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 مقدمه

نبيه الصادق األمني نبينا  مني، والصالة والسالم عىلـاحلمدهللا رب العال

 وبعد. Ñآله وصحبه أمجعني  حممد وعىل
عموم  یل شرح داده شده، تا براید با عبارات ساده، به تفصین کتاب علم توحیدر ا

 قابل استفاده باشد.

ژه از یبزرگوار استفاده شده، بو ی ن کتاب از منابع موثق و معتبر ائمهیدر نوشتن ا

مان یخ اإلسالم محمد ابن سلیم، شیه، عالمه ابن القیمیخ اإلسالم ابن تیش یکتابها

 اند. ن دعوت مبارک بودهیشگامان ای، و شاگردان او که از پیمیالتم

است که از لحاظ ای  هیو پا یده در اسالم، از علوم اساسیبدون شک، علم عق

رد تا در پرتو آن اعمال، یقرار گ یت خاصید مورد عنایو آموزش و عمل با یریفراگ

 در ا ح و مورد قبول الله قرار گرفته، و به عملیصح
ً
ن یکنندگان نفع برساند، خصوصا

، بدعات و یت، قبرپرستی، تصوف، رهبانینید بی لیاز قب یکه افکار انحراف زمان

ح برگرفته از یصح هدیکه مسلمانان، به عقیدا کرده است، در صورتیخرافات رواج پ

ن امواج و یبند و مسلح نباشند، ایرت سلف پایکتاب خدا و سنت رسول الله و س

کند  می جابین خطر بزرگ اید. لذا ایآنها را خواهد بلع یکننده به آسان افکار گمراه

ح یآن [قرآن و سنت صح یح به مسلمانان از مصادر اصلیصح هدیکه آموزش عق

 رد.یهمگان] قرار گ یآموزش یها ت برنامهیمطابق با فهم سلف در اولو
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 مؤلف  وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 فصل اول
انحراف در تاریخ بشر، و نگاهی به تاریخ کفر، إلحاد، 

 شرك و نفاق

 

 ر است:یز  یها ن فصل شامل بخشیا

 .یبشر  یبخش اول: انحراف در زندگ

 بخش دوم: شرک و انواع آن.

 بخش سوم: کفر و انواع آن.

 بخش چهارم: نفاق و انواع آن.

و  یگمراهت، فسق، ی: جاهلیها ان هر کدام از واژهیبخش پنجم: شرح و ب

 ارتداد، اقسام و احکام هر کدام.
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 آغاز انحراف در تاریخ بشریت
به آن  یزندگ ی د تا او را عبادت کنند و آنچه که جهت ادامهیخداوند بندگانش را آفر

 د: یفرما می ا نمود، خداوندیشان مهیره را برایاز دارند همچون رزق و غین

�َس إِ�َّ َوَما َخلَقۡ ﴿ نَّ َوٱۡ�ِ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق  ٥٦ ِ�َۡعُبُدوِن ُت ٱۡ�ِ
ُ
ٓ أ َما

ن ُ�ۡطعُِموِن 
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ زَّاُق ُذو ٱۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتِ�ُ  ٥٧َوَما َ ُهَو ٱلرَّ  ﴾٥٨ إِنَّ ٱ�َّ

 . ]۵۸-۵۶الذاریات: [

 یچ روزینکه مرا عبادت کنند، از آنان هیا یجن و انس را خلق نکردم مگر برا«

دهنده و   یق فقط خداوند روزیخواهم که طعام بدهند، به تحق نمی خواهم و نمی

 .»صاحب قدرت فراوان است
عبادت است در فطرت و سرشت هر  ی ستهینکه فقط او شایاقرار بوجود الله و ا

ن فطرت به همان صورت سالم بماند، انسان خود به ینهفته است، چنان چه ا یانسان

ک او یرا شر ید، او را عبادات کرده و کسکن می ت و محبت او اقراریخود به وحدان

جن و انس هستند که او را منحرف کرده و با  یطانهایقت شیدهد. و در حق  نمی قرار

 ید امریدهند، لذا توح  می با جلوهیهوده گناهان را در نظر زیپوچ و ب یها وسوسه

 د: یفرما  می است. خداوند ید و وارداتیجدای  دهی، و شرک پدیفطر

﴿ �َ ۚ ِ ٱلَِّ� َ�َطَر ٱ�َّاَس َعلَۡيَها ۚ فِۡطَرَت ٱ�َّ قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا
َ
فَأ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� 
َ
ِۚ َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَ�ِٰ�نَّ أ َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق ٱ�َّ

 .]۳۰الروم: [ ﴾٣٠َ�ۡعلَُمونَ 
مردم را بر آن خلق کرد و  هله همکه ال ین اسالمین اسالم رو کن؛ دیخالصانه به د«

 .»دیآ نمی در خلقت الله بوجود یچ دگرگونیه

انِِه «: دیفرما  می امبر یو پ َ بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه َوُ�نَرصِّ
َ
ِفْطَرِة فَأ

ْ
ُ ىلَعَ ال لُكُّ َمْولُوٍد يُودلَ
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شود، پس از آن پدر و مادرش او   می بر فطرت اسالم متولد یهر مولود« .١»أو يمجسانه

 .»گردانند  می یا مجوسی ی، نصرانیهودیرا 
 یتا مدت ین از زمان آدم و فرزندان وید و دیآدم توح ین، اصل در بنیبنابر

 ، اسالم بوده است.یطوالن

  :دیفرما  می خداوند

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ َن  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ  ﴾ُمبَّ�ِ

 .]۲۱۳البقرة: [
امبران ین] واحد بودند [سپس اختالف کردند] خداوند پی[بر د یامت یمردم همگ«

 .»دهنده و ترساننده مبعوث کرد را بشارت 
 بوجود آمد، لذا نوح  ، در قوم نوح یدتین بار شرک و انحراف عقیاول یبرا

 ن رسول خداوند است. یاول

وَۡحۡينَآ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ إِ�َّآ ﴿
َ
وَۡحيۡنَآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
ِ  ۧأ  .]۱۶۳النساء: [ ﴾َن مِۢن َ�ۡعِده

امبران بعد از یم همچنانکه به نوح و پی[نازل] کرد یرسول خدا] ما به تو وح ی[ا«

 .»می[نازل] کرد یاو وح
ده قرن بوده، که  ن آدم و نوح یب ید: فاصله زمانیگو  می بابن عباس 

 .اند ن اسالم بودهیآنان بر د ههم

بقره  هسور یهرا آیح است. زیابن عباس به طور قطع صح هگفت :دیگو  می ٢میابن ق

: یعنی »فاختلفوا فبعث اهللا انلبي�«ن است: ین چنیابن کعب ا یدر قرائت اب

 هن فرمودیا. و قرائت مذبور را »امبران را فرستادیسپس اختالف کردند، خداوند پ«

 :کند  می دییخداوند تأ

                                           
 ) از ابوهریره روایت شده است.یاین حدیث در صحیحین (مسلم و بخار -١

 ).۲/۱۰۲إغاثة اللهفان ( -٢
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ْ َوَما َ�َن ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة فَٱۡخَتلَُفوا مَّ
ُ
ٓ أ  .]۱۹یونس: [ ﴾ٱ�َّاُس إِ�َّ

ک یواحد، سپس دچار اختالف شدند. [ابتدا مردم همه  ینیمردم نبودند مگر بر د«

 .»امت بودند سپس اختالف کردند]
ن بود که یامبران ایسبب بعثت پرد که یگ  می جهین قرائت نتیاز ا /م یابن الق

ن یح دچار اختالف شده بودند همچنانکه عرب ابتدا بر دیده] صحین [عقیمردم در د

 بودند. م یابراه

را  م ین ابراهیآمد و د» یالخزاع یعمرو ابن لح«به نام،  ینکه شخصیتا ا

الله  یجان بتها به ی، بتها را به عربستان و حجاز آورد. ایر داد و با روش خاصییتغ

دا یمقدس و اطراف آن رواج پ ینهاین سرزمیب شرک در این ترتیعبادت شدند و به ا

ا است، مبعوث کرد. او مردم یرا که خاتم انب امبرش محمد ینکه خداوند، پیکرد، تا ا

م فرا خواند. و در راه خدا به نحو احسن جهاد کرد ین ابراهیاز د یروید و پیرا به توح

نها بازگشت، و ین سرزمیم به این ابراهیح و دیصح هدیت تا آن که عقبتها را درهم شکس

تکمیل و نعمتش را بر جهانیان کامل کرد، مردم  او  ی لهینش را به وسیخداوند د

کم جهل و  قرون ارزشمند پس از قرن پیامبر، راه و روش او را پیمودند. پس از آن، کم

رها و اعتقادات ادیان دیگر وارد اسالم نادانی در میان مردم رواج یافت، برخی از باو

ی دعوتگران گمراه و ساختن بارگاه بر قبرهای اولیاء و صالحن به هدف  شد، بوسیله

تعظیم و بزرگداشت و به ادعای محبت، شرکت در جوامع مسلمانان رواج یافت. تا 

طلبیدن]، های روی قبرها، به مراکز دعاء، استغاثه [به کمک  ای که ضریح و بارگاه اندازه

ذبح و نذر برای غیر الله تبدیل شد و بدینصورت انواع عبادات را برای آنان انجام دادند 

کردند. و این شرک را به گمان خودشان توسل  که در واقع به جای الله آنها را عبادت می

کردند نه عبادت، غافل از این که این همان  می به صالحین و اظهار محبت به آنان تلقی

  :گفتند  می و سخن مشرکین قدیم بود کهعقیده 
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ِ ُزۡلَ�ٰٓ َما َ�عۡ ﴿  .]۳الزمر: [ ﴾ُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ

 .»کنیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنند  نمی ما آنان را عبادت«
و علیرغم شرکی که در میان مردم [در عصر حاضر و قدیم] گذشته بوده است، با 

ولی در عبادات برای خدا  اند  جود این، اکثرشان به توحید ربوبیت ایمان داشتهو

 :فرماید  می . خداونداند  شریک قائل شده

ۡ�ُِ�وَن َوَما يُؤۡ ﴿ ِ إِ�َّ وَُهم مُّ ۡ�َ�ُُهم بِٱ�َّ
َ
 .]۱۰۶یوسف: [ ﴾١٠٦ِمُن أ

آوردنشان مشرک آورند مگر اینکه در حال ایمان   نمی بیشترشان به خدا ایمان«

 .»هستند
کسی وجود ذات پروردگار را انکار نکرده مگر افراد معدودی همچون فرعون، 

دهریها، ملحدان و کمونیستهای عصر حاضر که انکارشان از باب غرور و تکبر 

 است. در حالیکه آنان در باطن و درونشان به وجود خدا معترفند. خداوند

 :فرماید می

�وََجَحُدواْ بَِها ﴿ نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
 .]۱۴النمل: [ ﴾َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

کردند در حالی که در وجودشان به   می از روی عناد و سرکشی آیات خدا را انکار«

 .»این آیات یقین داشتند
و با اقتضای عقل یقین دارند که هر مخلولقی خالقی دارد و هر موجودی 

 بوجود آورنده 
ً
 باید مدبری ای. و  منحصرا

ً
این نظام هستی با این نظم دقیق حتما

حکیم، توانا و علیم داشته باشد. لذا کسی که منکر ذات الله است یا عقلش را از 

 نظریات 
ً
دست داده یا متکبری است که خود را به نادانی و جهالت زده است، مسلما

 ارزش بوده و اعتباری ندارد.  بی چنین افرادی
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 شرك و انواع آن

 تعریف شرك:
چیزی را در آفرینش یا در عبادت با خدا شریک گرداندن، شرک گویند. اغلب 

 کسی با خدا خوانده شود و یا برخی عبادات  می شرک در عبادات انجام
ً
گیرد مثال

مانند: ذبح، نذر، ترس، امید و محبت برای دیگران انجام شود. به چند علت زیر 

 ن گناهان است:شرک بزرگتری

کند، لذا هر کس   می مشرک در خصائص الهی مخلوق را به خالق تشبیه -۱

برای خدا شریک قائل شود، گویا او را شبیه خالق قرار داده و این بزرگترین ظلم 

  :فرماید می است، خداوند

َك لَُظۡلٌم َعِظيإِنَّ ﴿ ۡ  .]۱۶لقمان: [ ﴾�ٞمٱلّ�ِ

 .»شرک ظلم بزرگی است«
است از قراردادن چیزی در غیر موضع خود، لذا هر کس غیر خدا و ظلم عبارت 

را عبادت کند، گویا عبادت را در غیرمکانش قرار داده است و حق را به غیرصاحبش 

 داده و این بزرگترین ظلم است.

 فرماید:   می بخشد، نمی خداوند خبر داده: کسی که از شرک توبه نکند را -۲

 إِنَّ ﴿
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ ٱ�َّ  ﴾ن �ُۡ�َ

 .]۴۸النساء: [

بخشد [در صورتی که فرد توبه نکند] و  خداوند شریک قراردادن برای خود را نمی«

 .»بخشد  می هر گناهی غیر از شرک را برای هر کسی که بخواهد،
تا ابد در آتش  خداوند خبر داده است که بهشت را بر مشرک حرام کرده و -۳

 :فرماید  می ماند و  می جهنم
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ۖ َوَما إِنَّهُ ﴿ َوٮُٰه ٱ�َّاُر
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ َم ٱ�َّ ِ َ�َقۡد َحرَّ ۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ  .]۷۲المائدة: [ ﴾لِل�َّ

یگاه او هر کس برای الله شریک قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده و جا«

 .»ندارندای  دهنده  جهنم است، و ظالمان هیچ یاری
 فرماید:  می کند، خداوند  می شرک تمام اعمال نیک را بر باد و نابود -۴

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ ﴿ ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
 .]۸۸األنعام: [ ﴾َولَۡو أ

 .»رفت می ، از بیناند دادهدادند تمام اعمالی که انجام   می اگر با الله شریک قرار«
 فرماید:  می و

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ  َولََقدۡ ﴿ َ�ۡ
َ
ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ٱ�َّ

ُ
أ

 .]۶۵الزمر: [ ﴾٦٥َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

شریک قرار [ای پیامبر!] به تو و پیامبران قبل از تو وحی شده که اگر برای الله «

 .»شوی  می کاران رود و از زیان می از بینای   دهی، آنچه انجام داده
  :فرماید می خون و مال مشرک حالل است. خداوند -۵

وُهۡم َوٱ�ۡ فَ ﴿ ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُ�ُ ُعُدواْ ٱۡ�ُتلُوا
 .]۵التوبة: [ ﴾لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصدٖ 

مشرکین را یافتید، آنان را بکشید و به اسارت بگیرید، محاصره کنید و در  هر جا«

 .»گاهی بر سر راهشان کمین کنید هر کمین 

، «فرماید:   می پیامبر  ُ َ إِال ا�َّ
َ

قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا: ال إهِل
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

َّ ِدَماُؤُهْم ،  َمْت يلَعَ إَِذا قَالُوا ، ُحرِّ
َهافَ ْمَوالُُهْم، إِال حِبَقِّ

َ
ام که با مردم   امر شده« .١»َوأ

هایشان را از  و مال ها  قتال کنم تا زمانی که بگویند: ال إله إله الله، هر گاه این را گفتند، خون

                                           
 بخاری و مسلم. -١
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 .»من مصون کردند بجز در جای خود [در حق خود]

نَبِّ « :فرموده شرک بزرگترین گناهان است، پیامبر  -۶
ُ
َال أ

َ
رَبِ أ

ْ
�

َ
ئُُ�ْم بِأ

ِ . قَاَل  نَا بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َكبَائِِر. قُل

ْ
يِْن  :ال َوادِلَ

ْ
، َوُ�ُقوُق ال ِ اُك بِا�َّ . ١»...اِإلرْشَ

گاه کنم؟ گفتیم آیا شما را از بزرگ« شریک  :بله ای رسول خدا! فرمود :ترین گناهان آ

 .»قراردادن با خدا و نافرمانی پدر و مادر ...
خداوند خبر داده که مقصد از خلق و امر این است « :گوید  می ٢ابن القیم عالمه

که الله با اسماء و صفاتش شناخته شود، فقط او عبادت شود و برایش شریک قرار 

داده نشود، و مردم عدل را در میان خود برپا کنند، زیرا این همان عدالتی است که 

  :فرماید می . خداونداند  زمین و آسمانها بخاطر بر پائی آن خلق شده

رۡ  لََقدۡ ﴿
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ  ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل

ِ  �َّاُس ٱ  .]۲۵الحدید: [ ﴾ِط قِسۡ لۡ ٱب

به تحقیق پیامبرانمان را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنان کتاب و عدل فرستادیم «

 .»قسط و عدل رفتار کنندتا مردم با 
هایش را نازل کرده تا مردم به عدل  پیامبران خود را فرستاده، کتاب :خداوند فرموده

داد رفتار کنند و این همان عدالت است و بزرگترین قسط و عدالت توحید است. توحید و 

 :عدالت است. و شرکت و ظلم است همانطوریکه خداوند فرموده است هاساس و پای

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱۶لقمان: [ ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ

 .»شرک همانا ظلمی بزرگ است«
ها است، و هر آن چیزی  ترین عدالت ها و توحید عادالنه ترین ظلم لذا شرک بزرگ

ود، و از ش  می که با این معنی و مفهوم بیشتر منافات داشته باشد، گناه بزرگتر محسوب

                                           
 بخاری و مسلم. -١

 .۱۰۹، ص يالجواب الکاف -٢
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  آن
ً
ترین گناهان به  منافات داشته و مغایر است، بزرگجا که شرک با این مفهوم کامال

آید، لذا خداوند بهشت را بر هر مشرکی حرام کرده، خون، مال و اهل   می حساب

توانند آنان را [پس از جنگ و   می مشرکین را برای اهل توحید حالل قرار داده، مسلمانان

. و خداوند اعمال نیک اند اسارت] به بردگی خود بگمارند، چون بندگی او را ترک کرده

کند. و در قیامت   نمی پذیرد، و شفاعت کسی را در حق او قبول  نمی مشرک را

شود، مشرک جاهلترین  نمی شود، و آرزویش برآورده  نمی یش اجابتها  خواسته

جاهالن به خداوند است چون مخلوق را با خدا شریک گردانده و این نهایت جهل به 

هایت ظلم در حق خداست، هر چند مشرک در واقع به خداست، همانطور که شرک ن

 پایان کالم ابن القیم.». پروردگارش ظلم نکرده، بلکه به خودش ظلم کرده است

پنداشتن شریک در حق خدا عیب و نقص است در حالی که خداوند خود را  -۷

از آن پاک دانسته است. پس هر کس برای خدا شریک قائل شود در حقیقت چیزی 

دا نسبت داده که خدا آن را از خود دور کرده است و این نهایت ستیز و را به خ

 دشمنی با خداوند است.

                     

 انواع شرك
 شرک دو نوع است:

 شرك اکبر :نوع اول
شود و اگر در آن حال بمیرد و توبه   می اسالم خارج هآن از دایر هدهند که انجام 

شود که انسان   می ماند. این نوع شرک زمانی واقع  می نکند، تا ابد در آتش جهنم

 غیر الله را به فریاد بطلبد، یا با ذبح و نذر 
ً
عبادتی را برای غیر الله انجام دهد. مثال

برای غیرخدا [مانند قبرها، جن و شیاطین]، خود را به خدا نزدیک کند، به گمان این 

کنند. و از   می د یا او را مریضرسانن  می که مردگان، جن و شیاطین، به او ضرر

غیرخدا چیزهایی را بخواهد که فقط خدا قادر به انجام آنست مانند برآورده کردن 



 توحید  18

 

، همانند کارهائی که در کنار بناها و گنبدها و ها  نیازها و از بین بردن سختی

 :فرماید  می شود. خداوند  می ی قبور اولیاء و صالحین انجام دادهها آستانه

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ   .]۱۸یونس: [ ﴾�َّ

رساند و نه نفعی،   می کردند که نه ضرری به آنان  می و غیر از الله کسانی را عبادت«

 .»خدایندکنندگان ما نزد   گویند: اینان شفاعت  می و
 شرك اصغر :نوع دوم

شود لیکن در عقایدش نقص   نمی اسالم خارج هآن از دایر هدهند  است که انجام

رساند، این نوع شرک دو   می است که انسان را به شرک اکبرای  شود و وسیله  می وارد

 نوع است.

 شود. لفظ و سخن واقع می هشرک ظاهری، این نوع شرک به وسیل :نوع اول

َمْن َحلََف « :فرماید  می : مانند سوگند به غیر الله. رسول الله لفظیشرک 
رْشَكَ 

َ
ِ َ�َقْد َ�َفَر َوأ هر کس به غیر الله سوگند بخورد، بیقین که کفر و «. ١»بَِغْ�ِ ا�َّ

 .»شرک ورزیده است
آنچه خدا  :خطاب به مردی که گفت یا بگوید آنچه خدا و تو بخواهی. پیامبر 

مرا شریک  آیا«. ٢»أجعلت� هللا نداً؟ قل ما شاء اهللا وحده«: هی، فرمودو تو بخوا

اگر خدا و فالنی نبود [آن کار  :ی . یا گفته»دای؟ بگو: آنچه فقط خدا بخواه خدا قرار داده

شود]، و اگر  اگرخدا بخواهد، سپس فالنی [کار درست می :شد] که باید بگوید نمی

شد]، چون سپس برای ترتیب  [کمک] خدا و سپس [همکاری] فالنی نبود [چنان می

  :فرماید  می کند، خداوند خداوند می هعبد را تابع اراد هو تأخیر است اراد

                                           
 داند و حاکم آن را تصحیح کرده است. ترمذی روایت کرده و آن را حسن می -١

 نسائی روایت کرده است. -٢
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ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  .]۲۹التکویر: [ ﴾٢٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  �َّ

انجام هیچ کاری را ندارید مگر اینکه خداوند، پروردگار جهانیان اراده داشته  هاراد«

 .»باشد
 » واو«اما 

ً
فقط برای مطلق جمع و اشتراک است، نه برای ترتیب و تأخیر، مثال

این از برکات خدا و  :کسی را ندارم غیر از خدا و تو. یا :صحیح نیست گفته شود

برکات تو است. بلکه گفته شود کسی را ندارم غیر از خدا سپس تو. این کار از برکات 

 خدا است سپس از تو.

مانند به دست یا به گردن یا به پیشانی بستن حلقه و پارچه  :شرک افعالی و عملی

تقد باشد اینکه برای رفع یا دفع بالیا، آویزان کردن تمیمه از ترس چشم و غیره، اگر مع

شود، از نوع شرک اصغر است چون خداوند اینها را جزو  می سبب رفع یا دفع باال

بال است،  هکنند اسباب قرار نداده است. اما اگر معتقد باشد که خود حلقه یا پارچه دفع

 شود. چون به غیر خدا توکل کرده است. می در این صورت شرک از نوع اکبر محسوب

شرک خفی [پوشیده] است، و آن  شرک در اراده و نیت  :صغرنوع دوم از شرک ا

 کسی عملی که به واسط است، مانند ریا و شهرت 
ً
 آن به خدا نزدیک هطلبی، مثال

شود را انجام دهد، تامردم او را تحسین کنند. مانع اینکه نمازش را در انظار مردم به  می

کنند یا با صدای بلند ذکر کند، خوبی ادا کند یا صدقه بدهد تا او را مدح و تعریف 

صوتش را زیبا کند، تا مردم آنرا بشنوند و او را ستایش کنند. ریا به قدری خطرناک 

 :فرماید می کند. خداوند می است که اگر با هر عملی آمیخته شود آن عمل را باطل

ْ يَرۡ  َ�نَ  َ�َمن﴿ ٓ  ُجوا  بِِعَباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا
َحدَۢ  ۦٓ َرّ�ِهِ 

َ
 .]۱۱۰الکهف: [ ﴾�أ

پس هر کس امید دیدار پروردگارش را داشته باشد باید عمل صالح انجام دهد و «

 .»در عبادت پروردگارش هیچ کسی را شریک نگرداند
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ْصَغُر، «فرماید:   می پیامبر 
َ
ُْك األ َخاُف َعلَيُْ�ُم الرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
قَالُوا: يَا أ

َ�اءُ  ْصَغُر؟ قَاَل : الرِّ
َ
ُْك األ ، َوَما الرشِّ ِ ا ترین چیزی که بر شم خطرناک« .١»رَُسوَل ا�َّ

 .»ریاء :: ای رسول خدا! شرک اصغر چیست؟ فرمودبیم دارم، شرک اصغر است، گفتند
ی شرک اصغر این است که فرد عملی را به طمع دنیوی انجام ها یکی از نمونه

 به نیت طلب مال حج کند، اذان دهد، امامت کند، تحصیل علم شرعی یا دهد، 
ً
مثال

جهاد کند، و در هیچکدام از این اعمال رضای خدا در دل نداشته باشد، بلکه 

 هدفش کسب ثروت و مال باشد.

رَْهِم، تَِعَس َ�بُْد « فرمود: پیامبر  ينَاِر، تَِعَس َ�بُْد ادلِّ تَِعَس َ�بُْد ادلِّ
، َو�ِْن لم يعط سخط ْعِطَي ريَِضَ

ُ
َِميَصِة، إِْن أ

ْ
دینار، هالک  ههالک شود بند«. ٢»اخل

 ، اگر به او چیزی داده شود راضی و خشنود٣خمیصه هدرهم، هالک شود بند هشود بند

 .»شود  می گردد و اگر داده نشود خشمگین و عصبانی  می
ها دریایی است که ساحل  و اراده ها  شرک در نیت« :گوید  می /امام ابن القیم 

یابند، پس هر کس از عمل خود طلب  می کسانی که از آن نجات اند  ندارد، و کم

برای خدا اش   رضای غیر خدا کند و نیتش در کار تقرب به خدا نباشد، در اراده و نیت

 ».شریک قرار داده است

برای خدا و اخالص آن است که شخص اعمال، گفتار، اراده و نیت خود را 

است که الله تمام بندگانش را  خالص گرداند، و این همان دین حنیف ابراهیم 

کند و این حقیقت   نمی به پیروی از آن امر کرده و غیر از آن را از هیچ کس قبول

 :فرماید می اسالم است. خداوند

                                           
 احمد، طبرانی و بغوی در شرح السنة. -١

 بخاری. -٢

 خمیصه نوعی لباس قیمتی است. -٣
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 ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿
 .]۸۵عمران:  آل[ ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ

هر کس غیر از اسالم دینی را برگزیند، از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از «

 . »کاران است  زیان

خردان   بی است، دینی که هر کسی از آن روی گرداند، از اسالم دین ابراهیم 

 .١»است

 فرق بین شرك اکبر و شرك اصغر
 :عبارتند از ها  از این فرقای   خالصه

کند، ولی شرک اصغر انسان را  می اسالم خارج هشرک اکبر انسان را از دایر -۱

 کند.  نمی اسالم خارج هاز دایر

ماند، ولی صاحب شرک اصغر اگر   می صاحب شرک اکبر تا ابد در دوزخ  -۲

 ماند.  نمی داخل دوزخ شود تا ابد در آن

برد، ولی شرک اصغر تمام اعمال را از  می را از بینشرک اکبر تمام اعمال   -۳

 برد.  می برد تنها همان عمل ریاکارانه را از بین نمی بین

کند، ولی شرک اصغر خون و   می شرک اکبر خون و مال صاحبش را حالل  -۴

 کند.  نمی مال صاحبش را حالل

 تعریف کفر و انواع آن

 تعریف کفر -أ
 :ومانع است، و در شرع، ضد ایمان است. کفرکفر در لغت به معنای پوشش 

ایمان نداشتن به الله و رسول اوست. صرف نظر از اینکه این کفر همراه با تکذیب 

                                           
 .۱۱۵الجواب الکافی، ص  -١
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گردانی، یا حسد و خود   باشد یا بدون تکذیب، بلکه به مجرد شرک و گمان، یا روی

 رپسندی، یا پیروی کردن از هوا و هوسی که مانع تبعیت از دین خدا شود، کاف

کننده بزرگتر است. همچنین کسی که از روی حسادت   اگرچه کفر تکذیب :شود  می

کند، و در حالی که به حقانیت پیامبران یقین  می دین الله را انکار و او را تکذیب

 .١کننده را دارد دارد، حکم کافر تکذیب 

 :انواع کفر: کفر دو نوع است -ب
کند، و خود به پنج نوع  می اسالم خارج هکه انسان را از دایر کفر اکبر :نوع اول

 :شود  می تقسیم

  :فرماید  می خداوند کفر تکذیب: -»الف«نوع 

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ وۡ  َكِذبًا �َّ

َ
َب  أ ِ  َكذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لَمَّ  ۥٓۚ َءهُ َجا

لَيۡ 
َ
ٰ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ�  َس �  .]۶۸العنکبوت: [ ﴾٦٨ ِفرِ�نَ َ�

چه کسی ستمگرتر از آن کسی است که بر الله دروغ بندد و یا [دین] حق را چون «

 »به او رسد تکذیب کند؟! آیا جهنم جای کافران نیست؟
 کفر عناد و تکبر همراه با تصدیق :»ب«نوع 

 :فرماید  می خداوند

ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿ ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا َ�ٰ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
 َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ  �

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�نَ   .]۳۴البقرة: [ ﴾٣٤ ِفرِ�نَ َ�

و وقتی که به مالئکه گفتیم برای آدم سجده برید، همه سجده بردند بجز ابلیس، «

 .»کافران قرار گرفت هکه سرباز زد و تکبر ورزید و در زمر
 

                                           
 ).۱۲/۳۳۵مجموع فتاوای شیخ اإلسالم ( -١
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 کفر شرک و گمان :»ج«نوع 

 فرماید:  می خداوند

َفۡ  َظالِمٞ  وَُهوَ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل ﴿ ٓ  قَاَل  ۦِسهِ ّ�ِ ُظنُّ  َما
َ
ن أ

َ
ِ َ�ٰ  تَبِيدَ  أ بَدٗ  ۦٓ ِذه

َ
 ٣٥ ا�

 ٓ ُظنُّ  َوَما
َ
اَعةَ ٱ أ ٓ  لسَّ ِجَدنَّ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  رُّدِدتُّ  َولَ�ِن �َِمةٗ قَا

َ
 اُمنَقلَبٗ  َهاّمِنۡ  �َخۡ�ٗ  َ�

َ�َفرۡ  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  وَُهوَ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ٣٦
َ
ِ  َت أ ِيٱب  تَُراٖب  ِمن َخلََقَك  �َّ

ٰ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  ٮ ٰ  ٣٧ رَُجٗ�  َك َسوَّ َّ� ۠ ُ ٱ ُهوَ  ِكنَّا ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  �َّ
ُ
ٓ  كُ أ  بَِرّ�ِ

َحدٗ 
َ
 .]۳۸-۳۵الکهف: [ ﴾٣٨ اأ

کنم که  نمی گمان :در حالی که بر خویشتن ستمگر بود، وارد باغش شد و گفت«

کنم که قیامت بر پا شود و اگر مرا به سوی   نمی ابد از بین برود و گماناین باغ تا 

پروردگارم برگردانند [در صورت برپایی قیامت] بهتر از این باغ را خواهم داشت، 

آیا تو به  :کرد به او گفت می در حالی که دوست ایماندارش با او صحبت

خلق کرده و سپس تو را ای   شود که تو را از خاک سپس از نطفه می پروردگاری کافر

به مردی تبدیل کرده، اما من کسی هستم که خدا پروردگارم است و هیچ کس را 

 .»دهم نمی شریک پروردگارم قرارم
 گردانی کفر اعراض و روی :»د«نوع 

 :فرماید  می خداوند

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ٓ  َ�َفُروا ا ْ  َ�مَّ نِذُروا
ُ
 .]۳األحقاف: [ ﴾رُِضونَ ُمعۡ  أ

 .»، روی گرداننداند   ، از آنچه که بیم داده شدهاند که کفر ورزیدهو کسانی «
 کفر نفاق»:   ه«نوع 

 :فرماید می خداوند

﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  َءاَمُنوا ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُروا  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

 .]۳المنافقون: [ ﴾٣َقُهونَ َ�فۡ 
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آوردند سپس کافر شدند و به قلبهایشان مهر این به دلیل آن است، که آنان ایمان «

 .»کنند  نمی فهمند و درک نمی زده شد و آنان
کند. این   نمی اسالم خارج هاین نوع کفر انسان را از دایر کفر اصغر: -نوع دوم

کفر به آن اطالق شده  ههمان کفر عملی است. گناهانی که در قرآن و سنت کلم

. خداوند در اند انند کفران نعمت از این جملهرسد م  نمی است و به حد کفر اکبر

 :فرماید  می قرآن

ُ ٱ َوَ�ََب ﴿ طۡ  َءاِمَنةٗ  َ�نَۡت  َ�ةٗ قَرۡ  َمَثٗ�  �َّ   َم�ِنَّةٗ مُّ
ۡ
 ّمِن ارََغدٗ  ُ�َهارِزۡ  �ِيَهايَأ

�ۡ  فََ�َفَرۡت  َمَ�نٖ  ُ�ِّ 
َ
ِ ٱ ُعمِ بِ�  .]۱۱۲النحل: [ ﴾�َّ

در امن و امان بودند از هر طرف رزق و روزی را آورد که ای   خداوند مثال آبادی«

 .»رسید و اهل آن به نعمت خدا کافر شدند  می به آن
ُ «: فرماید  می و مانند کشتن مسلمان، پیامبر 

ُ
ُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَاهل

ْ
ِسبَاُب ال

 .»دشنام مسلمان فسق و کشتنش کفر است« .١»ُ�ْفرٌ 

اًرا ، يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض ال تَرِْجُعوا َ�ْعِدي « فرماید:  می و  .٢»ُكفَّ

 .»پس از من به کفر برنگردید، که برخی از شما گردن برخی را بزند«

ِ َ�َقْد «فرماید:  می و مانند سوگند به غیر خدا. پیامبر  َمْن َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ
رْشَكَ 

َ
 .»شرک ورزیده است هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند، کفر یا«. ٣»َ�َفَر أو أ

 :فرماید می خداوند مرتکب گناه کبیره را مؤمن نامید و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  .]۱۷۸البقرة: [ ﴾َ� َقتۡ لۡ ٱ ِ�  قَِصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمنُوا

 .»اید قصاص کشته شدگان بر شما واجب شده  ای کسانی که ایمان آورده«
                                           

 بخاری و مسلم. -١

 بخاری و مسلم. -٢

 اند. ترمذی و حاکم آنرا صحیح دانسته -٣
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 بر شمرده و او را برادر ولی دم ذکر کرده و در ادامهدر این جا قاتل را از مؤمنان 

 :فرماید  می

ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ ِ  ّ�َِباُع  ٱب

ۡ ٓ  ُروِف َمعۡ ل َدا
َ
 هِ إَِ�ۡ  ءٌ َوأ

 .]۱۷۸البقرة: [ ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ 

پس هر کس از جانب برادر [خود] از قصاص او صرفنظر شد و به دیه راضی شد باید «

 .»اطرافیانش به بهترین نحو از این کار پیروی و دیه را به بهترین صورت پرداخت کنند
 :فرماید می بدون شک منظور خداوند برادری دینی است و

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  .]۹الحجرات: [ ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 .»جنگیدند، در بین آنان صلح برقرار کنیدو اگر دو دسته از مؤمنین با هم «

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة
َ
ْ فَأ َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َ
 .]۱۰الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ أ

 .»به تحقیق مؤمنان با هم برادرند لذا بین برادرانتان صلح برقرار کنید«
 .١طحاوی بود هاز شرح عقیدای  آنچه ذکر شد خالصه

                     

 فرق میان کفر اکبر و کفر اصغر
برد. اما  می اسالم خارج کرده و اعمال را از بین هکفر اکبر انسان را از دایر -۱

کند. البته   نمی اسالم خارج نکرده و اعمال را نابود هکفر اصغر انسان را دایر

آن در  هشود و انجام دهند  می کفری که داشته از عمل او کاسته هبه انداز

 گیرد.  می معرض عذاب قرار

ماند اما صاحب کفر اصغر اگر  می صاحب کفر اکبر تا ابد در آتش جهنم  -۲

ماند یا امکان دارد، خداوند او را ببخشد  نمی داخل دوزخ شود تا ابد در آن

 داخل دوزخ نشود.
ً
 و اصال

                                           
 ) چاپ المکتب اإلسالمی.۳۶۱صفحة ( -١
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کند ولی کفر اصغر خون و مال  می کفر اکبر، خون و مال انسان را حالل  -۳

 کند. نمی نسان را حاللا

بر مؤمنان واجب است که با کفری که مرتکب کفر اکبر شده، عداوت و   -۴

دشمنی کنند و رابطه، محبت و دوستی با آنها حرام است، هرچند 

محبت  هترین خویشاوندانشان باشد. [اما کفر اصغر، بطور کلی رابط نزدیک

اصغر شده، به  کند، بلکه با کسی که مرتکب کفر  نمی و دوستی را قطع

محبت و دوستی برقرار شود و به میزان نافرمانیش با او  هایمانش رابط هانداز

 دشمنی شود.

