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ijk  
  

  مقدمه
علماي توحيد، اتفاق نظر دارند كه تاكنون كتابي در موضـوع توحيـد، ماننـد    

اين كتـاب، كتـاب دعـوت اسـت؛ دعـوت      . نوشته نشده است» التوحيد«كتاب 
 د عبـادت و توحيـد اسـما و صـفات را    ، اقسـام توحيـ  :شيخ . بسوي توحيد

بصورت اختصار در اين كتاب و همچنين شرك اكبر و اَشكال آنرا و اسباب هر 
مچنين راههاي پاسداري و حمايت از توحيـد نيـز   ه. يك از آنها را نوشته است

  .اند را هم بيان كرده
از اينرو الزم است كه شما بعنوان يك مسلمان موحد، بدان تـوجهي شـايان،   

زيرا هر كجا كه باشيد از آن . حد خواندن و حفظ كردن مطالبش داشته باشيد در
  .نياز نخواهيد بود بي

يعنــي @@אאA@:گوينــد مــي. يگانــه قــراردادن چيــزي: توحيــد
  .مسلمانان، اهللا را معبود يگانه قرار دادند

  :گويد بر سه قسم است توحيدي كه كتاب خدا از آن سخن مي
  .د ربوبيتـ توحي1
  .ـ توحيد الوهيت2
  .ـ توحيد اسما و صفات3

و افعال خـدا بسـيار زيـاد    . يعني يگانه دانستن اهللا، در افعال: توحيد ربوبيت
رانـدن،   ميتوان به خلقت، روزي دادن و زنده كردن و  باشند كه از جمله مي مي

  .ي كامل است ي اينها يگانه اشاره كرد كه اهللا عزوجل، در همه
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باشـند يعنـي    يألَـه مـي  ، الوهيه يا الهيه، هر دو مصدر فعـل أَلَـه  : لوهيتتوحيد ا
  .ي فعل بنده است پرستيدن همراه محبت و تعظيم كه مربوط به توحيد اهللا، بوسيله

يعني بنده معتقد باشد كـه اهللا، در اسـماء و صـفات    : توحيد اسماء و صفات
  .خويش يگانه است و نظير و همتايي ندارد

گانة توحيد را، شيخ در اين كتاب ذكر نموده است و سـخن   سههمين اقسام 
را بقدر نياز در مورد توحيد الوهيت و عبوديت ـ كه كمتر در اين مـورد كتـاب    

  . نوشته شده است ـ به درازا كشيده است
را بيان كـرده و همچنـين ضـد     …اقسام آن يعني توكل و ترس و محبت و 

شرك يعني انباز و . يل بيان نموده استتوحيد الوهيت را كه شرك باشد به تفص
اما در اين كتـاب  . شريك گرفتن با اهللا، در ربوبيت يا عبادت يا اسماء و صفات

  .بيشتر از شرك در عبادت و توحيد اهللا، سخن به ميان آمده است
يابيم كه شرك، از يك نگاه بـر   بايد گفت كه در پرتو آيات و احاديث در مي

شرك اصغر و در تقسيمي ديگر، نوع سومي نيز بـر   شرك اكبر و: دو قسم است
  .گويند آن افزوده شده است كه آنرا شرك خفي مي

اي از عبـادات   عبارت است از پرستش غيراهللا يا انجام دادن پـاره  :شرك اكبر
براي غيراهللا و يا قرار دادن شريك در عبادت اهللا و اين نوع شرك، انسـان را از  

  .سازد دايرة اسالم، خارج مي
آنست كه شارع آنرا شرك ناميده است ولي بحدي نيست كه با : شرك اصغر

  .شرك اكبر برابري بكند
  .مثال شرك اكبر آشكار، مانند پرستش بتها، قبرها و مردگان

يا توكل كنندگان بر پيران يا مردگان يا ، مانند شرك منافقين، پنهانشرك اكبر 
  .چيزهاي ديگر

ي شفا و نخ و سوگند خوردن به  تر و مهرهو شرك اصغر مانند پوشيدن انگش



 

١١

 

א 11  

  .غير اهللا
  .و شرك خفي مانند ريا و تظاهر و غيره
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  توحيد: )1(باب 
ــوده اســت  ــالي فرم ــارك و تع  .c  d e f g h  i z } :اهللا تب

  .]56: ذاريات[
جز براى اينكه عبـادتم  ) و پيامبران را برنگزيدم(من جن و انس را نيافريدم «

  .)1(»)تكامل يابند و به من نزديك شوندو از اين راه (كنند 
 d e f g h i j k l  m } :همچنــين فرمــوده اســت

nz .]خـداى يكتـا را   : ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه« .]36: نحلال
  .)2(»!و از طاغوت اجتناب كنيد ؛بپرستيد

_____________________________  

جن : يعني c  d e f g h  i z }ارشاد خداوند است كه  )1(
ايـن آيـه   . ام نيافريـده  تش نماينـد،  و انس را براي هيچ هدفي جز اينكه مرا پرس

انـد كـه    زيرا گذشتگان نيك امت، آنرا چنـين تفسـير كـرده   . بيانگر توحيد است
يـابيم   بنابراين در مـي . »تا مرا به وحدانيت بشناسند» «ليوحدون«يعني » ليعبدون«

  . كه هدف بعثت پيامبران نيز توحيد عبادت بوده است
م شدن همـراه بـا محبـت و اطاعـت،     يعني خضوع و فروتني و تسلي: عبادت

يعني پيروي از دستورات و ممنوعات بـر اسـاس   . شود همان عبادت شرعي مي
  .محبت و ترس و اميد

ي  عبـادت اسـمي اسـت در برگيرنـده    «: فرمايـد  شيخ االسالم ابـن تيميـه مـي   
  .»پسندد ي گفتار و كردار ظاهري و باطني كه اهللا دوست دارد و مي مجموعه

دارد به اينكه لزوماً بايد هر گونه عبادت فقط براي اهللا، انجـام  پس آيه داللت 
 .بشود و نه براي كسي ديگر

  .d e f g h i j k l  m nz }: آيه )2(
= 
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. g h i j k l   m n z }: فرمايــد اي ديگــر مــي و در آيــه
  .]23: إسراء[

  .)1(»و به پدر و مادر نيكى كنيد! جز او را نپرستيد: ارت فرمان دادهو پروردگ«
  » ª ¨© § ¦ ¥ ¤ £   ¢ } :همچنين خداوند فرموده است

¬    ®z  ]بياييد آنچه را پروردگارتان بر شـما حـرام كـرده    : بگو« .]151: انعام
  .)2(»اينكه چيزى را شريك خدا قرار ندهيد: است برايتان بخوانم

     =
_____________________________ 

و در آن تصريح شده كه پيامبران . رساند اين آيه معني توحيد و عبادت را مي
جتنبـوا  اــ  2، )اهللا را بپرسـتيد (عبـدوا اهللا  اــ  1: اند با اين دو جمله فرستاده شده

. كه معني توحيد هم همـين اسـت  ) از پرستش طاغوت پرهيز نمائيد(الطاغوت 
ي طـاغوت از   كلمـه . ي دوم نفي شرك است ي اول اثبات توحيد و جمله جمله

 . طغيان است يعني تجاوز كردن از حد

  .g h i j k l   m n z } :فرمايد اي ديگر مي در آيه )1(
توصيه نموده است كه عبادت را فقط براي او  يعني پروردگارت دستور داد و

پس آيه، در واقـع  . است» ال إله إال اهللا«و اين بعينه همان معني . اختصاص دهيد
توحيد يعني عبادت را مختص اهللا قرار دادن يا به عبارتي توحيد يعني : گويد مي

 .»ال إله إال اهللا«تحقق بخشيدن به 

)2( { ¢   £ z .اكم«ي  مهدر معني اين آيه، كلنهفته است يعني، اهللا به » وص
و ايـن  . ست كه چيزي را با او شريك نسـازيد ا دادهشما توصيه نموده و دستور 

 .كند آيه نيز مانند آيات سابق، توحيد را تاكيد مي
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  .]36 :نساء[. g h i j k lz } :فرمايد اي ديگر مي و در آيه
  .)1(»چيز را همتاى او قرار ندهيد و هيچ! و خدا را بپرستيد«

א@ص@א« :ندك ميروايت  ابن مسعود 
W { ¢   £ ¤ ¥ ¦ § ̈ z .W@

{j k l m on p q r  z  ]153-151 :أنعام[.  

..  ست برايتـان بخـوانم  ا  كردهبياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام : بگو«
و (هـاى پراكنـده    و از راه! ايـن راه مسـتقيم مـن اسـت، از آن پيـروى كنيـد      تا 

  .)2(»پيروى نكنيد) انحرافى
@صאA :گويد روايت است كه مي از معاذ بن جبل 

W،،אא؟אא
W،אWאאא

_____________________________  

سازد؛  هر گونه شرك را ممنوع مي. g h i j k lz }و آيه  )1(
ي، پيـامبري را شـريك   كند كه شرك اكبر باشد يا شرك اصـغر و خفـ   فرق نمي

زيـرا آيـه   . سازند يا فرشته، انسان صالح، جن، سنگ، درخت و چيز ديگـري را 
 .شود ي اشياء و موجودات را شامل مي عام است و همه

نوشت و بر  وصيت مي ص يعني اگر رسول اهللا: گويد مي ابن مسعود  )2(
عـام را كـه   ي ان زد تا پس از وفاتش خوانده شود، ايـن آيـات سـوره    آن مهر مي

و ايـن فرمـايش ابـن     .z ¤ £   ¢ } :نوشـت  گانه است مي شامل وصاياي ده
رسـاند كـه    اهميت واال و عظيم الشأن اين آيـه در دل ايشـان را مـي    مسعود 

ترين و در  اولين مورد آن، نهي از شرك است و اين بيانگر آنست كه شرك مهم
 .داشتست كه بايد به آن توجه اي ا عين حال نخستين مسئله
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אא،Wא
؟אאWא@K@ @

اي   :سوار بر مركب ايشـان بـودم كـه فرمـود     ، صرسول اهللا من پشت سر «

اهللا و : داني حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خـدا چيسـت؟ گفـتم    مي! معاذ
حق خدا بر بندگان اينست كه او را بپرستند و بـا  : فرمود. دانند رسولش بهتر مي

