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 ��م اهللا ا����ن ا����م

تا دانستن اللـه سـبحانه در یکد یه توحکند] کبدان [خداوند تو را رحمت 
ه الله به خاطرآن، آنان را بـه کاست  یامبرانین پیپرستش است و آن ھمان د

باشـد.  یم ÷ن آنان نـوحیه نخستکل داشته است یبندگان خود گس یسو
عـوق و نسـر یغـوث، یچون ود، سواع،  یقومش در مورد افراد صالح یھنگام

 آنان روانه فرمود. یرا به سو یو یردند. الله تعالک یاده رویز
س یه تقـدکـاست  یسکباشد و او ھمان  یمص امبران، محمدین پیآخر

 یمردمـ یرا به سـو یست و الله وکار را درھم شکویکآن اشخاص صالح و ن
دادند  یآوردند و صدقه م  یم یردند، حج به جاک یه عبادت مکمبعوث فرمود 

ن خـود و اللـه یاز مخلوقـات را در بـ یبعض یردند ولک  یاد میار یبسو الله را 
ه ما را به الله کم یخواھ یم ھا آناز «گفتند:  یدادند و م ی، واسطه قرار میتعال
ھا عبارت بودنـد از:  ن واسطهی. ا»نندکما شفاعت  ینند تا نزد او براک یکنزد
 اران صالح.کویکن ر از آنان ازیغ یگرید و مردم † میمر، یسیه، عکمالئ

ن پدرشان یآنان مبعوث فرمود تا د یرا به سوص ، محمدیپس الله تعال
ن تقرب یه اکخبر دھد  ھا آند و به یا نماید و احیشان تجدیرا برا÷ میابراھ

 یا هکمالئ یاز آن نه برا یزیچ چیباشد و ھ یم یو اعتقاد، صرفًا حق الله تعال
، و گرنه ھا آنر یست؛ چه برسد به غیمرسل روا ن یامبریپ یمقرب و نه برا

 یروز ۀنندیه الله ھمان آفرکدادند  یم یردند و گواھک ین اقرار مکیآن مشر
ھیچکس  یست و جز ذات الله تعالین یکیاو شر یه براکگانه است یرساِن 

ند و ک یر نمیراند و امور را تدبیم یگرداند و نم یدھد و زنده نم ینم یروز
ند و یجمله فرمانبردار او ستھا آنو ھر آنچه در  ھا زمینتمام ھفت آسمان و 
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ه کنیبر ا یخواست یلیاو قرار دارند. ھرگاه دل یالیتحت تصرف و است
دادند،  یم ین گواھیبا آنان به نبرد پرداخت به اص امبریه پک ینکیمشر

َمآءِ ﴿ن: کرا تالوت  ین سخن الله تعالیپس ا قُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ
بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱلَۡ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َو�ُۡخرُِج وَ 

َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
ٱۡ�

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
ۚ َ�ُقۡل أ ُ ۚ فََسيَُقولُوَن ٱ�َّ ۡمَر

َ
َ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

 ﴾٣١ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلۡ
ا یدھد؟  یم یروز نیشما را از آسمان و زم یسکبگو: چه « .]۳۱: [یونس

ه زنده را از مرده و کت یسکم است؟ و کھا حا ھا و گوش ه بر چشمکت یسک
ند، زودا ک یر میار [جھان] را تدبکه کست کیزد و یانگ یمرده را از زنده بر م

قُل ﴿ اش: ن فرمودهیو ا ».دینک یه خواھند گفت: الله؛ بگو: پس چرا پروا نمک
 ٓ �ُض َوَمن �ِيَها

َ
ُروَن  ٨٤إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  لَِّمِن ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ َسيَُقولُوَن ِ�َّ

ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  ٨٥ َ�َٰ�ِٰت ٱلسَّ ِۚ قُۡل  ٨٦قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ َسَيُقولُوَن ِ�َّ
فََ� َ�تَُّقوَن 

َ
ءٖ  ٨٧أ ۡ�َ ِ

َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن  َوُهَو ُ�ِ�ُ  قُۡل َمۢن �َِيِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ
ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  َّ�

َ
ِۚ قُۡل فَ�  .]۸۹-۸۴[المؤمنون:  ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ه کست؟ زودا کیه در آن است، از آن کس کن و ھرید زمیدان یبگو: اگر م«
 یھا آند؟ بگو: پروردگار آسمیریگ یا پند نمیند از آِن الله است، بگو: آیگو یم

از آِن الله است.  ھا اینند: یگو یه مکست؟ زودا کیم یھفتگانه و عرش عظ
ست؟ و کیز به دست یوت ھمه چکد ملیدان ید؟ بگو: اگر مینک یبگو: پروا نم

ه کامان داد؟ زودا  یسکتوان به  یدھد و در برابر او نم یه امان مکست کی
و  ».د؟یشو یم ب دادهیاز آِن الله است. بگو: پس چگونه فر ھا اینند: یگو یم
 .ھا اینعالوه بر  یگریات دیآ

ن یـن اقـرار داشـتند و [بـدان] ایـبه ا ھا آنه کت محقق گشت یھرگاه برا
خوانـد  یش فـرا میه رسول الله آنان را به سـوک یدیرا در توح ھا آن[اقرار]، 
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دنـد ھمـان یارش مبـادرت ورزکه به انکرا  یدیه] توحکرد و [بدان کداخل ن
نامنــد،  ین زمــان مــا آن را اعتقــاد مکیه مشــرکــد در عبــادت اســت یــتوح

 خوانند. یه آنان شب و روز الله را فرا مکھمچنان
به الله  ھا آن یکیو نزد یستگیه را به خاطر شاکمالئ ھا آنگر از ید یا عده

 یار و صالحکوکیا مرد نیزند، یآنان به شفاعت برخ یردند تا براک یپرستش م
ه ک یدان یردند و مک یرا پرستش م »یسیع«مانند  یامبریا پی »الت«مانند 

خالص  یرا برا ھا آند و یجنگ ھا آنبا  کن شریل ایبه دلص رسول الله
 یه الله تعالکرد ھمانطور کدعوت  یالله تعال یردن عبادت، تنھا براک

ِ فََ� ﴿ د:یفرما یم نَّ ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ
َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ ْ َمَع ٱ�َّ و «. ]۱۸جن: ال[ ﴾١٨تَۡدُعوا
را [به پرستش] ھیچکس ھمه مسجدھا خاص الله است پس در جنب الله 

ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ﴿ د:یفرما یه مکو ھمچنان .»مخوان � َوٱ�َّ َ�ُۥ َدۡعَوةُ ٱۡ�َّقِ
ءٍ  ن او راست و یفراخواندن راست«. ]۱۴رعد: ال[ ﴾َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم �َِ�ۡ

چگونه یپرستند] به آنان ھ یم خوانند[و یاو م یان] به جاکه [مشرک یسانک
ل با ین دلیبه اص ه رسول اللهک. بر تو روشن است »دھند ینم یپاسخ

نذرھا و عبادتھا در انواع  ۀه تمام دعاھا و ذبحھا و جملکار نمود یکپ ھا آن
را  ھا آنت، ید ربوبیه اقرار آنان به توحک یالله باشد و دانست یمختلفشان برا

آوردند و  یاء رویا اولیامبران و یه، پکمالئ یرد، ھرچند به سوکوارد اسالم ن
ن ھمان یه اکالله شدند  یآنان در طلب شفاعت و تقرب به سو ۀلیبه وس

ه ک یشد. دانست ھایشان مالو  ھا خونه موجب حالل شدن کبود  یزیچ
ش فرا خواندند و یامبران مردم را به سویه پکاست  یزید ھمان چیوحت

ال إله « ید معنین نوع توحیبرتافتند و ا یان از اقرار و اعتراف به آن روکمشر

ن امور یه به خاطر اکاست  یسک ھا آندر نزد  »إاله«ن یاست. بنابرا »إال اهللا
، قبر یامبر، ولیپ یکا یه کمالئ یکند خواه ک یشود، فرق نم یدر نظر گرفته م
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 ۀنندکر یرساِن تدب یروز ۀنندیآفر »إله«جن باشد. مقصودشان از  یکا یو 

 »اهللا« ر امور] تنھا از آِن یه آن [تدبکدانستند  یم ھا آنرا، یامور نبوده است ز

ه کبود،  یھمان مفھوم »إله«ه قبًال اشاره شد، مرادشان از کاست. ھمانطور 

آمد و  ھا آن یبه سوص امبرید و آقاد دارند. پیسن زمان ما از لفظ کیمشر

 ،»ال إله إال اهللا«ه آن عبارت بود از کرد کد دعوت یتوح  ۀلمکآنان را به 

ش ین، معنایو مراد از ا »ست مگر اللهیمستحق پرستش ن یچ معبودیھ«
ص امبریه مقصود پکدانستند  یافران جاھل مکباشد نه مجرد لفظ آن و  یم
افر شدن نسبت به کاز متعلقات است و  یدانستن الله تعال گانهیراستن و یپ

جستن از آن.  یرد و تبریگ یه مورد پرستش قرار مکر از او یھر آنچه غ

َجَعَل ﴿ د: ال إله إال الله؛ گفتند:ییامبر به آنان فرمود: بگویه پک یھنگام
َ
أ

ٌء ُعَجاٞب  معبودھا را  ۀا ھمیآ«. ]۵ :ص[ ﴾٥ٱ�لَِهَة إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
ه افراد ک یافتی. و چون در»است یبین امر عجیسازد؛ ا یگانه میمعبود 

ه آن تنھا کپندارد  یه مکداند، بل یدانستند، نم یافر آن را مکار جاھل و یبس
به  یردن (بر زبان راندن) حروف آن، بدون اعتقاد قلبکعبارت است از تلفظ 

ن یا یه معناکنند ک یتصور م ھا آنمش. و اشخاص ُخبره از یمعنا و مفاھ
ست و جز الله یرسان ن یننده و روزیجز الله آفرھیچکس ه: کن است یلمه اک
افر از کِن افراد یتر ن اگر جاھلیند بنابراک یا را تدبیر و اداره نمیامور دن یسک

وجود  ین افرادیدر چن یریچ خیال إله إال الله داناتر باشند، ھ یبه معن ھا آن
و  یردکافت یدر یشناخت قلب یکردم با کندارد. ھرگاه آنچه را بر تو عرضه 

ن ﴿ د:یفرما یاش م ه در بارهک یبه الله را شناخت کرش
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقِد ٱ�ۡ  ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء ىٰٓ إِۡ�ًما �ُۡ�َ َ�َ
قائل شوند،  کش شریه براکن را یه] الله اکد ی[بدان«. ]۴۸نساء: ال[ ﴾٤٨َعِظيًما 
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بخشد و  یبخواھد مکسیکه  یه فروتر از آن است، براک یبخشد و ھرگناھ ینم
را به گردن گرفته  یمیقت گناه عظیورزد، در حق که به الله شرکس کھر

امبران از اول تا آخرشان را یه پک یرا شناخت ین الله تعالی. و چون د»است
آنچه  یافتیز دریرد و نیپذ یجز آن را نمھیچکس خته است و از یبر آن برانگ