                     

 تعریف نفاق و انواع آن

 تعریف نفاق » أ«
 و منا«است » نافق«نفاق در لغت مصدر 

ً
» نافقاء« هاز کلم» فقةنافق، ینافق، نفاقا

است، که اگر در یکی از سوراخها  ١یربوع هگرفته شده که یکی از سوراخهای الی

کند و یا معنی آن از نفق گرفته شده و نفق گرفته   می دنبالش کنند از سوراخ دیگر فرار

 .٢شوند  می شده و نفق غار کوچکی است که حیوانات در آن پنهان

ظاهر مسلمان شود اما در دل کافر و و در اصطالح شرع، این است که فردی به 

شود   می شود که منافق از طرفی وارد دین اسالم  می مشرک باشد. به این دلیل نفاق گفته

 فرماید:  می شود، خداوند این معنی را در قرآن ذکر کرده و  می و از طرف دیگر خارج

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]۶۷التوبة: [ ﴾ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

 .»راستی منافقین، همان فاسقانندبه «

                                           
 یربوع حیوانی است شبیه موش. -١

 ).۵/۹۸( ةابن اثیر النهای -٢
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 شدگان از دین اسالم خداوند منافقین را بدتر از کافران شمرده و یعنی: خارج

 :فرماید می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ رۡ ٱ ِ�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  ٱ كِ �َّ
َ
 .]۱۴۵النساء: [ ﴾�َّارِ ٱ ِمنَ  َفلِ سۡ ۡ�

 .»ترین درجات جهنم قرار دارند به راستی منافقین در پایین «
 :فرماید می و

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  .]۱۴۲النساء: [ ﴾ِدُ�ُهمۡ َ�ٰ  وَُهوَ  �َّ

آنان را به  هکنند و خدا هم مکر و حیل می به راستی منافقین با خدا مکر و حیله«

 .»گرداند می خودشان باز

َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ ٓ  َدُعونَ َ�ۡ  َوَما َءاَمُنوا نُفَسُهمۡ  إِ�َّ
َ
 ُعُرونَ �َشۡ  َوَما أ

َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٩ ُ ٱ فََزاَدُهمُ  مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  َ�نُوا

 .]۱۰-۹البقرة: [ ﴾١٠ ِذبُونَ يَ�ۡ 

دهند، مگر  نمی را فریب دهند، ولی فریب اند  خواهند الله و کسانی که ایمان آورده می«

هایشان مرض نفاق هست و خداوند هم مرض آنان  فهمند. در قلب نمی خودشان را اما

 .»، عذابی دردناک استاند را افزوده و برای آنان بخاطر آنچه که تکذیب کرده

 انواع نفاق» ب«
 نفاق دو نوع است:

همان نفاق اکبر است که مرتکب آن اسالم را بظاهر  نفاق اعتقادی :نوع اول

 هکند، این نوع نفاق انسان را بطور کلی از دایر  می قبول کرده و کفر رادر خود پنهان

گرداند و کسی که به این نوع نفاق مبتال باشد در پایین ترین درجات  می اسالم خارج

جهنم است، خداوند اهل نفاق اکبر را به تمام صفات شر وصف کرده است، که 

کفر و عدم ایمان، به بازی و شوخی گرفتن دین و مسلمانان و مسخره و  :عبارتند از

 با دشمنان اسالم همکاری کردن و در دشمنی با اسالم با آنان 
ً
استهزاکردن آنان، قلبا
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کردن، این دسته از منافقین در هر زمانی وجود دارند، بویژه زمانی که  مشارکت 

توانایی مبارزه با اسالم را نداشته باشند، کند و منافقین آشکارا  می اسالم قدرت پیدا

آورند تا پنهانی و از پشت سر به اسالم و مسلمانان   می در چنین مواقع به ظاهر ایمان

 ضربه بزنند، و بتوانند در میان مسلمانان زندگی کنند و خون و مالشان در امان باشد.

 آخرت ادعای ایمان منافق در ظاهر به خدا، مالئکه، کتابهای او، پیامبران و روز

کند.  می تنها به موارد مذکور ایمان ندارد بلکه تکذیب هم کند، اما در باطن نه   می

 منافق ایمان به خدا ندارد. در حالی که خداوند با کالمی که بر بشر نازل کرده، سخن

 سوی مردم قرار داده، تا به اذن خدا مردم را هدایت گفته و او را رسول و فرستاده به

ترساند. خداوند پرده از نفاق این   می کند، و آنان را از عذاب و عقاب خداوند  می

یشان را ها  منافقین برداشت و اسرار و نهان آنان را در قرآن کریم روشن ساخت و نقشه

کنند، خداوند  برای بندگان خود برمال کرد، تا از منافقین و پیروانشان دوری

بقره ذکر کرده که این سه گروه مؤمنین، کفار و  هسورگانه مردم را در اول  گروههای سه

منافقین  هکفار دو آیه و دربار همؤمنین چهار آیه آورده، دربار همنافقین هستند. دربار

زیاد است و هم خطر شان  سیزده آیه نازل کرده است. چون منافقین هم تعداد

بر علیه اسالم و  یشانها  مبتالشدن اکثر مردم به نفاق بیشتر است و هم شدت فتنه

 مسلمین زیاد است. به تحقیق بالیی که از طرف منافقین به اسالم و مسلمین وارد

شود خیلی سخت و سنگین است، چون خود را به اسالم نسبت داده و ادعای  می

، و به هر شکل و صورت با اند دوستی با اسالم را دارند اما در حقیقت دشمنان اسالم

شود،   می آشکارشان  کنند، تا جایی که دشمنی می اسالم دشمنی و عداوت

کند که قصدش اصالح  می کارهایشان به حدی فریبکارانه است که جاهل گمان

 .١است در صورتیکه در حقیقت فساد است

                                           
 از رساله ابن القیم در بیان صفات منافقین. -١
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 :١این نفاق شش نوع است 

 تکذیب پیامبر   -۱

 آورده. تکذیب بعضی از آنچه پیامبر   -۲

 .دشمنی، تنفر و کینه با پیامبر   -۳

 آورده است. بغض و کینه به بعضی از آنچه که پیامبر   -۴

 .شاد و مسرور شدن از شکست دین و پیامبر   -۵

 .بیزاری و ناراحتی از سرافرازی و پیروزی دین و پیامبر   -۶

است که شخص یکی از اعمال منافقین را انجام دهد، در  نفاق عملی :نوع دوم

 اسالم خارج هحالی که ایمان در قلبش وجود دارد، این نوع نفاق انسان را از دایر

است برای خروج از دین اسالم، و کسی که این نوع نفاق را ای   کند اما وسیله نمی

ق اصغر ادامه یابد به دارد ایمان و نفاق همزمان در قلبش وجود دارد و اگر این نفا

ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ « فرماید: می آید، پیامبر  می منافقان خالص در هسبب آن در زمر
َ
أ

ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا ، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن 
َث َكَذَب َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر ، َو�َِذا انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن َو�ِ  َذا َحدَّ

چهار صفتند که در هر کسی باشد، منافعی خالص است، در هر کسی « .٢»َخاَصَم فََجرَ 

خصلتی از آنها داشته باشد، خصلتی از نفاق در اوست تا وقتی که آن را از خود دور کند، 

گوید، وقتی پیمان  می وقتی سخن گوید دروغکند،   می وقتی به او امانتی داده شود، خیانت

 .»گرداند و مبل عمل به حق را ندارد  می شکند، وقتی جدال کند از حق روی می دهد آن را
لذا در هر کس که این خصلتهای چهارگانه جمع شود در واقع شرارت در او 

جمع شده و صد در صد صفات منافقین در او وجود دارد، و هر کس یکی از این 

                                           
 ).۹) (ص / ة(مجموعه  التوحید النجدی -١

 و مسلم.بخاری  -٢
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 تها را داشته باشد، خصلتی از نفاق را دارد.خصل

های ایمان و  های خیر و شر و خصلت گاهی اوقات امکان دارد در کسی خصلت

خیر و شرش مستحق ثواب و مجازات  هکفر و نفاق جمع شود، این شخص به انداز

 است.

ی نفاق اصغر، تنبلی و کسلی در ادای نماز جماعت در ها  یکی دیگر از نشانه

ست که این نیز یکی از صفات منافقین است. نفاق شر و خطر جدی به دنبال مسجد ا

سی نفر « :گوید  می ، ابن ابی ملیکهاند دارد و اصحاب همواره از وقوع در آن بیم داشته

 ».را دیدم همگی بیم داشتند که مبادا به نفاق مبتال شوند از اصحاب پیامبر 

                     

 اکبر و نفاق اصغرفرق بین نفاق 
 

کند ولی نفاق اصغر انسان را از  می اسالم خارج هنفاق اکبر انسان را از دایر  -۱

 کند.  نمی اسالم خارج هدایر

در نفاق اکبر اعتقاد ظاهر و باطن انسان متضاد است، اما در نفاق اصغر   -۲

 این تضاد فقط در اعمال است، نه در اعتقاد.

، ولی امکان ارتکاب به نفاق اصغر وجود شود  نمی مؤمن مرتکب نفاق اکبر  -۳

 دارد.

کنند و اگر کسی از آنان   نمی بیشتر کسانی که به نفاق اکبر مبتل هستند توبه  -۴

نزد حاکم اختالف است، برخالف نفاق اصغر اش  توبه کند، در قبول توبه

 کند.  می او را قبول هتواند توبه کند و خداوند توب می که مرتکب آن

از ای  شوند شعبه  می آنچه بیشتر مسلمانان دچار آن« :١گوید  می شیخ اإلسالم

کند. گاهی اوقات  می آنان را قبول هی نفاق است، سپس خداوند توبها  شعبه

                                           
 ).۲۳۸کتاب اإلیمان ص ( -١
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کند اما خداوند آن را از او  می شود به دل مسلمانی خطور می چیزهایی که باعث نفاق

شود تا جایی که این   می ی شیطانی و کفر مبتالها  کند، مؤمن به وسوسه  می دفع

يا رسول اهللا! «: اند کند همان طور که اصحاب گفته می او را تنگ هسین ها وسوسه
نفسه ما ألن �ر من السماء إىل األرض أحب إيله من  إن أحدنا يلجد يف

 .١»رص�ح اإليمان كأن يتلكم به فقال: ذا

ى رَدَّ ما يتعاظم أن يتلكم به، قال: «و در روایتی دیگر آمده:  ِ
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
احل

وَْسوََسةِ 
ْ
 ال

َ
کند که اگر از  بعضی از ما در وجود خود چیزی احساس می« »َكيَْدُه إىِل

 آسمان به زمین بیافتد، برای او بهتر از این است که آن را بر زبان جاری کند، پیامبر 

آنقدر سنگین « :دهو در روایتی دیگر آم». آشکار از ایمان استای  آن نشانه« :فرمود

حمد و سپاس « :فرمود پیامبر ». توانیم آن را بر زبان جاری کنیم نمی است که

یعنی بوجود آمدن این ». خدایی را که مکر و نیرنگ شیطان را به وسوسه تبدیل کرد

 وسوسه با این ناخوشایندی بزرگ و دفع آن از قلب از نتایج آشکار ایمان است.

 :آنان فرموده هدارند، خداوند دربار اما کسانی که نفاق اکبر

﴿ ۢ  .]۱۸البقرة: [ ﴾١٨ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصمُّ

 .»گردند نمی کر، الل و کورند لذا آنان به حق بر«
 به سوی اسالم بر

ً
  :فرماید  می گردند و  نمی یعنی قلبا

َوَ� ﴿
َ
�َُّهمۡ  نَ يََروۡ  أ

َ
ةً  َ��ٖ  ُ�ِّ  ِ�  َتُنونَ ُ�فۡ  � رَّ وۡ  مَّ

َ
َ�ۡ�ِ  أ  َوَ�  َ�ُتوُ�ونَ  َ�  ُ�مَّ  َمرَّ

ُرونَ  ُهمۡ  كَّ  .]۱۲۶التوبة: [ ﴾١٢٦ يَذَّ
 شوند و بعد از آن توبه  می بینند که آنان هر سال یک یا دو بار امتحان نمی آیا«

 .»شوند  نمی گیرند و بیدار و هوشیار  نمی کنند، و عبرت  نمی

                                           
 اند.  احمد و مسلم روایت کرده -١
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ظاهری منافق اکبر اختالف دارند،  هعلماء در قبول توب« :گوید  می شیخ اإلسالم

گاهی از باطن و درون انسان ممکن نیست و آنان همیشه به ظاهر اسالم قبول  چون آ

 .١»اند کرده

                     

 شرح حقیقت جاهلیت، فسق، گمراهی و ارتداد، اقسام و احکام هریک

 جاهلیت -1
. مانند جهل اند شود که اعراب قبل از اسالم بر آن بوده  می جاهلیت به وضعیتی گفته

 .٢پرستی، تکبر، استبداد و غیره و نژاد ها  به الله، پیامبر، احکام و قوانین، افتخار به نسب

جاهلیتی را بدان علت جاهلیت نامیدند که شخص جاهل علم ندارد و یا از علم 

 کند. نمی پیروی

اش  را نشناسد، جاهل است و نادانی هر کس حق« :گوید می اإلسالم  شیخ

خبری است و اگر معتقد به خالف حق باشد جاهلی است که جهل مرکب دارد،   بی

دادند،    می در جاهلیتی بودند که نسبت جهل به آنان مردم قبل از بعثت پیامبر 

 داد که افراد جاهل و می را رسوم جاهلیت تشکیلشان   که تمام اقوال و اعمالای  بگونه

دادند، و نیز هر چه با پیام و  می نادان آنها را از خود ساخته بودند و جاهالن آن را انجام

رود.   می روش پیامبران مانند رسوم یهودیان و نصاری مخالف است، جاهلیت به شمار

جاهلیت در بعضی  این جاهلیت قبل از بعثت پیامبر عام بوده اما بعد از بعثت پیامبر

جاهلیت در دارالکفر  :ممالک وجود داشت، ولی در بعضی دیگر رواج نداشت، مانند

 که در بعضی شهرها رواج داشت، و در بعضی دیگر رواج نداشت.

                                           
 ).۴۳۵-۲۸/۴۳۴مجموع الفتاوی ( -١

 ).۱/۳۲۳( ةابن اثیر النهای -٢
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امکان دارد جاهلیت در برخی افراد وجود داشته باشد. مانند کسی که در 

ذا این شخص در جاهلیت به کند، اما هنوز مسلمان نشده، ل می داراإلسالم زندگی

جاهلیت وجود  برد. اما بطور کلی بدون قید زمانی، پس از بعثت پیامبر   می سر

 هستند که تا قیامت از حق پیروی ندارد، چون همواره افرادی از امت پیامبر 

کنند، اما جاهلیت مقید به زمان در بعضی از ممالک اسالمی و در بسیاری از  می

َاِهِليَّةِ « فرماید: می رد، پیامبر مسلمانان وجود دا
ْ
ْمِر اجل

َ
ىِت ِمْن أ مَّ

ُ
ْرَ�ٌع ىِف أ

َ
 .١»أ

امرو فيك  كإن« :. و به ابوذر فرمود»چهار چیز در امت من از امور جاهلی هستند«
 .٣»و مانند اینها». تو فردی هستی که در تو خصلتی از جاهلیت وجود دارد« .٢»جاهلية

 به جهل و نادانی است که به ندانستن علم بر خالصه این که: جاهلیت منتسب

 :گردد و بر دو نوع است می

پایان یافته  جاهلیت عامه که قبل از بعثت پیامبر بوده و با بعثت او   -۱

 است.

جاهلیت خاصه که برخی از دولتها، شهرها و اشخاص به آن مبتال هستند،   -۲

و همواره باقی است. با این توضیح اشتباه کسانی که جاهلیت این زمان را 

». جاهلیت قرن و شبیه آن« :گویند  می شود. آنان  می دانند، روشن  می عام

جاهلیت برخی افراد قرن، یاجاهلیت کثر « :صحیح آن است که بگویند

جاهلیت صحیح و جایز نیست؛ چون با  هاما عام دانستن کلم». افراد قرن

 جاهلیت عامه پایان یافته است. بعثت پیامبر

 

                                           
 مسلم. -١

 مسلم و بخاری. -٢

 ) به تحقیق دکتر ناصر العقل.۲۲۷-۱/۲۲۵إفتضاء الصراط ( -٣
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 فسق -2
فسق در لغت به معنای بیرون شدن است، و در اصطالح شرع خروج از طاعت 

 به کافر فاسق گفته میشود [م خدا است که هم خروج کلی را شامل می
ً
شود] و  ثال

 گویند. ای شده، فاسق می هم خروج جزئی را، و به مؤمنی که مرتکب گناه کبیره

کند، که همان  اسالم خارج می هفسقی که انسان را از دایر :پس فسق دو نوع است

  :فرماید   می ابلیس هگویند. خداوند دربار می کفر است. لذا به کافر فاسق نیز

مۡ  َ�نۡ  قَ َ�َفسَ ﴿
َ
 .]۵۰الکهف: [ ﴾ۦٓ َرّ�ِهِ  رِ أ

 .»از فرمان پروردگارش تمرد کرد«
 :فرماید  می فسق شیطان کفر بود، و خداوند

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ   فََسُقوا

ۡ
ٰ َ�َمأ  .]۲۰السجدة: [ ﴾�َّارُ ٱ ُهمُ َوٮ

 .»و اما کسانی که فاسق شدند سرانجامشان آتش است«
 فرماید:   می یعنی: کافران. و نیز

﴿ ٓ َراُدوٓ  ُ�ََّما
َ
ْ أ ن ا

َ
ْ َ�ۡ  أ ٓ ِمنۡ  رُُجوا ْ  َها ِ�يُدوا

ُ
ْ  لَُهمۡ  َو�ِيَل  �ِيَها أ  َعَذاَب  ُذوقُوا

ِيٱ �َّارِ ٱ بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  .]۲۰السجدة: [ ﴾تَُ�ّذِ

شوند و به  خواهند از آتش جهنم خارج شوند، به آن بازگردانده می هر گاه که می«

 .»کردید می شود عذاب آتشی را بچشید که آن را تکذیب  می آنان گفته
شود، اما فسقی که مرتکب شده او را از  می و به مسلمان گناهکار نیز، فاسق گفته

 فرماید:  می کند، خداوند  نمی اسالم خارج هدایر

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ   لَمۡ  ُ�مَّ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل
ۡ
ْ يَ� رۡ  تُوا

َ
ٓ  �ََعةِ بِأ وُهمۡ جۡ ٱفَ  ءَ ُشَهَدا  نِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ُ

ْ َ�قۡ  َوَ�  ةٗ َجۡ�َ  بَدٗ  َدةً َشَ�ٰ  لَُهمۡ  بَلُوا
َ
ْوَ�ٰٓ  �ۚ �

ُ
 .]۴النور: [ ﴾٤ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ

آورند،  نمی دهند، سپس چهار شاهد می و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا«

هشتاد ضربه شالق به آنان بزنید، و هرگز گواهی دادن آنها را قبول نکنید و چنین 
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 .»اند کسانی فاسق

 ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  ُفُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  جَّ �َۡ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن﴿
 .]۱۹۷البقرة: [

ی، گناه و پس کسی که حج را بر خود واجب کرده باشد. در حج آمیزش جنس«

 .»جدالی نیست
 .١اند: منظور گناهان است که علما در تفسیر فسوق در این آیه گفته 

 گمراهی [ضالل] -3
گمراهی یا ضالل انحراف از راه راست و مستقیم است که متضاد هدایت است. 

 فرماید:  می خداوند

نِ ﴿  ﴾َهاَعلَيۡ  يَِضلُّ  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن ۦۖ ِسهِ ِ�َفۡ  َتِديَ�هۡ  فَإِ�ََّما َتَدىٰ هۡ ٱ مَّ
 .]۱۵اإلسراء: [

هر کس هدایت یابد به نفع خود هدایت یافته و هر کس گمراه شود، گمراهیش به «

 .»زیان خودش است
 :شود  می بر گمراهی معانی مختلفی اطالق

 فرماید: می آید، خداوند  می بعضی اوقات به معنی کفر -۱

ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱب  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
 .]۱۳۶النساء: [ ﴾بَِعيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ 

هایش، پیامبرانش و روز آخرت کافر شود به  هر کس به الله، مالئکه، کتاب«

 .»تحقیق گمراه شده، گمراه شدنی بسیار دور [از حق]
 فرماید:  می رود، خداوند  می گاهی گمراهی به معنای شرک به کار -۲

                                           
 ).۲۷۸کتاب اإلیمان، شیخ اإلسالم ص ( -١
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ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن﴿ ِ ٱب  .]۱۱۶النساء: [ ﴾بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  �َّ

 .»هر کس به الله شرک بورزد به تحقیق گمراه شده، گمراه شدنی بسیار دور [از حق]«
 ِفَرِق گمراه، یعنی   می گاهی به معنای مخالفت غیر از کفر به کار -۳

ً
رود، مثال

 مخالف.ِفَرِق 

 که فرمود:  آید، مانند قول موسی  می بعضی اوقات به معنی خطا  -۴

ٓ َ�َعلۡ  قَاَل ﴿ ۠  اإِذٗ  ُتَها نَا
َ
آٱ ِمنَ  َو�  .]۲۰الشعراء: [ ﴾٢٠ ّلِ�َ لضَّ

 .»[موسی] گفت: وقتی آن کار را انجام دادم، از خطاکاران بودم«
 :فرماید  می آید . خداوند  می گاهی به معنی نسیان و فراموشی -۵

ن﴿
َ
ٰ إِحۡ  تَِضلَّ  أ ٰ إِحۡ  َ�ُتَذّكِرَ  ُهَماَدٮ  ٱ ُهَماَدٮ

ُ
َرىخۡ ۡ�
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و هر کس از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در «

 .»مانند می رود و آنان اعمالشان از بین رفته و تا ابد در آتش می آخرت بر باددنیا و 
شود،  می هر کس یکی از نواقض اسالم را انجام دهد، مرتد اقسام ارتداد:

 شود:  می نواقض اسالم زیاد است و به چهار دسته تقسیم

مالئکه، یا ، یا مرتدشدن زبانی: مانند دشنام دادن به الله، یا رسول خدا   -۱

یکی از پیامبران او، یا کسی ادعای علم غیب یا ادعای پیامبری کند، یا 

کند، یا غیرخدا را به فریاد  می کسی را تصدیق کند که ادعای علم غیب

بخواند، یا در کارهایی که غیرخدا قادر به انجام آن نیست تقاضای کمک و 

ی قدرت  در حیطه فریادرسی از غیرخدا کند، یا به غیرخدا در آنچه فقط

 خداوند است، پناه برد.

مرتدشدن بصورت عملی: مانند سجده بردن برای بت، درخت، سنگ،  -۲

قبور و ذبح برای قبور، انداختن قرآن در جاهایی که نجس و ناپاک است، 

جادوگری، یادگرفتن و یاد دادن آن، و عدم حکمرانی به قوانینی که خداوند 

 ودن این امر.نازل کرده با اعتقاد به جایز ب

مرتدشدن اعتقادی: مانند اعتقاد به این که خداوند شریک دارد، یا زنا و   -۳

مشروبات الکلی و ربا حالل است، یا اینکه فرد بگوید نان حرام است، و 

نماز واجب نیست، و مانند اینها که حالل یا حرام یا واجب بودن آن به 

گاهند.  اجماع قطعی ثابت شده است، و همه از آن آ

مرتد شدن با شک در موارد فوق: مانند کسی که در حرام بودن شرک، زنا و   -۴

و  مشروبات الکلی شک کند، یا در حالل بودن نان، یا در رسالت پیامبر 

سایر انبیاء شک کند، یا در صدق پیامبر یا دین اسالم یا صالحیت دین 

 اسالم برای این زمان شک داشته باشد.
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 شود  می احکامی که پس از اثبات ارتداد، بر مرتد جاري
به او سه روز مهلت داده شود که توبه کند، اگر توبه کرد و مسلمان شد،  -۱

 شود.  می شود و به حال خود رها می قبولاش   توبه

من بدل «فرمود:  اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است، چون پیامبر  -۲
 .»را تغییر داد او را بکشیدس دینش هر ک« .١»دينه فاقتلوه

 در مدت سه روز مهلت داده شده برای توبه، از تصرف در اموالش منع -۳

گیرد و اگر توبه نکرد  می شود، اگر مسلمان شد داراییش به او تعلق  می

داراییش از وقتی که به مجازات مرتد شدن کشته شود، یا در حال ارتداد 

گیرد. و گفته   می ال مسلمانان تعلقالم بمیرد به عنوان مال غنیمت، به بیت 

 را در مصالح مسلمین صرف کنند.اش  شده: از زمان مرتد شدن دارایی

شود لذا هیچ کس از   می ی ارث و میراث بین او و خویشاوندانش قطع رابطه -۴

 رسد. نمی برد و میراث کسی هم به او  نمی او ارث

شود و نه بر او  می هاگر در حال مرتد شدن بمیرد یا کشته شود نه غسل داد -۵

شود، و نباید در قبرستان مسلمین دفن شود، بلکه باید در   می نماز خوانده

گورستان کافران دفن یا در هر جای دیگری غیر از قبرستان مسلمانان زیر 

 خاکش کنند.

                     

                                           
 بخاری و أبو داود. -١



 

 

 

 

 

 فصل دوم
اقوال و افعالی که با توحید منافات دارد و به آن نقص 

 کند وارد می

 بخش اول: کسانی که با نگاه کردن از کف دست، فنجان و ستارگان

 دانند. می غیب :گویند  می

 گیری. بخش دوم: جادو، افسون و فال 

نذور و هدایا برای مزارها، قبرها و بخش سوم: پیشکش کردن قربانیها، 

 تعظیم آنها.

 و نصب تندیس به قصد یاد بود. ها  بخش چهارم: حکم تعظیم مجسمه

 کردن دین و اهانت به حرمات آن.  بخش پنجم: حکم مسخره

 بخش ششم: حکمرانی به قوانینی که خداوند نازل نکرده.

 بخش هفتم: ادعای حق قانونگذاری و حالل و حرام کردن.

 بخش هشتم: منتسب نمودن خود به مذاهب الحادی و احزاب جاهلی.

 گرایی حیات و مفاسد آن. ماده  هبخش نهم: عقید

 بند. بخش دهم: تعویذ و گره 

یاد رسی از مخلوق.  بخش یازدهم: سوگند به غیر خدا، توسل و طلب فر
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گویند: با نگاه کردن به کف دست، فنجان و  ادعاي کسانی که می
 دانند  می یبستارگان غ

تواند از گذشته، آینده و آنچه از  می منظور از علم غیب این است که فردی ادعا کند

بینند خبر دهد. در حالی که خداوند دانستن این امور را   نمی مردم پنهان است و آن را

 :فرماید می مختص خود کرده و

�ِض ٱۡلَغيۡ قُل �َّ َ�عۡ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ لَُم َمن ِ� ٱلسَّ  .]۶۵النمل: [ ﴾َب إِ�َّ ٱ�َّ

 .»داند بجز الله  نمی بگو هر آنچه در آسمانها و زمین است، غیب را«
داند. اما بعضی اوقات   نمی لذا غیر از خداوند سبحان کسی علم غیب را

گاه  رسوالنش را بنا به حکمت و مصلحت، از علم غیب هر اندازه که بخواهد آ

 سازد:  می

﴿ ٰ ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ
َ
 ِمن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

 .]۲۷-۲۶الجن: [ ﴾رَُّسولٖ 

گاه« سازد، مگر پیغمبری که از   نمی داننده غیب الله است، و هیچ کس را از غیب آ

 .»او خشنود باشد
بعضی از کند، چون  می و برای پیامبران امور غیبی را هر اندازه که بخواهد مطلع

معجزات پیامبران، خبر دادن از غیبی است که خداوند او را بر آن مطلع کرده تا دلیلی 

بر صدق نبوت پیامبران باشد، این حکم برای تمام فرستادگان از مالئکه و انسانها 

گاه نکرده است، چون از دالیل  عمومیت دارد، و غیر از آنان کسی دیگر را از غیب آ

گاه کرده، لذا به جز پیامبران هر ثابت است که خداوند  فقط این دو دسته را از غیب آ

کند این   نمی ای ادعای علم غیب کند دروغگو و کافر است، فرقی کس به هر وسیله

گری، سحر، یا از روی ستارگان و  ادعا از روی خواندن کف دست، فنجان، افسون

 غیره باشد.
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 دهند و ادعا  می ن انجاماین همان چیزی است که بعضی ساحران و دروغگویا

کنند که علت  می توانند مکان اشیاء گم شده و ناپیدا را بگویند، و ادعا  می کنند که  می

تو فالنی، فالن کار و فالن کار را با تو  :گویند  می دانند و  می بعضی از بیماریها را

کرده به همین خاطر مریض شدی، که در واقع این کار در اثر به خدمت در آوردن 

گاهیها را از طریق به کار بردن این  جن و شیاطین است. و به مردم می گویند این آ

مردم آوریم که در حقیقت فریب دادن   می اشیاء [خواندن کف و فنجان و ... ] بدست

هر کدام از کاهنان : «١گوید می و غیر حقیقی جلوه دادن وقایع است. شیخ اإلسالم

دوستانی از شیاطین دارند که او را از بسیاری از غیبیات که از طریق استراق سمع 

گاه می [گوش دادن به سخنان مالئکه] بدست  کند و دروغ را با واقعیات می آورند آ

بعضی از کاهنان شیطان، خوردنیهایی از  :گوید  می مآمیزد، در ادامه شیخ اإلسال می

 آن جا یافت  می جمله میوه و شیرینی و سایر غذاها را برایشان
ً
 آورند که معموال

 المقدس یا جاهای دیگر شود، و بعضی از آنها را جن با پرواز به مکه، بیت  نمی

 ».برد  می

که از روی احوال فلکی گاهی اوقات خبر دادن از غبیب، از طریق ستارگان است 

دهند. مانند وقت وزش بادها، آمدن   می و حرکات سیارات، از حوادث زمین خبر

کنند، دانستن آن از روی علم به  می باران، تغییر نرخ اجناس، و سایر اموری که گمان

 حرکت ستارگان در مدارشان و نزدیک و دور شدن آنها از همدیگر است. و

نزدیک شدن فالن ستاره با فالن ستاره ازدواج کنند. فالن گویند: اگر در زمان   می

حادثه در زندگی آنها اتفاق خواهد افتاد، یا اگر در آن زمان مسافرت کنند، فالن 

حادثه و فالن حادثه برای آنان رخ خواهد داد، یا اگر در آن زمان تولدی صورت گیرد 

در بعضی مجالت  فالن برکت، نحس و شر بر او وارد خواهد شد، همانطور که

                                           
 ).۸۰۱-۷۹۷مجموعه التوحید ( -١
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برجها و آنچه که  هانحرافی، جمالت و کلمات مسخره، دروغ، پوچ و اباطیلی دربار

 کنند. می در آنها روی خواهد داد، چاپ

با این حال بعضی از جاهالن و افراد ضعیف اإلیمان پیش این کاهنها رفته و از 

سایر امورش بر سر دهد یا در ازدواج و  می زندگی خود و آنچه برایش رخ هآنان دربار

کنند. لذا هر کس ادعای علم غیب کند و نیز هر کس او را در  می آید، سؤال می او

د کند، کافر و مشرک است. چون او ادعای مشارکت با خدا را ییاین ادعا تصدیق و تأ

کند که مخصوص خدا است و ستارگان و سیارگان همگی مسخر خدا و   می در علمی

بودن و   ی از دست آنها ساخته نیست، لذا بر نحس و خوشمخلوق او هستند، و کار

همه از کارهای شیاطین هستند، که استراق  ها  مرگ و زندگی کسی داللت ندارند، این

 کنند.  می سمع

 

                     

 گیري  گري، فال سحر، افسون 
کرده و مخالف  تمام این امور، اعمال شیطانی و حرامی هستند که به عقیده خدشه وارد

 گیرند. نمی باشند، چون این کارها بدون اعمال شرکی صورت  می ی صحیح عقیده

سحر عبارت است از آنچه که مخفی شده و سبب آن نامعلوم است، به این  -۱

 گیرد طوریکه با چشم دیده  می گذاری شده که با پنهانی صورت دلیل سحر نام

 آن بهبود پیدا هآنچه که مریض به واسط :شود، و آن امور پنهانی عبارتند از نمی

اینها واقعیت  هکنند، دارو و دود و مه، هم  می کند، جمالتی که بر زبان جاری  می

گذارد، طوریکه موجب بیماری و  می دارند، بعضی از انواع سحر در قلب و بدن أثر

 انش کند و موجب از هم پاشیدن زندگی  می زن و مرد را خراب هشود، رابط می مرگ

ونی و قدری خداوند است، سحر عملی  هشود، البته این تأثیر به إذن و اراد  می
َ
ک

شیطانی است که دست یافتن به بسیاری از امور آن بدون شرک و نزدیکی به ارواح 
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خبیثه از راه عملی کردن آنچه دوست دارند و به خدمت گرفتن این ارواح برای 

 ت.همکاری در انجام اعمال جادویی ممکن نیس

اجتنبوا السبع « فرماید: می سحر را در کنار شرک قرار داده و لذا رسول الله 
از هفت چیز «. ١»باهللا والسحر... كمو�قات، قالوا: وما �؟ قال: اإلرشاـال

آنها کدامند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای  :کننده دوری کنید، [اصحاب] گفتند هالک

 .».الله، و سحر ..
 :شرک استسحر از دو جهت 

شدن با آنها از راه   از جهت به کارگیری شیاطین و برقرار نمودن رابطه و نزدیک -۱

 آنها نیز مطیع جادوگر شوند؛ لذا 
ً
عملی نمودن اموری که دوست دارند، تا متقابال

  :فرماید می دهند، خداوند  می سحر از چیزهایی است که شیاطین آموزش

َ�ٰ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ ْ  ِط�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ  َ�َفُروا  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾رَ لّسِ

 .»دادند  می بلکه شیاطین کافر شدند، به مردم سحر یاد«
آنچه در جادوگری از ادعای علم غیب و شریک بودن با الله در این مورد  -۲

 فرماید:  می است، و این کفر و گمراهی است. خداوند

ْ  َولََقدۡ ﴿ ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا ٮ  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾قٖ َخَ�ٰ  ِمنۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َما هُ َ�َ

 و به تحقیق دانستند کسی که سحر یاد بگیرد در آخرت هیچ چیزی نصیب او«

 .»شود نمی
وقتی که واقعیت این است، شکی نیست که سحر کفر و شرک است و با عقیده 

گروهی از بزرگان  صحیح منافات دارد، و کشتن جادوگر واجب است همانطور که

 .اند  جادوگران را کشته صحابه 

                                           
 بخاری و مسلم. -١



 توحید  44

 

کنند، و چه بسا که آن را  می انگاری سحر و ساحری سهل  هبسیاری از مردم دربار

دهند و آنان را   می کنند، به ساحران جایزه می فنی از فنون تلقی کرده و به آن افتخار

 مسابقاتی برگزار کنند، و به همین منظور برایشان مجالس، تجمعات و می تشویق

 هکند، و این نشان می کننده در آن شرکت کنند، که هزاران تماشاگر و تشویق می

کنندگان  ارزش دانستن عقیده و میدان دادن به مسخره بی خبری و جهالت از دین و  بی

 دین است.