دگان، بر خدا اينست كه عذاب ندهد كسي او چيزي را شريك نسازند و حق بن
  .»را كه با او چيزي را شريك نگرفته است

زيرا بر . خير: اي رسول خدا، آيا مردم را به اين، بشارت ندهم؟ فرمود: گفتم
  .)1(وارد شده است »صحيحين«اين دو حديث در . كنند همين اكتفا مي

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

_____________________________  
حـق  «: فرمـود  صرسـول اهللا  و پس از آن، حديث معاذ بيـان شـد كـه     )1(

  .»خداوند، بر بندگان اينست كه او را بپرستند و با او چيزي را شريك نسازند
باشد كه كتاب خدا و سنت پيامبر، بدان  و اين حق واجب اهللا بر بندگانش مي

شدند، و هـيچ فرضـي    تصريح دارد و حتي ساير پيامبران بخاطر بيان آن، بسيج
  .باالتر از آن قرار ندارد

و حق بندگان بر اهللا اينست كـه عـذاب ندهـد    «: ي حديث، فرمود و در ادامه
و ايـن باتفـاق علمـا، حقـي اسـت كـه       . »كسي را كه با او شريك نگرفته است

چنانكه ايشان طبق حكمت خـويش هـر   . ستا كردهخداوند بر خويشتن واجب 
سـازند، همـانطور كـه در     ر خود، واجب يـا حـرام مـي   گاه بخواهند چيزي را ب

يعني من ظلـم كـردن    @@אA: فرمايد حديث قدسي مي
 .ام را بر خود حرام كرده
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  .و انس ي خلقت جن فلسفه ـ 1
  .شود ـ هدف از عبادت، توحيد است زيرا همين مسأله مورد نزاع و درگيري مي2
سـت چنانكـه   ا كـرده ـ اگر كسي كامالً پايبند توحيد نباشد، اهللا را عبـادت ن 3
  .اينرا تصريح نموده است .]5و3:كافرون[  J K    L M N O z }: ي آيه

  .فلسفه و حكمت ارسال پيامبران ـ 4
  .ي ملتها، پيامبري فرستاده شده است هـ به سوي هم5
  .ـ دين تمامي انبيا، يكي بوده است6
ي مهم اينكه عبادت و توحيد واقعي بدون كفر ورزيدن به طاغوت  ـ مساله7

  Ü Ý Þ ß à á }: ي چنانكــه در آيــه. شــود متحقــق نمــي
â ã ä z  .]256 :بقرهال[.  

  .همين مطلب بيان شده است
كس و هر چيزي كه غير از اهللا، مورد پرستش  ـ طاغوت عام است يعني هر8

  .واقع بشود
كه  نزد گذشتگان نيك) 153تا  151(ي سوره انعام  ي سه آيه ـ اهميت ويژه9

ي شـرك كـه    مسـاله   ي خيلي مهم از جملـه  ي ده مساله اين سه آيه در برگيرنده
  .باشند نخستين آنهاست، مي

. ه مساله مطرح شـده اسـت  ي اسراء كه در آنها هيجد ـ آيات محكم سوره10
 a b ` _ ~ { | } :سرآغاز با مساله شرك شده چنانكه فرمـوده اسـت  

c d e  z .]هرگز معبود ديگرى را بـا خـدا قـرار مـده، كـه      « .]22:اسراء
  .»يار و ياور خواهى نشست نكوهيده و بى

 I J K L M    N O P Q R S } :و در پايان مجدداً فرمـوده اسـت  
T z  ]39:اسراء[.  
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شـوى، در حـالى    و هرگز معبودى با خدا قرار مده، كه در جهنم افكنده مـى «
  .»خواهى بود) درگاه خدا(كه سرزنش شده، و رانده 

سـازد و   و بعد از آن، خداوند ما را به اهميت مسائل مطرح شده متوجـه مـي  

 .]39:اسراء[ .A B  C D E F G z } :فرمايد مي
  .»ردگارت به تو وحى فرستاده، از حكمتهايى است كه پرو)احكام(اين «

ي حقوق دهگانه اسـت بـا    ي سوره نساء كه معروف به آيه ـ همچنين آيه11
  .g h i j k lz } :شود آغاز مي  اين قول خداوند

  »چيز را همتاى او قرار ندهيد و هيچ! و خدا را بپرستيد«
  .، هنگام وفاتشص ـ آگاهي از وصيت رسول اهللا12
  .بندگانشـ شناخت حق اهللا، بر 13
  .گامي كه حقش را ادا كردندـ شناخت حق بندگان بر اهللا هن14
  .ـ بيشتر اصحاب پيامبر از اين مساله اطالع نداشتند15
  .ـ جواز كتمان علم بخاطر مصلحتهائي16
  .گرداند ـ استحباب بشارت مسلمان به آنچه كه خوشحالش مي17
تماد نمايند و دسـت از  ي اهللا، اع ـ ترس از اينكه مردم به رحمتهاي واسعه18

  .عمل بردارند
  .واهللا اعلم: ـ هر گاه كسي جواب سوالي را ندانست، بگويد19
  .ـ جواز اختصاص دادن برخي افراد براي ياد دادن مطلبي و علمي20
شدند و پشت سـر خـود نيـز     ، كه سوار بر االغ ميـ تواضع رسول اهللا 21

  .كردند كسي را سوار مي
  .سي پشت سر خود بر حيوانيـ جواز سوار كردن ك22
  .ـ منزلت معاذ بن جبل23
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  .ي توحيد ـ اهميت واالي مساله24
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  .گرداند فضيلت توحيد و اينكه ساير گناهان را نابود مي: )2(باب 
  

 A B C D E   F G H I    J K }: فرمايـد  مي  اهللا

L z  ]رك و آنها كه ايمان آوردند، و ايمان خـود را بـا شـ   ) آرى،(« .]82: انعام
  .)1(»!يافتگانند و آنها هدايت ؛ستم نيالودند، ايمنى تنها از آن آنهاست

A: فرمود صاز عباده بن صامت روايت است كه رسول اهللا 
אאא

،א؛אא
אא@FKEKكسي كه گواهي دهـد  : ترجمه

 صمحمـد   به اينكه هيچ معبودي بجز اهللا نيست، و خداوند شـريكي نـدارد و  
ي اهللا و روح اوست كه بـه   ي اوست و عيسي نيز بنده و فرستاده بنده و فرستاده

_____________________________  
هر چند بنـده در محقـق كـردن توحيـد     . شود ي گناهان مي توحيد، كفاره )1(

. گـردد  هم مـي ي ورود به بهشت فـرا  پيشروي بكند به همان مقدار برايش زمينه
ي انعام، به اين مسـاله   ي سوره كند كه چه مقدار عمل دارد چنانكه آيه فرق نمي

    A B C D E   F G H I    J K L z }: صراحت دارد
چنانكه در بخاري و مسلم روايتي نقـل  . و مراد از ظلم در اينجا، شرك است

، مگـر   ول اهللايـا رسـ  : شده است كه اصحاب پيامبر از اين آيه ترسيدند و گفتند
آن ظلمـي كـه شـما    : فرمود صشود كه كسي ظلم نكرده باشد؟ رسول اهللا  مي
ايـد كـه    گوئيد نيست، بلكه مراد از ظلم در اينجا شرك اسـت مگـر نشـنيده    مي
  .]13: لقمان[  a b   c d e z } :گفت) لقمان(ي صالح خدا  بنده
 .»بزرگ است يارهمانا شرك ظلمي بس«
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مريم القا فرموده و گواهي دهد كه بهشت و دوزخ حق اسـت و حقيقـت دارد،   
  .)1(وارد بهشت خواهد كرد  اي را با هر عملي كه دارد، خداوند چنين بنده 

D@@óÜÇ@flâŞŠy@a@ČæhÏ: مده استا كردهو در حديثي ديگر كه عتبان آنرا روايت 
flÞbÓ@åflß@‰bČäÛaZ@üg@éÛg@ü@a@éuë@ÙÛˆi@ïÌnjí@[aCI@NáÜßë@ð‰b¢HN  

را فقـط بـراي رضـاي    D@üg@éÛg@ü@a@Cخداوند، آتش دوزخ را براي كسيكه 
  .)2(ستا كردهخدا گفته باشد حرام 

_____________________________  

 A B C D } :ين حديث، گويا آيه چنـين اسـت  پس با توجه به ا )1(

E   F G H I    J K L z  ]82: أنعام[.  
يعني پاداش كسيكه توحيد را پذيرفت و به آن ايمان آورد و آنرا با شـرك در  

آغشـته بـه    و هر چند توحيدش را . نياميخت، امنيت كامل و هدايت كامل است
  .فاصله خواهد گرفت ظلم و شرك بكند به همان مقدار از امنيت و هدايت

علـي مـا كـان مـن     «: خوانديم كه فرمود و آنچه در حديث معاذ بن جبل 
هر چند در عمل كوتاهي داشته و يا گناهاني مرتكب شده باشـد،  : يعني. »العمل

يابد، فضل و بركت توحيد است كه شامل حال موحدان  باز هم به بهشت راه مي
 .شود واقعي مي

ايست كه اگر كسي آنرا فقط براي خشـنود سـاختن    ي توحيد، كلمه كلمه )2(
اش وفا خواهد  اهللا، بر زبان بياورد و شرايط آنرا رعايت كند خداوند نيز به وعده

حقا كـه ايـن بخشـش    . كرد و آتش دوزخ را بر آن شخص، حرام خواهد نمود
  .بس بزرگي است

پرهيـز   و اما اگر كسي توحيد را پذيرفت ولي در كنار آن از گناهان و معاصي
نكرد و بدون توبه، از دنيا رفت، سرنوشت چنين شخصي بدست خدا است چه 
= 
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AW :فرمود صروايت شده كه رسول اهللا  و از ابوسعيد خدري 
،WWא@K

W،א،Wאאא

אא،א
א@FKאEK  

، به من چيزي بيـاموز كـه تـو را بـا آن يـاد كـنم و       !پروردگارا: موسي گفت
ي  پروردگـارا، اينـرا همـه   : موسـي گفـت   @KאA: بگـو : فرمود. بخوانم

