات کمال شایسته جالل و  –خدا بودن 
 ) را که خواستی، بگو و در اثبات فضایل او [با منکران] نبرد کن). صیامبرش (عظمت پ

یعنی تنها از گفتن (محمد فرزند خداست) پرهیز کنید و غیر آن هر چیزي از غلو و 
 شرك که خواستید، بگویید. 

شود و این مدعیان  ولی غلو و شرك نیز از فروع ادعاي فوق بوده و به آن منجر می
باشد و در رأس همه و از  اند، بنابراین هر غلوي شر و آفت می رفتار آن شدهاسالم نیز گ

 گوید:  تر این قول بوصیري است که می همه خطرناك
 لــــو ناســــبت قــــدره آياتــــه عظــــام

 

 أحيــا اســمه حــني يــدعی دارس الــرمم 
 

داشت [یکی از آیات  ) با منزلت وي مناسبت میصچنانچه آیات تعظیم پیامبر (

 گشت.  ي پوسیده زنده می بود که] با خواندن نام ایشان مرده این می
 گوید:  ) می33ابراهیم باجوري در شرح این بیت از بوصیري (ص 

) ص) با واقعیت آن پیامبر (ص(اگر آیات قرآن در بیان قدر و منزلت پیامبر (
ي پوسیده  بود با خواندن اسم او [محمد] مرده ات این میداشت یکی از آی مناسبت می

گشت، ولی آیات، متناسب با قدر و منزلت ایشان نیستند و همین هم مقصود [و  زنده می
به جا] است زیرا در حقیقت قدر و منزلت آن حضرت بزرگتر از آن چیزي است که در 

چه برسد به آیات قرآنی  آیات بیان شده و حتی از آیات قرآن خوانده شده بزرگتر است
 .1خوانده نشده)

نگاه کن که غلو بوصیري در توصیف مبالغه آمیزش به کجا کشیده شده، مطالبی 

                                           
التبصـري يف «كند امام ابن جريـر طـربی در كتـاب  ظاهراً باجوری با فحوای كالمش به وجود آياتی غري از اين قرآن اشاره می -١

نويسـيم، در  خـوانيم و يـا در مصـحف مـی گويد: (هر كس ادعا كند كه قرآنی غري از اين قرآن كه با زبان مـی یم» معامل الدين

آسامن و زمني وجود دارد و يا در قلبش به اين سخن معتقد باشد و آن را خمفی كند و يا آن را بـه زبـانش بگويـد، كـافر بـوده و 

(ص » ابطال التأويالت الخبـار الصـفات«). قاضی ابو يعلی در كتابش خونش حالل و از خدا بریء و خداوند از او مرباست

 ی خطی) اين مطلب را نقل كرده است.  ، نسخه٩-٨
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ي زمین به آن نفرین فرستاده شود،  گفته که باید از هر پستی و بلندي و هر جاي کره
دا! ) را ایفاء نکرده، خداونصکنند که حق پیامبر ( حتی خداوند را به این متهم می

دهد، خود را تبرئه  ما از این قول و قائل آن و نیز از کسی که به آن رضایت می
 کنیم. می



 

 

 خاتمه

 احلمد هللا بدءاً وانتهاءاً والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، أما بعد: 

به پایان راهی رسیدیم که از قبل تعیین کرده  »جيب أن تصححمفاهيم «در رد کتاب 

بودیم، البته هنوز مسایلی مانده که مؤلف متعرض آن شده ولی ما به آن نپرداختیم مثل 
)، خصائص و ص)، مسافرت به قصد زیارت قبر پیامبر (صجشن میالد پیامبر (

بعضی تا حد الزم صحبت ) و مباحثی از این قبیل، که ما در مورد صویژگیهاي پیامبر (
کردیم، و بعضی دیگر را رها کردیم چون در این کتاب مجالی براي بحث و بررسی 

 روایی و درایی آنها نیست.

و إين أسأل اهللا العيل القدير، العليم احلكيم، أن يبرصنا بأنفسنا، وينفع بام كتبت واهللا املسؤول 

 ىض و أن اليَكِلَنا ألنفسنا.أن يوفقنا لاللتزام بدينه وتوحيده كام حيبُّ وير

 و آخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني.
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