 گیری] کهانت و عرافی [فال -۲

انند خبر دادن از آنچه کهانت و عرافی هر دو ادعای دانستن چیزهای ناپیدا است، م

افتد، و مکان اشیاء گمشده را پیدا کردن. و این از راه به خدمت  می که در زمین اتفاق

 فرماید:  می کنند. خداوند می در آوردن شیاطینی ممکن است که از آسمان استراق سمع

نَّبُِئُ�مۡ  َهۡل ﴿
ُ
�  ٰ ُل  َمن َ�َ َ�ٰ ٱ َ�َ�َّ ُل  ٢٢١ ِط�ُ لشَّ َّ�َ�َ  ٰ فَّاكٍ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
�ِي�ٖ  أ

َ
 أ

مۡ ٱ ُقونَ يُلۡ  ٢٢٢ �ۡ  عَ لسَّ
َ
 .]۲۲۳-۲۲۱الشعراء: [ ﴾٢٢٣ ِذبُونَ َ�ٰ  َ�ُُهمۡ َوأ

شوند، بر هر دروغگوی   می آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسانی نازل«

 .»دهند در حالی که اکثر ایشان دروغگویند می شوند، گوش فرا  می گناهکار نازل
شنود  می کند و آنچه را  می دادن به سخنان مالئکه استراق سمعشیطان با گوش 

 راست، صدها دروغ همراه هکند و کاهن به همراه این کلم  می در گوش کاهن القاء

کنند، در  می راستی که از آسمان گرفته او را تصدیق هکند، مردم به سبب یک کلم  می

کهانت یا به  ههر کس به وسیلداند، لذا   می حالی که فقط خداوند است که علم غیب

هر طریقی در موارد فوق مشارکت داشته باشد یا کسی را تصدیق کند که این ادعاها 

 را دارد، برای خدا شریک قرار داده است، زیرا این علوم مختص خداست.

کهانت خالی از شرک نیست، چون نزدیکی به شیاطین و از راه برآوردن کردن 

 های آنان است. خواسته
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کنند با خدا در علمش   می نت از این جهت شرک در ربوبیت است که ادعاکها

نوعی تقرب و نزدیکی به  هشریکند، و از طرفی شرک در الوهیت است چون بوسیل

 گیرد.  می غیرخدا انجام

قَُه بَِما  « :فرمود روایت است که پیامبر  از ابو هریره  ىَت اَكِهناً فََصدَّ
َ
َمْن أ

دٍ َ�ُقوُل َ�َقْد �َ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
 هر کس پیش کاهنی برود و آنچه را«. ١»َفَر بَِما أ

 .»نازل شده کفر ورزیده است گوید تصدیق کند به آنچه بر محمد  می
الزم به یادآوری است که ساحران، کاهنان و عرافان، عقاید مردم را به باد مسخره 

 کنند و به مریض می معرفیگیرند، گاهی خودشان را پزشک و طبیب  می و استهزاء

گوسفند یا مرغی را با فالن نشانه ذبح کن! یا برای آنان طلسمهای شرکی و  :گویند  می

نویسند تا به گردنشان  می های شیطانی به شکلی پیچیده، نامفهوم و گنگ نوشته

 هایشان نگهداری کنند. آویزان کنند یا در صندوقها در خانه

توانند اشیاء گم شده را  می دارند که می و اظهارکنند  می برخی ادعای علم غیب

کنند و آنان محل  می شان از آنان سؤال اشیای گمشده هپیدا کنند، افراد جاهل دربار

 ی اجیرانی از شیاطین که با آنان همکاری گویند، و یا به وسیله می اشیای گمشده را

از آنان خود را به شکل دهند، و بعضی  می کنند، آن شیء گم شده را به آنان نشان  می

 هیچ   می کند، خود را به آتش  می که کرامات دارد ظاهر» ولی«فردی 
ً
اندازد، و ظاهرا

کند  می زند یا ماشین از رویش عبور  می رسد، شمشیر و سالح به خود  نمی ضرری به او

بازیهای دیگری که در حقیقت سحر و از  شود، یا حقه نمی ای به او وارد و هیچ ضربه

 دهند.  می عمال شیطان هستند و کاهنان و عرافان این اعمال را برای ایجاد فتنه انجاما

 حقیقت ندارد را جلوی مردم انجام
ً
ها  دهند، با حیله می یا اموری خیالی که اصال

و نیرنگهایی که دلیل آنها نامشخص است. مانند کاری که ساحران فرعون با طناب و 

                                           
 ابو داود. -١
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 دادند. می عصا انجام

داشته بود » هالرفاعی«ای که با ساحران بطائحیه احمدیه  سالم در مناظرهشیخ اإل

ما دارای احوالی هستیم و چنین و  :شیخ بطائحیه صدایش را بلند کرد و گفت«گفت: 

 کرد و می بازی و چیزهای دیگری  آتش :العاده، مانند چنانیم، و ادعای کارهای خارق

 .ن باید در برابر این اعمال تسلیم شوندگفت: این امور فقط مختص ماست، و آنا  می
 :شیخ اإلسالم گوید: در حالی که خشمگین شده بودم صدایم را بلند کردم و گفتم

دهم، هر کاری  می ها را از مشرق تا مغرب زمین، مورد خطاب قرار من تمام احمدیه

دهم، هر کس در آتش سوخت  می که آنان در آتش کردند من هم همان کار را انجام

غلوب و بازنده است، ـ یا لعنت خدا بر او باد ـ به شرط اینکه خودمان را با آب گرم م

وارد آتش  :و سرکه بشوئیم. حاکمان و مردم در این باره از من سؤال کردند، گفتم

 هشدنشان حیله و نیرنگ است به این صورت بدنشان را با روغن قورباغه و پوست

این لحظه بود که صدای مردم بلند شد، خواست مالند. در   می ١نارنج و سنگ طلقی

قدرت خود را نشان دهد، گفت بعد از آنکه به بدنمان گوگرد زدیم حصیری را به دور 

پیچیم، گفتم: برویم، بار دیگر تکرار کردم برویم! دستش را دراز کرد که  می خود

رکه شست و نه، اول بدنت را با آب گرم و س :پیراهنش را از بدنش بیرون آورد. گفتم

هر کس امیر را  :شو بده، بنا به عادتشان ترس از صورتش نمایان شد و به مردم گفت

این وقت به هدر دادن  :ای هیزم خشک بیاورد، گفتم دوست دارد چوبی یا دسته

خواهی مردم متفرق شوند، و آن چه مورد نظر ماست صورت نگیرد، بهتر   می است،

ن را بعد از شتسن با آب گرم و سرکه در چراغ است چراغی روشن کنیم و انگشتانما

فرو ببریم هر کس دستش سوخت لعنت خدا بر او باد، یا او مغلوب و بازنده است، 

                                           
معجم «شود  می سنگ طلقی براق و شفاف و الیه الیه است که اگر به آن کوبیده شود خورد -١

 ».الوسیط / الطلق
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. با این واقعه روشن شد که این ١»همینکه این را گفتم رنگش پرید و خوار و ذلیل شد

 گویند. می های پنهانی به مردم دروغ ها و نیرنگ دجالها و دروغگویان با این حیله

 

                     

و نذور و هدایا براي اماکن زیارتی، قبور و  ها کش کردن قربانی  پیش
 تعظیم آنها

 پیامبر 
ً
شوند، مسدود کرده و مردم را به   می تمام راههایی را که منجر به شرک قطعا

دی را برای طور جدی از آن برحذر داشته است. و مسئله قبور یکی از آنهاست که قواع

 جلوگیری از عبادت قبور، غلو و افراط در صاحبان این قبور، وضع کرده است، مانند: 

اولیاء و صالحین برحذر داشته، چون  هما را از غلو و افراط دربار پیامبر   -۱

 روی و افراط [قراردادن هر کس باالتر از مقامی که دارد] منجر به عبادت آنها زیاده

، فَإِ�ََّما أهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم « فرماید:  می شود. پیامبر   می ُغلُوَّ
ْ
إِيَّاُ�ْم َوال

ُغلُوِّ 
ْ
. در »روی بپرهیزید که غلو کسان قبل از شما را هالک کرد از افراط و زیاده«. ٢»بِال

ْطَرِت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم ، فَإِ�َّ « فرماید:  می حدیث دیگری
َ
َما َال ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْدُه، َ�ُقولُوا َ�بُْد ا�َّ
َ
روی نکنید آنطوریکه  [در مدح من] زیاده«. ٣»أ

بنده و  :بیش نیستم، پس بگوئیدای  روی کردند، من بنده نصاری در حق ابن مریم زیاده

 .»رسول خدا
ما را از بناء قبه و ساختمان بر قبور نهی کرده است، ابو هیاج  پیامبر -۲

ْ�َعُثَك ىلَعَ َما َ�َعَثِ� َعلَيِْه « :به من گفت علی ابن ابی طالب  :دی گویداس
َ
 أ

َّ
ال

َ
أ

                                           
 ).۴۶۵-۱۱/۴۴۶مجموع الفتاوی (ج  -١

 ابن ماجه. امام احمد ترمذی -٢

 بخاری. -٣
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 ِ �ْتَهُ  رَُسوُل ا�َّ  َسوَّ
َّ
فًا إِال  َطَمْستَُه َوَال َ�رْبًا ُمرْشِ

َّ
ْن َال تََدَع تِْمثَاًال إِال

َ
آیا تو «. ١»أ

ای را دیدی آنرا از بین  مرا بر آن فرستاده، بفرستم؟ و آن این که هر مجمسه را بر آنچه پیامبر 

. و همچنین از بلندکردن قبر با خشت »ای را دیدی با خاک یکسان کن ببر، و هر قبر بلند شده

  روایت است که پیامبر و گچ و ساختن بارگاه بر آن نهی کرده است، از جابر 

عن جتصيص القرب وأن يقعد عليه وأن يب� عليه  ن� رسول اهللا « فرمود:
 .»از بلند کردن قبر، نشستن و بناء کردن روی آن نهی کرده است پیامبر «. ٢»بناء

قبرها نهی فرموده است. از  از ادای نماز به طرف همچنین پیامبر   -۳

طفق يطرح مخيصة هل عن  ما نزل برسول اهللا ـل« روایت است: لعائشه
: لعنة اهللا ىلع ايلهود وانلصاری كهو كذلاغتم بها كشفها فقال ووجهه فاذا 

أبرز قربه غ� أنه ك اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، �ذر ما صنعوا ولوال ذل
مریض شد [مرضی که در آن فوت کرد]  وقتی پیامبر «. ٣»خىش أن يتخذ مسجداً 

چه را از رویش کنار زد. و در ای رویش را پوشاند، وقتی که ناراحتیش بیشتر شد پار با پارچه

لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبور پیامبرانشان را به مسجد تبدیل کردند،  :آن حال گفت

از آنچه آنان انجام دادند منع کرد، و اگر بیم آن [که قبرش به مسجد تبدیل  :عائشه گفت

 .»شد می شود] نبود، قبرش ظاهر کرده

ال« :فرماید می و در حدیث دیگری
َ
َو�ِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن  أ

ُقبُورَ 
ْ
نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجَد فَال َ�تَِّخُذوا ال

َ
ْ�َهاُ�مْ  ُ�بُوَر أ

َ
، َمَساِجَد فَإِ�ِّ أ

گاه باشید کسانی که قبل از شما بودند، قبور پیامبرانشان را به مساجد «. ٤»َ�ْن َذلِك آ

                                           
 مسلم. -١

 مسلم. -٢

 بخاری و مسلم. -٣

 مسلم. -٤
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گاه باشید قبور را به مساجد تبدیل نکنید، من شما را از آن نهیتبدیل کردند،   .»کنم می آ
کردن قبور به مساجد یعنی نماز خواندن نزدیک قبور اگرچه روی  این نهی تبدیل

شود، زیرا هر جایی که به قصد ادای نماز   می آنها مساجد ساخته نشود را شامل

ُجِعلَْت يِل « :فرماید می باشد، آن مکان، مسجد است. همانطوریکه پیامبر 
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا

َ
کننده قرار داده شده  زمین برای من مسجد و پاک «. ١»األ

 .»است
 بنابراین اگر روی قبر، مسجدی بنا شد، حکم نماز خواندن در آن شدیدتر است.

 نهی کرده، مرتکب کنند و آنچه پیامبر   نمی بیشتر مردم به این منهیات توجهی

شوند لذا بر قبور، مساجد، ضریحها و   می شوند و به سبب آن به شرک اکبر مبتال  می

های  ، و انواع شرکاند های زیارتی تبدیل کرده اقامتگاههایی ساخته و آنها را به محل

ذبح برای نزدیکی به صاحبان قبور، خواستن نیازها از آنان، کمک  :اکبر، مانند

 دهند. و سایر کارهای دیگر را در آن اماکن انجام می طلبیدن و نذر کردن برای آنان

و عمل صحابه  هر کس امر و نهی رسول الله «گوید:  می /عالمه ابن القیم 

دهند، مقایسه کند.    می انجام ٢ی قبور با آنچه عموم مردم در عصر حاضر را در مسئله

 عمل مردم را با سنت و عمل صحابه مخالف و متضاد
ً
که ای  به گونهیابد  می قطعا

 ی مشترکی با هم ندارند. هیچ شباهت و نقطه

 از ادای نماز بر روی قبور نهی کرده، ولی اینها کنار قبور نماز پیامبر 

نهی کرده است که قبور به مساجد تبدیل شود، ولی  خوانند. همچنین پیامبر   می

                                           
 بخاری و مسلم. -١

کرده است در حالی که اآلن این کارها بیشتر رواج پیدا  زندگی می /یعنی در زمانی که او  -٢

 کرده است.



 توحید  50

 

و به این صورت آن را به  نامند،  می سازند و آنها را زیارتگاه  می اینها روی قبور مساجد

 کنند. می های خدا تشبیه خانه

نهی کرده که روی قبور چراغ روشن شود، ولی اینها روی قبور  همچنین پیامبر 

نهی کرده است که روی قبور مراسمی  کنند. پیامبر   می شمع و چراغ روشن

تبدیل همچون عید برپا شود، ولی اینها قبور را به محل اعیاد و انجام عبادات 

کنند، آنجا هم تجمع کرده و حتی  می ، و همچنانکه در اعیادشان تجمعاند کرده

 بیشتر و باشکوهتر.

 امر کرده که قبور نباید بیش از کوهان شتر بلند کرده شوند، پیامبر  پیامبر 

علی ابن  :گوید  می چنانکه امام مسلم در صحیحش از ابی هیاج اسدی آورده که

ِ « :تطالب به من گف ابی ْ�َعثَُك ىلَعَ َما َ�َعثَِ� َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
 أ

َّ
ال

َ
ْن َال  أ

َ
أ

�ْتَهُ   َسوَّ
َّ
فًا إِال ا ُمرْشِ  َطَمْستَُه َوَال َ�رْبً

َّ
آیا تو را برای انجام کاری « »تََدَع تِْمثَاًال ِإال

بین ببری، و را نگذاری مگر آنکه از ای   مرا فرستاد، که هیچ مجسمه نفرستم که پیامبر 

 .»ای را نگذاری مگر آنکه با خاک یکسان کنی هیچ قبر بلند شده

ُكنَّا َمَع فََضالََة بِْن « :و امام مسلم در صحیحش آورده که ثمامه ابن شفی گفت
َمَر فََضالَُة ْ�ُن ُ�َبيٍْد بَِقرْبِِه 

َ
َا فَأ

َ
َ َصاِحٌب نل وِم بُِروِدَس َ�تُُو�ِّ رِْض الرُّ

َ
ُ�بَيٍْد بِأ

ِ فَ  ُمُر بِتَْسِوَ�ِتَها ُسوَِّى ُ�مَّ قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
با فضاله ابن عبید در «. ١»يَأ

مان فوت کرد، فضاله دستور داد که او را  بودیم که یکی از همراهان» بردوس روم«سرزمین 

داد  می شنیدم که دستور از پیامبر  :دفن کنند و قبرش را با خاک یکسان کنند، سپس گفت

. در حالی که بیشتر مردم با تمام توانشان با این دو حدیث »قبور با خاک یکسان شوند

 .سازند   می کنند، و بر آن قبه می کنند و قبور را مانند خانه از زمین بلند مخالفت می

                                           
 یعنی بلندنکردن آن. -١
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در  ببین که بین امر و نهی و هدف پیامبر «گوید:   می در ادامه عالمه ابن القیم

کرد فعلی مردم چه فرق بزرگی وجود دارد، و شکی نیست که  عملی قبور با  مسئله

». ی آنها را ندارد مفاسد این کارها به حدی زیاد است که کسی توانایی ذکر همه

 :گوید  می عالمه ابن القیم در ادامه بسیاری از این مفاسد را یادآور شده تا جایی که

آوری روز آخرت و دعای خیر، زیارت قبور مشروع کرده یاد هدربار آنچه پیامبر «

کننده هم به خود و هم  طلب رحمت و استغفار برای مرده است، در این صورت زیارت

به مرده احسان کرده است، ولی این مشرکین حقیقت را تغییر داده، دین را عوض کرده و 

هدفشان از زیارت شریک قرار دادن میت با خدا، کمک خواستن از او، واسطه 

دانند، و به این ترتیب   می طلب نزول برکات، و برآورده کردن سایر نیازها قراردادنش، و

رساند و از خیر و حسناتی که خداوند مشروع کرده   می هم به خود و هم به مرده گناه

 .١»شوند می همچون دعا، طلب رحمت و استغفار برای میت و غیره، محروم

ها برای اماکن  کش کردن نذور و قربانی با این توضیحات روشن شد که پیش 

در خصوص قبرها  زیارتی شرک اکبر است، که در اثر مخالفت با سنت پیامبر 

بوجود آمده است، این در حالی است که واجب است قبرها به روش صحیح درست 

دن قبه و مسجد بر شود و دستورات شریعت در آنها رعایت گردد، مانند درست نکر

روی قبرها. چون همینکه روی قبور، قبه بنا شود و در اطراف آن مساجد و محلهای 

، اند  کنند کسانی که در این قبور دفن شده می زیارتی ساخته شود، افراد جاهل گمان

رسند و نیازهای پناه برندگان را   می رسانند به فریاد صداکنندگان خود می نفع و ضرر

کنند تا   می کش آنها کنند، به همین خاطر است که نذور و قربانی را پیش می برآورده

 گردند.  می اینکه به بتهایی تبدیل شده و به عنوان غیرخدا عبادت

                                           
 ).۲۱۷-۲۱۵-۱/۲۱۴إغاثة الهفان ( -١
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َْعْل َ�رْبِى َوَ�نًا ُ�ْعبَدُ «: اند  فرموده پیامبر 
َ

پروردگارا! قبرم را «. ١»اللَُّهمَّ َال جت

این دعا را به این دلیل کرده که این بدعتها در  .. پیامبر »بتی قرار مده که عبادت شود

رواج پیدا خواهد کرد، این بدعتها در بسیاری از کشورهای  آینده، در غیر او 

ها  قبر او را از این بدعت اسالمی رواج یافت، اما خداوند به برکت دعای پیامبر 

عمال مخالف محفوظ نگه داشت، گرچه در مسجدش [مسجد نبوی] بعضی از ا

شود، اما امکان دسترسی   می بعضی از انسانهای جاهل و خرافی انجام هشرع بوسیل

است و در مسجد قرار اش  در خانه به قبر او برایشان وجود ندارد. چون قبر پیامبر 

] هدر [نونی /دیوارهایی احاطه شده است، چنانکه عالمه ابن القیم  هندارد و بوسیل

 گوید:  می اشعارش

 وأحاطه بثالثة اجلدران  مني دعاءهـستجاب رب العالفا
 

 ».ی سه دیوار احاطه کرد وقبرش را بوسیله  رب العالمین دعایش را اجابت کرد «

                     

 هاي یادبود حکم تعظیم تماثیل و نصب
ای است به شکل انسان یا حیوان یا سایر  تماثیل: جمع تمثال است و آن مجسمه

جانداران است، و نصب در اصل نشانه و سنگهایی است به شکل فرمانده و شخص 

 کردند.  می داشتن یاد آنها حیوانات خود را ذبح مورد احترامی که مشرکین برای زنده نگه

های دارای  عکس موجودات زنده و جانداران بویژه عکس انسان پیامبر اسالم 

 تصویر مانند
ً
ماء، فرمانروایان، پارسایان، فرماندهان عل :مناصب و مقام، مخصوصا

ها از طریق رسم عکس بر  لشکر و رؤسا نهی کرده است، فرقی ندارد که این عکس

وسایل نوری معروف در این  هروی پارچه، کاغذ، دیوار یا لباس باشد، یا به وسیل

                                           
 مالک و احمد. -١
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از آویزان کردن تصاویر  ها به شکل بت. پیامبر  زمان یا از طریق تراشیدن مجسمه

های یادبود نهی کرده، چون این کارها  بر دیوار و مانند آنها و از نصب مجسمه

عکسها  همقدمات رسیدن به شرک است، اولین شرکی که در زمین به وجود آمد بوسیل

مردان نیکوکاری بودند که پس از  ها بوده است. در میان قوم نوح  و مجسمه

طان به آنان الهام کرد که در محلهای مرگشان مردم، اندوهگین و عزادار شدند، لذا شی

هایی نصب و به نامشان نامگذاری کنند آنان این کار را کردند، در  اقامتشان مجسمه

گاهی به  نمی ابتدا آنها را عبادت کردند، اما همین که آن نسل از بین رفت و علم و آ

را  . به همین خاصر خداوند نوح ١پرده شد، مورد عبادت قرار گرفتندفراموشی س

ها بوجود آمده بود نهی  مبعوث کرد تا از شرکی که به سبب این تصاویر و مجسمه

هایی که به بت  کند. ولی قومش از او سرپیچی کردند و بر عبادت تصاویر و مجسمه

 فرماید:   می تبدیل شده بود پافشاری کردند. خداوند

﴿ ْ  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  ادّٗ وَ  تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا
 .]۲۳نوح: [ ﴾٢٣ �َو�َۡ�ٗ  َوَ�ُعوَق 

و گفتند از معبودهایتان دست برندارید، و از ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر «

 .»دست برندارید
ها را به شکل و هیئت آنها  اینها اسامی مردان صالحی بودند که این مجسمه

 ساخته بودند تا جهت احترام و بزرگداشت، یاد آنها را زنده نگه دارند. 

های یادبود به کجا کشید و چگونه به شرک  ی نصب مجسمه ببین سرانجام مسئله

وفان هالک شده و در و دشمنی با رسولش تبدیل شد. و باالخره موجب شد که با ط

ها و  نزد الله و رسولش منفور شوند. اینها همه بر خطرناک بودن پیامد عکس

تصویرگران را لعنت کرده، و خبر  ها داللت دارد. به همین دلیل پیامبر  مجسمه

                                           
 .بخاری -١
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ی مردم عذابشان شدیدتر است، و دستور به نابود کردن  داده که آنان در قیامت از همه

». شود نمی ای که تصویر باشد داخل مالئکه در آن خانه«وده: تصاویر داده و فرم

ی آن متوجه  ی این وعیدها بخاطر مفاسد و خطرات زیادی است که بوسیله همه

شود. لذا اولین شرکی که در زمین بوجود آمده به سبب آویزان کردن  می امت هعقید

لس نصب شوند، ها در مجا کند چه این عکسها و مجسمه نمی ها بوده، فرقی مجسمه

 حرام هستند و وسیله
ً
ای برای افتادن بدام شرک و  یا در میادین و پارکها، چون شرعا

فساد عقیده است. این در حالی است که کافران در این عصر و زمان این کارها را 

دهند. و مشابهت به کفار و مشارکت با آنها بر  می بدلیل نداشتن عقیده انجام

 آنان که منبع قدرت و سعادتشان است محفوظ بماند. هیدمسلمین حرام است تا عق

                     

 هاي آن حکم مسخره کردن دین و اهانت به ارزش

 هر کس دین را به باد استهزا و مسخره بگیرد، مرتد و بطور کلی از اسالم خارج

 :فرماید می شود. خداوند می

ِ  قُۡل ﴿ ب
َ
ِ ٱأ ْ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ  قَدۡ  َتِذُروا
 .]۶۶-۶۵التوبة: [ ﴾نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ 

عذرخواهی نکنید شما  :کنید؟ بگو می آیا الله، آیات و رسولش را مسخره :بگو«

 .»پس از ایمان آوردن کافر شدید
این آیه داللت بر این دارد که به باد استهزاگرفتن خدا، رسول و آیات خدا، کفر 

گانه، استهزا به تمام آنها است، منافقین،   است و استهزاگرفتن یکی از این موارد سه

کردند لذا این آیه نازل شد؛ به همین دلیل  می و اصحاب را مسخره پیامبر 

م و ملزوم یکدیگرند، [اگر یکی از آنها مورد کردن هر یک از این موارد الز  مسخره

 ] این افراد توحید خداوند رااند تمسخر قرار گیرد بقیه نیز مورد تمسخر قرار گرفته
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دهند، وقتی  می ارزش کرده و با به فریاد خواستن مردگان شرک را با ارزش جلوه  بی

 ش و پوچ جلوهکسی آنها را به توحید دعوت دهد و از شرک نهی کند، آن را کم ارز

 فرماید: می دهند. خداوند می

وۡ  �َذا﴿
َ
َ�ٰ  ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن كَ َرأ

َ
ِيٱ َذاأ ُ ٱ َ�َعَث  �َّ  ﴾٤١ رَُسوً�  �َّ

 .]۴۱الفرقان: [

 تو را «
ً
آیا این کسی  :گویند می گیرند و  می باد مسخره بهوقتی  که تو را ببینند حتما

است که خدا او را رسول فرستاده است، اگر بر عبادت معبودهایمان صبور نبودیم 

 .»نزدیک بود ما را از معبودهایمان دور کند
کردند   می داشت ایشان او را مسخره  می سپس وقتی پیامبر آنان را از شرک برحذر

ن شرک ریشه دوانده دادند، چون در وجودشا  می و هر گاه پیامبران به توحید دعوت

کردند، و  می بود از آنان عیب جویی کرده و آنان را کم عقل، گمراه و دیوانه توصیف

 نیز کسانی که در عقیده به مشرکین شباهت دارند، وقتی ببینند کسی به توحید دعوت

 کنند، خداوند می دهد بخاطر شرکی که در وجودشان هست، او را مسخره  می

 :فرماید  می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ َّ�﴾ 

 .]۱۶۵البقرة: [

دهند و مانند خدا، آنان را   می هایی غیر از خدا برای او قرار از مردم شریک بعضی«

 .»دوست دارند
هر کس مخلوقی را مانند خداوند دوست داشته باشد، مشرک است، و الزم است 

که بین دوستی به خاطر الله و دوستی با الله فرق قایل شویم. این افراد که قبور را 

کنند! و غیر الله را شفیع  می قرار داده و توحید و عبادت الله را مسخره ها همچون بت

کنند، هر یک از آنها حاضر است سوگند غموس   می و واسطه پنداشته و تعظیم
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خش سوگند یکند به ش نمی ست] بخورد، اما جرأتداند دروغ ا  می [سوگندی که فرد

دروغ بخورد، بسیاری از مردم معتقدند که به کمک طلبیدن شیخ در کنار قبرش یا 

جای دیگر بهتر است از اینکه خدا را سحرگاهان در مسجد به فریاد بطلبند، و کسی 

اری از کنند، بسی  می ی شرکی آنها برگشته و موحد شده است را مسخره که از عقیده

کنند!!! آیا این اهانت به   می آنها مساجد را تخریب و زیارتگاهها و بارگاهها را آباد

 خدا، آیات و رسول او نیست. لذا بزرگداشت و تعظیم قبرها انسان را به شرک

 . متأسفانه این عقیده امروزه در میان بسیاری از قبوریها وجود دارد.١رساند می

 :کردن دین دو نوع است مسخره

نازل شده که به شان  مانند کسانی که آیه در شأن :کردن صریح مسخره  -۱

تر، دروغگوتر و ترسوتر هنگام  گنده گفتند: همچون قاریان شکم  می قاریان قرآن

گویند:   می روبروشدن در جنگ ندیدیم. یا حرفهای دیگری مثل اینها، بعضی از آنها

وده است، یا وقتی گروه امر به دین شما دین پنجمی است یا دین شما کهنه و فرس

دینداران آمدند، و شبیه این  :گویند بینند با تمسخر می  می معروف و نهی از منکر را

 هحرفها که به راحتی قابل شمارش نیست و بزرگتر از قول کسانی است که آیه دربار

 آنها نازل شده است.

کردن  د مسخرهمسخره کردن غیرصریح: و آن دریایی است که ساحل ندارد. مانن

با حرکات چشم، زبان، لب، دست و غیره در زمان تالوت قرآن یا عمل به سنت 

گویند:  ، یا مانند سخن افرادی که می٢یا امر به معروف و نهی از منکر پیامبر 

 اسالم برای قرن بیستم کارآیی ندارد، فقط برای قرون وسطی سازگار است، و یا

ماندگی است و مجازاتهایی همچون حد و   و عقب گویند: اسالم به عقب برگشتن  می

                                           
 ).۴۹-۱۵/۴۸مجموع الفتاوی ( -١

 ).۴۰۹مجموعه التوحید النجدیه، ص ( -٢
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اسالم به زن ظلم  :گویند  می گری است، و یا دلی و وحشی تعزیرات در اسالم، سخت

حکم کردن به  :کرده چون طالق و تعدد زوجات را مباح دانسته است. یا بگویند

و به قوانین ساختگی و بشری برای مردم بهتر از حکم کردن به قوانین اسالم است. 