اي موسي، اگر آسمانهاي هفتگانه با تمام موجـودات  : فرمود. گويند بندگانت مي
را در يك  אي ميزان، و  و زمينهاي هفتگانه در يك كفه) خودمبجز (

  .ي آنها غالب خواهد شد ي ديگر قرار دهند، بر همه كفه
از رسـول اهللا  : گويد در ترمذي آمده است كه مي همچنين روايتي از انس 

אאאWאA :شــنيدم كــه فرمــود ص
،א@FKEK  

اي فرزند آدم، اگر تو، با گناهي به فراخناي زمين، نزد : خداوند فرموده است
باشي، مـن بـه همـان مقـدار بـا       كسى را شريك من قرار ندادهمن بيايي ولي با 

  .)1(آيم مغفرت و بخشش به استقبالت مي

     =
_____________________________ 

بخواهد او را عذاب دهد و مجازات نمايد و سرانجام وارد بهشـت سـازد، چـه    
 .بخواهد قلم عفو بر گناهانش بكشد و از همان ابتدا وارد بهشتش نمايد

ود داللت آمده ب ؛اما حديث أبوسعيد خدري كه در آن جريان موسي  )1(
اگر فرضاً گناهان كسـي بـه سـنگيني زمـين و آسـمان و سـاير       : به اين دارد كه

موجودات و پري اينها بوده اما آن شخص ال إله إال اهللا را با خود داشـته باشـد،   
= 
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  :چه در اين باب بيان شدخالصه آن
  
  .ـ فضل و بخشش بيكران اهللا1
  .ـ پاداش بزرگ توحيد نزد اهللا2
  .شود ي گناهان مي ـ توحيد كفاره3
  .ي انعام ي سوره ـ تفسير ظلم در آيه4
  .اند ـ پنج موردي كه در حديث عباده ذكر شده بودند، قابل دقت و تأمل5
را در  @אA نـي ـ با توجه به حديث عبـاده و حـديث عتبـان، مع   6
  .بريم يابيم و همچنين به اشتباه و موقف فريب خوردگان پي مي مي

  .شرطي دارد و آن خشنود ساختن پروردگار است אـ 7
  .به آنها آموخته شود א،ـ حتي پيامبران نياز داشتند كه فضيلت 8
تر است ولي با اين حال ميـزان   سنگين ي موجودات از همه אـ 9

  .خوانند سنگين نخواهد بود بعضي از كساني كه آنرا مي
  .باشند ـ زمينها نيز مانند آسمانها، هفت عدد مي10

     =
_____________________________ 

چنانكـه  . ي آن وزنهاي سـنگين گناهـان، غالـب خواهـد شـد      اين كلمه بر همه
  .كند همين داللت مي نيز به حديث بطاقه و همچنين حديث فوق انس 

شود كه اين كلمه در دل  البته نبايد از ياد برد كه اين فضيلت شامل كسي مي
او تقويت شده باشد به طوري كه آنرا مخلصانه بر زبان بياورد و قلبش آنرا 

معتقد باشد و كند  ميچه كه داللت و به آن، تصديق نموده و با آن روشن باشد
چنين باشد آنگاه چنين نور و چنين توحيد و  اگر واقعاً .دوست داشته باشد

 .ايماني با هر گناه و معصيتي كه مواجه شود آنرا از بين خواهد برد
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  .ـ آنها نيز خالقي دارند11
  .ي اشعريها ـ اثبات معني حقيقي صفات اهللا، برخالف عقيده12

א: بان كـه فرمـود  ـ با توجه به حديث انس و اين بخش حديث عت13
אW،אאيابيم كه فقط  در مي

  .ستا كردهاقرار با زبان كافي نيست تا عمال شرك را ترك ن
باشـند،   بندگان اهللا و پيامبران او مـي  إـ اين مساله كه عيسي و محمد 14

  .قابل دقت و تفكر است
ي كن كـه   كلمه(اي دارد كه عبارت است از كلمة اهللا  ت ويژهـ عيسي صف15

  ).باعث وجود او شد
  .ـ يكي از صفات عيسي، روح اهللا است16
  .ـ فضيلت ايمان به وجود بهشت و دوزخ17
با هر عملي كه داشـته باشـد وارد    אي  ـ معرفت اينكه گوينده18

  .بهشت خواهد شد
  .و كفه داردـ شناخت اينكه ميزان، د19
  .بعنوان صفت اهللا »وجه«ـ ذكر 20
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  .موحد واقعي بدون حساب وارد بهشت خواهد شد: )3(باب 
ــي اهللا ــد مـ . U V   W        X Y Z [ \ ] ^ _  ` z } :فرمايـ

خالى از هر گونـه   ؛امتى بود مطيع فرمان خدا) به تنهايى(ابراهيم « .]120: نحل[
  .)1(»و از مشركان نبود ؛انحراف

_____________________________  
اين بحث از بيان فضـيلت توحيـد اهميـت بيشـتري دارد زيـرا فضـيلت        )1(

شد ولي اين بحث خصوصيت اين امت را بيان  ي موحدان مي توحيد شامل همه
  . شود ي نزد آنان يافت ميكند كه توحيد بصورت واقع مي

اين . U V   W        X Y Z [ \ ] ^ _  ` z } :فرمايد خداوند مي
زيـرا  . كامالً پيرو توحيد حقيقي بود ؛آيه بيانگر اين مطلب است كه ابراهيم 

  : ستا كردهخداوند ابراهيم را با اين صفات ياد 
تمام خوبيهـا   يعني امام و پيشوايي كه تمام صفات كمال بشري و. X z }ـ 1

  .در وجود او بود و همين است معني تحقق بخشيدن به توحيد
يعني كسيكه لزوماً مطيع و فرمانبردار بوده كه اين هم از اقسام . Y Z z }ـ 2

  .توحيد است
از راه مشركان و از هر گونه تمايـل بـه آنـان دور و مبـرا     : يعني. z ] }ـ 3

بدعت و معصيت بدون توبه و  راه مشركان عبارت است از شرك و. بوده است
  .استغفار

و از تمام انواع . يعني از جملة مشركان نبود . z ̀  _ ̂ [ \ }ـ 4
 .شرك بدور بوده است
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  .]59:مؤمنون[  Ú Û Ü Ý Þ ß  z } :همچنين فرموده است
  .)1(»ورزند و آنها كه به پروردگارشان شرك نمى«

من نزد سعيد بن جبير بودم : از حصين بن عبدالرحمن روايت است كه گفت
اي را كه ديشب سقوط كرد ديده اسـت؟   چه كسي از شما، پاره ستاره: كه گفت

اي زهـرآگين بـه    ن در حال اداي نماز نبودم بلكه حشرهالبته م. ام من ديده: گفتم
  .رقيه خواندم: آنگاه چه كردي؟ گفتم: گفت. من نيش زده بود

. بخاطر حديثي كـه از شـعبي شـنيده بـودم    : چرا رقيه خواندي؟ گفتم: گفت
: كـرد كـه گفتـه اسـت     او از بريده بن حصيب نقل مي: چه حديثي؟ گفتم: گفت

ر در دو مـورد، در چشـم زخـم و در گزيـدن     رقيه خوانـدن جـايز نيسـت مگـ    
_____________________________  

نفـي هـر     Ú Û Ü Ý Þ ß  z } :فرمايـد  اما قول خداوند كه مي )1(
يعنـي  . زيرا ادات نفي بر فعل مضارع به معني نفي عـام اسـت   .نوع شرك است

شوند نه شرك اكبـر و نـه شـرك اصـغر و نـه       مرتكب نمي هيچ گونه شركي را
پس اآلن نتيجـه  ، موحد واقعي است آورد ميكسي كه شرك ن. اي را شرك خفي

 پـس ايـن شـخص از   ، مي گيريم كسي كه از همة انواع شرك كامالٌ بدور باشد
  . مگر بخاطر توحيدش، ماند ميشرك بدور ن
مقدم كرد بخاطر اينكه از لـوازم  را   Ü z }ي  در اينجا كلمه: گويند علما مي

و اين از صـفات كسـاني اسـت كـه توحيـد را تحقـق       . ربوبيت، عبوديت است
و از لوازم توحيد اين است كه موحد، هوا و هوس خـويش را نيـز   . اند بخشيده

مرتكـب  بـدعت و    زيرا با پيروي از هوا و هوس است كه انسان. شريك نسازد
في كرديم، گويا تمام انواع آنرا كه بدعت پس وقتي شرك را ن. گردد معصيت مي

 .و معصيت نيز از آنهاست، نفي كرديم و همين است تحقق واقعي توحيد
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كار خوبي است كه انسان چيزي را كه شنيده است، بدون : سعيد گفت. حشرات
 صولي ما روايتي از ابن عبـاس داريـم كـه رسـول اهللا     . كم و كاست بيان كند

א،אאאA: فرمــوده اســت
אא،א،א

א،אא،W
אא،

אWאאא
א،Wאאא

א،אKאא
Wא،،،

،אא،
،אא،

@FKEF١EK  
_____________________________  

در حديث فوق، صفات كساني كه روز قيامت بـدون حسـاب و عـذاب     )1(
A: شوند چنين بيـان شـده   وارد بهشت مي

@كننـد  ميو نه داغ و نه فال بد  خوانند ميفسون يعني نه ا .
  .نمايند و بر اهللا توكل مي

A@  و نـه داغ و نـه فـال بـد      خواننـد  مـي يعني نه افسون
  .نمايند و بر اهللا توكل مي. كنند مي

كننـد و از آنهـا    البته اين بدان معني نيست كه اهل توحيد از اسباب پرهيز مي
اند كه كمال توحيد در اين اسـت كـه    چنانكه برخي پنداشته. ايندنم استفاده نمي

= 
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ديدم كـه بـا هـر يـك از انبيـا،       مي. امتها بر من عرضه شد) در شب معراج(«
گروهي از پيروانشان است و با بعضي يك نفر و دو نفر بود و بـا بعضـي هـيچ    

فكر كردم كـه امـت مـن    . آنگاه جمعيت انبوهي به من نشان داده شد. كس نبود
ديدم جمعيت  اين موسي است با قومش، دوباره نگاه كردم: به من گفتند. هستند

و همـراه آنـان هفتـاد    . باشـند  اينها امت تو مي: به من گفتند. انبوه ديگري است
اند كه بدون اينكه از آنها حسابي گرفته شود يـا عـذاب داده شـوند،     هزار چنين