نند از دو ک یآن سقوط م ۀن به ورطیل جھل به ایثر مردم به دلکه اکرا 
از فضل و رحمت پروردگار،  ی: اول: شادمانیگرد یده بھره مند میفا

ِ َو�ِرَۡ�َتِهِۦ فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡ�ٞ ﴿د: یفرما یه مکھمانطور   قُۡل بَِفۡضِل ٱ�َّ
ا   ید شادمانیبگو: به فضل و رحمت الله با«. ]۵۸[یونس:  ﴾٥٨َ�َۡمُعوَن ّمِمَّ

ت به یم برایعظ یز ترسی. و ن»اندوزند یم ن بھتر است از آنچهیه اکنند ک
ه بر زبانش کلمه ک یکه انسان با ک یافتیآورد، پس ھرگاه تو در یارمغان م

د، پس جھل، عذر به حساب یجھالت بگو یشود ھرچند آن را از رو یجار
را به  یه آن وکند ک یه تصور میکآورد در حال یآن را بر زبان م ید گاھیآ ینم

ژه اگر از یپنداشتند بو ین مین چنکیه مشرکند ھمانطور ک یم یکالله نزد
گاھ یستگیبا وجود شا یقوم موسرۀ دربا یآنچه الله تعال ت یاکشان حیا یو آ

َآ إَِ�ٰٗها َكَما ﴿ ه گفتند:ک ی، ھنگامیرید الھام بگیفرما یم  ﴾لَُهۡم َءالَِهةٞ ٱۡجَعل �َّ
 ییه آنان معبودھاکقرار بده چنان یما معبود یبرا یموس یا«. ]۱۳۸عراف: أل[ا

ن و یه از اکآنچه  یم و ھراس و حرص و رغبت تو برای. پس آنگاه ب»دارند
 یھا متکه از جمله حکگردد. و بدان  یاد میسازد ز یت میامثال آن رھا

د مبعوث ین توحیا یرا برا یامبریچ پیه ھکن است یو منزه ا کپروردگار پا
 یه الله تعالکاست. ھمانطور  او قرار داده یرا برا یه دشمنانکنیرده مگر اکن

ِ نَِ�ٍّ َعُدوّٗ َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا ﴿ د:یفرما یم
�لُِ�ّ ّنِ يُوِ� � َشَ�ِٰطَ� ٱۡ�ِ ِس َوٱۡ�ِ

ۖ فََذرُۡهۡم َوَما ۚ� َولَۡو شَ زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُرورٗ  َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  آَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُ
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وَن  ن یاطیامبر از شیھر پ یبرا ینسان دشمنانیو بد«. ]۱۱۲نعام: أل[ا ﴾١١٢َ�ۡفَ�ُ
ب، یظاھر فر ۀگر سخنان آراستید یبه برخ یم و بعضید آوردیپد انس و جن

ار و یبس یدانشھا ید داراین است دشمنان توحک. مم»دھند یاو و الھام میپ

ا ﴿د: یفرما یم یه الله تعالکل متعدد باشند، ھمانطور یتابھا و دالک فَلَمَّ
ْ بَِما ِعنَدهُ  آنگاه «. ]۸۳[غافر:  ﴾م ّمَِن ٱۡلعِۡلمِ َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت فَرُِحوا

ه ک یروشنگر آوردند ازآن مقدار علم یھا دهیآنان پد یامبرانشان برایه پک
گاه شد ی. ھرگاه دانست»ردندک یداشتند شادمان ت که در سِر راه حرک یو آ

ن یمکه در ک یھست یبا دشمنان ییارویر از روی، ناگزیالله تعال یبه سو
ح و اھل دانش و احتجاج ھستند، پس بر تو یو زبان آور و فص اند نشسته

 یه در دست تو به سالحک یریرا بدان حد فرا گ ین الله تعالیواجب است د
ه امام و ک یزیبرخ ینیاطیآن به مبارزه با آن ش ۀلیه به وسکل شود یتبد

ۡ�ُعَدنَّ ﴿ ن گفت:یشان خطاب به پروردگار بلند مرتبه ات چنیا یشوایپ
َ
لَُهۡم َ�

يَۡ�ٰنِِهۡم  ١٦ِصَ�َٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم 
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم وََ�ۡن �

َ
ُ�مَّ �تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �
ۡ�َ�َُهۡم َ�ِٰكرِ�َن 

َ
بر سر راه «. ]۱۷ -۱۶عراف: أل[ا ﴾١٧وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

ش و پس و راست و یه از پنم آنگاینش ین آنان [بندگان] میمکراست تو در 
شترشان را یروم و ب یشان] به سر وقتشان میشان [راستھا و چپھا چپ

و به حجتھا  یآورد یھرگاه به جانب الله رو ی. ول»افتی  یسپاسگزار نخواھ
 ن مشویم راه مده و اندوھگی، پس بر خود بیردکار الله رجوع کات آشیو آ

ۡيَ�ِٰن َ�َن ﴿ ت] یطان[در نھایرنگ شین«. ]۷۶نساء: ال[  ﴾َضعِيًفاإِنَّ َكۡيَد ٱلشَّ
ره یان چکسواد بر ھزار تن از دانشمندان آن مشر یموحد ب یک »ف استیضع

﴾ ١٧٣�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن ﴿د: یفرما یم یه الله تعالکگردد، ھمانطور  یم
پس سربازان الله در  ».روزندیشان پیه اکو سپاه ماست «. ]۱۷۳صافات: ال[
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ر و یشان در مقابله با شمشیه اکروزند ھمچنانیز پین یاحتجاج و زبان آور
ند ک یم ید را طیه راه توحکاست  یاند، تنھا محل ترس از موحد رهیزه چین

ه آن کتابش کله یبه وس یه الله تعالکست یمجھز به سالح مبارزه ن یول
مسلمانان قرار داده بر  یبرات و رحمت و بشارت یو ھدا یزیروشنگر ھر چ

دھند در قرآن  یارائه نم یلیچ دلیما منت نھاده است، پس اھل باطل ھ
سازد  یار مکاش را آش یند و نادرستک یه آن را رد مکرد وجود دا یا هیآ

تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالکھمچنان
ۡ
َوَ� يَ�

ۡحَسَن 
َ
اورند ین یچ مثلیافران] به نزد تو ھکو[«. ]۳۳فرقان: ال[ ﴾٣٣ َ�ۡفِسً�اَوأ

از مفسران  ی. بعض»میاوریت بیانتر برای] برحق و خوش بیه [جوابکمگر آن
ه اھل باطل تا روز ک یلیه بصورت عام است در مورد ھر دلین آیند: ایگو یم
 آورند. یامت میق

پاسخ به ھمـه آنچـه را  یتابش براکدر  یرا از آنچه الله تعال یو من فراز
ان یـت بیـننـد، براک یان در زمان ما در برابرمان به آن احتجـاج مـکه مشرک
 م:یدھ یم نم، پس به دو صورت مجمل و مفصل به اھل باطل پاسخک یم

ار یبس ۀدیفا ۀرندیبس گران سنگ و در برگ یارکبطور مجمل، پس آن 
 است: یند و آن قول الله تعالکشه یدر مورد آن اندکسیکه  یاست برا یادیز

نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَ�َٰب ِمۡنُه َءاَ�ٰتٞ ﴿
َ
ِٓي أ مُّ  ُهَو ٱ�َّ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر �ُّ

ُ
ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن  ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ  ا ٱ�َّ مَّ
َ
َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتنَةِ فَأ

ُ َوٱبۡتِ  ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
وِ�لِهِۦۖ َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ۡ
ه کاست  یسکاو «. ]۷[آل عمران:  ﴾َغآَء تَأ

تاب که اساس کمات است کاز آن مح یه بخشکرد کتاب را بر تو نازل ک
و در  ییفتنه جو یج دالن، براکگر متشابھات است؛ اما یباشد و بخش د یم

 یل آن را جز الله نمیه تأوکشوند، حال آن یم ر متشابھاتیگیل، پیطلب تأو

ْ�تُْم «ه فرمود: کنقل شده است ص امبریاز پ یحیث صحی. و حد»داند
َ
إَِذا َرأ
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ُ فَاْحَذُروُهمْ  يَن َس�َّ ا�َّ ِ
َّ

وئَلَِك اذل
ُ
يَن يَتَِّبُعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه فَأ ِ

َّ
ھرگاه با «. )١(»اذل

 ھا آننند ک یم یرویشبھه است پ یه از آنچه داراکد یروبه رو شد یشخص
. »دینکشان حذر یبرد. پس از ا ینام م ھا آناز  یه الله تعالکھستند  یسانک

ۡوِ�َآَء ﴿ ان به تو گفتند:کاز مشر یه ھرگاه بعضکن است یمثال آن ا
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
�

ِ َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ه کد یبدان«. ]۶۲[یونس:  ﴾٦٢ٱ�َّ
 .»شوند ین میو نه اندوھگ ستھا آنبر  یمیدوستداران الله، نه ب

 یدارا یامبران در نزد الله تعالیه پکنیا ایند: شفاعت حق است، یا بگوی
له آن ینند و به وسکان یرا بص امبریاز پ یا سخنیمقام و منزلت ھستند، 

را  یند و تو مفھوم سخنینادرستشان استدالل نما ۀدیاز عق یزیدر مورد چ
ش به آنان پاسخ ده: الله ین سخن خوی، با اینک ینم کدر اند ردهکان یه بک

وجود دارد  یژکه در قلبشان ک یسانکتابش فرموده است: ھمانا کدر  یتعال
ان یت بیند و از آنچه براک یم یریگیات متشابه را پیده، آھا آنم را وکات محیآ
د ین به توحکیه مشرکند ک یخاطر نشان م یه الله تعالکن بود یردم اک

امبران یه و پکبه مالئ شان یل وابستگیآنان به دل یردند ولک یت اقرار میربوب
 گفتند: یم هکن اعتقادشان یآورد با وجود ا یافر به حساب مکاء، یو اول

﴿ ِ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ�َّ عان ما نزد الله ینان شفیا«. ]۱۸[یونس:  ﴾َ�ٰٓ
آن را  یتواند معنا ینمھیچکس ه کار است کم و آشکمح ین امری. ا»ھستند

م یبراص الم رسول اللهکا از یاز قرآن  کمشر یه تو اکر دھد و آنچه را ییتغ
گر یھمد یالم الله تعالکه کن دارم یقی یدانم ول یش را نمی، معنایردکان یب

 یکن یند و اک یالم الله مخالفت نمکبا ص امبرینند و سخن پک یرا رد نم
الله کسیکه  ند مگرک ینم کن آن را دریکم است، لکپاسخ خوب و مستح

                                           
 متفق علیه. -١
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در  یه الله تعالکه آن را خوار نشمارد، ھمچنانکند کت یق عنایاو را توف یتعال

ٓ إِ�َّ ُذو َحّظٍ ﴿ د:یفرما ین باره میا ٮَٰها ْ َوَما يُلَقَّ وا ِيَن َصَ�ُ ٓ إِ�َّ ٱ�َّ ٮَٰها َوَما يُلَقَّ
رند. و جز دارنده سھمی یو جز بردباران آن را نپذ«. ]۳۵ت: [فصل ﴾٣٥َعِظيٖ� 