گویند: این   می کند می کسی که دعوت به توحید و نهی از عبادت قبور و ضرائح

خواهد در میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند،   می گیر است، یا شخص تندرو و سخت

آنها دشنام  هوهابی است یا مذهب پنجمی دارد و شبیه این اقوال که هم :گویند می یا

 « صحیح است. هکردن عقید به دین و مسلمانان و مسخره
َّ
َة إِال ال َحْوَل َوال قُوَّ

 ِ پایبند است مسخره کنند و  های پیامبر  یا کسی را که به یکی از سنت »بِا�َّ

 .شود، [ریش را مسخره کنند] و شبیه سخنان زشت! بگویند دین در ریش خالصه نمی

                     

 حکم به غیر آنچه خداوند نازل فرموده است
از متقضیات ایمان به الله و عبادت او این است که تسلیم احکام و دستورات او بوده 

و به شریعتش راضی باشیم و در صورت بروز اختالف در گفتار، اصول، طلب خون 

 ها، به قرآن و سنت رجوع کنیم. و اموال و حقوق، دشمنی

گردد، لذا   می ها به او باز ها و حکم د حاکم است و همه داوریاز جائیکه خداون

بر حکام واجب است هر حکمی را که خداوند نازل کرده، اجرا کنند و بر عموم مردم 

نیز واجب است که از حکم خداوند در قرآن و سنت رسولش فرمانبرداری کنند. 

 فرماید:  می خداوند

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 َ�ۡ�َ  ُتمَحَكمۡ  �َذا لَِهاأ

ن �َّاِس ٱ
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  ُكُموا  .]۵۸النساء: [ ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب

ها را به صاحبانشان برگردانید و هنگامی که  کند که امانت می خداوند به شما امر«

 .»در میان مردم حکم کردید عادالنه حکم کنید
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 :فرماید می مؤمنانو خطاب به عموم 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب َّ� 
ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

اید! از الله و رسول اطاعت کنید و از صاحبان امر  ای کسانی که ایمان آورده«

[حکام] فرمانبرداری کنید، و اگر در چیزی اختالف پیدا کردید، آن را به خدا و 

برای شما بهتر و رسول او ارجاع دهید، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، این 

 .»زیباتر دارد  سرانجامی
دهد که ایمان، با حکم کردن به غیر آنچه خداوند  می بنابراین خداوند توضیح

 :فرماید می نازل کرده سازگاری ندارد و

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ِمن أ

ن يُرِ�ُدونَ  لَِك َ�بۡ 
َ
ْ َ�َتَحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا

يۡ ٱ َوُ�رِ�دُ  ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
 .]۶۰النساء: [ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ

به آنچه بر تو و قبل از تو نازل شده ایمان  کردند  می آیا ندیدی کسانی که گمان«

م قرار دهند [طاغوت بین آنان حکم کند] در  می ،اند  آورده
َ
خواهند طاغوت را حک

خواهد آنان را گمراه   می حالی که به آنان امر شده که به طاغوت کفر ورزند و شیطان

 .»کند گمراهی دور [از حق]
 فرماید:  می تا جایی که

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َجرَ شَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا
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تو را شان  آورند مگر اینکه در اختالفات  نمی اما نه، به پروردگارت قسم! که ایمان«

هیچ ناراحتی ای   آن قضاوت کرده هحکم و داورد قرار دهند سپس از آنچه تو دربار

 .»در وجودشان به خود راه ندهند و تسلیم اوامر تو شوند
 ایمان را از کسی که طبق حکم رسول الله 

ً
حکم نکند و  بنابراین خداوند قویا

یا به حکمش راضی نبوده و تسلیم حکم او نشود، نفی کرده است و نیز حاکمان و 

فرمانروایی که به فرامین خدا حکم نکنند را کافر، ظالم و نیز فاسق دانسته است. 

 :فرماید  می خداوند

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۴۴المائدة: [ ﴾فُِرونَ َ�

 .»و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند او و امثال او، از کافرانند«

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۴۵المائدة: [ ﴾لُِمونَ ل�َّ

 .»اند و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند او و امثال او، از ظالمان«

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 .]۴۷المائدة: [ ﴾ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 .»و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند، او و امثال او از فاسقانند«
الزم است در تمام موارد اختالفی و اقوال اجتهادی بین علماء به آنچه خداوند 

م قرار دهند، و هیچ قانون و حکمی قابل قبول نیست  نازل کرده حکم شود و
َ
او را َحک

مگر آنچه در کتاب و سنت آمده که باید بدون تعصب به مذهبی و به امامی بپذیریم 

تنها در احوال شخصی ـ آن طور که در برخی از دولتهای   و به آن عمل کنیم. نه

یریها و سایر  حقوق باید منتسب به اسالم رواج دارد ـ بلکه در تمام اختالف و درگ

شود و از نظر   می تسلیم حکم خدا و رسول باشیم. چون اسالم تمام موارد را شامل

 فرماید:  می اسالم از هم جدا نیستند. خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ دۡ ٱ َءاَمُنوا لۡ ٱ ِ�  ُخلُوا  .]۲۰۸البقرة: [ ﴾فَّةٗ َكآ مِ لّسِ

 .»اید! اسالم را با تمام جوانب آن قبول کنید  ای کسانی که ایمان آورده«
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 فرماید: می و

َ�ُتؤۡ ﴿
َ
ضبَِبعۡ  ُفُرونَ َوتَ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ
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ِمُروٓ  َوقَدۡ ﴿
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ بِهِ  ُفُروا
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ْ ُدُعوٓ  �َذا﴿ ِ ٱ إَِ�  ا عۡ  ُهمّمِنۡ  فَرِ�قٞ  إَِذا َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ  رُِضونَ مُّ
َُّهمُ  يَُ�ن �ن ٤٨   قُّ �َۡ ٱ ل

ۡ
ْ تُوٓ يَ�  .]۴۹-۴۸النور: [ ﴾٤٩ ِعنِ�َ ُمذۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

از ای   به سوی خدا و رسول او دعوت شوند که بین آنها حکم کند، دستهو وقتی «

 .»آیند  می آنان روی گردانند. ولی اگر حق با آنان باشد، با نهایت تسلیم به سوی او
دهند و   نمی چون اینان به غیر آنچه خودشان دوست دارند توجه نکرده و اهمیتی

خواهند با رجوع به   نمی گردانند، چون  می از آنچه مخالف هوای آنان باشد روی

 خدا را عبادت کنند. حکم خدا و پیامبر 

 

 کند: نمی حکم کسی که به قوانین و دستورات الله حکم

 :فرماید خداوند می

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۴۴المائدة: [ ﴾فُِرونَ َ�

 .»خدا نازل کرده حکم نکند، او و امثال او از کافرانند و هر کس که به آنچه«
کفر است و این » ما انزل الله«شود که حکم به غیر   می کریمه روشن هاز این آی

کند و گاهی کفر   می اسالم خارج هکفر گاهی کفر اکبر است که شخص را از دایر

 کند. نمی اسالم خارج هاصغر است که شخص را از دایر

به حال حاکم دارد، اگر عقیده داشته باشد که حکم به ما انزل الله  و این بستگی

واجب نیست و در آن صاحب اختیار است، یا حکم خدا را سبک بشمارد و معتقد 

باشد که قوانین و نظمهای ساختگی بهتر از قانون خدا است و قانون خدا برای این 

قصد جلب » انزل الله ما«زمان مناسب نبوده و سازگاری ندارد یا با حکم بغیر 

رضایت کافران و منافقان را داشته باشد، این کفر اکبر است، ولی اگر معتقد باشد که 

واجب است و آن را به عنوان یک واقعیت قبول داشته باشد » انزل الله«حکم به ما 

ولی به آن عمل نکند مستحق عقوبت و سزا است، چنین شخصی گناهکار است 
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شود. و اگر با وجود سعی و تالش و به کار بردن   نمی اکبر دادهولیکن به او حکم کفر 

تواناییش در شناخت حکم، در موردی حکم خدا را ندانست و خطا کرد این شخص 

شود و خطایش مورد   می خطاکار است، که به خاطر اجتهادش به او یک اجر داده

خاص  ص به صدور حکم در قضایایی اینها مخت عفو قرار خواهد گرفت، همه

اگر «گوید:   می ٢اما حکم در قضایای عمومی متفاوت است، شیخ اإلسالم ،١است

فرمانروا و حاکم شخص متدینی باشد اما بغیر علم حکمی صادر کند، از دوزخیان 

داند حکمی صادر کند از دوزخیان   می است. و اگر عالم باشد و به خالف حقی که

ی صادر کند بطریق اولی از اهل است. و اگر بدون علم و برخالف عدالت حکم

دوزخ است، و این زمانی است که در مورد شخصی معین حکم صادر کند، اما هر 

گاه حکم عامی را در مورد دین مسلمین صادر نماید که حق را باطل و باطل را حق، 

سنت را بدعت و بدعت را سنت معرفی کند، و منکر را معروف و معروف را منکر 

نهی کند، و به آنچه خدا و رسول  اند  نچه خدا و رسول او امر کردهجلوه دهد، و از آ

کند،  می او حکم ه، امر کند این صورت دیگری دارد که خداوند درباراند  نهی کرده

ی ستایشها از اول تا  خدایی که معبود پیامبران و مالک روز جزا است، خدایی که همه

 ی اوست، آخر شایسته

 .]۸۸القصص: [ ﴾َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َ�ُ ﴿

 .»گردید  می فرمانروایی و حکم برای اوست و به سوی او باز«

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ِ  َوَ�َ�ٰ  ِ ٱب  .]۲۸الفتح: [ ﴾٢٨ اَشِهيدٗ  �َّ

                                           
 ).۳۶۴-۳۶۳شرح عقیدة طحاویه، ص ( -١

 ).۳۶۴-۳۶۳طحاویه، ص (شرح عقیدة  -٢
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پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا دین اسالم را او خداوندی است که «

 .»بر سایر ادیان برتری دهد و شاهد بودن خداوند بر آن کافی است
بدون شک کسی که به وجوب حکمی که خدا بر پیامبرش فرستاده «گوید:   می و

معتقد نباشد کافر است، لذا هر کس بین مردم بدون پیروی از آنچه خداوند نازل 

بودن آن  کرده و بر اساس نظر خود حکم کند و آن را حالل بداند و معتقد به عادالنه 

باشد، کافر است، چون هیچ ملتی وجود ندارد مگر اینکه دستور به صدور حکم 

دهد، اما گاهی عدل در دین آن ملت، نظریات بزرگانشان است، و حتی  می عادالنه

 اساس عادات و رسوم خود حکم بیشتر کسانی که منتسب به اسالم هستند بر

کنند در حالی که خداوند به این عادات امر نفرموده، مانند عاداتی که  می

کردند، لذا   می داشتند. آنان فرمانروایانی بودند که مردم از آنان پیرویشان  پیشینیان

 
ً
معتقد بودند که همان عادات و رسوم باید قانون و حکم باشد نه قرآن و سنت، قطعا

 عقیده، کفر است. این

، اما به عادات و رسومی که رهبرانشان امر اند بسیاری از مردم مسلمان شده

شود که باید به آنچه  می کنند. آنان پس از این که برایشان روشن می ، حکماند  کرده

خداوند نازل کرده حکم کنند، بر این پایبند نیستند و حکم کردن برخالف ما انزل 

 .١»ه، لذا کافرندالله را حالل دانست

هر کس تسلیم حکم  :در این باره گفته شده« :گوید می شیخ محمد بن ابراهیم

غیرخدا شود و معتقد باشد که کار او نافرمانی است و حکم خدا حق است، مرتکب 

کفر دون کفر [کفر اصغر] شده است، و این از مواردی است که بسیار به کمی 

 ی اجرا کند، و به مرحله  می نین را وضع و تنظیمشود. اما کسی که قوا  می مرتکب آن

گذارد، کفر ورزیده است هر چند به خطای خود اعتراف کند، و بگوید حکم   می

                                           
 منهاج السنة النبویة. -١



 65 فصل دوم: اقوال و افعالی که با توحید منافقت دارد و...

 

، شیخ محمد ابن ١اسالم است هتر است، این کفر خارج کننده از دایر شرع عادالنه

ع آید و بین حکمی عام که مرج  می بین حکمی جزئی که به ندرت پیش /ابراهیم 

این نوع کفر به طور مطلق  :گوید جمیع احکام یا اکثر آن است فرق قائل شده و می

گذارد  می کند، چون کسی که شریعت اسالمی را کنار  می اسالم خارج هفرد را از دایر

ترین دلیل بر این است که آن  کند، این خود روشن  می و قوانین وضعی را جایگزین آن

داند، و شکی نیست که این   می سازگارتر از قانون شریعتفرد قوانین وضعی را بهتر و 

 عقیده، کفر اکبر و خارج کننده از دین اسالم و مخالف با توحید است.

                     

                                           
 ).۱۲/۲۸۰فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ ( -١
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 کند می حکم کسی که ادعاي قانونگذاري و حالل و حرام
دادن  پایان قانونگذاری قوانینی که باید بندگان در عبادات، معامالت، حل اختالفات،

ها، و سایر شؤون به آن رجوع کنند حق خداوند بلندمرتبه، پروردگارم مردم  به دشمنی

 و خالق جهان است.

﴿ �َ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �

َ
ۗ مۡ ۡ� ُ ٱ َ�َباَركَ  ُر  .]۵۴األعراف: [ ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  �َّ

 .»پروردگار جهانیان استآگاه باشید که خلق و امر فقط برای خدا است بلند مرتبه و «
داند چه چیزی به مصلحت بندگانش است و آنرا به عنوان شریعت   می فقط خداوند

کند، و از جائیکه او پروردگار و خالقشان است برایشان قانون وضع  می برایشان وضع

کرده، و بندگان باید به حکم عبودیت و بندگی خدا، احکام او را قبول کنند و مصلحتی 

  :فرماید  می گردد. خداوند  می گذاری است، به خودشان بر ن قانونکه در ای

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َفُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب َّ� 
ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾وِ�ً� تَأ

اختالف پیدا کردید آن را به الله و رسول ارجاع دهید، اگر به  پس اگر در چیزی«

 .»تر زیباتر دارد الله و روز آخرت ایمان دارید، این برای شما بهتر و سرانجامی
 :فرماید می و

ِۚ ٱ إَِ�  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َ�ۡ  ِمن �ِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما﴿ َّ�  ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ�  ﴾َرّ�ِ  �َّ
 .]۱۰الشوری: [

گاه در چیزی دچار اختالف شدید، قضاوت آن با خدا است خدایی که هرو «

 .»پروردگار من است
 فرماید: می خداوند اجازه نداده که بندگان قانونگذاری غیر از او داشته باشند و

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

ۡ
ُ ٱ بِهِ  ذَنۢ يَأ  .]۲۱الشوری: [ ﴾�َّ
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اند، که خدا به  آیا آنان شریکان و معبودهایی دارند که دینی را برایشان پدید آورده«

 .»آنان اجازه نداده است
خدا را قبول کند، برای خدا  های غیرقانون و برنام لذا هر کس قانون و برنامه

شریک قائل شده است، و هر عبادتی که طبق دستور خدا و پیامبر نباشد، بدعت 

ْمِرنَا َهَذا « :فرماید می عتی گمراهی است، پیامبر است و هر بد
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

د کند، که از آن هر کس در این امر ما [دین] چیزی وار«. ١»َما لَيَْس ِمنُْه ؛ َ�ُهَو رَدٌّ 

 .»نیست، مردود است

ْمرنَا «فرماید:   می و در روایتی دیگر
َ
 .٢»َ�ُهَو رَدٌّ َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

 .»هر کس عملی انجام دهد که از دستورات ما نباشد مردود است«
هر دستور و حکمی ـ اعم از سیاسی یا قضائی ـ که طبق دستور خدا و پیامبر 

 شود.  می نباشد، از قوانین طاغوت و جاهلیت محسوب

فَُح�ۡ ﴿
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َ�بۡ  ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 .]۵۰المائدة: [ ﴾٥٠يُوقُِنونَ 

خواهند از حکم جاهلیت پیروی کنند، برای اهل یقین چه حکمی از حکم  می آیا«

 .»خدا بهتر است؟
و نیز حالل و حرام کردن، حق خداوند متعال است، کسی حق ندارد خود را در 

 :فرماید می آن شریک بداند، خداوند

  َوَ� ﴿
ۡ
ْ تَأ ا ُ�لُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ ۗ َلفِسۡ  ۥ�نَّهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ  �نَّ  ٞق

َ�ٰ ٱ وۡ  إَِ�ٰٓ  َ�ُوُحونَ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ أ َطعۡ  �نۡ  ِدلُوُ�ۡمۖ ِ�َُ�ٰ  �ِِهمۡ ِ�َا

َ
 إِنَُّ�مۡ  ُتُموُهمۡ أ

 .]۱۲۱األنعام: [ ﴾١٢١ ُ�ونَ لَُمۡ�ِ 

                                           
 بخاری و مسلم. -١

 مسلم. -٢
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این کار فسق، و به تحقیق و از آنچه نام الله بر آن ذکر نشده، نخورید چون «

کنند تا با شما مجادله کنند، و اگر از آنان پیروی کنید  می شیاطین به دوستانشان القا

 .»به راستی جزو مشرکانید
بنابراین خداوند سبحان طاعت شیاطین و اولیای آنان را در حالل کردن آنچه خدا 

شود که از علماء و  می داند، و این حکم کسانی را شامل  می حرام کرده شرک به خود

فرمانروایانشان در حالل کردن آنچه خداوند حرام کرده و یا حرام کردن آنچه حالل کرده، 

 فرماید: می . خداونداند کنند، طوریکه آنان را اربابهایی غیر از خدا قرار داده  می پیروی

﴿
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پس وقتی این حال کسانی باشد که از علماء و زهاد در حالل و حرام کردنی که 

ی این اشخاص به علم و  کنند در حالیکه رابطه  می مخالف شرع خدا است پیروی

که ممکن است بعضی اوقات خطای آنها از باب دین بیشتر از دیگران است طوری

اجتهادی باشد که به حق اصابت نکرده است و در این حالت مأجور نیز هستند، پس 

دست کفار  هکنند که ساخت می چگونه است حال کسانی که از قوانینی وضعی پیروی

ان آورند و با آن بین مسلم می دینان است و این قوانین را به ممالک اسالمی  بی و

 ».ال قوة إال باهللاوال حول و«کنند   می حکم

 دانند که احکام را برایشان وضع  می این افراد کافران را بعنوان اربابانی غیر از الله

 کنند.  می کنند، حرام را برایشان مباح کرده و بین مردم حکم  می

 

                     

 حکم انتساب به مذاهب الحادي و احزاب جاهلی
دینی]،  انتساب به مذاهب الحادی مانند: شیوعیت [اشتراکیت]، علمانیت [بی -۱

شدن از دین اسالم  داری [إستثماری] و سایر مذاهب کفری، خارج بلوک سرمایه

است. لذا هر کسی خود را به یکی از این مذاهب نسبت دهد، هر چند ادعای اسالم 

 
ً
دادند   می خود را به اسالم نسبت کند دچار نفاق اکبر شده است. چون منافقین ظاهرا

 فرماید:  می در حالی که در باطن با کافران بودند. خداوند

ْ  �َذا﴿ ِينَ ٱ لَُقوا َّ�  ْ ْ قَالُوٓ  َءاَمُنوا ْ َخلَوۡ  �َذا َءاَمنَّا ا ْ قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  إِنَّا ا
 .]۱۴البقرة: [ ﴾١٤ زُِءونَ َتهۡ ُمسۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما َمَعُ�مۡ 

شان  ایم و وقتی با شیاطین  گفتند: ایمان آورده می رسیدند می و وقتی که به مومنان«

 .»کنیم می گفتند: ما با شما هستیم، ما آنان را مسخره می کردند،  می خلوت
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 فرماید:   می و

﴿
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دهد تا در سرکشی خودشان  کند و به آنان مهلت می خداوند آنان را مسخره می«

 .»متحیر بمانند
 آنها باشید.در حالی که خداوند دستور داده که خود را به مومنین نسبت داده و با 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  .]۱۱۹التوبة: [ ﴾ ١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 .»اید! تقوای خدا را پیشه کنید و با صادقان باشید  ای کسانی که ایمان آورده«
، اند  هستند که بر باطل بنا شدهای  های فرسوده مذاهب الحادی مکتب

کنند. هر کس   می و با ادیان آسمانی دشمنی اند منکر وجود خالق ها کمونیست

دلخوش به این باشد که بدون عقیده زندگی کند و بدیهیات یقینی را منکر شود، در 

دینی] منکر ادیان است و بر  واقع عقل خود را از دست داده است. علمانیت [بی

و هدفی در زندگی ندارد بنا شده است. مادیاتی که غیر از زندگی حیوانی هیچ توجیه 

در نظام سرمایه داری تمام تالش و هدف، جمع ثروت است، از هر راهی که باشد و 

مقید به هیچ حالل و حرام و رحم و شفقتی بر فقرا و مساکین نباشد، اساس 

 هاقتصادش سودخواری است که دشمنی با خدا و رسول او است و باعث نابودی پای

ایمان داشته باشد به ای   کسی که ذره-اد و مکیدن خون مردم فقیر است ، افرها دولت

کند که با مذهبی زندگی کند، که عقل، دین   نمی قبول -جای خود، بلکه هیچ عاقلی

و هدف صحیحی در زندگی خود ندارد که آن را دنبال و از آن دفاع کند. و از زمانی 

و از تربیت صحیح اسالمی غفلت که دین از زندگی بیشتر مسلمانان رخت بر بست 

رو به نابودی نهاد و این شان   ورزیدند و با تقلید کورکورانه تربیت شدند، زندگی

 اسالمی جا باز کردند.  -بنام–مذاهب در جوامع 

گرایی: مادی نوعی دیگر از کفر و خارج  انتساب به احزاب جاهلی و ملی  -۲

سر و صداهای جاهلی را محکوم  شدن از دین اسالم است، چون اسالم تعصبات و

 فرماید:   می و رد کرده است. خداوند
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
 اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ

 ٓ ْۚ ِ�ََعاَرُفوٓ  �َِل َوَ�َبا �ۡ  إِنَّ  ا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َقٮ  َعلِيمٌ  �َّ

 .]۱۳الحجرات: [ ﴾١٣ َخبِ�ٞ 

ها و قبایل قرار  خلق کردیم، و شما را دستهای  ای مردم! ما شما را از نر و ماده«

 .»ترین شماست ترین شما نزد الله با تقوی   دادیم تا همدیگر را بشناسید، گرامی

 َعَصِبيٍَّة َولَيَْس « فرماید:  می و پیامبر 
َ

ِمنَّا َمْن قَاتََل لَيَْس ِمنَّا َمْن َداَع إىِل
از ما نیست کسی که به قوم گرایی «. ١»ىلَعَ َعَصِبيٍَّة، َولَيَْس ِمنَّا َمْن غضب لَعَصِبيَّة

دعوت دهد. از ما نیست کسی که به خاطر قوم گرایی بجنگد. از ما نیست کسی که به 

 . »خاطر قوم گرایی عصبانی و خشمگین شود

عن�م عيبة اجلاهلية فخرها باالباء إنما إن اهللا قد أذهب « :فرماید و می
هو مومن تىق أو فاجر شىق، انلاس بنو آدم وآدم خلق من تراب وال فضل 

خداوند فخر و غرور جاهلی را بر شما حرام کرده، «. ٢»لعر� عل عج� اال باتلقوی

نوادگان فخر به پدران را بر شما حرام کرده، انسان یا مومن متقی است یا گمراه بدبخت، مردم، 

 . »آدمند، آدم هم از خاک خلق شده، عرب بر عجم هیچ برتری و فضلی ندارد مگر به تقوی

مسلمانان را متفرق کرده است در حالی که خداوند امر به اجتماع  ها  این حزب گرایی

  :فرماید  می و همکاری بر نیکی و تقوی نموده است، و از تفرق و اختالف نهی کرده و

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ْ ذۡ ٱوَ  َ�َفرَّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
عۡ  ُكنُتمۡ  إِذۡ 

َ
ٓ أ لََّف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
ٰ إِخۡ  ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ فَأ  ﴾انٗ َ�

 .]۱۰۳عمران:  آل[

                                           
 مسلم  -١

 ترمذی و غیر او.  -٢
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ی خدا ها بیاورید نعمتهمه به دین خدا تمسک جویید و متفرق نشوید، و به یاد «

یتان الفت و محبت قرار ها را بر شما وقتی که با هم دشمن بودید خداوند بین قلب

 .»داد و با نعمتی که خدا به شما داد برادر هم شدید
خواهد که حزبی واحد باشیم و آن حزب الله است، که  می خداوند سبحان از ما

 موفق و رستگار است. 

سیاسی و فرهنگی به راه انداخت، در ای   روپا مبارزهجهان اسالم پس از آنکه ا

علمی و ای  و ملی تسلیم شد، و مانند قضیهای  برابر این تعصبات خونی، قبیله

 حقیقتی ثابت و واقعیتی که هیچ راه فرار از آن نیست، آن را پذیرفت. 

انگیز   شگفتای   کردن تعصباتی که اسالم آن را از بین برده به شیوه مردم از زنده 

 کنند، و نیز از سر و صداها و زنده کرده شعارهای ملی با نهایت افتخار دفاع می دفاع

ی بیشتری دارد، و آن را بر اسالم  کنند که اینها از اسالم سابقه  می کنند و ادعا  می

دانند، و این همان چیزی است که اسالم با اصرار تاکید دارد که جاهلیت  می مقدم

داوند بر مسلمانان منت نهاده که آنان را از این تعصبات نجات است، به راستی خ

 داده و آنها را ترغیب و تشویق کرده تا بخاطر این نعمت، شکر او را به جای آورند. 

بسیار طبیعی است که مومن از جاهلیتی که مربوط به دوران قدیم یا نزدیک عصر 

نه این است که اگر کسی حاضر باشد، بجز با بغض، کینه و تنفر یاد نکند، مگر 

زندانی وشکنجه و اذیت و آزار شود، و سپس او را آزاد کنند هر وقت به یاد روزهای 

افتد؟ و اگر کسی به بیماریی   می سخت بر اندام اوای  زندانی و شکنجه بیفتد، لرزه

سخت و دراز مدت دچار شود تا جایی که نزدیک باشد او را بکشد، سپس شفا یابد 

  ١کند؟ می شکند و رنگش تغییر می یاد ایام بیماری بیافتد وجودش در همهر گاه به 

                                           
 از رساله (ردة وال أبابکر لها) ابو الحسن ندوی.  -١
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عذابی است که خداوند بر روی گردانان از  ها  گرایی الزم است بدانیم این حزب  

  :فرماید کنند. می شریعت او نازل کرده کسانی که دین او را انکار می

ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن اَعَذابٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َعَث َ�بۡ  أ

َ
 ِت َ�ۡ  مِن أ

رۡ 
َ
وۡ  ُجلُِ�مۡ أ

َ
  َضُ�م�َعۡ  َو�ُِذيقَ  اِشيَعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ  أ

ۡ
 .]۶۵األنعام: [ ﴾ٍض �َعۡ  َس بَأ

خدا قادر است که عذاب را از باال و پایین بر شما بفرستد یا شما را متفرق  :بگو«

 .»کند و طعم جنگ و جدال با هم را به شما بچشاند

ُ « فرماید:  می و پیامبر   َجَعَل ا�َّ
َّ
ِ إِال ُتُهْم بِِ�تَاِب ا�َّ ئِمَّ

َ
ُْ�ْم أ

َ
َوَما لَْم حت

َسُهْم بَيْنَُهمْ 
ْ
اگر حاکمانشان به قرآن حکم نکنند، خداوند آنان را دچار اختالف و «. ١»بَأ

 . »کند می سرگشتگی

نکنند. مانند یهود که شود که حق را از دیگران قبول   می تعصب حزبی موجب

 فرماید:   می ی آنان خداوند درباره

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  َءاِمُنوا نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  ِمنُ نُؤۡ  قَالُوا نزَِل  بَِما

ُ
 َناَعلَيۡ  أ

ٓ  بَِما ُفُرونَ َوَ��ۡ  قٗ  قُّ �َۡ ٱ َوُهوَ  ۥَءهُ َوَرا  .]۹۱البقرة: [ ﴾�ۡ َمَعُهم لَِّما اُمَصّدِ

به چیزی  :گویند  می آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاوریدوقتی به «

آوریم که بر خودمان نازل شده است، و به آنچه بعد از آن نازل شد، [قرآن]   می ایمان

 .»کتابشان [تورات] است هشوند، در حالی که [قرآن] حق و تصدیق کنند می کافر
باعث شد که آنچه را که پیامبر آورده نسبت به آداب و رسوم نیاکان، شان  تعصب

 فرماید:   می دانستند که حق است. خداوند می قبول نکنند هر چند

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
 هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ �

 ٓ ٓ َءابَا  .]۱۷۰البقرة: [ ﴾َءنَا

                                           
 قسمتی از حدیثی که ابن ماجه روایت کرده است.  -١



 75 فصل دوم: اقوال و افعالی که با توحید منافقت دارد و...

 

گویند: ما از   می آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید، وقتی به آنان گفته شود: از«

 . »کنیم که پدران مان را بر آن یافتیم می چیزی پیروی

شان را جانشین اسالم کنند در حالی که  خواهند حزب  می و پیروان این احزاب

 خداوند با قوانین سعادتبخش اسالم بر بشریت منت نهاده است. 