اينرا گفت و برخاست و بـه خانـه تشـريف     ص پيامبر. شوند وارد بهشت، مي
اينهـا  : بعضـي گفتنـد  . روه پرداختنـد حاضران به اظهارنظر پيرامون ايـن گـ  . برد

شايد كسـاني باشـند كـه در    : گفت اي مي عده. خواهند بود ص اصحاب پيامبر
خالصه اينكه هر كس چيزي گفت، . اند اسالم متولد شده و اصالً شرك نورزيده

: آنگاه فرمود. دوباره تشريف آورد و از ماجرا باخبر شد صتا اينكه رسول اهللا 
كه با افسون خواندن و داغ و فال بد، سر و كار ندارند بلكـه   اينها كساني هستند

     =
_____________________________ 

 صزيـرا رسـول اهللا   . و اين پنداري است نادرست. انسان از اسباب دوري كند
داد كه از دوا  را نيز دستور مي نمود و ديگران خواند و از دوا استفاده مي يرقيه م

داد از داغ استفاده  و حتي ثابت است كه به يكي از صحابه دستور. استفاده كنند
خواند يا  ياما از آنجا كه عموماً مردم بجاي اعتماد بر اهللا به كسيكه رقيه م. بكند

كنند و يا معتقد به فال هستند كه اين خالف توكل بر اهللا  نمايد اعتماد مي داغ مي
و اما استفاده از دوا و اسباب امري اسـت مشـروع كـه گـاهي واجـب و      . است

: فرمـوده اسـت   ص چنانكـه رسـول اهللا  . شود ي مباح ميگاهي مستحب و گاه
A،אאאאאא@K )   بنـدگان خــدا، از دوا اسـتفاده كنيــد و

 ).هرگز از دواي حرام استفاده ننمائيد
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از اهللا   :عكاشه بـن محصـن برخاسـت و گفـت    . كنند بر پروردگارشان توكل مي
فـرد  . تـو از آنـاني  : فرمود صرسول اهللا . بخواه كه مرا از جمله آنان قرار دهد

 ص رسول اهللا. از اهللا بخواه كه مرا نيز از آنان بگرداند: ديگري بلند شد و گفت

  .»عكاشه، از تو سبقت گرفت: فرمود
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ـ بيان تفاوت درجات مردم در توحيد1
  .ـ معني توحيد حقيقي2
 . z  _ ^ [ \ } :ـ خداوند يكي از امتيازات ابراهيم را چنين بيان كـرد 3

  .يعني از مشركان نبود
 چيعني هـي   Ü Ý Þ ß  z }: كه ـ يكي از صفات اولياء اهللا اين است4

  .سازد كس را با پروردگارشان شريك نمي
  . و داغ ترك داده شود ـ از عالمات توحيد حقيقي اينست كه افسون5
  .ـ جامع تمام خصلتهاي نيك، توكل نام دارد6
توان به ايـن مقـام    ـ درك واقعي اصحاب پيامبر كه دانستند بدون عمل نمي7
  .رسيد
  .ي ابواب خير بودند تهـ اصحاب چقدر شيف8
  .ـ فضيلت اين امت بر ديگران هم از نظر كم و هم از نظر كيف9

  .ـ فضيلت پيروان موسي10
  .ساير امتها بر رسول اهللا عرضه گرديدند ـ11
  .شود ـ هر امتي جداگانه با پيامبرش حشر مي12
اند، هميشـه از ديگـران كمتـر     ـ كساني كه از پيامبران حرف شنوي داشته13
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  .اند هبود
ـ برخي از انبياء بخاطر اينكه كسي گوش به حرف آنها نبوده، تنها حشـر  14

  .شوند مي
  .ـ نه از كثرت تعداد، بايد مغرور شد و نه از قلت مأيوس گشت15
  .براي چشم زخم و گزيدگي ـ جواز رقيه خواندن16
كار خوبي كرده كسيكه «: ـ عمق فهم گذشتگان نيك آنجا كه سعيد فرمود17
شود كه ايـن دو حـديث    پس معلوم مي. »ستا كردهنچه را كه شنيده بيان فقط آ

  .با هم تعارضي ندارند
ـ گذشتگان نيك امت، هرگز كسـي را بـه آنچـه كـه نداشـت تعريـف و       18

  .كردند تمجيد نمي
يكـي از عالمتهـاي نبـوت    » تـو از آنـاني  «: فرمود صـ اينكه رسول اهللا 19

  .ايشان است
  .نـ منزلت عكاشه بن محص20
  .آميز ـ جواز استفاده از سخنان كنايه21
  . ص ـ اخالق نيكوي رسول اهللا22
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  .هراس از شرك: )4(باب 
  .]48: نساء[. r s t u  v w x   y z {  | } ~z } :فرمايد يم اهللا 

تـر از آن را بـراى هـر كـس      و پـايين ! بخشـد  شرك را نمى) هرگز(خداوند «
  IQHN»دبخش مى) بخواهد و شايسته بداند(

_____________________________  
نشيند كه همراه با ترس و هراس از  يتوحيد وقتي در دل صاحبان خود م )1(

قيناً انواع شك را شناسائي خواهد كـرد  و كسيكه از شرك بهراسد ي. شرك باشد
  .تا، دانسته در آنها نيفتد

يعنـي خداونـد    :خـوانيم  يسورة نساء م  r s t u  v w x   z } 48در آية 
بخشد و اين عدم بخشيدن عام است و انواع سه گانة شرك اكبر و  يشرك را نم

ه پـس هـيچ يـك از اينهـا بـدون توبـه بخشـيد       . شود ياصغر و خفي را شامل م
مگرنـه  . و اين بدان خاطر است كه شرك گناهي اسـت بـس بـزرگ   . شوند ينم

اينست كه اهللا خالق و روزي دهنده و بخشندة تمامي نعمتهـا و بزرگـوار اسـت    
كـه از او روي بـر تابـد و بـه سـوي      دهـد   ميپس چگونه انسان به خود اجازه 

  ! مخلوقي همچون خود متوجه شود؟
م، ابن تيميه، محمد بن عبد الوهـاب و اكثـر   تفسيري كه بيان شد، رأي ابن قي

  .علماي توحيد است
پس وقتي متوجه شديم كه شرك با سـاير انـواعش عملـي اسـت غيـر قابـل       

  .بخشش، طبيعي است كه بايد از آن بيمناك بود
= 
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 ] } :در كالم اهللا چنين نقـل شـده اسـت    ؛همچنين دعاي ابراهيم 
\  ] ̂ _ ̀ z  ]35: ابراهيم[.  
  .)1(»و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار«

،אאA :فرمـود  ص رسول اهللا
؟Wא@K  

: پرسـيدند . ترسم شرك اصغر است شما ميآنچه من بيش از هر چيز درباره «
  IRHN»ريا و تظاهر: شرك اصغر چيست؟ فرمودند

     =
_____________________________ 

همچنين ريا و سوگند خوردن به غير اهللا و استفاده از آويز و مهره و نخ شـفا  
باشـند،   ىغير، شرك و نهايتاً غير قابل بخشـش مـ   و نسبت دادن نعمتهاي اهللا به

 .پس الزم است كه از اينها هراس داشت و شديداً پرهيز نمود

بيـانگر حالـت موحـدان واقعـي       z ̀ _ ̂ [  \ ] }آية  )1(
و باز هم نگران هسـتند از  . ندا هاست؛ آنهائي كه در توحيد به درجة كمال رسيد

  .اينكه دچار شرك بشوند
يعني تصوير و مجسمة كساني كه مورد پرستش واقع . م استأصنام جمع صن

بتها گاهي در شكل انسان و گـاهي در شـكل حيـوان و يـا در شـكل      . شدند مي
  .شدند ساخته و پرستيده مي خورشيد و ماه و اشكال گوناگون

A@  خـواه در شـكل بتـي    . يعني هر چيزي كه بجز إله، پرستش كرده شـود
 .يباشد يا قبر و چيز ديگر

. و حديثي كه در متن كتاب بيان گرديـد، در مـورد ريـا و تظـاهر اسـت      )2(
بـيش از هـر گنـاهي ديگـر، از آن هـراس      : فرمايد مي ص گناهي كه رسول اهللا

بخــاطر اينكــه ســرانجام ناخوشــايندي دارد و آن عبــارت اســت از عــدم . دارم
= 
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A ص قال رسول اهللا: قال و عن ابن مسعود 
אאא@FKKE  

را  هر كس در حالي بميرد كه غير از اهللا كسـي ديگـر  : فرمود ص رسول اهللا

  IQHNخوانده، وارد دوزخ خواهد شد به فرياد مي

     =
_____________________________ 

از اينـرو  . دكننـ  كه متأسفانه مردم در اين مورد، كامالً سهل انگاري مـي . بخشش
  .نسبت به اين نوع شرك، آنهمه خوف و هراس داشت ص رسول اهللا

  : ريا و تظاهر، بر دو قسم است
ـ تظاهر منافق، كه عبارت است از اظهار مسلماني، در حالي كـه قلبـاً كـافر    1
  .t u v w x y         z z } :چنانكه خداوند در مورد آنها فرمود. است
ه كه نماز و يا عمل نيك ديگري را بوجـه احسـن   بدينگون: ـ تظاهر مسلمان2

اين نـوع تظـاهر و ريـا، شـرك     . تا مورد ستايش مردم واقع بشوددهد  ميانجام 
 .باشد مياصغر 

اگـر  «: فرمـود  ص كه رسـول اهللا خوانيم  مي و در روايت ابن مسعود  )1(
  .»شود مي، وارد دوزخ خوانده ميشخصي در حالي بميرد كه كسي جز اهللا را 

زيرا دعـا،  شود  ميقيناً به كمك طلبيدن ديگران جز اهللا، شرك اكبر محسوب ي
  .نه تنها بخشي از عبادت، بلكه عبادت واقعي است

يعنـي   K@אאAچنانكه در حديثي صحيح وارد شـده اسـت كـه    
لذا اگر كسي در حالي بميرد كه اين عبادت بـزرگ يـا   . عبادت، همان دعا است