 .»ردی] آن را نپذ بزرگ [از اخالق
ن یددربارۀ  یاریاما پاسخ مفصل، ھمانا دشمنان الله اعتراضات بس

ن یآن، ا ۀدارند، از جمل یآن مردم را از آن باز م ۀلیه به وسکامبران دارند یپ
 یه گواھکم بلیستیقائل ن یکالله شر یند: ما برایگو یه مکسخنانشان 

دھد و باعث جذب  ینم یند، روزیآفر یجز ذات الله نمھیچکس ه کم یدھ یم
سود  کھمتاست و ھمانا محمد مال یگانه بیست و او یمنفعت و دفع مضرت ن

ار کما گناھ یر او؛ ولیا غی /ست چه برسد به عبدالقادر یان خود نیو ز
 ۀلیمقام و منزلت ھستند و ما به وس یالله دارااران در نزد کویکم و نیھست

ه ابتدا کاست  یزین در ھمان چیم. پاسخ ایخوان یرا به دعا م یالله تعال ھا آن
با آنان به جنگ پرداخت ص ه رسول اللهکرا  یسانکه: کنیبه آن اشاره شد ا

چ یآنان ھ یه بتھاکداشتند  یردند و اذعان مک ید اقرار میردکان یبه آنچه ب
مقام و  ۀلیتنھا تقرب به وس ھا آنه از کنند، بلکتوانند اداره  یرا نم یزیچ

رده است کان یتابش بکدر  یه الله تعالکردند و بر آنچه را کشفاعت را اداره 
نازل شده  یسانکات در باره یند: آن آیح نما اگر بگوین و آن را تشرکتالوت 

ھا  بت ار را مانندکویکن ردند، چگونه افراد صالح وک یرا عبادت مھا  بت هک
با  ھا آند؟ پاسخ یدھ یم قرارھا  بت امبران را مانندیا چگونه پید؟ یدھ یقرار م

ردند کن اعتراف ین است: ھرگاه آنان به ایم چنیردکان یتوجه به آنچه قبًال ب
 یت مختص ذات الله تعالیه تمام ربوبکنیدادند به ا یم یافران گواھکه ک

ز یردند جز درخواست شفاعت چکش قصد یاز آنچه به سو ھا آناست و 
ان عمل آنان و عمل یھرگاه خواستند م یردند ولک یرا اراده نم یگرید
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ه از کن ک یادآوریفرق قائل شوند، به آنان  یردکان یخودشان در آنچه ب
اء را پرستش یز اولین یردند و برخک یرا پرستش مھا  بت یافران گروھک

ِيَن ﴿ د:یفرما یشان م در باره یه الله تعالک یسانکردند، ک یم ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
أ

ۡقَرُب 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ه ک یسانکن یا« .]۵۷اسراء: إل[ ﴾يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة �

ترند خود به پروردگارشان تقرب  ه از ھمه مقربک یسانکخوانند،  یبه دعا م
در  یه الله تعالکخوانند  یو مادرش را به دعا مم یبن مر یسی. و ع»ندیجو یم

ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ د:یفرما ین باره میا قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  مَّ
ُهۥ  مُّ

ُ
ۖ ٱلرُُّسُل َوأ يَقةٞ ُ لَُهُم ٱ�َ�ِٰت  ِصّدِ َعاَمۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَّ�ِ ُ�َ�ِن ٱلطَّ

ۡ
�ُمَّ َ�نَا يَأ

ٰ يُۡؤفَُكوَن ٱنُظۡر  َّ�
َ
ِ َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ   ٧٥� َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ

َ
� قُۡل �

ِميُع ٱلَۡعلِيُم َوَ� َ�ۡفٗعاۚ َوٱ ُ ُهَو ٱلسَّ م جز یح بن مریمس«. ]۷۶ -۷۵: ةمائدال[ ﴾٧٦�َّ
ار یبس یآمده بودند و مادرش زن یامبرانیش از او ھم پیه پکست ین یامبریپ

ه کخوردند؛ بنگر  یگر] غذا مید یھا نابود و ھر دو [مانند انس یارکدرست
گردان یم و باز بنگر چگونه رویساز یآنان روشن م یات خود را چگونه برایآ
شما  یبرا یانیه نه زکپرستید  یرا م یزیالله چ یا به جایشوند. بگو: آ یم

ش یرا برا یتعالالم الله کن ی. و ا»داناست ی؟ و الله شنوایدارد و نه سود

َ�ٰٓ َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ ن:کان یب
َ
ُؤَ�ٓءِ إِيَّاُ�ۡم َ�نُواْ ا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ

ۖ  ٤٠َ�ۡعُبُدوَن  نَّ ْ َ�ۡعُبُدوَن ٱۡ�ِ نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَۡل َ�نُوا
َ
ْ ُسۡبَ�َٰنَك أ قَالُوا

ۡؤِمُنوَن  ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
آنان را  یه ھمگک یو روز«. ]۴۱ -۴۰[سبأ:  ﴾٤١أ

ه شما را کنان بودند یا اید: آیه گوکمحشور گرداند، سپس به مالئ
شان یر اینه آنان؛ خ ی، تو سرور ما ھستییه توکا کند: پایدند؟ گویپرست یم

 ی. و الله تعال»شترشان به آنان مؤمن بودندیدند [و] بیپرست یان را میجن

ُِذوِ� ﴿ د:یفرما یم نَت قُۡلَت لِلنَّاِس ٱ�َّ
َ
ُ َ�ٰعِيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َءأ �ۡذ قَاَل ٱ�َّ
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قُوَل َما لَيَۡس ِ� 
َ
ۡن أ

َ
ِۖ قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

ۥۚ َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  � إِن ُكنُت قُۡلُتُهۥ َ�َقۡد َعلِۡمَتُه ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ ِ�َّقٍ
َ
ۡفِ� َوَ�ٓ أ

ُٰم ٱۡلُغُيوِب  نَت َع�َّ
َ
 یه الله گفت: اکن بود یو چن«. ]۱۱۶مائدة: ال[ ﴾١١٦إِنََّك أ

ه من و مادرم را ھمچون دو إله به ک یا تو به مردم گفتیم آیبن مر یسیع
ه حد من و کرا  یزیه چکمرا نرسد  ییه توکا کد؟ گفت: پایالله بپرست یجا

ه آنچه در ک یدانست یم کش یست گفته باشم؛ اگر گفته بودم بیحق من ن
 یه داناک ییدانم؛ تو یو من آنچه در ذات توست نم یدان یذات من است م

به  یه روکرا  یسانک یه الله تعالک ی. پس به او بگو: دانست»ینھان یرازھا
به  یروه در عبادت کرا  یز اشخاصید و نینما یر میفکردند تکھا  بت یسو
ار نموده یکبا آنان پص شمارد و رسول الله یافر مکنند ک ین میصالح یسو

م یدھ یم یما گواھ یردند، ولک یافران از آنان درخواست مکاست. اگر گفت: 
د و جز از او ینما یان است و امور جھان را اداره میسود و ز که تنھا الله مالک

 یین امور توانایاز ا یزیبر چاران صالح کویکم و نینک یدرخواست نم یسکاز 
ما به  یه در نزد الله براکنید ایم به امیآور یم یرو ھا آنبه  یندارند ول

 زند.یشفاعت برخ
ن سخن یگرند و این ھمدیگفتند ع یافران مکن سخن به آنچه یپاسخ: ا

ۡوِ�َآَء ﴿ ن:کش تالوت یرا برا یالله تعال
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ َما َ�ۡعُبُدُهۡم َوٱ�َّ

ِ ُزۡلَ�ٰٓ  را به  یاو سروران یه به جاک یسانکو «. ]۳زمر: ال[ ﴾إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ
ه کم یپرست ین نمیا یشوند] آنان را جز برا یم یرند [و مدعیگ یپرستش م

َو�َُقولُوَن ﴿: یگر الله تعالی. و قول د»گردانند یکبه الله نزد یما را با تقرب
 ِ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ�َّ عان ما نزد ینان شفیند: ایگو یو م« .]۱۸[یونس:  ﴾َ�ٰٓ

شان از ھمه بزرگتر یھا ان شبھهین سه شبھه در میه اک. بدان »الله ھستند
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ان فرموده است و یتابش آن را بکدر  یه الله تعالک یافتیاست، ھرگاه در
ست. اگر گفت: یآن ن یبه آسان یزیچ چی، ھیردک کار خوب آن را دریبس

ر یآنان، [غ یبه سو یآور ین روینم و اک یرا پرستش نم یمن جز الله تعال
ن اقرار یست. پس به او بگو: تو به ایاو] و به دعا خواندنشان پرستش ن

رده است؟ اگر کاخالص در عبادتش را بر تو واجب  یه الله تعالک ینک یم
ده یبر تو واجب گردان یه الله تعالکرا  یزین چی. پس به او بگو: ایگفت: آر
الله  یه عبارت است از اخالص در عبادت براکن کم مشخص یاست برا

داند و نه  یعبادت را م یه او نه معنیکباشد در حال یه حق او بر تو مک، یتعال
 یح بده. الله تعالیش توضینگونه براین صورت تو آن را ایانواع آن را. در ا

ْ َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� ﴿ د:یفرما یم ۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٱۡدُعوا  ﴾٥٥ وَُخۡفيًَة
ه او از حد کد یبخوان یو پنھان یپروردگارتان را به زار«. ]۵۵عراف: أل[ا

گاه ین شی. ھرگاه به ا»درگذرندگان را دوست ندارد پس به او  یردکوه او را آ
. ید آریه عبادت است؟ ناچار است بگوالل ین دعا برایه اک یافتیا دریبگو: آ

ه آن عبادت است و ک یدعا مغز عبادت است، پس به او بگو: ھرگاه اقرار دار
از ین راز و نی، سپس در ایا م و طمع، شب و روز فرا خواندهیرا با ب یالله تعال

 یا در عبادت الله تعالیآ یا ر از او را فرا خواندهیغ یگریا شخص دی یامبریپ
د: یه بگوکر است ی؟ ناگزیا قرار داده یکش شریر از او را برایغ یگریس دک

فََصّلِ ﴿ ه:ک یردکعمل  ین سخن الله تعالی، سپس به او بگو: ھرگاه به ایآر
 »نک یپروردگارت نماز بگذار و قربان یپس برا«. ]۲کوثر: ال[ ﴾٢لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر 

ن عبادت یا ای، آیردک یش قربانیو برا یردکاطاعت  یو از فرمان الله تعال
 یامبری، پیمخلوق ی، پس به او بگو: اگر براید: آریه بگوکاست؟ ناچار است 

س ک، ین عبادِت الله تعالیا در ای، آینک یقربان ھا آنر یا غی یجن یکا ی
ند و که اقرارکر است ی؟ ناگزیا قرار داده یکش شریر از او برایغ یگرید
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شان قرآن نازل شد، یادربارۀ  هک ینکیمشرن به او بگو: ی، و ھمچنید آریبگو
ه کردند؟ ناچار است کر آن را عبادت یه و افراد صالح و الت و غکا مالئیآ

و پناه بردن  یآنان جز در دعا، قربان یا عبادتشان برای، به او بگو: آید: آریبگو
ه کن داشتند یاقرار به ا ھا آنبود؟ و گرنه  یگریز دی، در چھا اینو مانند 

ه الله ھمان کنیقرار دارند و ا یو یالیر استیند و در زیبندگان او یھمگ
 ھا آنن خواندن و پناه بردن یکند، لک یر میه امور جھان را تدبکاست  یسک

ن پرواضح یشان به خاطر مقام و منزلت و طلب شفاعتشان بود و ایا یبه سو
 است.