                     

 ي حیات و مفاسد این نظریه گرایی درباره ي مادي نظریه
صحیح که هر کدام  هگرایی و نظری مادی هحیات وجود دارد: نظری هدو نظریه دربار

 آثاری به دنبال دارند: 

 ي حیات:  گرایی درباره نظریۀ مادي  -1
در این نظریه تفکر انسان در کسب لذات زودگذر محدود شده و عملش نیز در 

 شود. و برای آینده هیچ کاری  می هارچوب بدون توجه به عواقب آن، محصوراین چ

آخرت قرار  هاندیشد و توجه ندارد که الله زندگی دنیا را مزرع نمی ای کند و چاره نمی

داده، و دنیا محل عمل و آخرت محل جزا و پاداش است و هر کس در دنیایش عمل 

برد. و هر کس در دنیا عمل   می سود صالح انجام دهد و ذخیره کند در هردو دنیا

 فرماید:   می کند. خداوند می صالح انجام ندهد اخترش را تباه و نابود

�ۡ ٱ َخِ�َ ﴿ ۚ �ٱوَ  َيا�ُّ ٰ  ِخَرةَ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�  .]۱۱الحج: [ ﴾ُمبِ�ُ ل

 .»دنیا و آخرت را از دست داده است، و زیانکاری آشکار این است«
 دنیا را بیهوده نیافریده بلکه آن را برای حکمتی عظیم خلق کرده وخداوند این 

 فرماید:  می

﴿
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 ٱ َ�َ  َما َناَجَعلۡ  إِنَّا﴿
َ
ََّها زِ�َنةٗ  ِض �ۡ� ُهمۡ  لُوَُهمۡ ِ�َبۡ  ل ُّ�

َ
حۡ  �

َ
 ﴾٧ َ�َمٗ�  َسنُ أ

 .]۷الکهف: [

ما آنچه را که در زمین است. زینت زمین قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که «

 .»دهند می کدامیک عمل بهتری انجام
ی ظاهری مانند: اموال، اوالد، ها  و زینت خداوند این دنیا و نیازهای زودگذر

داند، برای ما قرار داده   می آن را همقام، قدرت و سایر لذایذی را که فقط خدا انداز

ی آن توجه دارند و مقید به همین ها است. اما اکثر مردم فقط به ظاهر و شگفتی

خود به  کنند. و با مشغول کردن ها فکر نمی هستند و به حقیقت و راز این نعمت

آوری دنیا و بهره گرفتن از آن از هدفی که عمل برای آخرت است دور  کسب و جمع

 اند، بلکه منکر حیاتی غیر از زندگی این دنیا هستند.  شده

ْ َوقَالُوٓ ﴿ �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ا  .]۲۹األنعام: [ ﴾٢٩ ُعو�ِ�َ بَِمبۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َيا�ُّ

 . »شویم  نمی دنیا، زندگی دیگری وجود ندارد و ما دوباره زندهو گفتند غیر از این «

 حیات چنین طرز تفکری دارند وعده عذاب داده و هو خداوند به کسانی که دربار

  :فرماید  می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ�  �َّ ْ  َءنَالَِقا ِ  َورَُضوا �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱب ْ طۡ ٱوَ  َيا�ُّ نُّوا
َ
ِينَ ٱوَ  بَِها َم� َّ� 

ْوَ�ٰٓ  ٧ فِلُونَ َ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  َ�نۡ  ُهمۡ 
ُ
  �َِك أ

ۡ
ٰ َمأ ْ  بَِما �َّارُ ٱ ُهمُ َوٮ  َ�نُوا

 .]۸-۷یونس: [ ﴾٨ِسُبونَ يَ�ۡ 

و به  اند به تحقیق کسانی که به دیدار ما امیدوار نیستند و به زندگی دنیا راضی شده«

است، به و کسانی که از آیات ما غافلند، آنان جایگاهشان آتش  اند آن دل بسته

 . »اند  خاطر اعمالی که انجام داده

 فرماید:  می و

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ عۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ
َ
 َوُهمۡ  �ِيَها لَُهمۡ َ�ٰ أ
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ْوَ�ٰٓ  ١٥ َخُسونَ ُ�بۡ  َ�  �ِيَها
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  َس لَيۡ  �َّ  �َّاُر

ْ  َما وََحبَِط  ا ِطلٞ َوَ�ٰ  �ِيَها َصَنُعوا ْ  مَّ  ].۱۶-۱۵هود: [ ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ی] اعمالشان را در این  کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینتهای آن هستند [نتیجه«

دهیم] و از آنان در  می دهیم [آنچه برایشان تعیین شده است در دنیا به آنان  می دنیا

. آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش سزایی دیگر ندارند و شود  نمی دنیا کم

 .»شود  می رود و اعمال آنان باطل  می از بین اند  آنچه در دنیا انجام داده
کند از کسانی  نمی این وعده شامل کسانی است که این تفکر را دارند، فرقی

منافقین و ریاکاران با دهند، مانند   می باشند که به قصد دنیا، اعمال دینی را انجام

اعمال خود، یا کافرانی باشند که ایمان به زنده شدن و روز حساب ندارند، مانند 

داری، کمونیست و علمانیت  ی سرمایه مردم عصر جاهلیت، مذاهب فرسوده

 حیات از نظر حیوانات هدانند و حتی نظر آنها دربار  نمی دینی] که ارزش زندگی را [بی

ن آنان در راه اهدافی که نه برایشان ابدی است و نه آنان برای ارزشتر است، چو بی

اهدافشان ابدی هستند، عقول خود را از دست داده، توانایی خود را به کار برده و 

 که منتظر آنها است، هیچ کاریای  و برای آینده اند  اوقات خود را ضایع کرده

 به آن آینده [قیامت] خواهند رسی نمی
ً
د. در حالی که حیوانات بر کنند!!! و قطعا

خالف اینها هدفی ندارند که به دنبال آن باشند و عقولی ندارند که با آن فکر کنند. به 

 فرماید:   می آنان ههمین دلیل خداوند دربار
مۡ ﴿

َ
نَّ  َسُب َ�ۡ  أ

َ
�ۡ  أ

َ
وۡ  َمُعونَ �َسۡ  َ�َُهمۡ أ

َ
 ٱكَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َ�عۡ  أ

َ
 بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َضلُّ  ُهمۡ 
َ
 .]۴۴الفرقان: [ ﴾٤٤ َسبِيً�  أ

فهمند. اینان نیستند مگر مانند   می شنوند یا می کنی که اکثر آنان می آیا گمان«

 .»حیوانات بلکه گمراهتر از آنانند
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  :فرماید  می و خداوند طرفداران این نظریه را به جاهل توصیف کرده و

�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿
َ
 ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ّمِنَ  �ِهرٗ َ�ٰ  لَُمونَ َ�عۡ  ٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

�ۡ ٱ  .]۷-۶الروم: [ ﴾٧ فِلُونَ َ�ٰ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱ َعنِ  وَُهمۡ  َيا�ُّ

دانند و آنان را از   می دانند، فقط ظاهری از زندگی دنیا را  نمی و اما اکثر مردم«

 . »اند آخرت غافل

واقع جاهالنی هستند که آنان اگر چه در صنایع و اختراعات مهارت دارند، در 

شایستگی این را ندارند به اهل علم توصیف شوند، چون علم آنها از ظاهر زندگی 

کند، و این علمی ناقص است که آنان مستحق این وصف با شرافت   نمی دنیا تجاوز

شود که خداشناس و از خدا ترس باشند.   می نیستند، چون علماء به کسانی اطالق

 ماید: فر می خداوند متعال

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  .]۲۸فاطر: [ ﴾ُؤا

 .»ترسند  می به تحقیق از میان بندگان خدا، فقط علماء از او«
یی است که خدا به ها تفکرات مادی درباره دنیا داستان قارون و گنجینه هو از جمل

 او عطا کرده بود: 

ٰ  فََخَرجَ ﴿ ِينَ ٱ قَاَل  ۦۖ زِ�نَتِهِ  ِ�  ۦِمهِ قَوۡ  َ�َ �ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ يُِر�ُدونَ  �َّ  َت لَيۡ َ�ٰ  َيا�ُّ
ٓ  َل ِمثۡ  َ�َا وِ�َ  َما

ُ
ٰ  أ و ۥإِنَّهُ  ُرونُ َ�  .]۷۹القصص: [ ﴾٧٩ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  َ�ُ

قارون با ظاهری آراسته و پر از زرق و برق به میان قومش رفت، کسانی که زندگی «

گفتند: ای کاش ما هم مثل آنچه که به قارون داده شده است خواستند   می دنیا را

 .»دارایی داشتیم، او دارای ثروت فراوان است
خوردند و براساس تفکر   می آنان آرزوی ثروتی مانند او را داشتند و به او غبطه

او را به صاحب ثروتی عظیم، وصف کردند. و این همانند وضعیت کنونی شان   مادی

ی صنعتی و ها  است که مسلمانان ضعیف اإلیمان با تعجب به پیشرفتدولتهای کافر 
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خورند، بدون اینکه به کفر آنان و عاقبت بدی   می کنند و غبطه  می نگاهشان   اقتصادی

که در انتظارشان است توجه کنند. و این تفکر غلط آنان را وادار به تعظیم کافران و 

کنند، لیکن از   می از آنان تقلیدشان  داحترام آنان نموده و در اخالق و عادات ب

 کنند.  نمی ی علمی و نظامی آنان مانند: اختراعات، تکنیک و غیره تقلیدها پیشرفت

 نظریۀ دوم دربارة زندگی دنیا [نظریۀ صحیح]  -2
این است که هر چه انسان در این دنیا از مال، قدرت و توانایی ظاهری دارد 

به کمک آن خود را برای آخرت آماده کند، در حقیقت وسایلی است برای استفاده، تا 

 مذموم نیست، بلکه بدی و خوبی آن به فردی که از آن استفاده
ً
کند   می دنیا ذاتا

آوری  بستگی دارد. دنیا پل و محل عبوری برای رسیدن به آخرت؛ و محل جمع 

رسند   می آذوقه برای رسیدن به بهشت است. به بهترین زندگی که بهشتیان به آن

، و در واقع دنیا محل اعمال صالح، اند  بخاطر اعمالی است که در دنیا انجام داده

برای عمل خیر است.  ههمچون جهاد، نماز، روزه، انفاق در راه خدا و میدان مسابق

 فرماید:  می خداوند خطاب به بهشتیان

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بَِما
َ
 ٱ ِ�  ُتمۡ َلفۡ أ

َ
 .]۲۴الحاقة: [ ﴾٢٤ اِ�َةِ �َۡ ٱ يَّامِ ۡ�

 . »اید  بخورید و بیاشامید گوارا باد بر شما، بخاطر آنچه در دنیا انجام داده«

                     

 رقی و تمائم
یی ها رقی: جمع رقیه، و آن جمالت و کلماتی است که به قصد شفای بیماری -۱

شود بر دو نوع  می شود و به آن عزائم نیز گفته  می مانند: تب، صرع و غیره استفاده

 است: 

که خالی از کلمات شرکی باشد. به این صورت که آیاتی از قرآن ای  نوع اول: رقیه

بر مریض خوانده شود، یا برای رفع بیماری به اسماء و صفات خدا پناه برده شود، 
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ا کرده و به آن امر گاهی این کار ر این نوع رقیه صحیح و جایز است. چون پیامبر 

 فرموده است. 

کردیم، گفتیم ای رسول  می ما در جاهلیت رقیه [دم]«گوید:  می عوف ابن مالک

یتان را برایم وصف کنید، اگر در آن ها رقیه :خدا نظرت در این باره چیست؟ فرمود

 . ١»شرک نباشد اشکالی ندارد

 : اند جماع کردهجایز بودن رقی با سه شرط ا هعلما دربار :گوید سیوطی می

 از کالم خدا و اسماء و صفات او باشد.   -۱

 به زبان عربی و معنای آن واضح باشد.   -۲

 .٢اعتقاد به اینکه رقیه به خودی خود موثر نیست، بلکه به تقدیر خدا موثر است  -۳

 خوانند و بر او فوت می قرآن را بر مریض :و کیفیت آن به این صورت است که

نوشد، در حدیث ثابت بن  می خوانند و مریض آن را  می بر آبکنند، یا قرآن را   می

َخَذ تَُرابًا ِمْن َ�ْطَحاَن فََجَعلَُه ىِف قََدٍح ُ�مَّ َ�َفَث َعلَيِْه  أن انليب « :قیس آمده
َ
أ

مقداری از خاک بطحان را در ظرفی ریخت و بر آن  پیامبر « .٣»بَِماٍء وََصبَُّه َعلَيْهِ 

 . »فوت کرد و آن را بر او پاشید

که در آن کلمات شرکی وجود دارد و در آن از غیر خدا طلب ای  رقیه :نوع دوم

اسماء جن،  هرقیه به وسیل :برند، مانند  می شود و به غیر او پناه  می کمک و فریادرسی

 ن نوع جزو عبادت غیر خداست و شرک اکبر است. مالئکه، انبیاء و صالحین که ای

رود   می یا به غیر زبان عربی، با جمالتی گنگ و غیر قابل فهم باشد، چون بیم آن

 که کفر یا شرکی در آن باشد و کسی متوجه نشود، لذا ممنوع و ناجایز است. 

                                           
 مسلم.  -١

 ). ۱۳۵فتح المحمد ص ( -٢

 ابو داود.  -٣
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 تمائم  -۲

 آویزانایست که به گردن بچه جهت دفع چشم زخم  جمع تمیمه و آن نوشته 

کنند. و دو نوع  می شود و گاهی اوقات بزرگساالن زن و مرد هم از آن استفاده می

  :است

آن که با آیات قرآن است، بدین صورت که آیاتی از قرآن و یا اسماء و  :نوع اول

بندند،   می شود و آن را برای طلب شفا به مریض می صفات خدا روی کاغذی نوشته

  :ارند. در این باره دو نظریه وجود داردعلما در این نوع اختالف د

یه اول داند، این نظریه از عبدالله ابن عمرو بن عاص، روایتی   می : آن را مباحنظر

از احمد ابن حنبل، ابو جعفر الباقر و ظاهر آنچه از عائشه روایت شده نقل شده 

در آن  دانند که می است. و اینها حدیث منع آویزان کردن تمائم را حمل بر موردی

 کلمات شرکی باشد. 

یه دوم داند، این نظریه از عبدالله ابن مسعود، ابن   می آن را ناجایز و ممنوع :نظر

ابن عامر، ابن عکیم، جماعتی از تابعین از جمله  هعباس، ظاهر قول حذیفه، عقب

اصحاب ابن مسعود و احمد نقل شده است، و بنا به نقلی، بسیاری از اصحاب او آن را 

که  روایتی است از ابن مسعود  ١نها، دلیل آاند کرده و متاخرین به آن فتوی دادهقبول 

ِ « :گوید می َ� َواتلََّمائَِم َواتلَِّولََة رِشْكٌ  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  .٢»َ�ُقوُل: إِنَّ الرُّ

 . توله به تعویذی گفته»که فرمود: رقی، و تمائم و توله شرک است شنیدم از پیامبر «

  شود.  می کنند با آن محبت زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن زیاد  می شود که گمان  می

 است: تر   و راجحتر   زیر نظریه دوم صحیح هگان بنا به دالیل سه

 عام است و دلیلی که عام را خاص کند، وجود ندارد.  -۱

                                           
 ». مترجم«شود   می ایست که از آن بر عدم جواز تعویذ استدالل این یکی از ادله  -١

  احمد، ابوداود، ابن ماجه و حاکم. -٢



 توحید  82

 

ر ایست برای آویزان کردن اشیاء غی چون وسیله- سد ذریعه هبنا به قاعد -۲

 .-مباح

کند در مواقع رفتن به حمام و   می از قرآن را به خودش آویزانای  کسی که آیه -۳

 .١شود! قضای حاجت و مانند اینها به آن اهانت می

 نوع دوم از تمائم 

ی ها ها، تکه شود مانند: محصره  می آنچه غیر از قرآن بر اشخاص آویزان

ی ها  شیاطین و جن و نوشتهی ها استخوان، صدف، طناب، کفش و نعل، میخ، نام

رود چون به غیر   می جادویی، این نوع به طور یقین حرام است و از انواع شرک بشمار

َمْن َ�َعلََّق « فرماید:  می شود. و پیامبر  می الله و غیر اسماء و صفات او، توکل
ْهِ 

َ
 إِيل

لذا هر کس . »شود می هر کس چیزی را آویزان کند به آن سپرده«. ٢»َشيْئًا ُولِكَ

کارها به خدا توکل کند، الله هر کار  هخود را به خدا بسپارد و به او پناه برد و در هم

کند، و هر کس به مخلوقات خدا،   می ناممکنی را ممکن و هر سختی را برایش آسان

تواند نیازش را بر   نمی تمائم، داروها و قبور اعتماد کند خداوند او را به چیزی که

نابود و اش  سپارد. و در این صورت عقیده  می مالک نفع و ضرری نیست،آورده کند و 

 کند.   می شود و خداوند او را خوار و ذلیل می با خدا قطعاش  رابطه

 بر هر مسلمانی واجب است که از آنچه عقیده را فاسد، یا به آن خللی وارد

استفاده از آنها کند دوری کند. و فرد مسلمان نباید داروهایی را مصرف کند که  می

یش نباید پیش افراد خرافی و جادوگر برود. چون ها  حرام است. و برای عالج بیماری

کنند. و هر کس بر خدا توکل کند خداوند برای او   می را بیماراش  آنان روح و عقیده

 کافی است. 

                                           
 فتح المجید.  -١

 احمد و ترمذی.  -٢
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 انبعضی از مردم این اشیاء را به خود، ماشین و حیوان، یا در خانه و یا مغازه آویز

کنند. در حالی که هیچگونه ناراحتی جسمی ندارند، بلکه به بیماری خیالی ترس  می

 از جشم و حسد مبتالیند. 

اینها ضعف عقیده است، که بیماری حقیقی بوده و الزم است با  همنشأ هم

 صحیح عالج شود.  هشناخت توحید و عقید

                     

 فریادرسی از مخلوقسوگند به غیر خدا، توسل و طلب 

  سوگند: –أ 
آن است که در آن نام فرد و یا چیز محترمی به طور خاص، برای تاکید حکمی 

ذکر شود. این در حالی است که تعظیم [مطلق] حق خدای متعال است. اجماع 

علمای اسالم بر این است که سوگند تنها به اسم و صفات خدا جایز است و بس، 

 . ١ه هیچ وجه جایز نیستلذا سوگند به غیر خدا ب

 روایت است که پیامبر  بسوگند به غیر الله شرک است. از ابن عمر 

رْشَكَ « :فرمود
َ
ِ َ�َقْد أ هر کس به غیر الله سوگند یاد کند، « .٢»َمْن َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ

. و این شرک و کفر، از نوع اصغر است، مگر زمانی که »کفر، یا شرک ورزیده است

شده نزد سوگند یاد کننده تا حد عبادت او، تعظیم شود، در این حال شرک  سوگند یاد

و کفر از نوع اکبر است. مانند: قبرپرستان این عصر و زمانه که از مردگان مورد 

ترسند تا از خدا و عظمت او. بطوریکه اگر از یکی از آنها  می بیشترشان  تعظیم

 بخورد، تا راست بگوید، سوگندخواسته شود به ولی و شیخ مورد تعظیمش سوگند 

خورد. و وقتی که از او خواسته شود سوگند به خدا یاد کند، اگر دروغ هم بگوید  نمی

                                           
 ). ۳۰۳حاشیه ابن قاسم بر کتاب التوحید ص ( -١

 احمد، ترمذی و حاکم.  -٢



 توحید  84

 

خورد. لذا سوگند، تعظیم سوگند یاد شده است، و این تعظیم فقط الیق   می سوگند

و از سوگند زیاد  –خدا است و الزم است فقط به سوگند به خدا ارزش داده شود 

 فرماید:   می خداوند –ود پرهیز ش

ٖف  ُ�َّ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿ ِه�ٍ  َح�َّ  .]۱۰القلم: [ ﴾١٠ مَّ

 . »پست اطاعت مکن هبسیار سوگند خورند هرو از «

 فرماید:   می و

ْ َفُظوٓ حۡ ٱوَ ﴿ يۡ  ا
َ
َنُ�مَ�ٰ �
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دانند، به دروغ سوگند   می منافقین را به این وصف توصیف کرده که آنان در حالی که

 کنند.  می یاد

 ای از آنچه که گفته شد:  خالصه

و غیره شرک و  سوگند به غیر الله، مانند سوگند به امانت، کعبه، پیامبر  -۱

 حرام است. 

 سوگند دروغ به خدا خوردن  -۲
ً
 حرام است. » سوگند غموس«عمدا

ت، چون سبب بدون نیاز، زیاد سوگند خوردن هرچند راست باشد، حرام اس -۳

 سبک شمردن خدا است. 

 در حالت ضرورت و نیاز اگر سوگند به خدا راست باشد، اشکالی ندارد.  -۴

 حکم توسل به مخلوق براي نزدیک شدن به اهللا.   –ب 
توسل: نزدیک شدن به چیزی و رسیدن به آن است و وسیله: قربت و نزدیکی 

 فرماید:   می است. خداوند

ْ َتُغوٓ �ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  ا  .]۳۵المائدة: [ ﴾وَِسيلَةَ ل

 .»و برای رسیدن به او [خدا] وسیله طلب کنید«
نزدیکی به خدای سبحان با طاعت و پیروی از آنچه مورد رضایت او  :یعنی

 است، باشد. 

  :توسل دو نوع است

 : توسل مشروع، و آن چند نوع است: نوع اول

 فرماید:   می داده و توسل به خدا با اسماء و صفاتش. خداوند به آن دستور -۱

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 ۦۚ �ِهِ َ�ٰٓ أ

ْ  َما نَ َزوۡ َسُيجۡ   .]۱۸۰األعراف: [ ﴾١٨٠ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
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کسانی را و برای خداوند اسماء زیبائی هست، پس با این اسماء او را بخوانید و «

شوند، به حال خود رها کنید. آنان بر آنچه انجام   می اسماء او، از حق دور هکه دربار

 .»شوند  می جزا داده اند  داده
توسل به خدا با ایمان و اعمال صالحی که توسل کننده انجام داده است.   -۲

  :فرماید  می اهل ایمان هخداوند دربار

﴿ ٓ �ََّنا َنا رَّ نۡ  نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�َنادِي اُمَنادِيٗ  َناَسِمعۡ  إِ�َّ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ َ�  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاِمُنوا  اَمنَّا

َنا اتَِنا َٔ َسّ�ِ  َ�نَّا َوَ�ّفِرۡ  ُذنُوَ�َنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َر�ََّنا  ٱ َمعَ  َوتَوَ�َّ
َ
 ﴾١٩٣ َرارِ بۡ ۡ�

 .]۱۹۳عمران:  آل[

گفت:]   کرد [می می را شنیدیم که به ایمان دعوتای   پروردگارا! ما ندای ندا دهنده«

به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ما ایمان آوردیم. پروردگارا! گناهان ما را ببخش و 

 .»کارهای بد ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران
و حدیث سه نفری که در غار بودند، و کوه ریزش کرد و درب غار را بست، و 

خود به خدا متوسل شدند و  توانایی خارج شدن نداشتند پس با اعمال صالح

 .١خداوند درب غار را باز کرد تا از غار خارج شدند

  :توسل به خدای بلند مرتبه با اقرار به وحدانیت او مانند توسل یونس   -۳

لَُ�ٰ ٱ ِ�  َ�َناَدىٰ ﴿ ن تِ لظُّ
َ
ٓ  أ ٓ  هَ إَِ�ٰ  �َّ نَت  إِ�َّ

َ
 ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ

ٰ ٱ  .]۸۷ األنبیاء:[ ﴾لِِم�َ ل�َّ

ی [شکم نهنگ] فریاد بر آورد که هیچ معبود بر حقی ها  در تاریکی یونس «

 .»غیر از تو نیست و تو پاک و منزهی
 :توسل به خدا با اظهار ضعف، نیاز و فقر به او، مانند [توسل] ایوب  -۴

                                           
 مضمون حدیث متفق علیه است.  -١
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يُّوَب ﴿
َ
ّ�ِ  ۥٓ َر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ  َو�

َ
�  َ�ِ ُّ ٱ َمسَّ نَت  ل�ُّ

َ
رۡ  َوأ

َ
ٰ ٱ َحمُ أ  ﴾٨٣ ِ�ِ�َ ل�َّ

 .]۸۳األنبیاء: [

 .»بیماری و ناراحتی به من روی آورده و تو مهربانترین مهربانانی«
 ، همانطور که اصحاب پیامبر اند  توسل به خدا با دعای صالحینی که زنده  -۵

خواستند که برای آنان دعا کند و پس از  وقتی دچار خشکسالی شدند، از پیامبر 

 . ١خواستند که برایشان دعا کند از عموی او عباس پیامبر 

 توسل به خدا با اعتراف به گناهان.  -۶

 .]۱۶القصص: [ ﴾ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ  ِ� َ�فۡ  ُت َظلَمۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿

 .»پروردگارا! من به خود ظلم کردم، پس مرا ببخش«
 : توسل غیر مشروع [ناجایز] نوع دوم

و  سوال کردن و شفاعت از آنان، و توسل به جاه پیامبر  هتوسل به مردگان بوسیل

 آید، جایز نیست.   می ذات مخلوقات یا حق آنان که شرح هر کدام به ترتیب

  :طلب دعا از مردگان، حرام است -۱

چون مردگان برخالف زمانی که زنده بودند، توانایی دعا کردن را ندارند. طلب 

سفیان و کسانی  عمر بن خطاب، معاویه بن ابی شفاعت از آنان نیز حرام است، چون 

که در حضور آن دو بودند، مانند اصحاب و پیروان نیکویشان، وقتی دچار 

کردند که زنده بود، مانند   می شدند از کسی طلب دعا برای باران می خشکسالی

 و پس از وفات پیامبر از او درخواست دعا برای باران عباس و یزید ابن اسود 

دادند و سر قبر او یا  نمی قراراش  شدند و واسطه  نمی ردند و به پیامبر متوسلک  نمی

 رفتند. بلکه به جای او از عباس و یزید که زنده بودند، طلب دعا  نمی کسی دیگر

بنبينا فتسقينا وانا  كاللهم انا كنا نتوسل الي«گفت:  کردند. عمر  می

                                           
 بخاری.  -١
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شدیم تو بر   می پیامبرت زنده بود به او متوسلخدایا! تا « »نتوسل بعم نبينا فاسقنا

کنیم، پس برای ما باران  می فرستادی، و االن به عموی پیامبرمان توسل می ما باران

. لذا آنان عموی پیامبر را به جای پیامبر قرار دادند چون مشروع نبود توسلی »بفرست

در -آنان ممکن بود کردند، به او بکنند. در حالی که برای  می که به عباس و یزید

. بنابراین ترک این کار ١بروند و به او توسل کنند نزد قبر پیامبر  -صورت جایز بودن

از طرف آنان دلیلی است بر عدم جواز توسل به مردگان نه با دعا و نه با شفاعت، پس 

اگر طلب دعا و شفاعت در زمان حیات و وفات او مثل هم بود به جای پیامبر از 

 کردند.  نمی طلب دعا و شفاعت کسانی دیگر

توسل به جاه و مقام پیامبر یا دیگران حرام است و حدیثی که در این باره   -۲

هر گاه «. »اذا سالتم اهللا فاسالوه بجاهی، فان جاهی عند اهللا عظيم« :آمده

جاه و مقام من نزد خدا  از خدا [کمکی] خواستید، به جاه من توسل جویید چون

ی ها دروغ است. چون این حدیث در هیچ کتابی از کتاب . موضوع و»بزرگ است

 معتبر و مورد اعتماد اهل سنت وجود ندارد. 

و تا زمانی که با دلیلی  ٢اند و هیچکدام از علمای معتبر حدیث آن را ذکر نکرده

 صحیح ثابت نشود، حرام است. چون عبادات فقط با دلیل صریح و صحیح ثابت

 شود.   می

  :قات حرام است چونتوسل به ذات مخلو -۳
به معنی » بفالن«در » ب«اگر  »بفالن كاللهم انی اسال«وقتی گفته شود: 

اللهم انی «قسم باشد سوگند یاد کردن به مخلوق برای خدا است که معنی جمله 

 این کار   می خدایا تو را سوگند :یعنی »اسالک بفالن
ً
دهم به فالن شخص که مثال

                                           
 ). ۱/۳۱۸مجموع الفتاوی ( -١

 ). ۱۰/۳۱۹مجموع الفتاوی ( -٢
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ن وقتی سوگند یاد کردن به مخلوق، برای مخلوق جایز را برایم انجام دهی. بنابرای

چگونه سوگند به مخلوق برای خالق  -چون در حدیث آمده، شرک است  -نباشد 

در این  ١در این جمله برای سببیت باشد» ب«جل جالله جایز است؟! اما اگر 

صورت خدای بلند مرتبه دعای به سبب مخلوق را شرط اجابت دعا قرار نداده و 

 
ً
 این نوع دعا را مشروع قرار نداده است.  شرعا

  :توسل به حق مخلوق حرام است چون  -۴

 هیچ کس
ً
تواند بر خداوند سبحان هیچگونه حقی را واجب کند. و فقط   نمی اوال

 دهد. خداوند می خدا است که از فضل خود به برخی از مخلوقات ارزش و برتری

 فرماید:   می

ا َوَ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  َناَعَليۡ  َحقًّ  .]۴۷الروم: [ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»یاری دادن مومنین بر ما حق بوده«
و بندگان مطیع و فرمانبردار از فضل و نعمت خداوند، مستحق پاداش و جزا 

هستند این همانند حق مخلوق بر مخلوق نیست و حقی نیست که خداوند در برابر 

 دهد.  می چیزی به او

: این حقی است که خداوند از 
ً
کند و   می فضل خود بر بندگان عنایتثانیا

مختص او است و هیچ ربطی به غیر الله ندارد. لذا اگر توسل به چیزی کند که 

مستحق آن نیست، توسل به امری خارجی [حق مخلوق] کرده که این حق هیچ 

حبق  كاسال«رساند. اما روایت:  نمی ربطی به او ندارد و در نتیجه هیچ نفعی به او
 در »خواهم  می ه حق نیازمندان، از توب« »السائل�

ً
، ثابت و صحیح نیست چون اوال

، برخی از اند عوفی است و علمای حدیث بر ضعف او اجماع کرده هسند آن عطی

                                           
خدایا به سبب فالن شخص از تو فالن کار را  :اگر به معنی سببیت باشد معنی جمله این است -١

 خواهم.  می
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حدیثی که به این صورت در سند آن فردی ضعیف باشد در  :اند  علمای حدیث گفته

یث توسل به شخص مسایل مهم عقیدتی مورد قبول نیست. دوم این که در این حد

معینی نشده. و بطور عام توسل به حق سائلین است و حق سائلین اجابت دعای آنان 

است همانطور که خداوند وعده داده، حقی است که خود خداوند برای آنان منظور 

خدا است  هکرده است، و کسی آن را بر خدا واجب نکرده و این توسل، توسل به وعد

 نه توسل به حق مخلوقات. 

  :حکم استعانه و استغاثه از مخلوق -ج

 یار خواستن، کمک خواستن، یاری جستن و یاری گفتن.  :استعانه

 طلب فریادرسی و درخواست حل مشکالت.  :استغاثه

  :استعانه و استغاثه از مخلوق دو نوع است

 استعانه و استغاثه از مخلوق در حد توانایی آنان، جایز است، خداوند -۱

 فرماید:  می

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا  .]۲المائدة: [ ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

 . »و بر نیکی و تقوی همکاری کنید«

 فرماید:  می و

ِيٱ َثهُ َتَ�ٰ سۡ ٱفَ ﴿ ِيٱ َ�َ  ۦِشيَعتِهِ  ِمن �َّ ِ  ِمنۡ  �َّ َعُدّوِه
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کرد، برخی گفتند: برویم از شر این  می منافقی مومنان را اذیت در زمان پیامبر 

إنه ال �ستغاث يب إنما « فرمود: استعانه کنیم، پیامبر  منافق از پیامبر 
 . »شود  می استغاثهشود، فقط از الله   نمی از من استغاثه«. ١»�ستغاث باهللا

به کار بردن این لفظ را در حیات خود مکروه دانست هر چند از  پیامبر 

مواردی بود که در حیاتش بر انجام آن توانایی داشت، اما به خاطر حمایت از توحید، 

قطع وسیله شرک، ادب و تواضع نسبت به پروردگارش و هشدار به امت در خصوص 

 ل، از به کار بردن این لفظ نهی فرمودند، وقتی پیامبر مقدمات شرک در اقوال و افعا

کرد، چگونه بعد از فوتش که چنین   می از آن نهیاش  علیرغم توانایی کاری در زندگی

خواهند که فقط خداوند بر   می شود. و از او کارهایی  می توانایی ندارد از او استغاثه

جایز نباشد از غیر او، به  امبر ؟! ... و وقتی استغاثه از پی٢انجام آن قادر است

 طریق اولی ناروا و شرک است. 

                     

                                           
 طبرانی، ضعیف.  -١

 ). ۱۹۶-۱۹۷فتح المجید ( -٢





 

 

 

 

 

 فصل سوم
، اهل بیت و ي صحیح در خصوص پیامبر  عقیده

 اصحابش

یاده بخش اول: محبت و احترام پیامبر  روی در مدح  و پرهیز از غلو و ز

 منزلت او. 

 و پیروی از او.  بخش دوم: اطاعت پیامبر 

 . بخش سوم: مشروعیت درود و سالم بر پیامبر 

یط.   بخش چهارم: فضایل اهل بیت و رعایت حقوقشان، بدون افراط و تفر

صحیح در مورد آنها و  هعقیدبخش پنجم: فضایل اصحاب پیامبر، و 

 حوادثی که بین آنها اتفاق افتاد.  هدیدگاه اهل سنت و جماعت دربار 

بخش ششم: حکم دشنام و ناسزاگویی به اصحاب و پیشوایان هدایت 

 شده.
  



 توحید  94

 

 بدون افراط و تفریط واجب است محبت و احترام پیامبر 

 . وجوب محبت و احترام به پیامبر  -1
ترین عبادتهاست. لذا بر بندگان واجب است که محبت  بزرگمحبت الله تعالی 

  :فرماید  می الله را در دل داشته باشند. خداوند

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ  .]۱۶۵البقرة: [ ﴾ّ�ِ

 .»الله را بیشتر دوست دارند اند و کسانی که ایمان آورده«
ی ظاهری و باطنی را ها  تمام نعمتچون او پروردگاری است که از فضل خود 

 به بندگانش عنایت کرده است. 

دوم قرار دارد، چون  هدر مرتب پس بعد از محبت الله جل جالله، محبت پیامبر 

او خداوند شناخته شده و  هاو کسی است که به سوی خدا دعوت داده و به وسیل

شریعتش را ابالغ و احکامش را بیان کرده است. لذا هر خیری که در دنیا و آخرت به 

رسد حاصل زحمات پیامبر است. و هر کس از او اطاعت و پیروی   می مسلمانان

ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد « :شود، در حدیث آمده که  نمی نکند، وارد بهشت
ْن ُ�ِبَّ َحالََوَة اإلِ 

َ
ا ِسَواُهَما ، َوأ ِْه ِممَّ

َ
َحبَّ إِيل

َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
يَماِن أ

ْن ُ�ْقَذَف 
َ
ُ�ْفِر َكَما يَْ�َرُه أ

ْ
ْن َ�ُعوَد ىِف ال

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
ِ ، َوأ َّ�ِ 

َّ
بُُّه إِال َمْرَء َال ُ�ِ

ْ
ال

چشد. الله و رسولش   می مان راسه خصلت در هر کس باشد، شیرینی ای« .١»ىِف انلَّارِ 

کند فقط به   می برایش از هر کس و چیز دیگر محبوبتر باشد، و این که با فردی که دوستی

خاطر خدا باشد، و از بازگشت به کفر بعد از آنکه خداوند او را نجات داده، چنان تنفر 

 . »داشته باشد که از افتادن به آتش تنفر دارد

                                           
 بخاری و مسلم.  -١
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ی پس از آن  محبت خدا است و در درجه هه تابع و الزمبنابراین محبت رسول الل

درباره محبت مختص به خودش و تقدیم آن بر هر محبتی غیر از  قرار دارد، پیامبر 

ِه « :محبت خدا، فرموده است ِ
َ

ِْه ِمْن َودل
َ

َحبَّ إِيل
َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ أ

َ
 يُْؤِمُن أ

َ
ال

مْجَِع�َ 
َ
هِ َوانلَّاِس أ کسی از شما ایمان ندارد مگر اینکه مرا از فرزند، پدر و «. ١»َوَوادِلِ

 . »تمام مردم بیشتر دوست داشته باشد

را از خودش بیشتر دوست  در روایات آمده که بر مومن واجب است رسول الله 

َّ ِمْن  إن عمر بن اخلطاب « داشته باشد: َحبُّ إىِلَ
َ
نَْت أ

َ
ِ أل قال:  يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِمْن َ�ْفىِس . َ�َقاَل انلَّىِبُّ 
َّ
ٍء إِال ُ�وَن لُكِّ ىَشْ

َ
ى َ�ْفىِس �ِيَِدهِ َحىتَّ أ ِ

َّ
: فقال: َواذل

َّ ِمْن َ�ْفِس �َ  َحبُّ إىِلَ
َ
ُ ُ�َمُر فَإِنَّك اآلَن أ َْك ِمْن َ�ْفِسَك َ�َقاَل هلَ

َ
َحبَّ إيِل

َ
َقاَل أ

گفت: ای رسول خدا! تو را از هر چیزی  عمر بن خطاب «. ٢»: اآلَن يَا ُ�َمرُ انلَّىِبُّ 

قسم به ذاتی که جانم در دست او است،  :فرمود غیر از خودم بیشتر دوست دارم، پیامبر 

اکنون تو را از خودم نیز بیشتر  :باید مرا از خودت نیز بیشتر دوست داشته باشی، عمر گفت

شود   می . از این حدیث ثابت»ای عمر! االن حق را گفتی :فرمود دوست دارم، پیغمبر 

واجب و مقدم بر هر محبتی غیر از محبت خدا است، و  که محبت رسول الله 

محبت خدا است، چون دوست داشتن رسول الله در راه  همحبت رسول الله تابع و الزم

برای خدا است. و با زیاد شدن محبت خدا در قلب مومن آن محبت زیاد و با خدا و 

شود. هر کس خدا را دوست داشته باشد در راه خدا و به خاطر خدا   می کم شدن، کم

دارد، او را انسانی   می ی مخلوقات بیشتر دوست را از همه کند، و پیامبر  می دوستی

کند، قول او را بر قول هر   می ذارد، از او پیرویگ  می داند، به او احترام  می با عظمت

 کند.  می ی او را با ارزش دانسته و به آن عملها دارد، سنت  می کسی دیگر مقدم

                                           
 بخاری و مسلم.  -١

 بخاری.  -٢
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هر محبت و احترامی برای بشر، در صورتی که «گوید:   می /عالمه ابن القیم 

که  تابع محبت و تعظیم خدا باشد، جایز است. مانند محبت و تعظیم پیامبر 

اوج محبت و تعظیم او است و امتش به خاطر خدا پیامبرش را دوست داشته و  هنشان

دانند، چون خدا او را بزرگ دانسته است. و این   می دهند و بزرگ می مورد احترام قرار

قرار  محبت بر اساس محبت به خدا است. و خداوند، محبت و هیبتی در پیامبر 

تر و  تر، با عظمت چ کس دوست داشتنیهی داده بود که در قلب اصحاب 

 وجود نداشته. عمرو ابن عاص پس از مسلمان شدنش بزرگوارتر از پیامبر 

گوید: هیچ کس منفورتر از پیامبر نزد من نبود، اما پس از این که مسلمان شدم،  می

تر نبود، او گوید: اگر از من  تر و بزرگ هیچ کس از پیامبر برایم دوست داشتنی

توانم. چون چشمانم از دیدن عظمت و   نمی که او را برایتان وصف کنم، بخواهید

ای قوم! به خدا  :. [عروه] ابن مسعود به قریش گفت١بزرگواری او سیر نشده است

ام، هیچ پادشاهی را ندیدم که  قسم! با گروهی به نزد کسری، قیصر و سایر ملوک رفته 

گذارند، احترام بگذارند،  می مد پیروانش مانند احترامی که اصحاب محمد به مح

 به خدا قسم! به حدی برای او عظمت قائل بودند، که حتی یک لحظه از او غافل

 انداخت مگر اینکه بر کف دست یکی از آنها  نمی ماندند. هیچ آب دهنی  نمی

گرفت نزدیک بود  می مالیدند، و هر گاه وضو  می افتاد و آن را به سر و صورت خود  می

 . ٢»ر آب وضویش با هم درگیر شوندبه خاط

  روي در مدح پیامبر   نهی از غلو و زیاده -2
 « :گویند یعنی تجاوز از حد. می :غلو

ً
وقتی که از حد تجاوز کند. » غال، غلوا

  :فرماید  می خداوند

                                           
 بخاری و مسلم.  -١

 بخاری و مسلم. -٢



 97 اهل بیت و ... ي صحیح در خصوص پیامبر  فصل سوم: عقیده

 

ْ َ�غۡ  َ� ﴿  .]۱۷۱النساء: [ ﴾ِدينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 .»روی نکنید در دینتان زیاده «
تجاوز  اطراء: مدح بدروغ و تجاوز از حد است، و منظور غلو در حق پیامبر 

را از مرتبه عبودیت و رسالت  از حد در بیان مقام و منزلت اوست. بطوریکه پیامبر 

باالتر ببرند و برخی از خصوصیات الوهیت را به او بدهند و از او کمک و فریادرسی 

 خواسته و به او سوگند بخورند. 