نرا براي غير اهللا انجـام داده، پـس آتـش دوزخ را بـر خـود واجـب       بخشي از آ
. ست و او همچون ساير كفار، بـراي هميشـه در دوزخ بسـر خواهـد بـرد     ا كرده

زيرا شـرك، سـاير اعمـال نيـك انسـان را نـابود       . گرچه به ظاهر مسلمان باشد
= 
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א@صWAא
אא@FKEK@ @

شـد وارد  هر كس اهللا را در حالي مالقات بكند كه بـا او شـريك نگرفتـه با   «
و اگر در حالي با او مالقات بكند كه با او شريك گرفتـه اسـت،   شود  ميبهشت 

  IQHN»گردد ميوارد دوزخ 

     =
_____________________________ 

 ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � } :فرمايـد  يچنانكه خداوند مـ گرداند مي

© ª « ¬ ® ̄ z ]65: زمر[.  
به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمـام اعمالـت   «

  .»شود و از زيانكاران خواهى بود تباه مى
كه همراه بـا اهللا، ديگـران را بـه    شود  ميو خواندن غير اهللا، هم شامل كساني 

 .دخوانن ميكه فقط غير اهللا را شود  ميو هم شامل كساني طلبيدند  ميكمك 
: فرمـوده اسـت   ص خوانديم كه رسول اهللا همچنين در روايت جابر  )1(

هر كس اهللا را در حالي مالقات بكند كه با او كسي يا چيـزي را شـريك قـرار    «
  .»شود مينداده وارد بهشت 

يعني هيچيك از انواع شرك را مرتكب نشده است و اصالً در عبادت و دعـا  
پيامبري و انسان صالحي و بـه جنـي روي    اي و متوجه مخلوقي نشده، به فرشته

  .نياورده است
ست كه به فضـل و رحمـتش او را وارد   ا  دادهچنين انساني را خداوند، وعده 

  .بهشت سازد
هر كس در حالي اهللا را مالقات كنـد كـه شـرك ورزيـده     «: و در ادامه فرمود

و  و اين شرك شامل انواع شـرك اكبـر و اصـغر    .»باشد، وارد دوزخ خواهد شد
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ـ ريا و تظاهر نيز نوعي شرك است2  .ـ ترس و هراس از شرك1
  .ـ ريا از جملة شرك اصغر است3

  .صالح ـ ريا خطرناكترين چيزي است براي انسانهاي4
  .بهشت و دوزخ ـ نزديك بودن 5
  .ـ جمع بين نزديكي بهشت و دوزخ در يك حديث 6
را در حالي مالقات بكند كـه شـرك نورزيـده باشـد، وارد      ـ كسيكه اهللا7

گر چـه عبـادتگزارترين   . شود ميبهشت و اگر شرك ورزيده باشد، وارد دوزخ 
  .انسان روي زمين باشد

از خدا، براي خود و فرزنـدانش خواسـت    ؛ـ مسألة مهم اينكه ابراهيم 8
  .كه آنها را از عبادت بتها، دور نگهدارد

از حال اكثر مردم عبرت گرفت كه مبـتال بـه شـرك بودنـد      ؛ـ ابراهيم 9
  .]36 :ابراهيم[. a b  c d        e f z } :چنانكه فرمود

     =
_____________________________ 

  . باشد ميخفي 
اگر ، باشد ميقت؟ بر حسب شرك ؤآيا داخل شدن در دوزخ ابدي است يا م

و از  ماند ميپس چنين شخصي تا ابد در دوزخ ، شرك اكبر باشد و بر آن بميرد
پـس  ، مانند شـرك اصـغر و خفـي   ، و اگر شرك اكبر نباشد. شود ميآن خارج ن

، به دوزخ وعده داده شده اسـت ) اگر آگاهي داشته باشد(انجام دهندة اين شرك
در نهايت بعد از آنكه بـه انـدازة   ، ولي ماندن اين شخص در دوزخ مؤقت است

زيرا كه مرتكب شرك اكبـر نشـده   ، شود ميشركش عذاب ديد از دوزخ خارج 
 .باشد ميو از اهل توحيد ، است
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  .»بسيارى از مردم را گمراه ساختند) بتها( آنها ! پروردگارا«
است چنانكه امام بخاري همـين را  @אA: ث فوق، تفسيرـ حدي10

  .ـ گرامي بودن كسيكه از شرك سالم باشد11   .گفته است
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  .دعوت به شهادت ال إله إال اهللا: )5(باب 
 _ ~  { }| p q  r s t    vu w x y z } :فرمايد مي اهللا 

` a  b c z .]108: يوسف[.  
ن و پيروانم، و با بصيرت كامل، همـه مـردم را بـه    اين راه من است م: بگو«

  .)1(»!و من از مشركان نيستم! منزه است خدا! كنيم سوى خدا دعوت مى

_____________________________  
اين عنوان را شيخ در اينجا آورد تا بفهماند كه توحيد و پرهيـز از شـرك    )1(

  .، تكميل نخواهند شدايم نشدهتا وقتي كه وارد مرحلة دعوت به توحيد 
زيرا مقتضاي اين كلمه . طلبد ميهمين را  @אAو شهادت و اقرار به 

  .عبارت است از اعتقاد به آن و اقرار و رسانيدن آن به ديگران 
بيـين  و دعوت به توحيد عبارت است از دعوت به سوي توحيد مفصل يعنـي ت 

اينها از مهمات دعوت اسالمي بـه  . ساير اقسام آن و نهي از شرك و تبيين انواع آن
  .روند؛ چيزي كه شيخ در اين كتاب از آن به تفصيل سخن گفته است شمار مي
اين اسـت راه  «: بگو: فرمايد مياي كه بيان گرديد، خداوند به پيامبرش  در آيه

در اين . نه به سوي كسي يا چيز ديگر» مخوان ميمن كه مردم را به سوي اهللا فرا 
آيه دو مورد بصورت شاخص ملموس است يكي دعوت بـه سـوي يگـانگي و    

زيرا چه بسا كه ظاهراً به سوي اهللا . توحيد اهللا و ديگري در نظر داشتن اخالص
  .نمايند ميولي بخاطر عدم اخالص، در واقع خود را مطرح  دهند ميدعوت 

{ w x z . نـه  خـوانيم   مييقين و شناخت، به سوي اهللا فرا يعني با علم و
  .بر اساس عدم آگاهي و جهالت

= 
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אאص@؛אאWA
،אW

אFאWאאEא،
אא

אאא
؛אאאא،

א@FKEK@ @
تو نـزد قـومي از اهـل    : وقتي معاذ را به يمن فرستاد فرمود ص رسول اهللا«

، گواهي دادن بـه  دهي مينخستين چيزي كه آنها را بدان دعوت . روي ميكتاب 
Aא@ تا اينكه به يگانگي اهللا : و يگانگي اهللا باشد، و طبق روايتي فرمود

در شـبانه    برسان كه خداونـد،  اگر اينرا از تو پذيرفتند، به اطالعشان. اقرار كنند
و اگر اينـرا هـم پذيرفتنـد، بـه     . ستا كردهروز، پنچ وقت نماز را بر آنان فرض 

اطالعشان برسان كه خداوند، زكـات را بـر آنـان فـرض سـاخته اسـت كـه از        
اگر پذيرفتند، پـس از  . گرفته و به فقرا و تهي دستانشان داده شود ثروتمندانشان

يشان پرهيز كن و از آه مظلوم بترس كه بين فريـاد او و  گرفتن عمده ترين مالها

     =
_____________________________ 

{ y z {| }  ~ _ ̀ a  b c z .     يعني هـم مـن بـا بصـيرت و
، چنـين  كنند ميو هم كساني كه از من اطاعت  خوانم ميآگاهي به سوي اهللا فرا 

شرك اينست كه آنها نه تنها از  ص پس ويژگي پيروان رسول اهللا. د كردخواهن
زنند بلكـه ديگـران را نيـز بـه توحيـد، دعـوت        يترسند و به توحيد چنگ م يم

 .و يقيناً چنين خواهند كرد كنند مي
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  IQHN»بين اهللا پرده و حجابي نيست
א@صWWAאא

א،אאא@،

אאא،אص@
אWAאא؟@

،א،،
אאWAאא

אKא،א
אאאא@KFEK@ @
فردا پرچم جهاد را به مردي « :فرمود  در جريان غزوه خيبر، ص رسول اهللا«

و  دارنـد  ميخواهم داد كه اهللا و رسولش را دوست دارد و آنها نيز او را دوست 
در حالي سـپري  اصحاب، شب را . »خداوند بدست او خيبر را فتح خواهد كرد

كردند كه در مورد شخصي كه پرچم را بدست خواهد گرفت، اظهـار نظـر مـي    
حاضر شدند و هر يك اميـدوار   ص صبح روز بعد همه نزد رسول اهللا. نمودند

علـي كجاسـت؟   : فرمـود  ص رسـول اهللا . بود كه پرچم، بدسـت او داده شـود  
دادند كـه علـي   دستور . بخاطر بيماري چشمانش، نتوانست حاضر بشود: گفتند

مقداري از آب دهـن خـويش را بـه     ص رسول اهللا. او را آوردند. حاضر شود

_____________________________  
 به معاذ  صرسول اهللا همانطور كه در حديث فوق، مالحظه كرديد،  )1(

ال إلـه  داعي دين خدا كه راهي يمن بود، فرمود كه نخستين دعوتش، دعوت به 
اينگونـه   ص روايت بخاري، تفسير اين فرمايش رسول اهللا كه در. باشد إال اهللا

 .اهللا را يگانه بدانند: يعني @KאאAبيان شده است كه آنان را دعوت بده تا 



 

 

٤٠

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 40 

چشمان علي، ماليد، فوراً شفا يافت طوري كه گويا اصالً چنين مشكلي نداشـته  
همين حاال به آرامـي حركـت كـن    : آنگاه پرچم را بدست او داد و فرمود. است

سالم، آنها را دعـوت كـن و   وقتي كه به محل آنان رسيدي، نخست به پذيرش ا
آنگـاه  : حقوق خدا را كه بعد از اسالم بر آنان واجب خواهد شد برايشـان بگـو  

بخدا سوگند، هدايت يك فرد بوسيلة تو، بهتـر از اسـبان سـرخ خواهـد     : فرمود
  IQHNبود