 یو از آن رو ینک یرا رد مص ا شفاعت رسول اللهیاگر گفت: آ
ص ه اوکتابم بل یبرنم ینم و از آن روک یار نمک؟ بگو: آن را انیگردان یم

تمام  یم ولیدواریاست و به شفاعت او ام عۀمقبول الشفا ۀنندکشفاعت 

َ�َٰعُة ﴿د: یفرما یم یه الله تعالکشفاعت از آِن الله است ھمانطور  ِ ٱلشَّ َّ قُل ّ�ِ
. و صورت »از آِن الله است یتمامبگو:  شفاعت به «. ]۴۴زمر: ال[﴾ َ�ِيٗعا

ِي ﴿ د:یفرما یه مکھمانطور  یرد مگر بعد از اذِن الله تعالیگ ینم َمن َذا ٱ�َّ
ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِه ه در نزد او جز به اذن او به کت یسک«. ]۲۵۵بقرة: ال[ ﴾�َۡشَفُع ِعنَدهُ

در  یه الله تعالکنیند مگر اک یشفاعت نم ی. و در مورد احد»زدیشفاعت برخ

َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ د:یفرما یمأ ه اللهکمورد آن اجازه دھد. ھمانگونه 
کسیکه  ینند مگر براک یه] شفاعت نمک[مالئ و« .]۲۸نبیاء: أل[ا ﴾ٱۡرتََ�ٰ 

شود مگر  ینم یو منزه، راض ک. و پروردگار پا»[خداوند] از او خشنود باشد

َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم ﴿د: یفرما یم یتعال یه بارکد، چنانیدر مورد اھل توح
ند، یر از اسالم برگزیغ ینیس دکو ھر«. ]۸۵عمران:  [آل ﴾ُ�ۡقَبَل ِمۡنهُ ا فَلَن دِينٗ 

 .»شود یرفته نمیھرگز از او پذ



 پرستیو پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاکشف    ١٤

 

افت یاست و شفاعت تحقق نخواھد  یه تمام شفاعت از آِن الله تعالکحال 
شـفاعت  یاحـد یامبر بـرایـر پیـو نه غص امبریمگر بعد از اذن او، و نه پ

دھـد مگـر  یاجازه ندھد و الله سبحانه اجازه نم یه الله تعالکنینند تا اک ینم
ه تمام شفاعت ازآِن اللـه کشود  یار مکن)، بر تو آشید (موحدیاھل توح یبرا
م: پروردگارا! مرا یگو یم و مینما یباشد، پس آن را از او درخواست م یم یتعال
غ مـدار)، پرودگـارا! یب مگردان (شفاعت او را از من درینص یشفاعت او باز 

 ن دعاھا.یمن گردان؛ و مانند ا یشفاعتش را روز
به او  یشفاعت عطا شده و من از آنچه الله تعالص امبریو اگر گفت: به پ

به او شفاعت  یه: الله تعالکن است ینم؛ پاسخ اک یداده است درخواست م

فََ� تَۡدُعواْ َمَع ﴿ د:یفرما یم هکرا از آن باز داشته است: چرا عطا فرموده و تو 
َحٗدا

َ
ِ أ را [به پرستش] ھیچکس  پس در جنب الله«. ]۱۸جن: ال[ ﴾ٱ�َّ

 ».مخوان
امبرش در مورد تو شفاعت یه پک یخوان یرا به دعا م یپس ھرگاه الله تعال

َحـٗدافََ� ﴿ د:یـفرما یه مکن ک یروین سخن او پیند، از اک
َ
ِ أ  ﴾تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ

ز داده شـده یـامبره نیر پین) شفاعت به غین (ھمچنیگذشته از ا .]۱۸جـن: ال[
نند، باز ک یاء ھم شفاعت میه، نوزادان و اولکه مالئکن است یقت ایاست، حق

درخواست  ھا آنشان شفاعت داده است و من از یبه ا یالله تعال ییگو یھم م
آن  یه الله تعالک یا آورده ین رویبه پرستش صالح یگفتن را ینم، اگر اک یم

تـو باطـل اسـت  ۀن گفتیر، اینخ یان فرموده است و اگر گفتیتابش بکرا در 
ه الله به او عطـا فرمـوده کبه او شفاعت داده استو من آنچه را  یه الله تعالک

 نم.ک یاست درخواست م
ن یکدھم، لـ یالله قرار نمـ یبرا یکیچ شریچ وجه، ھید: من به ھیاگر بگو

ست. در پاسخش بگو: اگر تو بـه ین کن شریآوردن و پناه بردن به صالح یرو
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حرام بودن زنا و بزرگتر  یرا ماورا کم شریتحر یه الله تعالک ین اذعان داریا
 یرا نمـ کشـر یه الله تعالک ینک ین اعتراف میآورد و به ا یاز آن بحساب م
ان یـن و بک یده است معرفیسبحانه حرام گردانه الله کرا  کیبخشد؛ آن شر

 ست؟یند، چک یه الله از آن صرف نظر نمکرا  یزین چک
 ست؟یه چکداند  یند و نمک ینم که او آن را درکقت آن است یحق

در  یدار یبـاز مـ کشـر یشتن را از آلـودگیپس به او بگو: تو چگونه خو
رده کـ] را بر تو حرام کن [شریا ی؟ چگونه الله تعالیشناس یه آن را نمیکحال
 ینـک یتو از آن سؤال نم یند، ولک یه از آن گذشت نمکان فرموده است یو ب

را حـرام  کشـر یه اللـه تعـالکـ یپندار یم ای؟ آیآن را بشناس یخواھ یو نم
: پرستش بتھاست کد: شریند؟ اگر بگوک یان نمیما ب یآن را برا یند ولک یم

ا یـست؟ آیچ یبت پرست یبگو: مفھوم و معنام. به او یپرست یرا نمھا  بت و ما
را بـه دعـا ھا  سـنگ ه آن چوبھـا وکده بودند ین عقیآنان بر ا ینک یگمان م

ه کـنند؟ ک یر میدادند و امور را تدب یم یدند و روزیآفر یخواندند چون م یم
 ند.ک یب میذکن پندار را تیقرآن ا

ر یا غیقبر  یکبر  یی، بنای، سنگیدرخت یبه سو یه روکد: آنان یاگر بگو
ردنـد، ک یو ذبـح مـ یش قربانیخواندند و برا یردند، و آن را به دعا مک یآن م

ت کگرداند و الله به بر یو مقرب م یکنزدأ الله یگفتند: آن ما را به سو یم
ش را بـه مـا یخـو ھای نعمتت او کا به بریند ک یان را از ما دور میاو ضرر و ز

 دارد. یم یارزان
و ھا  سنگ نیرد شما در نزد اکن مانند ھمان عملیو ا یگفتبگو: راست 

ن یان است ایه عک، آنچه اند ردهکر آن بنا یقبرھا و غ یه بر روکاست  ینکاما
ه کشود  ین به او گفته میاست، ھمچن یشان ھمان بت پرستیا یارھاک

ن یا مقصودت ایباشد، آ یمھا  بت ، پرستشکه: شرکن سخن یمنظور تو از ا
ن و ین مورد منحصر است و متوسل شدن به صالحیتنھا در ا کشره کاست 
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تابش کدر  یه الله تعالکشود؟ آنچه  یشان در آن داخل نمیبه دعا خواندن ا
ا ی؛ یسیا عیه که مالئکس را که آن کند چنانک ین را رد میرده است اکان یب

 یم برایریشمارد پس ناگز یافر مکش سازد، ین را قبله گاه خویصالح
از  یاحد یه در پرستش الله تعالکس که ھرکنم کح یدن تو تصریفھم

ان یه در قرآن بکاست  کین ھمان شریقرار دھد، ا یکاو شر ین را برایصالح
د: من یاست اگر بگو ین است، باعث شگفتیشده است و اصل مسئله ھم

قرار دادن  یکدھم. لذا به او بگو: پس شر یقرار نم یکیچ شریالله ھ یبرا
ن، اگر گفت: آن کر ین و تفسییم تبیله چگونه است؟ آن را براال یبرا

م یست؟ آن را برایچھا  بت و مفھوم پرستش یباشد؛ بگو: معنھا  بت پرستش
نم. پس بگو: ک یتا را پرستش نمیکر نما؛ اگر گفت: من جز پروردگار یتفس
د؟ اگر یح دھیم توضیست؟ آن را برایچ ییبه تنھا یپرستش الله تعال یمعن
رد، پس مراد حاصل کر یان فرموده است تفسیه قرآن بکرا بدانگونه  آن

 یه او از آن بکاست  یزیچ یاگر آن را ندانست، چگونه مدع یشود ول یم
را در  یارکآش یھا هیرد آکر یش تفسیر معنایاطالع است و اگر آن را در غ

ن زمان یه در اکھا  بت و پرستش یبه الله تعال یورز کشر یح معنایتوض
رده ام و پرستش الله به کان یش بیدھند، برا یدرست مانند آن را انجام م

ه بر ما کاست  یزیآن فرض نشود، ھمان چ یبرا یکیه شرک یبطور ییتایک
ه در گذشته کنند، ھمچنانک یداد م یانگارند و در مورد آن داد و ب یناپسند م

َجَعَل ﴿ دند و گفتند:یشکاد یز فریبرادرانشان ن
َ
ٱ�لَِهَة إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا أ

ٌء ُعَجاٞب  ن یسازد؛ ا یگانه میمعبودھا را معبود  ۀا ھمیآ« .]۵ :[ص ﴾٥لََ�ۡ
 . »است یبیامر عج

به خاطر خواندن انبیا و فرشتگان الھی کافر  ھا آنممکن است بگوید که 
گفتند فرشتگان، دخترھای  به خاطر آن بود که می ھا آننشدند، بلکه کفر 
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گوییم که عبد القادر [یا فالن امام یا امامزاده]، پسر  خدا ھستند؛ و ما ھم نمی
 خداست.