از  روی شود، در حالی که پیامبر  منظور از اطراء این است که در مدح پیامبر زیاده

نَا « آن نهی کرده و فرموده:
َ
ْطَرِت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم، إِ�ََّما أ

َ
ال ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل ان گونه که در مدح من از حد تجاوز نکنید، هم« .١»َ�بٌْد ، َ�ُقولُوا : َ�بُْد ا�َّ

روی کردند و بعضی از صفات الوهیت را به او   غلو و زیاده عیسی  هنصاری دربار

تو «گفتند:   می . و وقتی بعضی از اصحاب به او»دادند، بگویید: عبدالله و رسول او

 :گفتند  می و وقتی که». سید، خداوند تبارک و تعالی است«فرمود:   می ».سید مایی

 :، فرمود»ترین و بزرگترین ما هستی که الله به تو داده با فضلتو از لحاظ نعمتی «

يَْطانُ « ْو َ�ْعِض قَْوِلُ�ْم َوَال �َْستَْجِرَ�نَُّ�ُم الشَّ
َ
همین «. ٢»قُولُوا بَِقْوِلُ�ْم أ

روی نکنید، و شیطان شما را اجیر  سخن یا قسمتی از آن را بگوئید، و در سخنان تان زیاده 

ای رسول الله! ای بهترین ما! و پسر بهترین ما! « :گفتند  می او . و وقتی مردم به»نکند

 فرمود:   می ».سید ما و پسر سید ما!

ٌد َ�بُْد « نَا ُ�َمَّ
َ
يَْطاُن أ َها انلَّاُس! قُولُوا بَِقْوِلُ�ْم َوَال �َْستَْهِوَ�نَّ�ُم الشَّ ُّ�

َ
يا �

ْن تَْرَ�ُعوِ� فَْوَق 
َ
ِحبُّ أ

ُ
ُ َما أ ِ َورَُسوهلُ ُ  ا�َّ نَْزلَِ� ا�َّ

َ
لىَِت الَّىِت أ ای «. ٣»َمْ�ِ

                                           
 ). ۱۲۱-۱۲۰جالء االفهام ص ( -١

 ابو داود به سند صحیح.  -٢

 احمد و نسائی.  -٣
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ی  روی نکنید، شیطان شما را فریب ندهد، که من محمد بنده   مردم! در سخنانتان زیاده

 . »خدا و رسول او هستم، دوست ندارم که مرا باالتر از مقامی که خدا به من داده، ببرید

تو بهترین «، »تو سید مایی« :ددوست نداشته که او را با الفاظی مانن پیامبر 

مدح کنند، در حالی که او بطور » تو افضل مایی«، »ترین مایی تو بزرگ«، »مایی

 مطلق افضل و بهترین خلق بود. اما پیامبر آنان را از به کار بردن این صفات نهی

روی احتمالی را بخاطر حمایت از توحید، از آنها دور کند و  کرد، تا غلو و زیاده  می

کرد که او را با دو صفت از صفاتی که باالترین مراتب عبودیت   می نها را راهنماییآ

است وصف کنند، که در آن دو صفت هیچ غلو و خطری و خللی برای عقیده ندارد 

 است. » رسول الله«و » عبدالله«و آن دو صفت 

دوست نداشت که او را از مقامی که خدا به او داده و برگزیده باالتر ببرند.  پیامبر 

مخالفت کرده و طلب کمک و فریادرسی از او کرده  در حالی که بیشتر مردم با امر او 

 خواهند که باید فقط از خدا بخواهند.  می خورند و از او چیزهایی می و به او سوگند

خوانند که در آنها بین حق   می صاید و سرودهاییمردم در مراسم مولود خوانی، ق

 اشعارش هشوند!!! عالمه ابن قیم در نونی نمی خدا و حق رسول هیچ فرقی قائل

 گوید:   می

 هللا حق ال يكون لغريه
 

 ولعبده حق مها حقان 
 ج

 ال جتعلوا احلقني حقا واحدا
 

 من غري متييز وال قربان 
 

او [پیامبر] نیز حقی دارد و این حق  هاوست، و بندالله حقی دارد که فقط الیق «

 ». متفاوت است. این دو حق را یکی نکنید که هیچ تفاوت و نزدیکی با هم نداشته باشد

  بیان منزلت و مقام او  -3
به روش و شکلی که خداوند توصیف کرده،  شرح و بیان منزلت پیامبر 

 ه خداوند به او داده ایرادی ندارد. اشکالی ندارد، و یادکردن پیامبر به منزلتی ک
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بسیار بلند و عالی است این مقام را خداوند به او داده است، او  مقام پیامبر 

خدا به سوی تمام جن  هبنده و رسول خدا و بطور کلی برترین خلق است، او فرستاد

آید.   نمی و انس است، بزرگترین پیامبران و آخرین آنها است، هیچ پیامبری بعد از او

 او را گشوده و نام و یاد او را بلند آوازه کرده است.  هخداوند سین

و ذلت و خواری را سزای کسی قرار داده که با اوامر او مخالفت کند، صاحب 

  :فرماید  می آن همقام محمودی است که خداوند دربار

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ  .]۷۹اإلسراء: [ ﴾اُمودٗ �َّ

 .»تا پروردگارت تو را به مقامی محمود [شفاعت عظمی] برساند«
کند تا پروردگار  می یعنی: مقامی که خداوند روز قیامت برای شفاعت مردم، برپا

 آنان را از ناراحتی میدان حشر روز قیامت نجات دهد، و آن مقام مخصوص پیامبر 

ترین مردم بود،  است و سایر پیامبران این مقام را ندارند، او با تقواترین و خداترس

خداوند از بلندکردن صدا در حضور او نهی فرموده، و کسانی که صدایشان را نزد 

 آورند مدح کرده و فرموده است:   می پیامبر پایین

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  ءَاَمنُوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  َهُروا

ِ  ۥَ�ُ  ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ �َعۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب
َ
عۡ  بََط َ�ۡ  أ

َ
نتُمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 َ�  َوأ

ِينَ ٱ إِنَّ  ٢ ُعُرونَ �َشۡ  ونَ  �َّ ۡص  َ�ُغضُّ
َ
ٰ أ ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  �َُهمۡ َ� ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ� 

ُ ٱ تََحنَ مۡ ٱ غۡ  لَُهم َوىٰۚ لِلتَّقۡ  قُلُو�َُهمۡ  �َّ ٞ مَّ جۡ  فَِرة
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ٣ َعِظيمٌ  رٌ َوأ  ُ�نَاُدونََك  �َّ

ٓ  مِن �ۡ  تِ ُجَ�ٰ �ُۡ ٱ ءِ َوَرا
َ
�َُّهمۡ  َولَوۡ  ٤ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

َ
�  ْ وا ٰ  َصَ�ُ  ُرجَ َ�ۡ  َح�َّ

َُّهمۚۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  هِمۡ إَِ�ۡ  ُ ٱوَ  ل  .]۵-۲الحجرات: [ ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

اید! صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آن   ای کسانی که ایمان آورده«

کنید با او صحبت نکنید، که اعمالتان در  می طور که با هم با صدای بلند صحبت

رود. به راستی آنانی که صدایشان را نزد رسول  می دانید از بین نمی حالی که شما
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آورند کسانی هستند که خدا دلهایشان را برای تقوی خالص کرده و   می پایین الله

ها [ی  برای آنان مغفرت و اجر بزرگی است، بیقین آنانی که از آن طرف حجره

کردند تا تو   می عقل ندارند، و اگر آنان صبرشان  زنند اکثر می همسرانت] تو را صدا

 .»خداوند بخشنده و مهربان استآمدی برای آنان بهتر بود، و   می نزدشان
خداوند در این آیات آداب معاشرت را به بندگان «گوید:  می /امام ابن کثیر 

رفتار کنند، لذا نباید  مومن خود یاد داده تا با احترام و بزرگداشت و ادب با پیامبر 

صدایشان را از صدایش بلندتر کنند، و از این که پیامبر را به  در حضور پیامبر 

زنند، نهی کرده است. لذا  نامش صدا کنند همانطور که مردم یکدیگر را صدا می

، بلکه او را باید به صفت رسالت و نبوت صدا بزنند، »ای محمد!«نباید بگویند: 

 ماید: فر  می ، خداوند»یا نبی الله!«، »یا رسول الله!«مانند: 

 .]۶۳النور: [ ﴾�َّ َ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضا﴿

 .»صدا زدن پیامبر را مانند صدا زدن همدیگر قرار ندهید«

يا اهيا النبی و يا اهيا «کند، او را   می و خداوند در تمام جاهایی که پیامبر را ندا

 زند. می صدا» ای نبی! ای رسول! یا«با » الرسول

فرستند و خداوند به بندگان دستور داده که درود  می خداوند و مالئکه بر او درود

 فرماید:   می و سالم بر او بفرستند،

ْ َصلُّواْ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ۚ ِ َ َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َ�َ ٱ�َِّ�ّ إِنَّ ٱ�َّ

 .]۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦اْ �َۡسلِيًما َعلَۡيهِ وََسّلُِمو

فرستند، ای کسانی که ایمان   می او بر پیامبر درود هبه تحقیق خدا و مالئک«

 .»اید! بر او درود و سالم بفرستید آورده 
وقت و کیفیت خاصی تعیین نشده مگر آنچه در  و اما برای مدح پیامبر 

 نصوص صریح قرآن و سنت آمده. 
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دهند و روزی را برای مدح او   می راسم مولود خوانی انجاملذا آنچه امروزه در م

کنند آن روز، روز میالد پیامبر است، بدعتی ناپسند و   می دهند و گمان می اختصاص

 حرام است. 

است که سنتهایش را مهم و بزرگ بدانیم و معتقد باشیم  و از تعظیم پیامبر 

عمل به آنها واجب است و از لحاظ اهمیت و عمل، در مکان دوم بعد از قرآن کریم 

  :فرماید می قرار دارد، چون سنت نیز، وحی از طرف خداوند است. خداوند

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿  .]۴-۳النجم: [ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل

گوید جز این نیست که به او   می گوید، آنچه  نمی از خودش سخن و پیامبر «

 .»وحی شده است
بنابراین داشتن شک و تردید و کم دانستن منزلت سنت، حرام است و اظهار نظر 

تصحیح یا تضعیف طرق حدیث و سندها و یا شرح معانی آن، بدون علم و  هدربار

 تالش فراوان جایز نیست. 

گسترش یافته، به ویژه  در این زمان اعتراضات جاهالن به سنت رسول الله 

آموزش هستند احادیث  هبرخی از جوانان کم علم و تازه کاری که هنوز در مراحل اولی

جرح و تعدیل راویان  هف و یا تصحیح کرده و درباررا بدون علم و مطالعه تضعی

کند، لذا بر   می کنند!!! این خطر بزرگی است که جامعه را تهدید  می حدیث اظهارنظر

  آنان الزم است از خدا بترسند و در مسایل علمی فراتر از حد خودشان اظهار نظر نکنند.

                     

 و اقتداء به او واجب است اطاعت از پیامبر 
در عمل به آنچه امر کرده و و ترک آنچه نهی کرده، واجب است. و  اطاعت پیامبر 

است، خداوند در آیات بسیاری به اطاعت » انه رسول الله«این از مقتضیات شهادت 

 فرماید:   می از او دستور داده، و گاهی اطاعت از او را مقرون به اطاعت از خود دانسته و
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
 .]۵۹النساء: [ ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

 .»اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید ای کسانی که ایمان آورده«
 کند و  می و دیگر آیاتی که به همین معناست. گاهی فقط به اطاعت رسول امر

 فرماید:   می
َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿

َ
َ ٱ أ  .]۸۰النساء: [ ﴾�َّ

 .»هر کس از رسول اطاعت کند به یقین از الله اطاعت کرده است«
﴿ ْ ِطيُعوا

َ
 .]۵۶النور: [ ﴾َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱ َوأ

 .»و از پیامبر اطاعت کنید تا به شما رحم شود«
دهد و  ی عذاب می کند وعده و گاهی به کسی که از فرمان او سرپیچی می

 فرماید:  می

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

ای دچار آنان شود یا  فتنهکنند، که   می پس بترسند کسانی که از امر او سرپیچی«

 .»عذابی دردناک بر آنان وارد شود
پوشاند. یا به عذابی   می یی مانند کفر، نفاق یا بدعت قلب آنان راها یعنی فتنه

 ی زودرس مبتالها  دردناک در دنیا مانند: قتل اجرای حد، زندانی یا سایر مجازات

محبت و دوستی خدا نسبت به شوند. و خداوند اطاعت و پیروی از او را سبب   می

 فرماید:   می بنده و بخشش گناهان او قرار داده و

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ
 .]۳۱عمران:  آل[ ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ 

نیز شما بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، در این صورت خداوند «

 .»بخشد  می دارد و گناهان شما را می را دوست
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 فرماید:   می و اطاعت از او را هدایت و سرپیچی از او را گمراهی قرار داده و

ْ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن﴿  . ]۵۴النور: [ ﴾َتُدوا

 .»یابید  می [پیامبر] اطاعت کنید هدایت اوو اگر از «
 و 

ْ �َسۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ �ََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  َتِجيُبوا
َ
هۡ  يَتَّبُِعونَ  �

َ
ٓ أ َضلُّ  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا

َ
نِ  أ  ِممَّ

ٰ  �ََّبعَ ٱ ِۚ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  هُ َهَوٮ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ﴾٥٠ لِِم�َ ل�َّ
 .]۵۰القصص: [

 پس اگر دعوت تو را اجابت نکردند، بدان که آنان از هوی و هوس خویش پیروی«

تر از کسی است که از هوی و هوس خود پیروی کند،  کنند، و چه کسی گمراه  می

 بدون اینکه از طرف الله هدایتی داشته باشد، به تحقیق که الله، ظالمان را هدایت

 .»کند  نمی
 و خداوند سبحان فرموده که پیامبر الگویی نیکو برای امت خود است: 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  قَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ  . ]۲۱األحزاب: [ ﴾�َكثِ�ٗ  �َّ

به تحقیق رسول الله برای شما بهترین الگو است، برای کسی که امید به خدا و «

 .»روز آخرت داشته باشد و به کثرت خدا را یاد کند
کریمه اصلی بزرگ در اقتداء به اقوال و افعال و  هاین آی گوید: می /ابن کثیر 

است. به همین دلیل خداوند تبارک و تعالی روز احزاب به مردم  احوال رسول الله 

دستور داد که در صبر و سفارش به آن، تنظیم قوا، مبارزه و امید به دفع خطرات از 

 ند. اقدا کن طرف پروردگار همیشه تا روز قیامت به پیامبر 

خداوند در چهل جای قرآن امر به اطاعت و پیروی از رسول الله را تکرار کرده 

است. بشر به شناخت و پیروی از آنچه پیامبر آورده از آب و غذا بیشتر نیازمند است. 
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چون اگر آب و غذا در سترس نباشد فقط مرگ در انتظار ماست، ولی اگر از پیامبر 

دستور داده که  می در انتظار ماست. رسول الله پیروی نکنیم عذاب و بدبختی دائ

در انجام عبادات به او اقتدا کنند و باید عبادات به همان صورت انجام شود که خود 

َص�ِّ «: فرماید می انجام داده است. پیامبر 
ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
همانطوری « .١»َصلُّوا َكَما َرأ

ُخُذوا َ��ِّ « :فرماید  می . و»خوانم نماز بخوانید می بینید من نماز می که
َمْن َعِمَل « :فرماید  می . و»تان را از من یاد بگیرید مناسک حج «. ٢»َمنَاِسكُ�مْ 

ْمرنَا َ�ُهَو رَدٌّ 
َ
هر کس عملی انجام دهد که از دستورات [دین] « .٣»َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

هر کس از سنت « .٤»فَلَيَْس ِم�ِّ َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت « . و»ما نباشد، مردود است

. و دیگر نصوصی که به پیروی از او و نهی از »من روی گرداند، از [امت] من نیست

 مخالفت با دستوراتش داللت دارد. 

                     

 مشروعیت درود و سالم بر پیامبر 
از حقوقی است که خداوند بر امتش مشروع قرار  درود و سالم فرستادن بر پیامبر 

 فرماید:   می داده است. خداوند متعال

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َصلُّوا

ْ  هِ َعلَيۡ   .]۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ  وََسّلُِموا

فرستند، ای کسانی که ایمان   می او بر پیامبر درود و سالم همالئکبه تحقیق خدا و «

 .»اید! بر او درود و سالم بفرستید به سالم اسالم آورده 
                                           

 بخاری.  -١

 مسلم.  -٢

 بخاری و مسلم.  -٣

 بخاری و مسلم.  -٤
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درود خداوند بر پیامبر ثنا و مدح او نزد مالئکه «معنی این آیه آمده که:  هدربار

در این  . خداوندسبحان١»است [صاله] درود مالئکه دعا، و درود آدمیان استغفار

مقربین مدح  هدهد که او نزد مالئک  می آیه از منزلت بنده و پیامبرش در مأل اعلی خبر

فرستند. لذا خداوند به اهل دنیا امر فرموده   می شود و مالئکه نیز بر او درود  می و ثنا

که به او درود و سالم بفرستند تا درود و سالم بر او در دو عالم علوی و سفلی با هم 

 درود و سالمی چند برابر بر او فرستاده شود.  جمع و

ْ ﴿و  یعنی سالم و تحیتی به سالم و تحیت اسالم بر او بفرستید.  ﴾لِيًما�َسۡ  َسّلُِموا

درود بفرستد، باید درود و سالم را با هم بفرستد  لذا هر گاه کسی خواست بر پیامبر 

 اکتفا نکند، چون خدا به هر دوی آنها، با هم امر فرموده است.  یا  و تنها به 

در جاهایی که بر آن تاکید شده مشروع است، که این درود  درود بر پیامبر 

 گاهی واجب و گاهی سنت موکده است. 

چهل و یک جا را برای درود و سالم » جالء األفهام«در کتاب  /ابن القیم 

و مؤکدترین آنها در نماز، آخر تشهد است، و این را  فرستادن ذکر کرده که مهمترین

در ابتدای این چهل و یک مورد ذکر کرده است. مسلمانان بر مشروعیت صلوات بر 

 . ٢پیامبر اتفاق نظر دارند، اما در وجوب آن در نماز، اختالف دارند

نوت، سپس ابن القیم بعضی دیگر از موارد درود را ذکر کرده که عبارتند از: اواخر ق

ی جمعه، عید فطر و قربان، طلب باران، بعد از جواب دادن اذان، هنگام دعا، ها  خطبه

و غیره ... بعد از آن ابن  هنگام داخل و خارج شدن از مسجد، هنگام ذکر نام او 

 .٣را در چهل مورد ذکر کرده است ثمرات حاصل از درود بر پیامبر  /القیم 

                                           
 بخاری از ابی العالیه.  -١

 ). ۲۲۳-۲۲۲جالء األفهام ( -٢

 ). ۳۰۲جالء األفهام ( -٣
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تمسک به امر خداوند سبحان، اگر درود  بعضی از این ثمرات عبارتند از:

کننده قبل از دعا  فرستد، اگر دعا  می فرستنده یک درود بفرستد خداوند بر او ده درود

رود دعایش اجابت شود، اگر کس بعد از درود از خداوند  می درود بفرستد، امید

اعت شود که در قیامت مورد شف  می کند، سبب بخواهد که وسیله را نصیب پیامبر 

فرستد، لذا صورت و   می ، درود و سالم بفرستد پیامبر نیز بر او درود و سالمپیامبر 

 سالم خدا بر این پیامبر بزرگوار باد. 

                     

 فضایل اهل بیت و رعایت حقوق آنان بدون افراط و تفریط
هستند که صدقه بر آنان حرام است و عبارتند  اهل بیت کسانی از خاندان پیامبر 

 از: خاندان علی، جعفر، عقیل، عباس، بنو حارث بن عبدالمطلب، ازواج پیامبر 

 فرماید:   می و دختران رسول الله خداوند

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳حزاب: األ[ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما   می به تحقیق خداوند«

 .»سزاوارید، پاک نماید می را آن طور که
شود  می آنچه بدون شک با تدبر در قرآن فهمیده«گوید:   می /امام ابن کثیر 

 فرماید:  می گیرد خداوند می را در بر این است که این آیه زنان پیامبر 

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

 فرماید:  می چون سیاق کالم خدا خطاب به آنان است و بعد از این آیه

ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  .]۳۴األحزاب: [ ﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

آمیز [پیامبر] را که در منازل شما  ای زنان پیامبر! آیات خدا و سخنان حکمت «
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یعنی به آنچه خدای تبارک وتعالی [از کتاب و سنت بر   شود، یاد کنید می خوانده

 .»یتان نازل فرموده، عمل کنیدها پیامبرش] در خانه
نعمتی را یاد کنید که خداوند شما [زنان «د: گوین  می از علماءای   قتاده و دسته

ی شما [زنان پیامبر] ها پیامبر] را بر سایر مردم برتری داده است، و وحی فقط در خانه

تر  از همه به این نعمت شایسته صدیقه دختر ابوبکر صدیق  هشود، عائش  می نازل

است و رحمت فراگیر از همه بیشتر به او اختصاص دارد، چون فقط در بستر عائشه 

 ». وحی نازل شده است بر پیامبر 

چون در میان زنان پیامبر عائشه تنها زن : «اند  بعضی از علما در این باره گفته

با او همبستر  فردی غیر از پیامبر ای بود که پیامبر با او ازدواج کرد، و هیچ  باکره

نشده [یعنی عائشه غیر از پیامبر با کسی دیگر ازدواج نکرده بود] لذا خداوند مناسب 

باشد و در این مرتبه و مقام بلند،  لدانست که این ویژگی مختص عائشه 

از اهل بیتش باشند خویشاوندانش به  منحصر بماند. بنابراین وقتی زنان پیامبر 

 .١»ام شایسته و سزاوارترنداین ن

 را دوست دارند و به وصیت پیامبر  اهل سنت و جماعت، اهل بیت پیامبر 

 :فرمود کنند، پیامبر  می که در غدیر خم [نام مکانی است] فرمود، عمل

ْهِل بَييِْت «
َ
َ يِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
. لذا اهل »اهل بیتم خدا را به یاد داشته باشید هدربار« »أ

و  گذارند، چون محبت پیامبر   می دارند و به آنان احترام می سنت آنان را دوست

آنها داشته باشیم. و این محبت به  هکند که این عقیده را دربار  می احترام به او ایجاب

کسانی از اهل بیت اختصاص دارد که پیرو سنت رسول الله و بر دین اسالم پایدار 

عباس، علی و پسرانشان بر این دین پایدار شان  باشند. همانطور که سلف صالح

بودند، اما کسی که با سنت مخالفت کند و بر دین اسالم پایبند نباشد، اگر از اهل 

                                           
 تفسیر ابن کثیر.  -١
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بیت هم باشد، نباید محبتش را در دل داشته باشیم. لذا موضع اهل سنت و جماعت 

بیت را  در خصوص اهل بیت میانه و منصفانه است که دینداران و ثابت قدمان اهل

کنند و از دین منحرف  می دارند و از کسانی که با اهل سنت مخالفت  می دوست

کنند، چون صرف اهل بیت   می ، اگر از اهل بیت هم باشند، اعالن بیزاریاند شده

رساند، مگر اینکه بر راه راست  نمی هیچ سودی به آنان بودن و خویشاوندی پیامبر 

  هوقتی آی«روایت است  و هریرهو دین خدا پایبند باشند. از اب
نِذرۡ ﴿

َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 .]۲۱۴الشعراء: [ ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ْوََها «نازل شد، برخواست و گفت:  بر پیامبر 
َ

ْو لَكَِمًة �
َ
ْ�ُفَسُ�ْم،  -أ

َ
اْشرَتُوا أ

ْغِ� 
ُ
ِ َشيْئًا، يَا بَِ� َ�بِْد َمَناٍف َال أ ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ

ُ
ِ َال أ َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ

َة  ِ َشيْئًا، َوَ�ا َصِفيَُّة َ�مَّ ْغِ� َ�نَْك ِمَن ا�َّ
ُ
ِلِب َال أ ُمطَّ

ْ
َشيْئًا، يَا َ�بَّاُس ْ�َن َ�بِْد ال

ٍد َسِليِ� َما ِشئِْت  ِ َشيْئًا، َوَ�ا فَاِطَمُة بِنَْت ُ�َمَّ ْغِ� َ�نِْك ِمَن ا�َّ
ُ
ِ َال أ رَُسوِل ا�َّ

ِ َشيْئًاِمْن َماىِل  ْغِ� َ�نِْك ِمَن ا�َّ
ُ
 –ای شبیه آن  یا کلمه –ای جماعت قریش! «. ١»َال أ

توانم در قیامت هیچ نفعی به شما برسانم، ای   نمی خودتان را بخرید و نجات دهید که من

توانم هیچ نفعی به تو برسانم. ای فاطمه دختر محمد! از مالم  نمی عباس پسر عبدالمطلب!

 .»توانم در قیامت نفعی به تو برسانم  نمی دهم، اما  می خواهی در اختیارت قرار  می هر چی

ْع بِِه �ََسبُهُ « :و در روایتی دیگر آمده  بِِه َ�َملُُه لَْم �رُْسِ
َ
أ هر کس «. ٢»َمْن َ�طَّ

 . »عملش او را عقب اندازد، نسبش او را جلو نخواهد انداخت

بعضی از اهل بیت غلو و اهل سنت و جماعت از کسانی که در محبت 

کنند و بر این باورند که معصومند، و نیز از نواصب که با اهل بیت   می روی زیاده

دهند، و از مبتدعین و   می واقعی دشمنی دارند و آنان را مورد طعن و سرزنش قرار

                                           
  بخاری. -١

 مسلم.  -٢
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دانند،   می کنند و آنان را معبودانی غیر از خدا می خرافه پرستانی که به اهل بیت توسل

 کنند.   می بری جسته و اعالن بیزاریت

اهل بیت و دیگران روشی میانه و راهی صحیح انتخاب  هاهل سنت دربار

روی عاری است. اهل بیت واقعی  ، راهی که از افراط و تفریط، ظلم و زیادهاند کرده

 خود را ناپسند دانسته و از کسانی که در حق آنان مبالغه هروی دربار نیز غلو و زیاده

کسانی را که در حق او غلو و   دانند، علی ابن ابی طالب  می کنند، خود را بری  می

کشتن آنان  هکار علی را دربار ب روی کردند، با آتش سوزاند. ابن عباس زیاده 

 تایید کرد، اما معتقد بود که کشتن با شمشیر، از سوزاندن بهتر است. علی 

کنندگان را نزد او بیاورند تا او را  مبالغهغالیان و  هخواست عبدالله ابن سبأ سر دست

 کردن خود از دست آنان فرار کرد.  بکشد. اما او با مخفی

                     

ي آنها و  و دیدگاه اهل سنت درباره فضایل اصحاب رسول اهللا 
 حوادثی که بین آنها اتفاق افتاد

 ا داشته باشیم؟ منظور از صحابه چیست و باید چه اعتقادی در مورد آنه

داری  در حالت ایمان «شود که  می صحابه، جمع صحابی است و به کسی گفته

 ». پیامبر را دیده و با ایمان وفات کرده باشد

واجب است معتقد باشیم که صحابه بهترین امت بوده چون در بهترین قرون 

همنشینی پیامبر ، و کسانی بودند که خداوند آنان را به همراهی و اند  زندگی کرده

ی بعدی ها  برگزید، به همراه او جهاد کردند، شریعت را از او آموختند و به نسل

 فرماید:   می رساندند، خداوند متعال در قرآن آنان را مدح و ستایش کرده و

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
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 و سابقین اولین از مهاجرین و انصار و کسانی که به بهترین شیوه از آنان پیروی«

کردند، خداوند از آنها راضی است و آنان هم از خدا راضی، و هم برای آنان 

مانند و آن   می یی که زیرشان نهرها جاری است، آماده کرده و تا ابد در آنها باغ

 .»رستگاری بزرگ است
 فرماید:   می و

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا  ُهمۡ تََرٮ

عٗ  دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
ثَرِ 

َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ

َ
 َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ  ِ�َِغيَظ  لزُّ
ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  فَِرةٗ مَّ
جۡ 

َ
ۢ  ًراَوأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩ �َعِظيَم

پیامبر خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کافران شدید و با هم  محمد «

بینی که همواره در حال رکوع و سجودند.  می شفقت و عطوفت دارند، آنان را

یی است که ها  آنان اثر سجده ههمیشه به دنبال فضل خدا و رضای او هستند، نشان

در انجیل مانند شان  است، و مثال قرار دارد. این مثال آنان در توراتشان  بر پیشانی

اصلی را محکم کرده و روی  هها ساق گیاهی روییده که شاخه کرده باشد و شاخه

ساقه استوار و پابرجا شده باشد بطوریکه کشاورزان از آن تعحب کنند تا با آن 

 اند  کافران را عصبانی کند، خداوند به آنانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

 .»مغفرت و پاداش بزرگی داده است هدوع
 فرماید:  می و

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ�

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
 ُهمُ  �َِك أ
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ٰ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ َ�َ 

نُفِسِهمۡ 
َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ۡ ٱ  .]۹-۸الحشر: [ ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

خود رانده  ه[این دارایی] برای فقرای مهاجرین است کسانی که از خانه و کاشان«

دهند،   می و بدنبال خشنودی و فضل الله هستند و خدا و رسول او را یاری اند شده

خود  یها  این گروه صادقان هستند. و کسانی که قبل از آمدن مهاجرین در خانه

دارند  می دوست اند  بودند و ایمان آوردند، و کسانی را که به سوی آنها هجرت کرده

دهند و آنان را  نمی شود هیچ [حسادتی] به دل راه  می و از آنچه که به مهاجرین داده

به آن نیاز داشته باشند، و کسانی که شان  دهند، هر چند خود  می بر خودشان ترجیح

 .»، رستگاراننداند ت یافتهاز بخل و آزمندی نجا
آنان را به سبقت خداوند سبحان در این آیات مهاجرین و انصار را ستوده و 

سوی خیرات توصیف کرده و خبر داده که از آنان راضی است و بهشت را  گیرندگان به

برای آنان آماده کرده است، و آنان را به رحم و شفقت در میان خود و شدت با کافران 

یشان که ایمان و ها  ع، سجود و اصالح قلب وصف کرده است، با چهرهو کثرت رکو

شوند، و خداوند آنان را برای دوستی و همراهی  می طاعت آن را نورانی کرده، شناخته

آنان کینه و بغض را در دل دشمنان کافرشان قرار  هبا پیامبرش انتخاب کرده تا به وسیل

ل به خاطر خدا و یاری دین او و طلب دهد، همچنین مهاجرین را به ترک وطن و ما

فضل و رضوان او وصف کرده است. آنان تمام این اعمال را صادقانه و خالصانه 

هجرت و  هدادند. و انصار را به این صفات وصف نموده که صاحب خان می انجام

. مهاجرین را بر خود ترجیح داده و اند ی مهاجران و دارای ایمان صادق یاری دهنده

در حقوق با خود مساوی قرار دادند. و بخیل و تنگدست نبودند و با داشتن  آنان را
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چنین صفاتی به رستگاری رسیدند. اینها برخی از فضایل عموم اصحاب است، و اما 

را بر برخی بخاطر پیشی گرفتن  ای نیز هست که برخی از اصحاب  فضایل ویژه

 دهد.  می در مسلمان شدن، جهاد و هجرتشان، برتری

ی اصحاب برتری دارند،  خلفای چهارگانه: ابوبکر، عمر، عثمان و علی بر همه

مبشره] که عبارتند از:  هبهشت به آنان داده شده [عشر هسپس سایر ده نفری که مژد

طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیده بن جراح، سعد بن ابی وقاص، و سعید 

بن زید. و مهاجرین بر انصار برتری دارند، و اهل بدر و بیعت رضوان فضیلت 

ها شرکت  خاصی دارند و کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان شده و در جنگ

 برتری دارند.  اند  ز فتح مکه مسلمان شدهبر کسانی که بعد ا اند داشته

هایی که در  ها و درگیری ی اهل سنت و جماعت در خصوص جنگ عقیده -۲

 بین اصحاب اتفاق افتاد: 

سبب فتنه: یهودیان برای اسالم و مسلمانان توطئه چیدند، لذا شخص مکار و خبیثی 

ه کار گرفتند. این شخص را که با دروغ و حیله، تظاهر به اسالم کرد، برای این هدف ب

سومین   عبدالله بن سبأ، از یهودیان یمن بود که با حقد و کینه بر علیه عثمان بن عفان

خلیفه از خلفای راشدین سمپاشی کرد، و بر ضد او اتهاماتی را در بین مردم شایع 

 انگیز فریب او را خورده و گرد او نمود و افرادی کوتاه نظر و ضعیف االیمان و فتنه 

را مظلومانه به شهادت   ی راشد عثمان ی خود خلیفه جمع شدند و با توطئه

اختالف بین مسلمین بوجود آمد به این ترتیب فتنه   رساندند، به دنبال قتل عثمان

ور شد و جنگ بین اصحاب که ناشی از  به تحریک یک نفر یهودی و پیروانش شعله

 اجتهاد آنان بود، اتفاق افتاد. 