  
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  .كنند ميپيروي  ص ـ دعوت بسوي اهللا راه كساني است كه از رسول اهللا1
ـ تأكيد به اينكه در دعوت الي اهللا بايد اخالص داشت زيرا گـاهي بـه نـام    2

  .دعوت بسوي اهللا، دعوت به نفس خويشتن منظور است
  .در دعوت امري است الزامي) بينش(ـ بصيرت 3
ـ خوبي توحيد اينست كه سعي دارد اهللا را از هر گونه عيب و نقـص مبـرّا   4

_____________________________  
: فرمـود  و در روايت سهل بن سعد نيز مالحظه كرديم كـه بـه علـي     )1(

اسـالم   دعـوت بـه   ترديد،  يقبل از هر چيز، اهل خيبر را به اسالم دعوت كن، ب«
زيرا توحيد در ضمن شـهادتين اسـت كـه ركـن اعظـم      . يعني دعوت به توحيد

  .»رود مياسالم بشمار 
كـه بـاز هـم بزرگتـرين     . »حقوق اسالم را براي آنها بيـان كـن  «: سپس فرمود
و بعـد از آن نوبـت ديگـر فـرايض و     . اسـت  گانه پرستي خـدا حقوق اسالم، ي

، بايد نخسـت بـه اصـل    دهد ميم محرمات است بنابراين كسيكه دعوت به اسال
 .دين كه توحيد است دعوت دهد سپس به ديگر فرايض و محرمات بپردازد
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  .سازد
  .سازد ميه در ذات اهللا عيب و نقص وارد ـ زشتي شرك اينست ك5
كه خيلي مهم است اينكـه مسـلمانان، بايـد از مشـركان فاصـله      اي  مسألهـ 6

  .بگيرند تا از آنان محسوب نشوند
  .ـ توحيد، نخستين فريضة الهي است7
  .ـ قبل از هر چيز و حتي قبل از نماز، بايد به توحيد دعوت داد8
  .است @אAمعني  @אאAـ 9

ـ ممكن است كه اهل كتاب، محتواي كتاب را نفهمند و يا بفهمند ولي بر 10
  .آن عمل نكنند

  .ـ بهتر است كه تعليم و آموزش تدريجي باشد11
  .ـ در كارها بايد از مهمترينشان آغاز كرد12
  .ـ زكات در كجا مصرف شود13
  .ـ استاد بايد شبهة شاگردش را رفع بكند14
ترين و بهتـرين قسـمت مـال را وصـول      ر وصول زكات نبايد اعليـ مأمو15
  .بكند

  .ـ پرهيز كردن از آه و فرياد مظلوم16
  .ـ بين دعاي مظلوم و بين اهللا حجابي نيست17
مشقتها و مصائبي را كه ساالر اوليـاء و   توان ميـ از داليل اهميت توحيد 18

  .سردار پيامبران، متحمل آنها شد، نام برد
» ...فردا پرچم را بدست كسي خواهم داد «: فرمود ص ه رسول اهللاـ اينك19

  .از عالمتهاي نبوت ايشان است
، نيـز از  ص بوسـيلة آب دهـن رسـول اهللا    ـ شفا يافتن چشمان علي 20
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  .عالمتهاي نبوت ايشان است
  .ـ فضيلت واالي علي 21
ن ، كه شب را در حال اظهار نظر پيراموص ـ فضيلت اصحاب رسول اهللا22

  .كسي كه پرچم را بدست خواهد گرفت و در شادي مژدة فتح، سپري كردند
ـ ايمان به قضا و قدر الهي، زيرا كساني كه بـراي بدسـت گـرفتن پـرچم     23

سعي داشتند و حضور بهم رسانيدند، از آن محـروم گشـتند و خـود را معـذور     
  .پنداشتند و كسي كه حضور نيافت، آنرا بدست گرفت يم

  .به آرامي حركت كن :يعني A@K نشانـ ادب در سخ24
  .ـ دعوت به اسالم قبل از جنگ است25
اند و حتي با مسلمانان درگيـر   ـ همچنين كساني كه قبالً دعوت داده شده26
  .بهتر است، مجدداً دعوت داده شوند) مانند اهل خيبر(اند  شده

بـه آنـان   : دـ دعوت به اسالم بايد با حكمت و دانش باشد، چنانكه فرمـو 27
  .اطالع بده كه چه چيزهائي بر عهدة ايشان واجب خواهد بود

  .ـ شناخت حقوق اهللا در اسالم28
  .ـ پاداش كسيكه بدست او، فردي هدايت شود29
  .كند ميـ جواز سوگند ياد كردن بر فتوائي كه صادر 30
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  .تفسير توحيد و مفهوم شهادت ال إله إال اهللا: )6(باب 
ــدفرما مــي اهللا    º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹    ¸ ¶ } :ي

Á Â ÄÃ Å  Æ Ç È         É Ê  z  ]57: ءإسرا[.  
بــه ) بــراى تقــرب(اى  خواننــد، خودشــان وســيله كســانى را كــه آنــان مــى«

 ؛و به رحمت او اميدوارنـد  ؛اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله پروردگارشان مى
ه در خور پرهيـز و  چرا كه عذاب پروردگارت، هموار ؛ترسند و از عذاب او مى

  .)1(»وحشت است
_____________________________  

  : يعني @אAشهادت به  )1(
كـه بـر    و اعتقـاد، آنسـت   . كند ميو اقرار  گويد ميـ اعتقاد  داشتن به آنچه 1

  .اساس علم و يقين باشد
  .ـ اقرار با زبان2
  .عقيده و اقرار به آن تا ديگران شاهد جريان باشند ـ اعالم نمودن اين3

 سـازم  ميو شما را آگاه  كنم مييعني اينجانب اعتقاد دارم و اقرار » أشهد«پس 
  .كه احدي استحقاق الوهيت ندارد، بجز اهللا

براي حصر است و معني جمله چنين اسـت كـه   » إال«براي نفي جنس و » ال«
لي است و معبـودي بـر حـق جـز او وجـود      معبود بر حق منحصراً ذات اهللا تعا

  .ندارد
آنطـور كـه برخـي    » ال«و خبر ) كسيكه قابل پرستش باشد (يعني معبود » إله«
زيرا قطعاً معبودان باطل كه در هر زمان توسط . نيست» موجود«كلمة  پندارند مي

، وجود دارند، پس خبري كه در اينجا مقدر محسوب شوند ميمشركان پرستش 
= 
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 q r s   t u  v    w     x  y } :همچنين ارشاد باريتعـالي اسـت  
z { | } z   ]27 - 26: زخرفال[.  
و ) آزر(هنگـامى را كـه ابـراهيم بـه پـدرش       )اى محمـد ( و به خاطر بياور«

مگر آن كسى كه مـرا آفريـده،    .پرستيد بيزارم من از آنچه شما مى: قومش گفت
  IQHN»او هدايتم خواهد كرد كه

     =
_____________________________ 

يعني معبـودي بحـق   » ال إله بحق«است، گويا ما مي گوئيم » حق« كلمةشود  مي
، عبادت شوند ميو آنهائي كه بدون اهللا، مورد پرستش واقع . جز إله وجود ندارد

Aو اين مفهوم را هر فرد عـرب باشـنيدن   . آنها باطل و ظلم و طغيان است
א@ خواهد فهميد. 

)1( { ¶ ¸    ¹ z   خـود  كننـد  مـي كه اينها عبـادت  يعني كساني را ،
و . كنند ميهاي خود را آنجا بر طرف يازمند پروردگارشان هستند و نيازشديداً ن

اينجا لفظ ربوبيـت  . شوند ميبه سوي كسي ديگر براي رفع نيازهايشان متوجه ن
  .آمده است زيرا اجابت دعا و قبول توبه جزو ربوبيت است

كه بايد بنده بوقت هر نيازي كه . ده استاين آيه در واقع توحيد را تفسير نمو
  .، روي به اهللا بياوردآيد ميبرايش پيش 

{ À  Á Â Ãz   كه آنها  باشد ميبيانگر حال بندگان خاص اهللا
  .آورند ميعبادت پروردگار را با محبت و ترس و اميد، بجا 

{ q r s   z   همانطور كه كلمة توحيد . اين آيات، شامل نفي و اثبات اند
  .نيز چنين است»  إله إال اهللاال«

{ q r s   t u  v    w     x  y z z   سير بخش اول كلمه يعني تف
= 
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 ® ¬ » ª  © ̈ } :همچنين ارشاد خداوند است

¯ z  ]دانشمندان و راهبان خـويش را معبودهـايى در برابـر    ) آنها(« .]31: توبه

  .)1(»خدا قرار دادند
      m  n o p q r s t u v } :فرمايد ميهمچنين خداوند 

xw  y z { | } z .]165: بقره[.  
و آنهـا را   ؛كننـد  عبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مىبعضى از مردم، م«

از مشـركان  (اما آنها كه ايمان دارند، عشقشان به خدا، . دارند همچون خدا دوست مى
  IRHN»شديدتر است) نسبت به معبودهاشان،

     =
_____________________________ 

  .است» إال اهللا«تفسير بخش دوم كلمه يعني    z { | } } » ال إله«
و كفـر   شـوند  مـي برائت يعني تنفر شديد نسبت به آنچه غيـر از اهللا عبـادت   

حدي است كه براي قرار گرفتن اسالم و اين كمترين . ورزيدن و دشمني با آنان
 .باشد ميو ايمان در قلب، الزم و ضروري 

)1({ ̈ ©  ª « ¬ ® ¯ z .   ــع رب ــاب جم ارب
است و در اينجا رب بمعني معبود است يعني آنها پيشـوايان دينـي و دراويـش    

  .كردند ميخود را، معبود قرار دادند و در حالل و حرام از آنها پيروي 
)2( { m  n o p q r s t u v      wz.   ــا را در ــي آنه يعن

محبت، با خدا شريك قرار دادند كه اين عمل، شرك است و سبب ورود آنها به 
 m n o         p   q r s t u v w } :گوينـد  مـي دوزخ شده است كـه  

x z  »   چـون شـما را بـا    . به خدا سوگند كه ما در گمراهـى آشـكارى بـوديم
= 
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אA: فرمايد مي ص و نيز رسول اهللا
אא@FKEK  

، شود ميهر كسيكه به يگانگي اهللا اعتراف كرد و به آنچه غير از او پرستش «
در (كفر ورزيده، جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حسـاب كـارش   

  .)1(»با اهللا است) آخرت

     =
_____________________________ 

  .»رديمشم پروردگار عالميان برابر مى
تا وقتي كه اهللا را در اين عبادت نيز . پس محبت با اهللا نيز نوعي عبادت است

و همين است معني توحيد و معني شـهادت  . يم، موحد نيستيما دادهيگانه قرار ن
Aא@K 

A، اضافه بر اقـرار بـه   ص در حديثي كه بيان گرديد، رسول اهللا )1(
يان فرمود كه عبارت است از كفر ورزيدن به معبودان باطلشرط ديگري ب @א .