پاسخ او این است که نسبت دادِن فرزند به خداوند متعال، کفِر 
 سوره اخالص فرموده است: ۲و  ۱ی است، چرا که در آیات ھا آنجداگ

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ �َّ  .﴾٢ لصَّ

 »]که ھمه نیازمند او ھستند[ نیاز بیگانه .خدای یخدای  اوست :بگو«
نیازی  مانند او نیست. منظور از صمد، بیھیچکس ی است که ھا آنو یگ

ھاست. پس ھر کس که در این مورد تردید کند، کفر  در احتیاجات و خواسته
خوِد سوره شک نداشته باشد. پروردگار متعال  ورزیده است، حتی اگر درباره

 فرماید: سوره مومنون می ۹۱در آیه 

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ �َّ  .﴾...هٍ إَِ�ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن �َّ
 ...».ستیگر] نیرده و با او معبودی [دکار نیخدا فرزندی اخت«

باید تمایز گذاشت، آمیز  بنابر آنچه که گفته شد، بین این دو نوع باور کفر
انعام  ۀسور ۱۰۰ی به حساب آورد، چرا که در آیه ھا آنو ھر یک را کفِر جداگ

 خوانیم: می

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا َّ�ِ  ٓ �َ ْ  وََخلََقُهۡمۖ  نَّ �ِۡ ٱ ءَ ُ�َ  ﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  تِۢ َوَ�َ�ٰ  بَنِ�َ  ۥَ�ُ  وََخَرقُوا
رده کرا خلق  ھا آنه خدا کنیانی از جن قرار دادند با ایکو برای خدا شر«

 ».دندیچ دانشی پسران و دخترانی تراشیھ است و برای او بی
 پس باید بین این دو نوع، تفاوت بگذاری

دلیل دیگر بر این گفته، آن است که کسانی که به وسیله خواندن [و 
دانستند، ھر چند که  شفیع قرار دادن] الت، کافر شدند، او را پسر خدا نمی

ھا کافر  درستکاری بود. حتی کسانی که به خاطر پرستش جنفرد صالح و 
 دانستند. را فرزندان خدا نمی ھا آنگردیدند، 
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اھل سنت، در بخش  ۀبه ھمین صورت، تمام علمای مذاھب چھارگان
مسلمانی گمان کند که ھرگاه  اند که ، بر این تصریح نموده»بیان حکم مرتد«

میان  ھا آنخداوند، صاحب فرزند است، مرتد و از دین خارج شده است. و 
اند. و این موضوع، در نھایت شفافیت بیان  این دو نوع کفر تفاوت قایل شده

 شده است.
 سوره یونس را بخواند که: ۶۲اما اگر آیه 

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  مۡ هِ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

گاه باش« ن یمی است و نه آنان اندوھگیه بر دوستان خدا نه بکد یآ
 ».شوند می

را نباید پرستش کرد. ما ھم  ھا آنبگو: بلی، این سخِن حقی است، اما 
را در کنار خدا عبادت نمود؛ ولی واجب است که  ھا آنگوییم نباید  فقط می

را دوست بداری و از ایشان پیروی کنی و به کرامت و بزرگواریشان  ھا آن
معترف باشی؛ چرا که فقط گمراھان و بدعتگذاران ھستند که منکر 

ھای اولیاء [و بندگان صالح] پروردگار ھستند. دین خدا، میان این دو  کرامت
گروه قرار گرفته، و ھدایتی است در وسط دو گمراھی، و راِه حق است در 

 ِن دو راه باطل.بی
نامند، ھمان  یان زمان ما، اعتقاد مکه مشرکآنچه را  یافتیه درکھرگاه 

به خاطر آن با ص امبریآن نازل شده است. و پدربارۀ  ه قرآنکاست  کیشر
 د. یمردم جنگ

گاه باش و بدان  مردم زمان  کفتر از شریان خفینیشیپ که شرکپس آ
ه و کدند و مالئیورز ینم کان شرینیشیه: پکنیل: نخست ایماست. به دو دل

در  ی، ولیش و فراخیخواندند مگر در آسا یرا به ھمراه الله نمھا  بت اء ویاول
خواندند ھمانطور  یرا فرا م أمخلصانه، تنھا الله ید و گرفتاریھنگام شدا
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ُّ ِ� ٱۡ�َۡحرِ َضلَّ َمن تَۡدُعونَ ﴿ د:یفرما یم یه الله تعالک ُ�ُم ٱل�ُّ ٓ  �ذَا َمسَّ إِ�َّ
�َ�ُٰن َكُفوًرا  ۡعرَۡضُتۡمۚ َوَ�َن ٱۡ�ِ

َ
ِ أ ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ� ٱۡلَ�ّ و «. ]۶۷سراء: إل[ا ﴾٦٧إِيَّاهُۖ فَلَمَّ

د [و به ناحق یخوان یش میبه دعاھرچه  رتان شود،یدامنگ ییا بالیچون در در
 کیگردد، آنگاه چون شما را برھاند و به خش ید مید] جز او ناپدیپرست یم

 د:یفرما یز می. ن»د و انسان ناسپاس استیگردان یبرم یبرساند [از او] رو

ِ تَۡدُعوَن قُۡل ﴿ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
اَعُة أ َ�ۡتُ�ُم ٱلسَّ

َ
ۡو �

َ
ِ أ تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ٱ�َّ

َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
أ

هِ إِن َشآَء بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�يَۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡ  ٤٠إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
ا ی ید اگر عذاب الھیشیندیبگو: ب«. ]۴۱ -۴۰نعام: أل[ا ﴾٤١َوتَنَسۡوَن َما �ُۡ�ُِ�وَن 

 ید؟ آریخوان یجز خدا را م یسکد ییگو یا اگر راست میامت فرا رسد، آیق
د و اگر او بخواھد رنج و بال را از شما دور یخوان یتنھا او را [به دعا] م

. »دیبر یاد مید، از یا او قائل شده یه براکرا  یکیگرداند و شما شر یم

ٞ َدَ� َر�َُّهۥ ُمنِيًبا إَِ�ۡهِ ﴿ د:یفرما ین میھمچن �َ�َٰن ُ�ّ . ]۸زمر: ال[ ﴾�َذا َمسَّ ٱۡ�ِ
ن ی. و ا»خواند ینان] مکرسد، پروردگارش را [اثابت  یو چون به انسان رنج«

ۡوٞج ﴿ المش:ک َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ �ذَا َغِشَيُهم مَّ ْ ٱ�َّ لَِل َدَعُوا [لقمان:  ﴾َكٱلظُّ

ن یه دک یرد، خداوند را در حالیبان وار آنان را فرا گیسا یو چون موج«. ]۳۲
ن یا یسک. پس اگر »خوانند یدارند، به دعا م یراسته میاو پ یخود را برا

ن است یو آن ا ار نمودهکتابش آشکه الله سبحانه در کد ینما کمسئله را در
ر او را در یبا آنان به نبرد پرداخت، الله و غص امبریه پکرا  ییھا که مشرک

را  یو بال جز الله تعال یدر گرفتار یخواندند ول یبه دعا م یش و فراخیگشا
 یش را به فراموشیخواندند و اربابان خو یبه دعا نم یکو بدون شر ییبه تنھا

ار کاو آش یان براینیشیمان ما و پاھل ز کان شریسپردند؛ تفاوت م یم
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ار یبس کین مسئله را با دریبا دل و جان اکسیکه  جاستکن یکگردد، ل یم
 م.یطلب یم کمکاستمداد و  یند؟ از الله تعالکن، فھم یو مت یعال

را در نزد اللـه  یان به ھمراه الله سبحانه اشخاص مقربینیشیل دوم: پیدل
و ھا  سـنگ ایـه بودنـد و کا مالئیاء و یا اولیامبران یا پیه کخواندند  یبه دعا م

شـگاه او. حـال یدر پ یع الله ھستند نه عاصـیه مطکخواندند  یدرختان را م
ه از کـننـد ک یرا پرسـتش مـ یاصـه اھل زمان مـا بـه ھمـراه اللـه، اشخکآن

خواننـد، خـود ھمـان  یه بـه دعـا مکـرا  یسـانکِن مردم ھستند و یتر فاسق
نمـاز و ماننـد آن از  کھمچون زنا، سرقت، تـر یگناھانه کھستند  یاشخاص

ند، ماننـد ک ینم یه نافرمانک یزیا به چی یبه صالحکسیکه  زند. یسر م ھا آن
 یسکتر از  ارش عاقالنهکخواند،  یا به دعا مسنگ و چوب معتقد است و آن ر

ه خود نظاره گر فسق و فسـادش اسـت و که به اشخاص معتقد است کاست 
 دھد. یم یبه آن گواھ

بـه نبـرد پرداخـت از  ھا آنبا ص امبریه پکرا  انیسک؛ یافتیه درکحال 
ان کمشـر کفتر از شـریز خفین ھا آن کنظر عقل و شعور، سالمتر بودند و شر

م یردکـر کـه بر آنچه ذکھستند  یا شبھه ینان دارایه اکزمان ماست؛ بدان 
جـواب آن  یبـرا، پـس سـتھا آن یھا ن شبھهینند و آن از بزرگترک یوارد م

ه قـرآن در موردشـان نـازل ک یسانکند: ھمانا یگو یم ھا آنن. کخوب گوش 
وجـود  یچ معبـود بـر حقـیه جز الله ھـکنیدادند به ا ینم یشده است گواھ

ز و قـرآن ی، رسـتاخصگفتند] و رسالت رسول الله یندارد [ال إله إال الله نم
م یدھ یمـ یما گـواھ یدند، ولینام یردند و آن را سحر و جادو مک یار مکرا ان

فرسـتاده اللـه ص وجود ندارد و محمـدأ جز الله یچ معبود برحقیه ھک
م و نمـاز برپـا یـمـان داریز ایم و بـه رسـتاخینـک یق میاست و قرآن را تصد

ان زمـان کم، پس چگونه مـا را از زمـره آنـان (مشـریریگ یم و روزه میدار یم
 د؟یدھ ی) قرار مصامبریپ
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رسول  یه ھرگاه شخصکن اتفاق نظر دارند یدانشمندان بر اه یلکپاسخ: 
افر کد، ھمانا او یب نمایذکگر، تید یزیق و در چیتصد یزیرا در چص الله

از قرآن  یبه قسمت یسکن اگر یشود، ھمچن یاست و ھرگز داخل اسالم نم
د یبه توحکسیکه  ند، مانندکار کگر از آن را انید یاورد و قسمتیمان بیا

د و نماز اقرار یا به توحیند، ک یار مکواجب بودن نماز را ان یرد ولاذعان دا
روزه  یرا قبول دارد ول ھا اینا تمام یند، ک یار مکات را انکند و وجوب زک یم

در  یردند الله تعالکار کحج را انص امبریند و چون در زمان پک یرا رد م

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ وَ ﴿ ن فرمود:یموردشان چن ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ ِ�َّ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱَسبِيٗ�ۚ  را  یو خدا« .]۹۷عمران:  [آل ﴾�َّ

بدان راه تواند برد و کسیکه  یعبه) مقدر است، براکی ( بر مردم، حج خانه
. و »از استین یان بیه خداوند از جھانکار] ورزد [بداند] کفر [و انکس کھر
 ید به اجماع [علمایار نماکز را انیند و رستاخکاقرار  ھا اینس به تمام کھر

 یه الله تعالکگردد؛ ھمانطور  یشود و خون و مالش حالل م یافر مکاسالم] 

ِيَن يَۡ�ُفُروَن ﴿ د:یفرما یم ِ إِنَّ ٱ�َّ ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُ�رِ�ُدوَن أ  بِٱ�َّ

ْ  َورُُسلِهِۦ َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بِبَۡعٖض  ن َ�تَِّخُذوا
َ
َ�ۡ�َ َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن َحقّٗ  ١٥٠َ�ٰلَِك َسبِيً� 
ُ
ه به ک یسانک«. ]۱۵۰نساء: ال[ ﴾اأ