 گوید:   می طحاویه هعز حنفی شارح عقیدابن ابی ال

هدف او از بین بردن  :اند اصل رفض را منافقی زندیق بوجود آورد، علما گفته«

بود. عبدالله بن سبأ با تظاهر به اسالم خواست  جویی از پیامبر  اسالم و عیب
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 خود به نابودی بکشاند. همان کاری که بولس در دین نصاری هاسالم را با مکر و حیل

کرد، تا اینکه با قتل عثمان  می کرد. او به ظاهر عبادت و امر به معروف و نهی از منکر

علی و مقام او غلو و  هخبیث خود را عملی کرد. پس از آن به کوفه رفت و دربار هنقش

کرد، این خبر به  می یش در ظاهر علی را یاریها  افراط کرد، او برای پیاده کردن نقشه

داستان این ». داد که او را بکشند، اما او به قرقیس گریخت رسید، دستور  علی

 ی تاریخ معروف است. ها یهودی در کتاب

کشته شد، دلها پراکنده و   همین که عثمان«گوید:   می /شیخ االسالم 

ی شروری وارد جامعه شدند، بزرگان و نیکوکاران ها مشکالت بزرگتر شدند، انسان

انگیزی زدند، و  ضعیف و عاجز شدند، آنانی که توانایی فتنه نداشتند دست به فتنه 

 کسانی که دوستدار خیر و صالح بودند توانایی انجام آن را پیدا نکردند. 

 بیعت کردند، او در آن طالب  باالخره مردم با امیر المؤمنین علی بن ابی

ترین مردم به خالفت و از همه برتر بود، اما قلوب متفرق شده و آتش فتنه  هنگام الیق

ی اسالمی از هم  ور شد. در نتیجه وحدت کلمه از بین رفته و نظم جامعه شعله

پاشید، خلیفه و بزرگان امت نتوانستند خیر و صالحی را که در نظر داشتند، در 

معه دچار تفرقه و فتنه شدند، و باالخره آنچه که هایی از جا جامعه برقرار کنند، گروه

 . ١»نباید روی دهد....! روی داد

 بدر ادامه شیخ با معذور دانستن اصحابی که در جنگ علی و معاویه 
 گوید:   می شرکت کردند

معاویه خالفت را ترک نکرد و زمانی که با علی جنگید، با او بیعت نکرده بود، «

دانست،  می که او خودش را خلیفه و یا مستحق خالفت جنگ او به خاطر این نبود

کرد به این واقعیت  می چون بر این واقعیت اقرار داشت، و هر کسی از معاویه سوال

                                           
 ). ۳۰۵-۲۵/۳۰۴مجموع الفتاوی ( -١
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خواستند با علی و یارانش بجنگند و بر او  نمی کرد. معاویه و یارانش  می اعتراف

او اطاعت و با  دانست که معاویه و یارانش از  می واجب  غالب شوند، بلکه علی

او بیعت کنند؛ چون داشتن بیشتر از یک خلیفه برای مسلمانان ممکن نبود. این در 

حالی بود که آنان از اطاعت او دست کشیده و از این واجب سرپیچی کرده و مسلح 

و قدرتمند بودند، لذا الزم دانست که با آنان بجنگد تا این واجب را ادا کنند و با 

 دیگر مسلمانان متحد شوند. معاویه و کسانی که با او بودند اطاعت از خلیفه با

اطاعت خلیفه بر ما واجب نیست و نباید بخاطر اطاعت نکردن از خلیفه  :گفتند  می

گفتند: عثمان به اتفاق مسلمین   می کشته شویم و اگر کشته شویم مظلوم هستیم،

 ریت آن را تشکیلمظلوم کشته شد، و قاتالن او در لشکر علی هستند، بلکه اکث

دهند، و دارای قدرت و سالح هستند، لذا اگر ما را مجبور به بیعت کنند به ما  می

و علی توانایی تحویل دادن آنان را ندارد، همان طور که  اند  ظلم و دشمنی کرده

ای بیعت  توانایی نداشت آنان را از عثمان دور کند. لذا بر ما واجب است که با خلیفه

 ا به عدالت و انصاف رفتار کند. کنیم که با م

عقیدة اهل سنت و جماعت دربارة اختالفاتی که بین اصحاب روي 

یی بین صحابه برپا شده، در دو مورد ها  داده و در جریان آن جنگ

 شود:   خالصه می
اهل سنت از قضاوت و داوری در اختالفاتی که در بین صحابه بوجود آمده  -۱

کنند، چون سکوت در خصوص این  می این باره پرهیزخودداری و از جر و بحث در 

 گویند:  می اتفاقات بهترین راه سالم ماندن است. و

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 
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پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما سبقت گرفتند بیامرز، و در «

قرار مده، پروردگارا! تویی که رؤوف و  اند آورده  کسانی را که ایمان هی ما کینها دل

 .»مهربانی
 گناهان آنان نقل شده و این به چند دلیل است:  هآثاری که دربارپاسخ به  -۲

تا  اند یی است که دشمنان به آنان نسبت دادهها در میان این آثار دروغ -أ

 دار کنند.  شخصیت آنان را لکه 

در برخی از این آثار جمالتی زیاد و کم شده و با وارد کردن دروغ، ظاهر  -ب

صحیح روایات از بین رفته است و این آثار تحریف شده به علت کم اهمیت بودن 

 گیرند.   نمی مورد توجه قرار

اصحاب در  –که البته کم هستند  –آنچه از این آثار به اثبات رسیده است  -ج

یا نرسیده و  اند با توجه به مجتهد بودنشان، یا به حق رسیده آن موارد معذورند چون

. آن هم از موارد اجتهادی است که اگر اجتهاد مجتهد حق باشد دو اند  به خطا رفته

اجر دارد و اگر خطا شود یک اجر دارد، و خطایشان نیز بخشوده شده است. چون 

و�ن اجتهد فأخطأ ذا اجتهد احلا�م فأصاب فله أجران، إ«فرموده:  پیامبر 
هر گاه حاکم اجتهاد کرد و اجتهادش موافق با حق باشد دو اجر «. ١»فله أجر واحد

 . »دارد، و هر گاه اجتهاد کرد و به خطا رفت یک پاداش دارد
، اند و بشر از خطا مصون نیست و از گناه نیز معصوم نبوده اند آنان بشر بوده –د 

 اند آنان سر زده باشد، مکفرات زیادی داشته اما در مقابل، گناهی که ممکن است از

  :رود، بعضی از مکفرات عبارتند از می ی آن گناهانشان از بین که بوسیله

  -هر گناهی که باشد-) گناهکار از گناهش توبه کرده باشد و توبه، گناهان را ۱(

 ی زیادی در این باره آمد است.  برد. ادله  می از بین

                                           
 . بخاری و مسلم از عمرو بن عاص  -١
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در  –، سوابق و فضایلی دارند که موجب مغفرت گناهانشان ) اصحاب ۲(

 شود:   می –صورت ارتکاب گناه 

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱۱۴هود: [ ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .»برند  می ها گناهان را از بین به تحقیق نیکی«
شود و هیچ کس در فضل و  می ) حسنات و کارهای خوب اصحاب چند برابر۳(

ثابت است که آنان بهترین مردمند و  پیامبر  هبا آنان برابر نیست. و از فرمودبرتری 

دهند   می ی آنان برابر است با اندازه کوه احد طالیی که دیگران ارزش هر مشت صدقه

 .  ١بلکه بیش از آن

اهل سنت و جماعت و امامان دین «گوید:   می /شیخ االسالم ابن تیمیه 

کدام از صحابه و اهل بیت پیامبر و سابقین و غیره نیستند، معتقد به عصمت هیچ 

پذیر است، خداوند بلند مرتبه با توبه گناهان آنان را  بلکه وقوع گناه از همه امکان 

 هکند، و با حسنات و سایر اسبابی که محو کنند  می بخشیده و درجات آنان زیاد

 فرماید:  می ددهد. خداون می سیئات است آنان را مورد عفو خود قرار

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  وََصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ا لَُهم ٣٣ ُمتَُّقونَ ل ٓ  مَّ  ُءونَ �ََشا

ٰ  َر�ِّهِمۚۡ  ِعندَ  ٓ  لَِك َ� ۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل سۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ َّ�  ْ  َعِملُوا

جۡ  زِ�َُهمۡ َو�َجۡ 
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ِيٱ َسنِ بِأ َّ�  ْ  .]۳۵-۳۳الزمر: [ ﴾٣٥ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

و کسی که صدق [قرآن] را آورد و آن را تصدیق کرد آنان پرهیزگارانند، برایشان «

هست آنچه بخواهند نزد پروردگارشان، این پاداش نیکوکاران است، تا اینکه 

دهند  می از کاری که انجامخداوند اعمال بد آنان را بپوشاند و پاداش آنان را بهتر 

 .»بدهد

                                           
 متفق علیه.  -١
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 فرماید:   می و

هُ  بَلَغَ  إَِذا﴿ ُشدَّ
َ
رۡ  َوَ�لَغَ  ۥأ

َ
وۡ  َرّبِ  قَاَل  َسَنةٗ  َ�عِ�َ أ

َ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
 َمَتَك نِعۡ  ُكرَ أ

�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ
َ
َّ  َت َعمۡ � َ�َ  ٰ يَّ َ�ٰ  َوَ�َ نۡ  ِ�َ

َ
�ۡ  َوأ

َ
ٰ تَرۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمَل أ ۡص  هُ َضٮ

َ
 ِ�  ِ�  لِحۡ َوأ

 � ۡ ٱ ِمنَ  �ّ�ِ  َك إَِ�ۡ  ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ  ُذّرِ�َِّ�ٓ ْوَ�ٰٓ  ١٥ لِِم�َ ُمسۡ ل
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ  َ�َتَقبَُّل  �َّ

حۡ  ُهمۡ َ�نۡ 
َ
ْ  َما َسنَ أ ۡص  ِ�ٓ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َعن َوَ�َتَجاَوزُ  َعِملُوا

َ
 نَّةِ� �َۡ ٱ بِ َ�ٰ أ

دۡ ٱ دَ وَعۡ  ِيٱ قِ لّصِ َّ�  ْ  .]۱۶-۱۵األحقاف: [ ﴾١٦ يُوَعُدونَ  َ�نُوا

گوید: پروردگارا! مرا یاد بده که شکر  می رسد،  می تا به سن جوانی و چهل سالگی«

نعمتی را بکنم که تو به من و والدینم دادی. و عمل صالحی انجام دهم که مورد 

رضایت تو باشد، و فرزندان و نسلم را اصالح کن، من به سوی تو برگشتم و من از 

کنیم  می ستند که کارهای نیکویشان را از آنان قبولمسلمانان هستم، آنان کسانی ه

 .١»گذریم و آنان از بهشتیانند  می و از گناهان آنان

دشمنان خدا از اتفاقاتی که بین صحابه در هنگام فتنه، مانند اختالف و جنگ 

، متاسفانه اند  روی داده برای صدمه زدن و از بین بردن کرامت آنان استفاده کرده

خبیث تایید کرده و بدون شناخت،  هنویسندگان معاصر آنها را در این نقشبرخی از 

داور  برخی را مدح و گروهی را مالمت کرده و خود را بین اصحاب رسول الله 

. بلکه فراتر اند ، و بدون دلیل بعضی را بر حق و بعضی را خطاکار دانستهاند قرار داده

توزان   ه را که مغرضین و کینهاز این، از روی جهالت و پیروی از هوی آنچ

 گویند تکرار کرده و طبق آن حکم صادر می اصحاب هخاورشناس و پیروانشان دربار

خبر را به شک و شبهه اندازند، این   بی کنند تا بتوانند برخی از مسلمانان  می

نویسندگان غافل از این هستند که مخالفان صحابه کسانی هستند که فرهنگ و 

ی امت اسالمی و به خصوص صحابه و سلف صالح از بین رفته  هتمدنشان بوسیل

                                           
 ). ۱۵/۶۹مجموع ( -١
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خواهند اسالم را زیر سوال ببرند و وحدت مسلمانان  می است، لذا آنان از این طریق

را از هم بپاشند و تخم کینه و بغض را در دل مسلمانان ساده نسب به سلف 

 نند: صالحشان بکارند، و از اقتدا به سلف و این آیه مردم را محروم ک

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

گویند: پروردگارا! ما را و آن برادرانمان را که در  می آیند می اینها آنانی که پس از«

از کسانی که ای   ی ما هیچ کینهها ایمان آوردن از ما پیشی گرفتند، بیامرز. و در دل

 .»، قرار مده، پروردگارا! تویی که رؤوف و مهربانیاند ایمان آورده
                     

 و ائمه حرام است دشنام و ناسزاگویی صحابه

 نهی از دشنام و ناسزاگویی صحابه:  -1
از اصول اهل سنت و جماعت این است که قلب و زبانشان نسبت به اصحاب 

 سالم باشد، خداوند اهل سنت را به این صفت توصیف کرده و رسول الله 

 فرماید:   می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

گویند: پروردگارا! گناهان  می و کسانی که بعد از آنان [مهاجرین و انصار] آمدند«

ی ها  از ما پیشی گرفتند، و در قلبشان  برادران ما را ببخش، کسانی که با ایمانما و 

 .»مده، پروردگارا! تو رؤوف و رحیمیما نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه قرار 
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ی عمل پوشانده و سفارشات او را  جامه اهل سنت به دستورات رسول الله 

آن سفارشات حدیث زیر است که  کنند. یکی از  می اصحابشان رعایت هدربار

ْ�َفَق ِمثَْل « فرمودند:
َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ى َ�ْفىِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
ْصَحاىِب فََواذل

َ
َال �َُسبُّوا أ

َحِدِهْم َوَال نَِصيَفهُ 
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
اصحابم را دشنام ندهید! قسم به ذاتی «. ١»أ

 هکوه احد، طال صدقه بدهد، به انداز هیک از شما به اندازکه جانم در دست اوست اگر هر 

 . »رسد نمی ی آنان یک یا نصف مشت صدقه

اهل سنت از خوارج و کسانی که اصحاب رسول الله را دشنام داده و بغض آنان 

دانند بری و  می کنند و اکثرشان را کافر  می شان را انکار را در دل دارند، و فضایل

 بیزارند. 

باشند، و فضایلی را   می بهترین امت معتقدند که اصحاب رسول الله  اهل سنت

 که در قرآن یا سنت صحیح برای صحابه ذکر شده، باور دارند. همانطور که پیامبر 

ُ�ْم قَْرِ� « فرماید:  می بهترین شما [مسلمانان] کسانی هستند که در قرن من «. ٢»َخْ�ُ

 . »کنند می زندگی

افتراق امت به هفتاد و سه فرقه را ذکر کرد و فرمود همه در آتش  وقتی پیامبر 

هم من اكن « آن گروه سوال کردند، فرمود: ههستند، مگر یک گروه، اصحاب دربار
آنان کسانی هستند که بر روشی که من و «. ٣»ىلع مثل ما أنا ايلوم وأصحايب

 . »اصحابم امروز هستیم باشند

هر که را دیدی که از «گوید:  می امام مسلم است، ترین استاد ابو زرعه که بزرگ

کند بدان که زندیق است، زیرا قرآن، رسول و آنچه که   می ای عیب جویی صحابه

                                           
 متفق علیه.  -١

 متفق علیه.  -٢

 امام احمد و سایر ائمه.  -٣
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رسول آورده حق است و اصحاب بودند که اینها را به ما رساندند، لذا هر کس از 

شأن آنان بکاهد هدفش باطل کردن قرآن و سنت است، چنین فردی به کسر شأن 

 ».تر است که حکم زندیق و گمراه بودن به او داده شود سزاوارتر و شایسته

هر کس به یکی از «گوید:  می »مبتدئنيـهناية ال«عالمه ابن حمدان در 

اصحاب دشنام دهد و معتقد باشد که این دشنام دادن، حالل است، کافر است، و 

به «گوید:  می است کهی دیگر او این  ، و نظریه»اگر آن را حالل نداند فاسق است

طور مطلق کافر است، و هر کس آنان را فاسق یا کافر بداند یا طعنه به دینشان بزند، 

 .١»کافر است

 ي راستین و علماي امت پرهیز از دشنام و بد گفتن به ائمه -2
ی راستین و پیشوایان دینی از  پس از مقام و فضیلت صحابه، منزلت و مقام ائمه

 اند دهندگان راه آنان بوده آنان در قرون مفضله و کسانی که ادامه تابعین و پیروان 

 فرماید:   می ای دارد خداوند متعال جایگاه ویژه

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

و سابقین اولین از مهاجرین و انصار و کسانی که به بهترین شیوه از آنان پیروی «

 .»کردند، خدا از آنان راضی و آنان هم از خدا راضی هستند
. اند  جویی و دشنام دادن آنها حرام است. چون آنان پیشوایان هدایت  لذا عیب

 فرماید:   می خداوند

َ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ  .]۱۱۵النساء: [ ﴾١١٥ َمِصً�ا َءۡت وََسا

                                           
 ). ۳۸۹-۲/۳۸۸شرح عقیده السفارینی ( -١
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و هر کس که با پیامبر پس از آنکه هدایت برای او روشن شده است مخالفت کند «

 راه غیر مومنان پیروی کند او را به همان جهتی که دوست دارد، رهنمود و از

 .»کنیم و جهنم چه بد جایگاهی است می گردانیم و وارد جهنم می
همان طور که در قرآن آمده: بر «گوید:  می طحاویه هابن ابی العز در شرح عقید

ا در دل هر مسلمان واجب است که بعد از محبت خدا و رسولش، محبت مومنین ر

داشته باشد، بویژه آنانی که وارثان پیامبرانند، خداوند آنان را همانند ستارگانی قرار 

ی خشکی و دریا روشنگر راه هستند، مسلمانان بر هدایت و ها داده که در تاریکی

ی ها  درایت آنان اتفاق نظر دارند، آنان جانشینان پیامبر در امت و احیاکنندگان سنت

ی آنان هم بوسیله  ی تالش آنان قرآن پابرجا مانده، و آوازه ، بوسیلهاو هستند همتروک

ی آنان سخن گفته و آنان هم به قرآن سخن  قرآن ماندگار شده است، و بوسیله

، با این اند اتفاق نظر داشته آنها قاطعانه بر وجوب پیروی از پیامبر  ه، هماند گفته

توایی داده باشد، بر او الزم است حال هم اگر یکی از آنان برخالف حدیث صحیح ف

 ». که به محض ثابت شدن حق، قول خود را ترک و به حدیث صحیح عمل کند

به حدیثی صحیح عمل نکرده، سه قسم   عذرهایی که باعث شده یکی از ائمه

 است: 

 آن را نگفته است.  معتقد باشد که پیامبر   -۱

 گوید.  می معتقد باشد که منظور پیامبر همان بوده که  -۲

 معتقد باشد که آن حکم منسوخ شده است.   -۳

باید بدانیم که ائمه و علما بر ما برتری دارند و با پیشی گرفتن از ما تبلیغ دین و 

 . پس (رض) اند  دانیم، بر ما منت نهاده  نمی توضیح و حل مشکالتی که معنای آن را

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا ِفرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰الحشر: [ ﴾رَِّحيمٌ  َرُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
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لذا ایراد گرفتن به علما به خاطر اشتباهات اجتهادی، راه و روش مبتدعان است و 

شبهه به اسالم و دشمنی بین  یی است که دشمنان اسالم برای ایجاد شک وها از نقشه

تا خلف را از سلف جدا کنند، و بین جوانان و علما  اند مسلمانان طراحی کرده

اختالف بیاندازند، این وضعیتی است که ما هم اکنون به آن مبتال هستیم، بنابراین به 

و از   آن دسته از طالب و دانشجویانی که مقام فقها و فقه اسالمی را سبک شمرده

کنند، الزم است که این موارد مهم را به یاد داشته   می ن و بهره بردن حق دوریخواند

ای قایل شوند، و به علمایشان احترام بگذارند  باشد و برای فقه اسالمی ارزش شایسته

کننده و مغرضانه را نخورند. و بدانند که توفیق دهنده فقط  و فریب تبلیغات گمراه

 خدای متعال است. 

                     



 

 

 

 

 

 فصل چهارم
 »ها بدعت«

یف بدعت، انواع و احکام آن.  :بخش اول  تعر

 پدید آمدن بدعت در زندگی مسلمانان و اسباب آن.  :بخش دوم

متبدعین و منهج اهل سنت و  هموضع امت اسالمی دربار  :بخش سوم

 جماعت در رد عقاید آنان.

 های عصر حاضر که عبارتند از:  یی از بدعتها نمونه :بخش چهارم

 . جشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر  

یارتی، نشانه-۱  و اشخاص زنده و مرده.  ها تبرک جستن به اماکن ز

 خدا. بدعت در مسائل عبادی و تقرب به-۲
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 تعریف بدعت، انواع و احکام آن

 تعریف بدعت در لغت:  -1
 سابقه نداشته است. خداوند» بدع«از 

ً
 گرفته شده که بوجود آوردنی است که قبال

 فرماید:   می

َ�ٰ ٱ بَِديعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۱۱۷البقرة: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»ها و زمین است آسمان هبه وجود آورند«
 فرماید:  می و

 .]۹األحقاف: [ ﴾لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿

 بگو: من اولین کسی نیستم که رسالت را از طرف پروردگارم به بندگان ابالغ«

 .»کنم  می
 . اند بلکه پیامبران زیادی پیش از مقام رسالت را به عهده گرفته

  می وقتی گفته
ً
شود فالنی بدعتی بوجود آورده، یعنی: کاری انجام داده که قبال

 کسی آن را انجام نداده است. 

 بدعت دو نوع است: 

بدعت در مسایل دنیوی مانند: اختراعات جدید که این نوع بدعت مباح  -۱

 است، چون اصل در مسایل دنیوی، مباح بودن است. 

توقف است [بدون بدعت در دین که حرام است چون اصل در این نوع  -۲

َمْن « فرماید:  می شود]. پیامبر   نمی حکم شرعی عبادت کم و زیاد
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ 

َ
ْحَدَث يِف أ

َ
هر کسی در این امر ما «. ١»أ

 . و در روایتی دیگر»[دین] چیزی وارد کند، که از آن نباشد، مردود است

                                           
 مسلم و بخاری.  -١
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ْمرنَا َ�ُهَو رَدٌّ َمْن َعِمَل �َ « فرماید:  می
َ
هر کس « .١»َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

 . »عملی را انجام دهد که طبق دستور ما نباشد، آن عمل مردود است

 انواع بدعت دینی -2
 بدعت در دین دو نوع است: 

و اعتقادات جهمیه، معتزله، رافضه و  ها  بدعت قولی اعتقادی مانند دیدگاه  -۱

 ی گمراه. ها  سایر فرقه

ای که مشروع نباشد. که این  بدعت در عبادات، مانند عبادت الله به گونه  -۲

 خود پنج قسم است: 

 عملی که هیچ اصل و اساسی در دین  –أ 
ً
عملی به نیت عبادت انجام شود، مثال

ای غیر  ندارد، به عنوان عبادت به دین افزوده شود. مانند بوجود آوردن نماز یا روزه

اصلی نداشته باشد، یا برپایی اعیادی غیر مشروع، مانند: مشروع که در شرع، هیچ 

 ی تولد و .... ها جشن

بر عبادت مشروع افزوده شود، مانند اضافه کردن رکعتی پنجم به نماز ظهر  –ب 

 یا عصر. 

انجام عبادت مشروعی، انجام شود. مانند انجام  هحالت خاصی در نحو –ج 

سته جمعی و یا خود را به سختی انداختن اذکار مشروع با صدای بلند و یا بصورت د

 فراتر برود.  در انجام عبادت بطوریکه از حد سنت رسول الله 

اختصاص دادن عبادتی مشروع در وقتی که شریعت آن را خاص به آن وقت  –د 

داری که  شعبان به روزه و شب زنده هنکرده است، مانند: اختصاص روز و شب نیم

عملی مشروع است، اما تخصیص آن به وقتی داری  اصل روزه و شب زنده

 مخصوص نیاز به دلیل دارد. 

                                           
 مسلم.  -١
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 ي دینی ها حکم انواع بدعت -3

َو�ِيَّاُ�ْم « فرماید: می هر بدعتی در دین حرام و گمراهی است. پیامبر 
إِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 

ُموِر فَ
ُ
-نو پیدا  از امور«. ١»َوُ�َْدثَاِت األ

 فرماید:  می . و»بپرهیزید، که هر نو پیدایی بدعت است و هر بدعتی گمراهی -در دین

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ «
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
هر کس در این امر ما [دین] «. ٢»َمْن أ

َعِمَل َ�َمًال َمْن « فرماید:  می . و»وارد کند که از آن نباشد مردود استای   چیز تازه
ْمرنَا َ�ُهَو رَدٌّ 

َ
هر کس عملی را که طبق دستور ما نباشد انجام دهد، «. ٣»لَيَْس َعلَيِْه أ

 . »آن عمل مردود است

این سه حدیث داللت بر این دارد که هر گونه نوآوری در دین بدعت و هر بدعتی 

اما تحریم آن گمراهی و مردود است. یعنی بدعت در عبادات و اعتقادات حرام است، 

کفر صریح است، مانند طواف  ها بر حسب نوع بدعت متفاوت است. بعضی از بدعت

کش کردن قربانی و نذرها به آنها و کمک  قبور به قصد تقرب به صاحبان آنها و پیش

 ها و اعتقادات افراطی جهمیه و معتزله.  خواستن و طلب فریادرسی از آنان، و یا دیدگاه

، مانند ساختن بارگاه و ساختمان بر اند  دماتی برای شرکها مق بعضی از بدعت

 قبور و نماز و دعا در کنار قبرها. 

بعضی از بدعتها فسق اعتقادی است، مانند اقوال و اعتقادات خوارج، قدریه و 

مرجئه که مخالف با شریعتند، و بعضی دیگر معصیت است مانند ترک دنیا، در حال 

 .٤ترک یا قطع شهوت جنسی  روزه زیر خورشید نشستن بخاطر

                                           
 گوید حدیث حسن صحیح.  ابو داود و ترمذی، ترمذی می -١

 بخاری و مسلم.  -٢

 مسلم.  -٣

 ). ۲/۳۷شاطبی. اإلعتصام ( -٤
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  :تذکر
، از حقیقت فاصله اند کسانی که بدعت را به دو نوع حسنه و سیئه تقسیم کرده

لُكَّ بِْدَعٍة «  :اند که فرموده اند  مخالفت کرده گرفته و با این گفتار پیامبر 
این  تمام بدعتها را گمراهی دانسته اما . پیامبر »هر بدعتی گمراهی است« .»َضاللَةٌ 

 ها حسنه هستند.  گویند: هر بدعتی گمراهی نیست بلکه بعضی از بدعت می افراد

لُكَّ بِْدَعٍة « پیامبر  هگوید: فرمود می »شرح اربعین«حافظ ابن رجب در 
پذیرد و این اصل بزرگی   نمی ی جامعی است که هیچ استثناییها از عبارت »َضاللَةٌ 

ْحَدَث «: اند است که فرموده پیامبر  هاز اصول دین است و این همانند فرمود
َ
َمْن أ

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ 
َ
بنابراین هر کس چیز نو پیدایی که در دین . »يِف أ

اساسی ندارد را به دین نسبت دهد، مردود است. فرقی ندارد که در مسایلی اعتقادی 

 .١»باشد یا اعمال و اقوال ظاهری و باطنی

گویند: بدعت حسنه وجود دارد، هیچ دلیلی ندارند بجز قول  می سانی کهاما ک

ِْدَعُة َهِذهِ «در خصوص نماز تراویح که گفت:  عمر 
ْ

این بدعت «  »نِْعَمِت ابل

یی انجام ها نوآوری«گویند:   می . کسانی هستند که شبهه وارد کرده و»خوبی است

آوری قرآن در یک کتاب، نوشتن  . مانند جمعاند داده شده که سلف منکر آن نشده

این اعمال در شریعت اصل و «، در جواب آنان باید گفت: »آوری آن حدیث و جمع

 ». اند  اساسی داشته و تازه بوجود نیامده

ِْدَعُة َهِذهِ «که گفت:  ی عمر  و مقوله
ْ

منظور بدعت لغوی بوده نه  »نِْعَمِت ابل

باشد که اصل و اساسی در دین دارد،  شرعی. و اگر برای چیزی لفظ بدعت بکار رفته

باید دانست که مراد، بدعت لغوی است نه شرعی، چون بدعت شرعی بدعتی است 

                                           
 جامع العلوم و الحکم.  -١
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آوری قرآن در یک کتاب اصل و اساسی  که در شرع هیچ اصلی نداشته باشد. و جمع

شرعی دارد، چون به امر رسول الله نوشته شد. اما در زمان او به شکل یک کتاب نبود 

 آوری کردند.   به منظور حفظ آن، آن را در یک کتاب جمع ب که اصحا

چند شبی با اصحابش نماز تراویح را به جماعت خواند، سپس آن را به  پیامبر 

در  این خاطر ترک کرد که بیم فرض بودن آن را بر امت داشت. سپس اصحاب 

خواندند تا اینکه   می و بعد از وفاتش آن نماز را دسته دسته و پراکنده زمان پیامبر 

آنان پشت سر یک امام نماز بخوانند،  هدستور داد که هم عمر بن خطاب 

 خواندند، لذا این بدعتی در دین نبود.   می همانطور که به امامت پیامبر 

نوشتن حدیث هم اصلی شرعی دارد، و آن این که وقتی برخی از صحابه 

دستور داد تا برایشان نوشته شود.  مبر تقاضای نوشتن حدیث را از پیامبر کردند، پیا

 منع نوشتن حدیث بخاطر این بوده که بین احادیث و آیات قرآن، هنگام 
ً
و صرفا

نوشتن التباس نشود. اما پس از وفات پامبر این مانع از بین رفت؛ چون قرآن قبل از 

ا وفاتش تکمیل شد و آن را حفظ کرده بودند، لذا مسلمانان بعد از آن احادیث ر

آوری کردند، تا نابود نشود. پس خداوند به آنان از طرف اسالم و مسلمین،  جمع 

را بدهد. زیرا آنان کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان را از نابودی  ها  بهترین پاداش

 حفظ کرده و دست دشمنان قرآن و سنت را از تحریف آن دو کوتاه کردند. 

                     

 زندگی مسلمانان و علل آنظهور بدعت در 

پیدایش بدعت در زندگی مسلمانان از دو جهت قابل بررسی  -1

 است
 از جهت وقت پیدایش بدعت:  –أ 
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ها در عبادات از اواخر  باید دانست که عموم بدعت: «١گوید شیخ اإلسالم می

َمْن « خبر داده بود: عهد خلفای راشدین در امت بوجود آمد، همانطور که پیامبر 
ُلََفاِء 

ْ
يَِعْش ِمنُْ�ْم فََسَ�َى اْخِتالَفًا َكِثً�ا َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّىِت وَُسنَِّة اخل

َمْهِديِّ�َ 
ْ
اِشِديَن ال بیند لذا بر   می هر کس از شما زنده بماند، اختالفات زیادی را«. ٢»الرَّ

 . و»شما الزم است که به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت شده تمسک جویید

گویند]، و  می اولین بدعتی که به وجود آمد بدعت قدر [پیروان این بدعت را قدریه

گویند]، تشیع وخوارج [حروریه] بود. خوارج   می إرجاء [پیروان این بدعت را مرجئه

و اختالف بین مسلمانان پیدا شدند. سپس در اواخر  پس از کشته شدن عثمان 

بن عباس، جابر و امثال آنان، بدعت عصر صحابه یعنی اواخر عصر ابن عمر، ا

ی مرجئه اندکی بعد از قدریه بوجود آمدند. جهمیه در اواخر  قدریه بوجود آمد. فرقه

عصر تابعین یعنی بعد از مرگ عمر بن عبدالعزیز بوجود آمد، روایت است که عمر 

فت آنان به مردم هشدار داده بود، جهم در خراسان در زمان خال هبن عبدالعزیز دربار

 هشام ابن عبدالملک ظاهر شد. 