يكي اقـرار نمـودن بـه توحيـد اهللا و     : متضمن دو امر است @אAپس 
  . ديگري كفر ورزيدن به عبادت غير اهللا

و پس از اينكه مسلمان شود  ميو بعد از تثبيت اين دو مسأله، انسان مسلمان 
كـه البتـه ايـن از روي مقـررات     . گـردد  ميفوظ شد، مال و جانش مصون و مح

  .ظاهري و دنيوي است اما حساب كارش در آخرت، بدست اهللا خواهد بود
نيـاز بـه    @אAآنچه تا اينجا آمد اينكه تفسير توحيد و تفسير كلمـة  

  .دقت و تأمل بيشتري دارد تا كامالً معني و مصداق آن روشن گردد
بيشتر توضيح  بابهاي بعدي، عنوان اين بابدر : يخ فرموداما در مورد اينكه ش

داده خواهد شد بايد عرض كنم كه كتاب از اول تـا آخـر در تفسـير توحيـد و     
و آنچه كه مخالف با اصل توحيد و كمال آنست و  @אAتوضيح كلمة 

= 
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  :ن شدخالصه آنچه در اين باب بيا
  
تفسير توحيد و تفسير كلمة شهادت گترين و مهمترين مسائل كه ـ بيان بزر1

  .و بيا ن اين مطلب بصورت خيلي واضح
ـ از آية سورة إسراء كه در آن، عبادت انسـانهاي صـالح توسـط مشـركان،     2

بشدت مردود اعالم شد و اين مطلب روشن گرديد كه اين عمـل، شـرك اكبـر    
  .شود ميمحسوب 

يه برائت بيان شد كه اهل كتاب، رهبـران دينـي و دراويـش خـود را     ـ در آ3
و نيز بيان نمود كه آنها فقط دستور داشـتند كـه    معبوداني جز اهللا قلمداد كردند

و  كردند ميگرچه آنها اين پيشوايان و دراويش را سجده ن. اهللا را پرستش نمايند
  .كردند يم، بلكه در معصيت از آنان پيروي خواندند ميآنها را ن

من بجز از كسيكه مرا بوجود آورده است «: كه فرمود ؛ـ سخن ابراهيم 4
  .»، بيزارمكنيد مياز ديگر معبوداني كه شما پرستش 

خداوند، با اين . و بدينصورت يك معبود را از ميان ديگر معبودان استثنا كرد
فوراً بعد از آن را بيان داشته است چنانكه » ال إله إال اهللا«مواالت تفسير  برائت و

يعني ابراهيم اين كلمة بـا    a b            c d e f g h z } :فرمايد مي
  .معتقد باشند عظمت را براي نسل خود بجا گذاشت تا آنها نيز بدان

يعني   µ ¶ ̧  z ´ ³ ² }: گويد ميـ آية سورة بقره در مورد كفار 5
  .آنان به هيچ وجه از دوزخ بيرون آورده نخواهند شد

     =
_____________________________ 

در مورد شرك و انواع آن و شرك لفظـي و انـواع توحيـد و خالصـه پيرامـون      
 .ين مسايل نوشته شده استهم
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بالً خوانديم كساني كه هم خدا را و هم معبـودان باطـل خـود را، دوسـت     ق
پس اگر معبودان خود را از اهللا بيشتر دوسـت  . شوند ميداشتند، مسلمان ناميده ن

داشته يا فقط آنها را دوست بدارند و نه خدا را، چگونه مسلمانان گفته خواهند 
  !؟شوند ميشد و از دوزخ بيرون آورده 

بگويد و به آنچه غيـر از  @אA :كه فرمود ص ل اهللاـ ارشاد رسو6
، كفر ورزد مال و جانش محفـوظ خواهـد بـود و حسـاب     شوند مياهللا پرستش 

  .»كارش با خدا است
رود  ميبحساب  @אAاين حديث يكي از آشكارترين تفاسير كلمة 

اكتفا نشده و آنرا باعـث حفاظـت    @אAزيرا در آن فقط به تلفظ كلمة 
جان و مال ندانسته است حتي اگر معنايش را هم بداند و بدان اقرار بكند و جز 

بلكـه زمـاني جـان و مـالش تحـت حمايـت       . اهللا، كسي ديگر را عبادت نكنـد 
كه اضافه بر آن، به معبودان باطل كفر بورزد و اگـر   آيد ميحكومت اسالمي در 

  .يا توقف نمود، باز هم هيچ در اين مورد متردد شد و
، چقدر واضح و روشن بيان شده گ و مهمپس ببين كه اين مسألة خيلي بزر

  !و چگونه اتمام حجت شده است
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بند و آويز براي حصول شـفا و دفـع    استفاده از دست: )7(باب 
  .)1(بال، از امور شرك آميز است

_____________________________  
زيرا براي شـناخت  . شود مياز اينجا بحث، پيرامون اضداد توحيد شروع  )1(

  : چيزي نياز به دو مساله وجود دارد
  .ـ شناخت اضداد آن2ـ شناخت حقيقت آن چيز 1

كه اضداد گاهي در . بنابراين شيخ رحمه اهللا شروع به بيان اضداد توحيد نمود
و مرتكـب آن،   نامنـد  مـي و آنـرا شـرك اكبـر     گيرند مير مقابل اصل توحيد قرا

و گاهي در مقابل كمـال توحيـد مطلـوب قـرار      رود ميمشرك و مرتد به مشار 
اي به پيكر توحيـد،   و با ارتكاب آن ضربه نامند ميكه آنرا شرك اصغر  گيرند مي

 توحيد وقتي كامـل  دانيم ميو همانطور كه  سازد ميو آنرا معيوب شود  ميوارد 
  .كه از هر گونه شرك پاك و منزه باشد گردد مي

شيخ رحمه اهللا نخست صورتهائي از شرك اصغر را به تفصيل بيـان خواهـد   
كرد زيرا اين نوع شركها، بيشتر اتفاق مي افتد و همينهـا منجـر بـه شـرك اكبـر      

  .شوند مي
براي تبعيض است يعني اينها بعضي » من«اينجا  @KKKאA: فرمود

پوشيدن دست بند و نخ و غيره ماننـد   @KKKאA باشند مياز اقسام شرك 
و  كنند ميپوشند و گاهي داخل خانه آويزان  يمهره، آويز و پاره آهن كه گاهي م

اينهـا  ، كنند ميگردن كودكان آويزان بندند و يا به  يبرخي به وسايل نقليه خود م
  .اند همه از يك قبيل

ين چيزهائي رايج بود و آنها معتقد بودند كه اين دست بنـد  در ميان عربها چن
يا براي پيشگيري از بال و . چنين و چنان تأثيري دارد و مفيد است... يا مهره و 

  . مصيبت بود و يا براي رفع مصيبت وارده
= 
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ــت  ــالي اس ــاد باريتع  { }| t u v  w  x y z } :ارش
~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈     © ª « ¬  ®  ̄ ° ± ² 

³ µ́ ¶ ̧    º¹ » ¼ ½ ¾ z  ]38: زمر[.  
 :گويند حتما مى» چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟«: و اگر از آنها بپرسى«

كنيـد   خوانيد انديشه مى آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا مى«: بگو» !خدا«
تواننـد گزنـد او را برطـرف     ، آيـا آنهـا مـى   كه اگر خدا زيانى براى من بخواهد

     =
_____________________________ 

ولـي مگـر    شـوند  مـي گرچه اين چيزها به ظاهر حقير و غيرخطرناك، معلوم 
اند كه معتقدنـد،   مهرة بي ارزش را بجائي رسانيده نمي بينيد كه اين دست بند و

  !سازند؟ يايستند و آنها را بر طرف م يدر مقابل قضا و قدر اهللا م
انـد و معتقدانـد    چرا اين چيزها شرك است؟ بخاطر اينكه قلباً به آنها وابسـته 

  .باشند ميبنفسه اينها داراي فالن تأثير 
نبايـد  : ده را يادآور بشوم و آن اينكهكه در اينجا يك قاع رسد ميالزم به نظر 

هيچ چيزي را سبب و مؤثر چيزي دانست مگر اينكه شرعاً ثابت بشود كـه ايـن   
  .چيز داراي فالن تأثير است

. يا اينكه بوسيلة تجربه ثابت شده باشد كه فالن چيز داراي فالن تـأثير اسـت  
مانند گرفتن گرما  مانند تأثير برخي از داروها و يا تأثير برخي از اسباب ظاهري

  .از آتش و سردي از آب و غيره
و آن شود  ميهمچنين بايد دانست كه شرك اصغر گاهي به شرك اكبر تبديل 

در صورتي است كه انجام دهندة آن معتقد باشد كه اين چيزها بنفسه داراي اين 
تأثير هستند يعني بسبب بودن آنهـا را از ميـان بـردارد و خودشـان را متصـرف      

 .كه يقيناً اين نوع تصور، شرك اكبر استبداند 
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توانند جلو رحمـت او را   و يا اگر رحمتى براى من بخواهد، آيا آنها مى! سازند؟
و همـه متـوكالن تنهـا بـر او توكـل       ؛خـدا مـرا كـافى اسـت    «: بگـو » !بگيرند؟

  .)1(»كنند مى

_____________________________  
به اينها بگو كه از طرفـي اعتـراف   : فرمايد ميدر آيه، خداوند به پيامبرش  )1(
پس چرا در عبادت به سـوي  . كه اهللا، يگانه خالق آسمانها و زمين است كنيد مي

  !؟آوريد ميديگران روي 
بوبيـت كـه   اين روشِ معمولِ قرآن، است كـه مشـركان را بوسـيلة توحيـد ر    

  .كند ميقبولش دارند، در مورد توحيد الوهيت كه قبولش ندارند مؤاخذه 
{ ¡  z  )هم شامل دعاي عبادت و هم شامل خواسـتن اسـت  ) خوانيد مي .