قائل  ییامبرش جداین خدا و پیخواھند ب یفر ورزند و مکامبرش یخدا و پ
خواھند  یم و میندار یم و به بعضیمان داریا یند: به بعضیگو یشوند و م

در  یه الله تعالک. چنان»افرندکنان به واقع یرند، ایش گین، پینابیب یراھ
مان یاز آن ا یس به قسمتکه ھرکان فرموده است یتابش به صراحت بک
ن شبھه را یا افر است.کفر ورزد، پس او به واقع کگر ید یاورد و به بخشیب

 نیاز مردمان سرزم یا ه عدهکاست  یزین ھمان چیند و اک یبرطرف م
. اند ردهکر کرده بودند، ذکما ارسال  یه به سوک یا (احساء) در نامه
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در ھر  یه اگر شخصک ین اذعان داریشود: اگر تو به ا ین گفته میھمچن
د، او به ینما ارکواجب بودن نماز را ان ید ولیق نمایرا تصدص امبری، پیزیچ

ن ھرگاه به ھمه یگردد و ھمچن یافر است و خون و مالش حالل مکاجماع 
رمضان را  ی ن اگر واجب بودن روزهیز، ھمچنیند بجز رستاخکز اقراریچ
ه کرا ھمانطور یست. زین موارد مورد اختالف مذاھب نیب ایذکند، تکار کان
 است. ان آن پرداختهیم، قرآن خود به بیردکر کن ذیش از ایپ

بـه ص امبریـه پکـاسـت  یا ضـهین فرید بزرگتریه توحکپر واضح است 
 ات و روزه و حج است.کخاطر آن مبعوث شده است و آن بزرگتر از نماز و ز

افر کـنـد کار کـاز آن امـور را ان یزیـه ھرگاه انسان چکپس چگونه باشد 
اگر ند؟ اما کآورده است عمل ص امبریه پکآنچه  یشود اگر چه به تمام یم

نـد، کار کـ، اناند مبعوث شـده †امبرانیپ یه به خاطر آن تمامکد را یتوح
 .ز است!!ین جھالت چقدر اعجاب انگیشود؟ سبحان الله! ا یافر نمک

فه به نبرد یحن یبا بنص د گفت: اصحاب رسول اللهین بایھمچن
 یسانک ھا آنمسلمان شدند و ص امبریه در حضور پکنیبرخاستند، با وجود ا

جز الله وجود ندارد و ھمانا  یچ معبود برحقیدادند ھ یم یه گواھکبودند 
داشتند.  یگفتند و نماز برپا م یاوست و اذان م ۀبنده و فرستادص محمد

ن ھمان یم: اییگو یامبر است: میلمه پیگفتند: ھمانا مس یاگر گفت: آنان م
را به مقام نبوت  ی، مردیه مد نظر ماست. ھرگاه شخصکاست  یزیچ
ن و یگردد و شھادت یافر شده و مال و جانش حالل مکبرساند، ص امبریپ

وسف و ی( »وسفی«، »نشمسا«کسیکه  نماز او را سود نرساند، پس حال
ن یدر ا یه گروھکبودند  یاز پرستش شدگان یبرخ یشمسان و تاج، اسام

خواندند مانند  یاز الله به دعا م یا جداین، آنان را در جنب الله یسرزم
ا یدر دمشق)  یدر مصر و مانند ابن عرب ھا این، امثال ی، متبولیدسوق ،یبدو
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ن یو زم ھا آنقدرتمند آسم یامبر را به مقام فرمانروایپ یکا ی یصحاب یک
م الشأن یو منزه است الله و او چقدر عظ کبرساند چگونه خواھد بود؟ پا

ُ ﴿د: یفرما یه مکن علت است یاست! [به ھم ٰ قُلُوِب َكَ�ٰلَِك َ�ۡطبَُع ٱ�َّ َ�َ 
ِيَن َ� َ�ۡعلَُمونَ  ه ک یسانک ھای دلنسان خداوند بر یبد«. ]۵۹روم: ال[﴾ ٥٩ ٱ�َّ

ه کرا  یسانکد گفته شود: ین بای. ھمچن»زند یابند، مھر می ی[حق را] در نم
ه اھل اسالم کردند ک یادعا م ید، جملگیبا آتش سوزانس طالب یبن اب یعل

ن یکبودند و از صحابه، علم آموخته بودند. ل سیعلاران یاز  ھا آنھستند و 
وسف و یان] در باره ینیشیه آنچه [پیداشتند، شب ییباورھا سیدر مورد عل

اتفاق  ھا آنفر کداشتند، پس چگونه اصحاب، بر قتل و  ھا آنشمسان و امثال 
ر یفکه اصحاب، مسلمانان [اھل قبله] را تکد یپندار ین میا چنیردند؟ آک
و امثال او  »تاج«ه اعتقاد [نادرست] در مورد کد ینک یا تصور میآنند؟ ک یم
 فر است.ک سطالب یبن اب یاعتقاد [ناروا] در مورد عل یضرر است ول یب

ن یان بر سرزمیه در عصر عباسکد قداح یتوان گفت: ابناء عب ین میھمچن
چ یه جز الله ھکدادند  یم یگواھ یردند، جملگک یومت مکش و مصر حکمرا

ش را اھـل یفرستاده الله است و خوص وجود ندارد و محمد یمعبود برحق
ه مخالفت کنیردند. ھمک یخواندند و نماز جمعه و جماعت برگزار م یاسالم م

ه در زمان ما وجـود دارد، را از خـود بـروز دادنـد و کآنچه  یعت، سوایبا شر
ردنـد و کاجمـاع و اتفـاق  ھـا آندن بـا یـافر دانستن و جنگکدانشمندان بر 

بـه نبـرد  ھـا آنردند، لـذا مسـلمانان بـا کرا دارالحرب اعالم  ھا آنن یسرزم
 ھا آن، از شتندار داریه در اختکن یمسلم یھا زمینپرداختند تا آنچه را از سر

 رند.یپس بگ
افر نشدند مگر کان ینیشیه پکن باشد یشود: ھرگاه چن ین گفته میھمچن
ار کـو قـرآن و انص رسـول اللـهب یذکـو ت کن شـریه آنان بـکنیبه خاطر ا
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 ین صورت معنا و مفھوم بابیرا جمع نمودند، پس در ا کر و ذلیز و غیرستاخ
 ست؟ یچ اند ردهکان یب یه دانشمندان در ھر مذھبکرا 

بعد از اسالم  یه مسلمانکنیم مرتد) و آن عبارت است از اک(باب ح
ات ارتداد] را [از مسبب یادیافر شود، سپس [دانشمندان] انواع زکآوردنش 

افر شدن و حالل گشتن خون و کاز آن موجب  یه ھر نوعک اند ردهکان یب
ه در نزد فاعل آن کرا  ییزھایشان چیه اکگردد؛ تا آنجا  یمال شخص م

ه بر ک یز] یفر آمکلمه [کمانند  اند ردهکان یند، بک یز جلوه میو ناچ کوچک
ز] بر وجه مزاح و یآم فرک[ یا لمهکا ی یند بدون اعتقاد قلبک یزبان جار

در  یه الله تعالکرا  یسانکشود:  یان مین بیبه زبان آورد. ھمچن یشوخ

ْ َ�َِمَة ٱۡلُ�ۡفرِ َوَ�َفُرواْ ﴿موردشان فرمود:  ْ َولََقۡد قَالُوا ِ َما قَالُوا َ�ۡلُِفوَن بِٱ�َّ
 اند نگفته هکخورند  ینان به خداوند سوگند میا«. ]۷۴: ةتوبال[ ﴾َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمهِمۡ 

افر کبعد از اسالم آوردنشان  اند و ز را گفتهیفر آمکسخن  یراست به یول
فر ک یا لمهکآنان را به واسطه گفتن  یه الله تعالک یده ایا نشنی. آ»اند شده

و ھمراه  اند بودهص ه در زمان رسول اللهکر نموده است ھرچند یفکز تیآم
 یدادند حج به جا یات مکخواندند و ز یرفتند و با او نماز م یم او به جھاد

 یه الله تعالکرا  یسانکن یردند؛ ھمچنک یآوردند و تنھا الله را پرستش م یم

ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءوَن ﴿ د:یفرما یدر موردشان م بِٱ�َّ
َ
َ�  ٦٥قُۡل أ

ا به خداوند و یبگو: آ«. ]۶۶ -۶۵: ةتوبلا[ ﴾َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۡ 
ه پس از ک یاستد، بریاورید، عذر و بھانه نیردک یشخند میامبر او ریات و پیآ
ان یبه صراحت ب یه الله تعالکھستند  یسانک ھا این. »دیا افر شدهکمانتان یا

ه کاست  ین در حالیو ا اند افر شدهکمان آوردنشان یه بعد از اکفرموده است 
ز آن یفر آمک یا لمهک یردند ولک یم یرا ھمراھص امبریپ کتبو ی غزوهدر 

ن کن شبھه خوب دقت یو مزاح بر زبان آوردند. در مورد ا یھم به قصد شوخ
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ر یفکرا ت یند: از مسلمانان مردمیگو یه مکن سخنانشان است یو آن ا
وجود ندارد و نماز  یچ معبود بر حقیدھند جز الله ھ یم یه گواھکد ینک یم

ن یتر دهیه پرفاکن کپس به جواب آن دقت رند؛ یگ یدارند و روزه م یبرپا م
ن یه به اکاست  ین پاسخین چند ورقه وجود دارد، ھمیه در اک ییزھایچ

 شود. یشبھه داده م
ه الله کاست  یزیرد آن چکتوان ارائه  یه در آن مورد مک یلیاز جمله دال

ه به کد یفرما یبا وجود اسالم و علم و صالحشان بازگو مل یاسرائ یاز بن یتعا

ٓ إَِ�ٰٗها َكَما ﴿گفتند:  یموس َا  یا«. ]۱۳۸عراف: أل[ا ﴾لَُهۡم َءالَِهةٞ َ�ُٰموَ� ٱۡجَعل �َّ
. و سخن »دارند ییه آنان معبودھاکقرار بده چنان یما معبود یبرا یموس

. قرار )1(»ذات انواط«ما  یگفتند] براص امبریه به پکاز اصحاب [ یاشخاص
 یه ھمان سخن بنین خواسته، شبیه اکرد کاد یقسم ص بده. رسول الله

ٓ إَِ�ٰٗها﴿ ؛ گفتند:یه به موسکل است یاسرائ َا ن کین مشریکل ﴾ٱۡجَعل �َّ
ان به آن احتجاج ین جریه در ھنگام مطرح شدن اکدارند  یا شبھه

افر نشدند، کل به خاطر آن یاسرائ یند: ھمانا بنیگو یم ھا آننند،ک یم
افر کقرار بده  یما ذات انواط یگفتند: براص امبریه به پک یسانکن یھمچن

ل آن را انجام ندادند، یاسرائ یم: بنییه بگوکن است ینشدند. پس پاسخ ا
 ینمودند آن را عملص امبرین درخواست را از پیه اک یسانکن یھمچن