در قرن دوم در حالی بوجود آمد که اصحاب در میان مردم بودند.  ها این بدعت

 مبارزه کردند.  ها آنان با پیروان این بدعت

گویند] بوجود آمد، فتنه و  می سپس بدعت اعتزال [پیروان این بدعت را معتزله

فسانی در میان مسلمانان رواج یافت، و هواهای ن ها  اختالف آراء و گرایش به بدعت

سپس بعد از انتهای قرون مفضله ساختن بارگاه و زیارتگاه بر قبور بوجود آمد و به همین 

  ی بیشتری با اشکال مختلفی بوجود آمده و رواج یافت.ها  ترتیب با گذشت زمان بدعت

 از جهت مکان پیدایش بدعت:  -۲

                                           
 ). ۱۰/۳۵۴مجموع الفتاوی (-١

 گوید: حدیث. حسن صحیح.   می و ترمذی –داود و ترمذی  ابو -٢



 توحید  130

 

گوید:   می در اماکن و شهرهای مختلفی پدید آمدند، شیخ اإلسالم ها بدعت

در آنها زندگی کرده و مراکز نشر علم و  ممالک بزرگی که اصحاب رسول الله «

. حرمین، دو عراق [عرب و عجم] و شام که همه مراکز اند پنج دسته اند ایمان بوده

، تمام این ممالک اند  ودهترویج قرآن، حدیث، فقه، عبادت و دیگر مسایل اسالمی ب

ی بزرگ بوده. تشیع و إرجاء در کوفه بوجود ها  منوره مکان ظهور بدعت هغیر از مدین

آمد سپس در سایر کشورها رواج یافت. معتزله در بصره بوجود آمد و سپس در سایر 

کنندگان به اهل بیت] و قدریه در شام به وجود  کشورها رواج یافت. نواصب [اهانت

 بود. در قسمتی از خراسان بوجود آمد.  ها  میه که بدترین انواع بدعتآمد. جه

ی بیشتر در آنها ها  های اسالمی از مدینه دورتر بودند بدعت بنابراین هرچه سرزمین

بین مسلمانان تفرقه افتاد و بدعت بزرگ  رواج یافته است. بعد از کشته شدن عثمان 

سالم ماند هر چند  ها  وره از ظهور این بدعتمن هحروریه [خوارج] پیدا شد. لیکن مدین

در این شهر کسانی همچون قدریه و غیره بودند که بصورت پنهانی عقاید اهل بدعت را 

مدینه،  کردند. چون این عقاید از دیدگاه مردم  می داشتند. لیکن با خواری و ذلت زندگی

  ی عبادتها بدعتپست و مذموم بود. برخالف تشیع و إرجاء در کوفه، و إعتزال و 

پرداختند.   می بدعت هگذاران در بصره، و مخالفان اهل بیت در شام که آشکارا به اشاع

، علم و »شود  نمی دجال وارد مدینه«ثابت شده که:  در حدیث صحیح از پیامبر 

 در آنجا رواج داشت.  ١ایمان پیوسته تا زمان اصحاب مالک در قرن چهارم

 در اصول دین به طور در سه قرن اول [قرون 
ً
مفضله] هیچ بدعتی مخصوصا

 منوره نبوده است.  هآشکار در مدین

                                           
 ). ۳۰۳-۲۰/۳۰۰مجموع الفتاوی ( -١
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 اسباب بوجود آمدن بدعت  -2
بدون شک عمل به قرآن و سنت صحیح، موجب نجات از وقوع در بدعت و 

 فرماید:   می گردد. خداود متعال  می گمراهی

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ
َسبِيلِهِ  َعن
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گاهی صحیح از دین:  بی –أ   خبری و عدم آ

با گذشت زمان هر چه مردم از قرآن و سنت دور شدند، علم کم شد و جهل در 

َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم « در این باره فرمود: میان مردم بیشتر رواج پیدا کرد. و پیامبر 
 . و»بیند  می دی راهر کس از شما زنده بماند اختالفات زیا«. ١»فََسَ�َى اْخِتالًَفا َكِثً�ا

ِعَباِد، َولَِ�ْن َ�ْقِبُض « فرماید:  می
ْ
َم انزِْتَااًع، يَنزَْتُِعُه ِمَن ال

ْ
ِعل

ْ
َ َال َ�ْقِبُض ال إِنَّ ا�َّ

اًال  ََذ انلَّاُس رُُءوًسا ُجهَّ ُعلََماِء، َحىتَّ إَِذا لَْم ُ�بِْق اَعلًِما، اختَّ
ْ
َم بَِقبِْض ال

ْ
ِعل

ْ
ال

َضلُّوافَُسئِلُوا، 
َ
ٍم، فََضلُّوا َوأ

ْ
ْ�تَْوا بَِغْ�ِ ِعل

َ
خداوند علم را [از میان مردم] با خارج « »فَأ

دارد، تا جایی  می دارد، بلکه علم را با گرفتن علما بر نمی های] بندگان بر کردن آن از [سینه

، از کنند می ماند و مردم جاهالنی را به عنوان روسای خود انتخاب نمی که هیچ عالمی باقی

شوند و   می در نتیجه هم خودشان گمراه  دهند، می کنند و آنان بدون علم فتوی  می آنان سوال

 . »کشانند می هم دیگران را به گمراهی

مبارزه و مقاومت با بدعتها فقط با علم و جهود علما ممکن است لذا وقتی علم و 

شود و برای مبتدعان   می ی ظهور و ترویج بدعتها فراهم علما از بین رفتند، زمینه

 شود.   می بدعتشان فراهم هفرصت ظهور و اشاع

 پیروی از هوای نفس  –ب 

از هوای  –خبر باشد الجرم  بی و یا حتی –هر کس از قرآن و سنت روی گرداند 

 فرماید:   می کند. خداوند  می خود پیروی

ْ �َسۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ �ََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  َتِجيُبوا
َ
هۡ  يَتَّبُِعونَ  �

َ
ٓ أ َضلُّ  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا

َ
نِ  أ  ِممَّ

ٰ  �ََّبعَ ٱ ِ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  هُ َهَوٮ  .]۵۰القصص: [ ﴾�َّ

                                           
 حدیث حسن صحیح.  :گوید ابو داود و ترمذی، و ترمذی می-١
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کنند، و چه   می اگر دعوت تو را اجابت نکردند بدان که آنان از هواهایشان پیروی«

تر از آن است که بدون هدایت از جانب خدا از هوای خود پیروی  کسی گمراه

 .»کند
 

 فرماید:  می و

فََرَءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ َ�َ 

ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ  ِ ِ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه َّ�﴾ 
 .]۲۳الجاثیة: [

هوی و هوس خود را معبود خود کرد، و خداوند او را با ای آن کسی را که  آیا دیده«

گاهی گمراه کرده و بر گوش و دل او و بر چشمش پرده قرار داده، پس بعد از  وجود آ

 .»کند  می خدا چه کسی او را هدایت

یات و اشخاص  –ج   داشتن تعصب به نظر

شود.  می تعصب به نظریات و اشخاص مانع پیروی از دلیل و شناخت حق

 فرماید:   می وند متعالخدا

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
 هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ �

 ٓ ٓ َءابَا  .]۱۷۰البقرة: [ ﴾َءنَا

گویند: ما  می و وقتی که به آنان گفته شود: از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید،«

 .»کنیم می بر آن یافتیم پیروی از آنچه پدرانمان را
 صوفیان و قبرپرستان متعصب امروزی همین گونه

ً
شود  می ، وقتی به آنان گفتهاند دقیقا

از قرآن و سنت پیروی کنید و نظریات و عقاید خود را ترک کنید، با استدالل به مذاهب، 

 زنند.  می زمشایخ، پدران و اجدادشان از تسلیم شدن در برابر قرآن و سنت صحیح سر با

 مشابهت به کفار  –د 
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این نوع بدعت، خطرناکترین انواع بدعتهایی است که رواج دارد. ابی واقد لیثی 

به قصد جنگ حنین خارج  تازه ایمان آورده بودیم که با پیامبر «کند که:  می روایت

نشستند و   می شدیم. مشرکین درخت سدری داشتند که برای عبادت زیر آن

گفتند، از کنار   می کردند، به آن درخت ذات انواط می یشان را به آن آویزانها اسلحه

سدری عبور کردیم، گفتیم: ای رسول الله! مانند مشرکین ذات انواطی برایمان قرار بده! 

ي َ�ْفيِس �ِيَِدِه َكَما قَالَْت « فرمود: پیامبر  ِ
َّ

تُْم َواذل
ْ
، قُل َنُ ، إِ�ََّها السُّ رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ بنو ا�َّ

اِ�يَل:  ٓ  َعلجۡ ٱ﴿إرِْسَ َا : إِنَُّ�ْم قَْوٌم قَاَل  ]، ١٣٨[األعراف :  ﴾َءالَِهةٞ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  �َّ
َكنُبَّ َسَنَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ  َْهلُوَن، لرََتْ

َ
الله اکبر این رسم و عادت پیشینیانشان «. ١»جت

اسرائیل از موسی  خواستید که بنیاست، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست از من چیزی 

خواستند. به او گفتند: برای ما معبودی قرار بده همچنانکه آنان معبودی دارند [موسی گفت:] 

 . »شما گروه نادانید به راستی از روش پیشینانتان پیروی خواهید کرد

زشت  هشود که آنچه بنی اسرائیل را به این خواست می از این حدیث روشن

[عبادت معبودان باطل] وادار کرد، تشبه به کفار بود و این همان چیزی بود که برخی 

از مردم را وادار کرد که از پیامبر بخواهند درختی را برایشان قرار دهد تا به آن تبرک 

و شرکیات شبیه  ها جویند، و این همان تقلیدی است که امروزه مسلمانان، در بدعت

ی خاص و ها در مناسبت ها ی تولد، نامگذاری روزها و هفتهها  و جشن اند کفار شده

و  ها ی دینی و یادمانها، و نصب مجسمهها به مناسبت ها  برپایی مجالس و جشن

ی هنگام تشییع جنازه، ساختن بارگاه و ها  یادبودها، جلسات تعزیه، بدعت

 دهند.   یم زیارتگاهها بر قبرها و سایر بدعتها را به تقلید از کفار انجام

                                           
 ترمذی آن را صحیح دانسته است. -١
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گیري امت اسالمی در برابر مبتدعان و موضع اهل سنت و  موضع
 جماعت در رد عقاید آنان

 گیري اهل سنت و جماعت دربارة اهل بدعت  موضع -1
یشان ها اهل سنت و جماعت همواره عقاید اهل بدعت را رد کرده و با بدعت

 کنند.   می مبارزه و آنان را از آن منع

 اینک چند مثال: 

ابو درداء ناراحت و خشمگین وارد خانه شد، از او پرسیدم «ام درداء گوید:  -أ

دانم هیچ چیزی از دین محمد در   می چه شده؟ گفت: به خدا قسم تا جایی که من

 .١»خوانند  می میانشان نمانده بجز همین که با جماعت نماز

صبح جلو گفت: قبل ازنماز  می پدرم از قول پدرش«عمر بن یحیی گوید:  -ب

رفتیم،   می شد، سپس با او به مسجد می نشستیم تا بیرون می خانه عبدالله بن مسعود

روزی ابوموسی اشعری آمد و گفت: آیا ابو عبدالرحمن بیرون نیامده؟ گفتیم: خیر، 

نشست تا عبدالله بن مسعود از منزل بیرون آمد، سپس همگی به طرف مسجد 

رحمن! در مسجد چیزی دیدم که آن را ناپسند رفتیم، ابوموسی گفت: ای ابو عبدال

چیز جز خیر ندیدم، گفت: چه دیدی؟ گفت: اگر زندگی باقی  -الحمدلله-دانستم و 

بینی، ابوموسی گفت: در مسجد جماعتی را دیدم که حلقه زده و منتظر نماز  می باشد

ت: گف  می ی کوچک جلویش بود وها  ای مردی نشسته بود و سنگ بودند در هر حلقه

کرد] آنان هم صد   می [در هر الله اکبر یک سنگ جدا» اهللا اكرب«بگویید: صد بار 

بگویید، آنان هم » ال اال اله اال اهللا«گفت: صد بار   می گفتند،  می »اهللا اكرب«بار 

بگویید، آنان » سبحان اهللا«گفت: صد بار   می گفتند. می »ال اله اال اهللا«صد بار 

                                           
 بخاری.  -١
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گفتند، ابن مسعود پرسید به آنان چه گفتی؟ گفت:  می »سبحان اهللا«هم صد بار 

گفت: چرا به آنان نگفتی که گناهانشان را  چیزی نگفتم، منتظر نظر یا دستور تو شدم،

کردی که از حسناتشان چیزی کم نشود، سپس به مسجد  می بشمارند و تو ضمانت

 کاری است کهایستاد و گفت: این چه  ها  رفتیم، ابن مسعود کنار یکی از حلقه

کنم که از حسناتتان چیزی کم  کنید؟ گناهانتان را بشمارید. من ضمانت می می

نشود. وای بر شما ای امت محمد! چه زود زمان هالکت شما فرا رسید. اینها 

هستند که هنوز بسیاری از آنان زنده و در میان شما هستند، و این  اصحاب پبامبر 

ی غذایش شکسته نشده. ها  و پاره نشده، و ظرف است که هنوز کهنه لباس پیامبر 

تر از امت محمد  قسم به ذاتی که جانم دردست اوست! یا شما امتی هدایت یافته

ی ضاللت و گمراهی. گفتند: ای ابو عبدالرحمن! به خدا ها دروازه ههستید، یا بازکنند

اما هرگز قسم نیت ما خیر بوده، گفت: چه بسیار هستند کسانی که قصد خیر دارند 

 در آینده] گروهی خواهد بود که قرآن«[به ما فرموده:  رسند، رسول الله  نمی به آن

دانم! شاید اکثر آنان   نمی ، به خدا قسم!»رود  نمی خوانند ولی از گلوهایشان پایین می

 ». از شما باشند. سپس از آنان دوری برگرداند
فراد در جنگ نهروان در صف شاهد بودم که بیشتر همان ا«عمر بن سلمه گوید: 

 .١»خوارج بودند

از کجا احرام ببندم؟ گفت: «آمد گفت:  /مردی نزد امام مالک ابن انس  –ج 

مشخص کرده و احرام بسته. مرد گفت: اگر دورتر از آن احرام  از میقاتی که پیامبر 

دانم، مرد گفت به چه دلیل؟ امام مالک  می ببندم چی؟ امام مالک گفت: ناپسند

است؟ ای  ترسم که دچار فتنه شوی. مرد گفت: در زیاد کردن خیر چه فتنه  می گفت:

 فرماید:  می امام مالک گفت: خداوند

                                           
  ).۲۱۰دامی، مقدمة سنن دارمی اشاره ( -١
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ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

کنند باید بترسند که دچار فتنه شوند یا  می مخالفت کسانی که با دستور پبامبر «

 .»عذابی دردناک به آنان برسد
تر از اینکه فضل و خیری را به خودت اختصاص دهی که به  بزرگای  و چه فتنه

 . ١»پیامبر خدا داده نشده است

یی از مبارزه علماء با اهل بدعت است و به یاری خدا علما ها اینها فقط نمونه

  »واحلمدهللا«کنند.   می مقابله کرده وهمواره در هر عصر و زمانی با اهل بدعت 

 روش اهل سنت و جماعت در رد عقاید اهل بدعت  -2
روش اهل سنت و جماعت در رد اهل بدعت براساس قرآن و سنت، روشی قانع 

دهند و با   می شبهات مبتدعان را ذکر کرده، سپس پاسخ آن راکننده است، بطوریکه 

ها واجب است، اهل سنت  توجه به اینکه تمسک به سنتها و نهی از بدعت

های زیادی در این باره تالیف  کنند. علما کتاب می استداللشان را از قرآن و سنت اثبات

خوارج، جهمیه،  کرده و در کتابهای عقیده تصورات و باورهای مبتدعانی مانند:

، و در این باره کتابهای اند اصول ایمان و عقیده پاسخ داده هو اشاعره را دربار ها معتزلی

را تالیف کرده، و » الرد علی الجهمیة«. امام احمد کتاب اند  مستقلی نیز تالیف کرده

  .اند سایر ائمه مانند عثمان بن سعید دارمی و غیره در رد آنان کتاب نوشته

                                           
این حدیث را از ابوبکر خالل ص » الحوادثالباعث علی انکار البدع و«کتاب  ابو شامه در -١

 ) آورده است. ۱۴(



 توحید  138

 

سالم، شاگردش ابن قیم، شیخ محمد ابن عبدالوهاب و دیگر علما، شیخ اإل

را با دالیل قرآن و سنت صحیح رد  ها  ی مذکور، قبرپرستان و صوفیها عقاید و فرقه

 . اند کرده

 عبارتند از:  اند  برخی از کتابهایی که در قرون گذشته در این موضوع نوشته شده

 تألیف امام شاطبی. » اإلعتصام«کتاب   -۱

تألیف شیخ اإلسالم که بیشتر کتابش را » إقتضاء الصراط المستقیم«کتاب   -۲

 در رد اهل بدعت اختصاص داده است. 

 تالیف ابن وضاح. » إنکار الحوادث و البدع«کتاب  -۳

 تالیف طرطوشی. » الحوادث و البدع«کتاب  -۴

 تألیف أبوشامه. » الباعث علی إنکار البدع و الحوادث«کتاب  -۵

 ی علمای معاصر عبارتند از: ها بعضی از کتاب

 تألیف شیخ علی محفوظ. » اإلبداع فی مضار اإلبتداع«کتاب  -۱

تألیف شیخ » السنن و المبتدعات المتعلقه باألذکار و الصلوات«کتاب  -۲

 محمد ابن احمد الشقیری الحوامدی. 

 تألیف شیخ عبدالعزیز مفتی. » التحذیر من البدع« هرسال -۳

، مجالت، مراکز ها  بدعتها را انکار کرده و با کتاب الحمدلله، عالمان دین همواره

 ی درس، اهل بدعت را ردها  ی جمعه، جلسات و کالسها پخش خبر، خطبه

گاه کردن مردم و توضیح حکم بدعتها و نابودی   می کنند، و این تاثیر زیادی در آ

 مبتدعان داشته است. 

                     

 حاضر ي عصرها هایی از بدعت نمونه
 

 .جشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر  -۱
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 تبرک جستن به اماکن زیارتی، بارگاهها و قبور مردگان.   -۲

 بدعت در عبادات و تقرب به خدا.   -۳

بنا به دالیلی مانند فاصله گرفتن از زمان پیامبر، کم شدن علم، کثرت دعوتگران 

عصر حاضر به کثرت ی ها مبتدع و مشابهت به کفار در عادات و شعائرشان، بدعت

َتَِّبُعنَّ ُسَنَ « است که فرمود: پیامبر  هرواج یافته است. و این مصداق فرمود تلَ
 از روش و سنت«. ١»َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ 

ً
. و »های پیشینان خود پیروی خواهید نمود قطعا

 ی ذکر شده: ها  اینک شرح هر کدام از بدعت

 در ماه ربیع األولجشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر  -1
گیرند،  می این عمل مشابهت به نصاری است که به مناسبت میالد مسیح جشن

 األول هر سال به مناسبت تولد پیامبر   مسلمانان جاهل و یا علمای گمراه هم در ربیع

یا اماکن  ها در مساجد و بعضی در خانه ها  کنند. برخی این جشن  می جشن برپا

کنند. اکثر این  می . در این مجالس بسیاری از مردم شرکتکنند می مخصوص برگزار

جشنها عالوه بر این که بدعت و مشابهت به نصاری هستند، از شرکیات، کارهای 

باشند، مانند: خواندن اشعار و سرودهایی که در آنها   نمی منکر و زشت نیز خالی

شان را به جای است. تا جایی که نیازهای خود روی و غلو در حق پیامبر   زیاده

کنند. این در حالی است که   می خواهند و از ایشان طلب فریادرسی می الله از پیامبر

ال ُ�ْطُروِ� َكَما « فرماید:  می روی در مدحش، نهی کرده و از غلو و زیاده پیامبر 
 ِ نَا َ�بٌْد، َ�ُقولُوا: َ�بُْد ا�َّ

َ
ْطَرِت انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم، إِ�ََّما أ

َ
ُ أ

ُ
در « .٢» َورَُسوهل

                                           
 ترمذی و آن را صحیح دانسته است.  -١

 مسلم و بخاری.  -٢
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روی نکنید، همانطور که نصاری در مدح ابن مریم غلو کردند، من  مدح من غلو و زیاده

 . »بیش نیستم، پس بگویید: عبدالله و رسول اوای   بنده

 شود.   می در جلسات مولود خوانی حاضر گروهی معتقدند پیامبر 

جمعی است   وجود دارد سرودهای دسته ها و از منکرات دیگر که در این جشن

ی این جلسات ها  شود، یکی دیگر از بدعت می که همراه با موسیقی و طبل خوانده

 رقص و پایکوبی همراه با اذکار صوفیان مبتدع است. 

شود،   می در برخی مناطق این مجالس به شکل اختالط بین زنان و مردان برگزار

شود. حتی اگر این  می کارهای ناپسند نیز انجام گردد تا جایی که  می که سبب فتنه

مجالس خالی از کارهای نامشروع باشد و فقط به جمع شدن مردم و خوردن غذا و 

بازهم بدعت و نوآوری در دین  -کنند  می آن طور که ادعا-اظهار شادی اکتفا شود 

 است [و هر نوپیدایی در دین بدعت است و هر بدعتی گمراهی است]. 

ای برای بوجود آمدن و  تواند زمینه می ین که برگزاری اینگونه مجالسخالصه ا

گیرد  می ی غیرمذهبی صورتها  ازدیاد منکرات باشد، و حتی منکراتی که در جشن

 گیرد.   می نیز انجام ها در این جشن

: جشن به مناسبت مولود نبوی بدعت است چون هیچ اصل و اساسی در گفتیم

آن به بعد از قرن  هصالح و قرون مفضله ندارد، و ریشکتاب و سنت و عمل سلف 

 آن را به وجود آوردند. » فاطمیون«گردد که گروهی به نام   می چهارم هجری بر

اما بعد: گروهی از مبارکین «گوید:   می /امام ابو حفص تاج الدین فاکهانی 

آیا  اند د، پرسیدهنامن  می اجتماع ربیع األول مردم که آن را مولود هچندین مرتبه دربار

خواستند پاسخ واضح و روشنگر حق باشد.   می این اجتماع اصلی در دین دارد؟ و

مولود، در کتاب و سنت وجود ندارد و از  هگفتم و بالله التوفیق: هیچ اصلی دربار

هیچکدام از علمای امت، کسانی که پیشوایان دین و متمسک به آثار سلف صالح 
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است، بلکه بدعتی است که اهل باطل آن را به وجود  هستند انجام آن نقل نشده

خواهند با آن شکم   می خواران از مال مردم  است که حرامای  و هواپرستی اند آورده

 .١»خود را پر کنند

، یا مشابهت به اند آنچه بعضی از مردم بوجود آورده«گوید:   می شیخ اإلسالم

یا بخاطر محبت و احترام گیرند!   می را جشن نصاری است که میالد عیسی

 گیرند.  می این روز را جشن -با وجود اختالف در روز تولدش-است که  پیامبر 

 بود سلف   می ، اگر در این عمل خیریاند  سلف صالح این کار را انجام نداده

تر از ما بودند که این خیر نصیب آنان شود، چون آنان بیشتر از ما محبت  مستحق

گذاشتند و برای کسب خیر، از ما  می را در دل داشتند و به او احترام پیامبر 

تر بودند، بنابراین محبت و تعظیم پیامبر در این است که از دستوراتش پیروی  حریص

کنیم و سنتهایشان را در نهان و آشکار زنده نماییم، و آنچه آورده به دیگران برسانیم و 

هاد کنیم. و راه سابقین اولین از مهاجرین و در راه اسالم با قلب، دست و زبان ج

. با اختصار ٢»همین است و بس اند انصار و کسانی که به خوبی از آنان پیروی کرده

 از کالم شیخ اإلسالم. 

ی زیادی در گذشته و حال تالیف شده ها ها و رساله ها کتاب رد این بدعت هدربار

 است: 

به نصاری است، عواقب دیگری  جشن مولود عالوه بر اینکه بدعت و مشابهت

مانند برپا کردن سایر جشنهای تولد برای اولیاء، مشایخ و بزرگان دارد، و زمینه را 

 کند.  می برای انحرافهای زیادی فراهم

                                           
 علم المولد.  يرساله المورد ف -١

 ) تحقیق د. ناصر العقل. ۲/۶۱۵إقتضاء الصراط المستقیم ( -٢



 توحید  142

 

 تبرك جستن به اماکن زیارتی، نشانها و اشخاص زنده و مرده  -2
پرستی و یکی دیگر از بدعتها تبرک جستن به مخلوقات است که از نوع بت 

 خورند.   می نیرنگی است که با آن غارتگران، اموال مردم ساده را به ناحق

طلب برکت و آن قرار دادن یا اضافه کردن خیر در چیزی است. و  تبرک یعنی:

این کار در توان کسی است که مالک آن بوده و بر آن توانایی داشته باشد که فقط 

 دهد و آن را ثابت نگه  می است که برکتخداوند سبحان این توانایی را دارد. او 

تواند آن را  نمی دارد، اما مخلوق توانایی دادن برکت و بوجود آوردن آن را ندارد و می

 ثابت نگه دارد. 

، آثار، اشخاص زنده و مرده حرام است. چون اگر شخص لذا تبرک به اماکن

باشد که زیارت و دهد، شرک ورزیده و اگر معتقد  می معتقد باشد که آن چیز برکت

شود در این صورت مرتکب   می لمس کردن آن سبب حصول برکت از طرف خدا

 ی افتادن بدام شرک است.  عملی شده که وسیله

دادند مانند: تبرک جستن به موی   می انجام اما آنچه اصحاب نسبت به پیامبر 

 گفته شد  –شد   می ، آب دهن و آنچه از جسمش جداپیامبر 
ً
 –همانطور که قبال

، به در حال حیات و وجودش بین آنها است. چون اصحاب  مختص پیامبر 

در آنجا نماز خوانده یا نشسته بود پس از وفاتش،  خانه، قبر و اماکنی که پیامبر 

 جستند.  نمی تبرک

 به همین ترتیب تبرک به مقامات اولیاء به طریق اولی، جایز نیست. 

به اشخاص صالحی مانند ابوبکر، عمر و سایر بزرگان صحابه در  اصحاب 

رفتند که نماز بخوانند  نمی جستند، و به غار حرا  نمی حیات و بعد از مرگ آنان تبرک

رفتند که نماز  نمی یا دعا کنند. به کوه طور [جایی که خدا با موسی صحبت کرد]

شد آنجا محل اقامت پیامبران   می بخوانند و دعا کنند، یا به کوههایی نرفتند که گفته
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رفتند که محل اجتماع مردم باشد و روی اثر و  نمی یا افراد دیگری است، یا به جایی

 عالمتی از پیامبران زیارتگاه و ساختمان نساختند. کسی از سلف مکانی را که پیامبر 

 خواند، نبوسیده و به آن سالم نکرده است.   می در مکه و سایر جاهها نماز

مشروع قرار نداده جایی را که قدم گذاشته یا نماز خوانده،  پس وقتی پیامبر 

لمس کنند و ببوسند، پس بوسیدن و لمس محل خواب و نماز کسان دیگر به طریق 

که بوسیدن و لمس کردن این  اند اولی جایز نیست، علماء از بدیهیات اسالم فهمیده

 .١نیست چیزها از شریعت پیامبر 

 

 

 بدعت در مسایل عبادي و تقرب به خدا -3
، بسیار زیادند. اصل در اند یی که در عبادات در این زمان بوجود آمدهها  بدعت

توان از خود چیزی را در عبادت کم یا زیاد کرد، و  عبادات توقیف است. یعنی: نمی

َمْن « فرموده: آنچه خود ساخته در عبادات وارد شود، بدعت است چون پیامبر 
ْمرنَا َ�ُهَو رَدٌّ َعمِ 

َ
ز امر هر کس عملی انجام دهد که ا«. ٢»َل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

 . »[دین] ما نباشد، مردود است

شوند که هیچ گونه دلیلی بر   می اعمال زیادی امروزه به اسم عبادت انجام

 مشروعیت آنها نیست، برخی از آنها عبارتند از: 

                                           
 ) تحقیق د. ناصر العقل. ۸۰۲-۲/۷۹۵راط المستقیم (اقتضاء الص -١

 مسلم.  -٢
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نیت کردم فالن و فالن «این صورت که بگوید:  نیت نماز با صدای بلند، به -أ 

چنین  ، این بدعت است، چون ثابت نشده که پیامبر »نماز را برای خدا ادا کنم

 فرماید:   می گفته باشد. خداوند

ُ�َعّلُِمونَ  قُۡل ﴿
َ
َ ٱ � ُ ٱوَ  بِِدينُِ�مۡ  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَما تِ َ�

 ٱ
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ�  .]۱۶الحجرات: [ ﴾١٦ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

گاه«  کنید، و خداوند آنچه در آسمانها و زمین است را می بگو: ایا خدا را از دینتان آ

گاه است  می  . »داند و خدا به هر چیزی آ

 محل نیت، قلب است، و نیت عملی است قلبی نه زبانی. 

جمعی چون ذکر شرعی بعد از نماز  خواندن اذکار بعد از نماز به طور دسته -ب

به این صورت است که هر کس، ذکر و تسبیحاتی که از حدیث صحیح ثابت است، 

 را به تنهایی بخواند. 

ی فاتحه را بخوانند و سپس دعا  در مراسم عزاداری از افراد بخواهند که سوره -ج

 ان ببخشند. کنند و ثواب آن را به مردگ

غذا و اجاره کردن قاریان قرآن  هبرپایی مجلس عزاداری برای مردگان و تهی -د

 هرساند. هم می کنند این کارها در عزاداری مشروع است و به مرده نفع می مردم گمان

موارد ذکر شده بدعت است و هیچ اصلی در دین ندارد و قید و بندهایی است که 

 زل نکرده است. آن نا هخدا هیچ دلیلی دربار

ی دینی مانند: مراسم اسراء و معراج، هجرت ها جشن گرفتن به مناسبت - ه

 . که هیچ اصل و اساسی در شریعت ندارند. پیامبر 

شود، مانند:   می های که به صورت مخصوص در ماه رجب انجام عبادت -و

ن. عمره رجبیه، عبادات خاص در آن، نماز خواندن و به صورت خاص روزه گرفت
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حقیقت این است که این ماه با ماههای دیگر هیچ فرقی در انجام عبادات، عمره، 

 روزه، نماز، ذبح و غیره ندارد. 

. چون با اذکار اند  اکثر أذکار صوفیها بدعت است و بعدها به دین افزوده شده -ز

 مشروع، هم در نوع، هم در شکل و هم در وقت ادای آن منافات دارند. 

داری و روز آن به روزه گرفتن. زیرا از  شعبان به زنده  هاختصاص شب نیم -ح

 ی شعبان ثابت نشده است.  حدیث صحیحی در فضیلت نیمه پیامبر 

ساختن بارگاه و زیارتگاه بر قبرها و تبدیل آنها به مسجد و محل عبادت  –ط 

بور توسط برای تبرک جستن و توسل به مردگان و سایر اهداف شرکی. و زیارت ق

سازند و   می قبور و کسانی که بر قبرها مسجد هکنند  زنان زیارت زنان، چون پیامبر 

 دهند را لعنت کرده است.  روشنایی و المپ قرار می

                     





 

 

 

 

 

 خاتمه

یی بر ها برای رسیدن به کفر و افزودهای  وسیله ها  بدعتگوییم:  در پایان می

. بدعت از گناه کبیره بدتر است. اند  که خدا و رسول آنها را مشروع قرار نداده اند دین

کند تا از گناهان کبیره. چون گناهکار، گناه  می بدعت رضایت شیطان را بیشتر فراهم

کند ولی مبتدع   می سپس از آن توبه داند گناه است می دهد در حالی که  می را انجام

تواند   می دهد و معتقد است که این کار او از دین است و با آن  می بدعت را انجام

را از بین برده و  ها  سنت ها کند. بدعت نمی خود را به خدا نزدیک کند. لذا از آن توبه

سان را از دهند. بدعت ان  می اهل سنت و سنت را در انظار پیروان خود زشت جلوه

خدا دور کرده و موجب غضب و عذاب خداوند متعال و سبب سیاهی و تباهی 

 گردد.  می ها قلب

 شودچگونه رفتار  بدعتبا اهل 
رفت و آمد با مبتدعین و نشست و برخاست با آنان حرام است، مگر اینکه کسی 

بخواهد او را نصیحت کرده و از بدعت منع کند. چون همنشینی با اهل بدعت، 

تری به دنبال دارد. و در صورتی که نتوانیم آنها را از انجام بدعت منع کنیم  خطر بزرگ

گاه نماییم، و در غیر این صورت بر  واجب است از آنان و شری که دارند، مردم را آ

علما و حاکمان مسلمان واجب است که جلوی بدعتها را بگیرند و دست مبتدعین را 

بین ببرند. چون خطرشان برای اسالم بسیار زیاد است.  کوتاه نمایند و شر آنان را از
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های کفر، اهل بدعت را برای رواج  در پایان الزم است بدانید که دولت

های گوناگون یاری   کنند و آنان را در این راه به شیوه  هایشان تشویق می  بدعت

 هکردن چهردار   ای مناسب برای نابودی و خدشه  دهند، چون ترویج بدعت، برنامه  می

 اسالم است. 

نسال اهللا عزوجل أن ينرص دينه ويعىل كلمته وخيذل أعداءه. وصىل اهللا 

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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