افر ک یچ اختالفیدادند بدون ھ یل آن را انجام میاسرائ یردند، اگر بنکن
از ص امبریه پکرا  یسانکست ین نیدر ا یچ اختالفین ھیشدند، ھمچن یم
او، ذات  یردند و بعد از نھک یفرمود اگر به فرمانش عمل نم یار نھکن یا

                                           
به آن  یو ظفرمند کتبر یخود را برا یھا عرب اسلحه نیکه مشرکبودند  یدرختان -١

 ختند.یآو یم
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ن است. یز ھمیشدند، اصل مسئله ن یافر مکدند، یگز یش برمیخو یانواط برا
ه ھمانا نه تنھا فرد کند ک یا گوشزد من مطلب رین داستان این ایبنابرا

 یشود ول یمبتل کاز شر یه شخص عالم چه بسا به انواع مختلفکمسلمان بل
ارتر کز از آن آشیت آن آموختن و پرھیخبر باشد، لذا اھم یاز وجود آن ب

د را ید: توحیگو یه مکن سخِن شخص جاھل یه اکنیبردن به ا یشود و پ یم
طان است؛ سپس یش یھا سهینوع جھل، و دسن یافته ام، از بزرگتریدر

 یه بنکشود، ھمانطور  یافر نمکند کمتوجه آن شود و در ھمان لحظه توبه 
ردند. کدرخواست ص امبریه از پک یسانکردند و کن یل چنیاسرائ

به واسطه انجام آن  ھا آنه اگر کافت یتوان در یان مین جرین از ایھمچن
شود  یم سخت یه سخن بر موسکت شدند پس چگونه اس یافر نمکخواسته 

قَاَل إِنَُّ�ۡم قَوۡمٞ ﴿ ند:ک ین لحن، خطابشان میدتریه با شدک یبر وجھ
. »دینادان ھست یشما قوم یگفت براست« .]۱۳۸عراف: أل[ا ﴾َ�َۡهلُونَ 
؛ عمل ین خواسته، ھمانند موسیھم در مقابل اص ه رسول اللهکھمچنان

 رد.ک
اسـامه را بـه خـاطر ص امبریـھمانـا پ ند:یگو یگر مید یا آنان در شبھه

َ�تَلْتَُه َ�ْعَد َمـا «رد و فرمود: که گفت: ال إله إال الله سرزنش ک یشتن شخصک
َ
أ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

نمـود،  ه اقـرار بـه ال إلـه إال اللـهکـنیا او را بعـد از ایآ«. )1(»قَاَل ال

قَاتَِل « :اش ن فرمودهین ایھمچن .»؟یشتک
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َ  أ

َ
 إِهل

َ
انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا ال

 ُ  ا�َّ
َّ

چ معبود یند: ھیه بگوکنیم تا ایار نمایکه با مردم پکدستور دارم «. )2(»إِال

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 بخاری. -٢
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س که ھرکت شده است یروا یگریث دی. و احاد»جز الله وجود ندارد یبرحق
 د در مورد او دست نگه داشت.یساخت با یبه] را بر زبان جاریلمه طکن [یا

د: (ال یبگو یسکه اگر کن است ین شبھه این جاھالن، از طرح ایا مقصود
خواھـد  یه مکـ یارکـشته، ھرچند به ھر کشود و نه  یافر مکإله إال الله) نه 
ه کـه: پرواضـح اسـت کـان نادان گفته شود کبه آن مشر یستیدست بزند. با

گفتنـد:  یه میکرد درحالکن یار نمود و آنان را نفریکھود پیبا ص رسول الله
فـه بـه جنـگ یحن یلـه بنـیز بـا قبیـنص (ال إله إال الله). اصحاب رسـول

جـز  یچ معبود برحقـیه ھکنیدادند به ا یم یگواھ ھا آنه یکبرخاستند درحال
داشـتند و  یم یالله است و نماز برپا ۀالله وجود ندارد و ھمانا محمد فرستاد

آنان  سطالب یبن اب یه علکرا  یسانکن یردند، ھمچنک یبه اسالم دعوت م
 ن بودند.یند، چنکرا در آتش اف

افر کـد یـار نماکـامـت را انیق یه اگر شخصکنند ک یآن جاھالن اذعان م
 یزیـچ یسکه اگر کنید: (ال إله إال الله) و ایشود، اگر چه بگو یشته مکشده، 

ه و افر شدکند باز کرد، ھر چند به (ال إله إال الله) اقرار یان اسالم را نپذکاز ار
نـد کن را رد یـاز فـروع د یزیچ یسکشود. پس چگونه است اگر  یشته مک

ه آن، اصـل کـرا  یدیتوح یرساند ول یبه او نم یا دهیگفتن (ال إله إال الله) فا
ند، گفتن (ال إلـه إال کارکدعوتشان بوده است ان ۀو سرلوح ‡امبرانین پید

رد یـگ یمـ سرچشـمهنجا یه از این [اصل قضیکبخشد؟ ل یم را سود یالله) و
 اند. ردهکن کث را دریمفھوم احاد یتعاله] دشمنان الله ک

ه اظھار کرا به قتل رساندند  یشان مردیث اسامه؛ ایو اما در مورد حد
رد آن را جز به خاطر ترس از جان و که تصور کل ین دلیبه ا یاسالم نمود ول
رد، کار کشت]. ھرگاه شخص، اسالم خود را آشکرد [او را کمالش اظھار ن

ظاھر  یدست بردارند مگر آنچه مخالف آن است از و یه از وکواجب است 
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ِيَن َءاَمُنوٓاْ ﴿ ن فرموده است:ین مورد چنیدر ھم یشود؛ الله تعال َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل ٱ ْ إَِذا َ�َ ِ َ�َتبَيَُّنوا مؤمنان چون در راه خدا  یا«. ]۹۴نساء: ال[ ﴾�َّ
گر آن را محقق و ید ی. به عبارت»دینکپرس و جو  یبه درست د،ینکسفر 

ه اظھار ک یسکداشتن از [ند بر دست نگه ک یه داللت مین آید. اییمعلوم نما
ب شدن اسالمش. لذا اگر یذکا تیق یتصد یند] و مجال دادن براک یاسالم م

شود به  یشته مکه مخالف اسالم باشد کظاھر شود  یاز و یزیبعد از آن چ

ْ + ین قول الله تعالیل ایدل و اگر فرد به صرف گفتن ال إله إال الله  _َ�َتبَيَُّنوا
ث یب آن حدین ترتیندارد. به ا ییق معنایت و تحقیشود تثب یشته نمکگر ید

 یسکه اگر کنیم و آن ایان نمودیه بکاست  یزیش آن چیو ھمانند آن، معنا
ه کنیواجب است مگر ا ید اقرار نمود، دست بازداشتن از ویبه اسالم و توح

 سر زند. یمخالف آن از و یزیچ
ه: ھمانـا رسـول کـن اسـت یـتوان ارائـه داد ا ین مورد میه در اک یلیدل

ُ «فرمود: ص الله  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

َ�تَلْتَُه َ�ْعَد َما قَاَل ال
َ
ه کـنیا او را بعـد از ایآ« .)1(»أ

قَاتَِل انلَّـاَس َحـىتَّ «و فرمود:  »؟یشتکاقرار به ال إله إال الله نمود، 
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ند: یه بگوکنیم تا ایار نمایکه با مردم پکدستور دارم «. )2(»َ�ُقولُوا ال
خـوارج فرمـود: دربـارۀ  . و ھـم او»جز الله وجود نـدارد یچ معبود برحقیھ

 ھا آنجا به کھر« »قتل اعدهم قتلدر�تهم ألأأينما لقيتموهم فاقتلوهم لنئ «
ابم] یـرا در ھـا آند، اگر به آنـان برسـم [عصـر یشکرا ب ھا آند، یردکبرخورد 

 .»مینما یم شانکه نابود شدند، ھالکبسان قوم عاد 

                                           
 ه.یمتفق عل -١
 بخاری. -٢
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ار کردند و اذک یشتر عبادت میر مردم بیاز سا ھا آنه کنیبا وجود ا
 کش را اندی، نماز خوھا آنه اصحاب در نزد ک یخواندند به گونه ا یم
 ییزھایه چک یھنگام یردند، ولکسب علم کاز اصحاب  ھا آنشمردند، یم

عت از آنان ظاھر گشت، نه گفتن ال إله إال الله و نه عبادت یمخالف شر
د. ینبخش یاسالم و مسلمان بودن؛ آنان را سود یارشان و نه ادعایبس

ر کفه ذینح یار با اصحاب بنیکھود و پیه در مورد جنگ با کن آنچه یھمچن
ه ک یھنگام یباشد]. وانگھ یم ن مسئلهیل براثبات ایم [شاھد و دلیردک

ات امتناع کلق از پرداخت زمصط یه بنکخبر داد ص امبریبه پ یمرد
ه را نازل ین آی، ایه الله تعالکنید تا ایه با آنان به جنگ آکاند. خواست  دهیورز

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن ﴿ فرمود: َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢ� َ�ٰٓ

َ
َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�تَبَيَُّنٓواْ أ

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدمَِ�  مؤمنان، اگر  یا«. ]۶حجرات: ال[ ﴾٦ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ
 ید، مبادا ندانسته به قومینک یتان آورد [در آن] بررسیبرا یخبر یفرد فاسق

. و آن مرد به »دیمان شوید، پشیرده اکه ک یارکد آنگاه به خاطر یرسان یانیز
ه مقصود کند ک ین امر داللت میبه ا ھا این یدروغ بسته بود. پس تمام ھا آن

ه ما کاست  یزینند، ھمان چک یه به آن احتجاج مک یثیدر احادص امبریپ
 م.یردکان یب

ان یـبص امبریپ هکه، آنچه را کنیگر ھم ھست و آن اید یا آنان را شبھه
 یم و موسـیامت از آدم و بعد از نوح و ابراھیه مردم در روز قکفرموده است 

نند تـا ک یرفتن آن امتناع میاز پذ ھا آن ۀنند؛ و ھمک یم یاری، طلب یسیو ع
 نند.ک یواگذار مص ن امر را به رسول اللهیه اکنیا

ر ین به غخواست یاریه استغاثه و کنیند بر اک ین داللت میگفتند: پس ا
 و منزه است کم: پاییه بگوکن است یشود. جواب ا یمحسوب نم کالله شر

رساندن  یاریبر قلب دشمنانش ْمھر نھاده است ما استغاثه و طلب کسیکه 
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م ھمانطور ینک یار نمکباشند، ان یم ه قادر به انجام آنکاز مخلوق را در آنچه 

ِي ِمن ِشيَعتِهِۦ ﴿د: یفرما ی؛ میدر داستان موس یه الله تعالک فَٱۡسَتَ�َٰثُه ٱ�َّ
ِي ِمۡن َعُدّوِهِۦ  روانش بود در برابریاز پکسیکه  آنگاه«. ]۱۵قصص: ال[ ﴾َ�َ ٱ�َّ

 .»خواست یاریاز دشمنانش بود، از او کسیکه 
ر یغ ییزھایطلبد و در چ یم کمکارانش یه انسان در جنگ از کھمانطور 

انجــام دادن آن را داشــته باشــد. مــا اســتغاثه و  ییه مخلــوق توانــاکــاز آن، 
اء یـاول ینار قبرھاکه در کم، ینک یار مکدر پرستش و عبادت را ان یادرسیفر

 یجز الله تعال یسکه ک ییزھایدھند، آن ھم در چ یانجام م ھا آناب یا در غی
گـرفتن از  کمکابد مردم از یتواند آن را انجام دھد. ھرگاه آن امر تحقق  ینم

 یشـان از اللـه تعـالیه اکـن اسـت یامت، قصدشان ایدر روز ق† مبرانایپ
توقفگاه  یند تا اھل بھشت از گرفتارک یدگیه به حساب مردم رسکبخواھند 

 یه نزد فرِد صالِح زنـده اکا و آخرت رواست ین در دنیند. و ایاسای] بی[طوالن
 یاز الله تعال ییالم تو را بشنود و به او بگوکه با تو ھم مجلس شود و ک یبرو
اتش از او یـدر زمان حص اران رسول اللهیه کن، ھمانطور کمن طلب  یبرا

د اما پس از وفاتش، آنـان ھرگـز در یشان دعا نمایه براکردند ک یدرخواست م
 یه سلف صالح حتکردند بلکنار مرقدش، از او درخواست دعا و [شفاعت] نک
. انـد ردهک یریبخوانـد، جلـوگرا به دعا  ینار مرقدش الله تعالکدر کسیکه  از

 .ند، چگونه است؟!ک یطلب دعا مص از خود اوکسیکه  تیپس وضع
م ؛ اسـت آن ھنگـام یز ھست: و آن داستان ابراھیگر نید یا آنان را شبھه

 کمـکا یـل؛ در ھوا بر او ظاھر شده، فرمود: آیه در آتش انداخته شد، جبرئک
از  کمکند: اگر درخواست یگو ینه از تو. م یم؛ فرمود: ولی؟ ابراھیخواھ یم

 .رد!ک یم عرضه نمیاست، آن را بر ابراھ کل شریجبرئ
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ل به او یه جبرئکاست چرا  ین ھم از نوع شبھه اولیه اکن است یپاسخ ا
 یم؛ یاریه در محدوده قدرت اوست به ابراھک یله امریرد به وسکشنھاد یپ

. ]۵نجم: ال[ ﴾َشِديُد ٱلُۡقَوىٰ ﴿ د:یفرما یم اودربارۀ  یه الله تعالکرساند، ھمچنان
را  یتوانست آتش یداد، م یبه او اجازه م ی. اگر الله تعال»رومندی] نی هک[مالئ«
ن اطراف آن را بردارد یھا و زم وهکم؛ برافروخته بودند و تمام یابراھ یه براک

م؛ را در یه ابراھکداد  یا اگر به او فرمان میندازد یو در مشرق و مغرب ب
داد  یتوانست و اگر به او دستور م یقرار دھد، م ھا آناز  یار دوریان بسکم
 ین مانند مرِد ثروتمندیداد و ا یآسمان ببرد آن را انجام م یه او را به سوک

شنھاد یند، پس به او پیب یرا م یازمندیدارد، مرد ن یاریه مال بسکاست 
ش یزمندایه نکبه او ببخشد  یزیه چکنیا ایقرض دھد  یه به وکند ک یم

ند و صبر ک یم یردنش خوددارکازمند از قبول یآن مرد ن یبرطرف گردد ول
 یدر آن برا یچ منتیه ھکبه او ببخشد  یرزق یند تا الله تعالک یشه میپ
 نباشد. یسک

 ھـا آناست. اگـر  کعبادت و شر ۀجا از جنس استغاثکن مثل یا ،نیبنابرا
 .فھم بودند؟! یدارا

آنچه  کار مھم به منظور دریمسئله بس یکو ان شاء الله سخن را با طرح 
ن مسـئله و یـگـاه ایت جایـن به خـاطر اھمیکرسانم ل یان میان شد، به پایب

چ یم: ھـییگـو یم و میدھ یاشتباه فراوان درآن، سخن را به آن اختصـاص مـ
و عمل  له قلب و زبانیبه وس یستید، بایه ھمانا توحکست ین نیدر ا یاختالف

تواند مسلمان بمانـد،  یمختل شود، شخص نم ھا ایناز  یزیباشد. پس اگر چ
افر و معانـد کـ ینـد، پـس وکد را بشناسد و بدان عمل نی] توحیاگر [شخص

 .ھا اینس و امثال یانگر] است، مانند فرعون و ابلی[عص
ن حق یند: ایگو یشوند و م ین مورد دچار خطا میاز مردم در ا یاریبس

ما  یه آن حق است ولکم یدھ یم یم و گواھینک یم کن را دریما ااست و 
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را انجام  یزیارمان چیست در نزد مردم دیم و روا نیانجامش را ندار ییتوانا
چارگان ین بیگر. و اید یھایشان باشد و بھانه تراشیه موافق اکنیم مگر ایدھ

اند  ردهکن شناسند و آن را رھا یرا م فر، حقکه غالب سران کستند یمتوجه ن

ۡواْ ﴿د: یفرما یم یه الله تعالکھا چنان ن بھانهیاز ا یکیمگر به خاطر  ٱۡشَ�َ
ِ َ�َمنٗ � ز یناچ یارا به بھ یات الھینان آیا«. ]۹: ةتوبال[ ﴾ا قَلِيٗ� َ�ِٰت ٱ�َّ

 د:یفرما یه مکاست  ین سخن الله تعالیگر، ایات دی. از جمله آ»اند فروخته

ۡ�َنآَءُهمۡ َ�ۡعرِفُونَُهۥ ﴿
َ
شناسند ھمانگونه  یاو را م«. ]۱۴۶: ةبقرال[ ﴾َكَما َ�ۡعرِفُوَن �

 یند ولکد عمل ی. اگر در عمل، ظاھرًا به توح»شناسند یه فرزندانشان را مک
افر کمنافق است و از  یا قلبًا به آن معتقد نباشد، ویند و کن کآن را در

ۡسَفِل ِمَن ٱ�َّارِ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� ِ� إِنَّ ﴿ مطلق بدتر است:
َ
ۡرِك ٱۡ� . ]۱۴۵نساء: ال[ ﴾ٱ�َّ

مسئله بزرگ و  یکن مسئله ی. ا»دارند ین جھنم جایرین در طبقه زیمنافق«
شه به یشود، اند یم یه بر زبان مردم جارکاست، ھرگاه در آنچه  یطوالن

عمل به آن را به  یشناسند ول یه حق را مک یابی یرا م یسانک، یخرج دھ
ل یا به دلیا از دست دادن پست و مقام و ی یویخاطر ترس از نقصان دن

د عمل یه در ظاھر به توحک یابی یرا م یسانکا ینند و ک یار رھا مکمحافظه 
ه قلبًا به آن معتقد کخبرند و ھرگاه از آنچه  یدر باطن از آن ب ینند ولک یم

ن یشناسند. بنابرا ید را نمیتوح ه آنانک] یابی یم [در ینکھستند سؤال 
از  ھا آنِن یبر تو واجب است. نخست یتاب الله تعالکه از یدن دو آیفھم

َ� َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم ﴿ ه]:که است ین آیه قبًال از نظر گذشت [اکالمش ک
مانتان یه پس از اک یاستد، بریاوریعذر و بھانه ن« .]۶۶: ةتوبال[ ﴾َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۡ 

ه ھمراه رسول کاز اصحاب  یت ثابت شد بعضی. پس ھرگاه برا»دیا افر شدهک
 یه بر وجه مزاح و شوخک یا لمهکردند به سبب کان جھاد یبا رومص الله
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ز یفر آمکسخنان کسیکه  ]ۀمیه گناه و جرکافر شدند [بدان کبه زبان آوردند، 
از ترس کسیکه  اه]ه گنکگردد [و بدان  یار مکآورد بر تو آش یبر زبان م

ت یا به خاطر مالحظه و رعایت و یا از دست دادن جاه و موقعینقصان مال 
ه از کاست  یسک] ۀمیند، بزرگتر از [گناه و جرکفر عمل کبه  یسکحال 

 آورد. یز بر زبان میفر آمک یا لمهک، یشوخ یرو

َمن ﴿ باشد: یم ین فرموده الله تعالین رابطه ایفه، در ایه شرین آیدوم
يَ�ٰنِ  ۢ بِٱۡ�ِ ۡ�رِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَم�ِنُّ

ُ
ِ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِۦٓ إِ�َّ َمۡن أ نحل: ال[ ﴾َ�َفَر بِٱ�َّ

 فر ورزد [بازخواست شود] مگرکمانش به خداوند یس بعد از اکھر«. ]۱۰۶
 .»مان آرام و استوار باشدیوادار شود و دلش به اکسیکه 
مجبـور شـود کسـیکه  رد، مگـریپـذ یرا نمـ، عذرشان ین الله تعالیبنابرا

ق، پس ین صورت به تحقیر ایمان آرام گرفته باشد در غیه قلبش بر ایکدرحال
ترس آن را انجـام  یند چه از روک یشود؛ فرق نم یافر مکمان آوردنش، یاز ا

ا مالحظـه آداب و رسـوم یـگـران یت حـال دیـو رعا یارکـا محافظـه یدھد 
ب کـا بر وجه مزاح مرتیا به خاطر مالش یاش  فهینش، خانواده اش، طایسرزم

کسیکه  گر [مطرح باشد] مگرید یتھایاعراض و ن ھا اینا عالوه بر یآن شود و 
ه: کـنید: نخسـت اک ین امر داللت میفه از دو جھت بر ایه شریمجبور شود: آ

ۡ�رِهَ ﴿ د:یفرما یم یالله تعال
ُ
. پـس اللـه »وادار شودکسیکه  مگر« ﴾إِ�َّ َمۡن أ

ز یـفر آمک ۀلمکاو را به کسیکه  یآن قرار نداده مگر برا یبرا ییاستثنا یتعال
 د.یوادار نما

ا گفـتن یـگردد مگر بر انجـام عمـل  یه انسان مجبور نمکپرواضح است 
 شود. یبر آن مجبور نم یچ احدیھ یده قلبیدر مورد عق یالم، ولک

ُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ  َ�ٰلَِك ﴿ د:یفرما یه مک ین سخن الله تعالیه: اکنیدوم ا َّ�
َ
بِ�

ۡ�َيا َ�َ ٱ�ِخَرةِ  شان یه اکن از آن جھت است یا«. ]۱۰۷نحل: ال[ ﴾ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ
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فر کن یرده است ھمانا اک. پس تصریح »ا را از آخرت خوشتر دارندیدن یزندگ
ست. یفر نکا حب ین یا به خاطر بغض دیا جھل، یو عذاب به سبب اعتقاد 

ن یح دادن آن بر دینا و ترجید یھا از بھره یا لش در آن، بھرهیه تنھا دلکبل
  .است

 واهللا سبحانه وتعالی أعلم

 نيمني وصلی اهللا علی حممد وعلی آله وصحبه أمجعـواحلمد هللا رب العال
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