و آنچـه را كـه آنهـا جـز اهللا،     . باشـند  ميكه هر دو حالت بيانگر احوال مشركان 
 خواننـد  مينسانهاي صالح را اي از پيامبران و ا برخي، عده. فراوان اند خوانند مي

اي به سوي ستاره و درختان و سـنگها   و عده كنند ميو برخي فرشتگان را صدا 
  .شوند ميو بتها متوجه 

{ ¥ ¦ § ̈     z        با اين آيه، خداوند هـر نـوع ضـرر و فايـده را از جانـب
پس وقتي  اعتقاد كساني را كه بعضي از ضـرر و  . سازد ميمعبودان باطل، منتفي 

چـون آنهـا بنـدگان    : نـد گفت مـي و  دادنـد  مييده را به برخي از بزرگان نسبت فا
، خداوند باطل اعالم كرد، پس حال كساني كنند ميخاص خدايند چنين و چنان 

و . كه چنين اعتقادي نسبت به دست بند و مهره و نخ و غيره دارند معلوم است
ك اكبـر در  بخاطر همين است كه سلف صالح و علمـاي توحيـد از آيـات شـر    

چونكه منشأ هر دو نوع شرك، يكـي  . كنند ميجهت بطالن شرك اصغر استفاده 
و آيـات فـوق، هـر نـوع     . كه همان اعتقاد به نفع و ضرر غير اهللا اسـت  باشد مي

= 
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אא@ص
WA؟@Wאא،WAא

@Kאא@Kא @
ايـن چيسـت؟ مـرد    : پرسيد. انگشتري در دست مردي ديد ص رسول اهللا«
: فرمود ص رسول اهللا) يعني بيماري ناتواني جسم(ن براي واهنه استاي: گفت

، نخواهـد  دهـد  مـي اي جز اينكـه نـاتواني تـو را افـزايش      آنرا در بيار زيرا فايده
ي، هرگـز رسـتگار   ا هو افزود كه اگر در حـالي بميـري كـه آنـرا پوشـيد     . داشت

  .)1(»نخواهي شد

     =
_____________________________ 

زيرا احدي قادر نخواهد بود كه . دانند ضرر و فايده را از جانب غير اهللا باطل مي
 .را دفع نمايد بدون اجازة اهللا ضرري برساند يا ضرري

انگشـتري بدسـت كسـي     ص در حديث فوق آمده است كه رسول اهللا )1(
ايـن بـراي عـالج    : اين چيسـت؟ آن شـخص گفـت   » ما هذه«از او پرسيد . ديد

به او دستور داد  ص رسول اهللا. واهنه يعني ناتواني جسمي. بيماري واهنه است
  .ني تو خواهد افزوداين، بر ناتوا: كه آنرا از دستش بيرون بياورد و فرمود

يعني اثر مثبتي نخواهد داشت كه هيچ بلكـه برايـت اثـر منفـي و ضـررهاي      
و ممكن اسـت و سـواس و اضـطراب بيشـتري     . روحي و رواني خواهد داشت

بجـاي بهبـودي، دچـار    . ورزنـد  البته اكثر كساني كه شرك مـي . نصيب تو گردد
تمام كساني اسـت كـه   و اين حال . شوند ميبيماريهاي روحي و رواني بيشتري 

گر چه ، شوند ميدچار ضرر و زيان بيشتري ، بجاي نفع و سود، ورزند شرك مي
  .ندا هبه گمان خودشان فايده و نفع برد

به رسـتگاري   هرگزاگر در همين حال بميري، «: فرمود ص سپس رسول اهللا
= 
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Aא
א@KאWA@K 

     =
_____________________________ 

  .»رسي نمي
هدف از رستگاري يا همان رستگاري مطلـق اسـت كـه ورود بـه بهشـت و      

و اين در صورتي است كه فرد با پوشيدن آن انگشـتر،  . باشد ميات از دوزخ نج
  .يعني خود انگشتر را بذاته مؤثر بداند. مرتكب شرك اكبر شده باشد

شـوي، و ايـن    نفي كمال است يعني كامالً رستگار نمي  يا اينكه هدف از نفي،
  .در صورتي است كه مرتكب شرك اصغر باشد

  .رده كه شرعاً و تقديراً سبب نبوده استچون از سببي استفاده ك
چيزي كه قلبش وابسـته  » ...هر كس چيزي بياويزد «در حديث فوق آمده كه 

  .به آن باشد و از آن اميد شفا داشته باشد
نوعي مهره بود كه بخاطر حفاظت از چشم زخـم وديگـر ضـررها و    » تميمه«

ي را بد دعا كـرد و  چنين افراد ص رسول اهللا. ندبست ميحسد و غيره به گردن 
  .ند، بر آورده نسازدا كردهخداوند آرزوئي را كه بخاطر آن چنين : فرموده

نوعي صدف بود كه به گردن و بازو، جهت دفع چشم زخـم و غيـره   » هودع«
كساني كه بگمان خود براي آرامش و راحـت  : فرمود صرسول اهللا . ندبست مي

براي اينكه اين شخص بـه  . د، هرگز آرامش و راحت نبيننكنند ميخويش چنين 
يابيم  و از عمل حذيفه كه آن نخ تب را قطع نمود در مي. اهللا شرك آورده است

شـده، از اينـرو    كه اين كار، از نظر سلف صالح امت، منكري بـزرگ تلقـي مـي   
و اين كار حذيفه داللت بـر ايـن دارد كـه ايـن     . ايشان اقدام به قطع آن نمودند

 .و قطع آن واجب است گي است كه انكارمنكر بزر
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را بر  طلبششفا به گردن بياويزد، خدا  تميمةكسيكه : فرمود ص رسول اهللا«
از دريـا  اي سـفيد يـا صـدف كـه     هـ  مهـره : ودعه(آورده نسازد و كسيكه ودعه 

و يـا   )ندآويز ميچشم زخم يا دفع شر ديگري بخود استخراج كنند و براي دفع 
  .»چيز ديگري بياويزد خدا آرامش را از او بگيرد

چشـم بـد در گـردن    تعويذ و مهره كه در رشته كرده و بـراي دفـع   : تميمه(
  ).اندازند

  .ته اسي براي شفا بياويزد، شرك ورزيدا مهرهكسيكه : و طبق روايتي فرمود
،א

W@{ Y Z [ \ ]     ^ _ ̀ zzKW١٠٦xK@ @
عنـوان   متوجه مردي شد كه نخـي بـه   و در روايتي ديگر آمده كه حذيفه 

حذيفه آن نخ را قطع كـرد و ايـن آيـه را تـالوت     . بدستش بسته است» تب بر«
  IQHN»ورزند مگر اينكه شرك مي آورند مياكثر چنين اند كه ايمان ن« :مودن

  
  

_____________________________  

     [ \ ] Y Z }: گذشتگان نيك امت، در مورد تفسير ايـن آيـه   )1(

^ _ ̀ z ند يعني آنها ايمـان دارنـد كـه اهللا خـالق و رازق و زنـده      ا هگفت
كننده و كشنده است و توحيد ربوبيت را قبول دارند اما با اين حـال در توحيـد   

يد ربوبيت بـه تنهـائي كـافي و    پس معلوم شد كه توح. ورزند عبادت، شرك مي
  .نجات دهنده نيست تا اينكه خدا را در عبادت نيز يگانه قرار نداده باشيم

 چه اين آيه در مورد شرك اكبر است ولي ديديم كـه صـحابي رسـول اهللا   گر
 .آن براي شرك اصغر استدالل نمود ص
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .به نيت شفا بپوشد ـ سرزنش كسيكه دست بند و نخ و يا چيز ديگري1

و ايـن دليـل قـول    . شد يمرد، رستگار نم يـ اگر آن صحابي بر آن حالت م2
از گناهان كبيـره   گترشرك اصغر بزرگناه : ندفرمود ميمعروف اصحاب است كه 

  .است
  . ـ آن صحابي معذور بالجهل قرار داده نشد3
زيـرا كـه   . ـ آن حلقه حتي در دنيا براي او جز ضرر، پيامدي ديگر نداشت4
  A@K :گفتند
  .انكار شديد بر كسي كه چنين كاري كند ـ 5
  .سپارد ياو را به همان چيز مـ كسكيه چيزي جهت شفا بياويزد خداوند 6
چشـم زخـم ببنـدد،     ـ كسيكه مهره و يا چيز ديگري را بـراي حفاظـت از  7

  .شرك ورزيده است
  .نيز از همين قبيل است بندند يـ و نخي كه براي تب م8
توســط حذيفــه  Y Z [ \ ]     ^ _ ̀ z }: ةـــ تــالوت آيــ9

شـرك اصـغر    بيانگر اين مطلب است كه اصحاب از آيـات شـرك اكبـر، بـراي    
  .كردند مياستدالل 

هاي دريايي، بـراي حفاظـت    ـ همچنين آويزان كردن صدف و سنگ ريزه10
  .باشد مياز چشم زخم از همين قبيل 

ـ اگر كسي ديده شد كه يكي از موارد باال را استفاده كرد، سنت است كه 11
  .خدا آرزويت را بر آورده نكند و آرامش را از تو بگيرد. بگوئيم
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  .حكم دم خواندن و گردن بند: )8(باب 
در يكـي از سـفرهايش    ص از ابو بشير انصاري روايت است كه رسول اهللا

و . اي از تار و يا نوعي ديگر نگذاريـد  دستور داد كه در گردن هيچ شتري قالده
  IQHNاگر هست قطع كنيد

_____________________________  
  .اين بحث پيرامون احكام رقيه است )1(

بعضي از آنها . دمند و مي خوانند ميعاهائي كه عبارت است از اوراد و د: رقيه
. شـود  ميبراي بيماريهاي جسمي و داخلي و بخشي براي تأثير روحاني خوانده 

. بخشي از اين خواندنها جايز و مشروع است و قسمتي ناجـايز و شـرك اسـت   
دم : يعنــي @A: فرمايــد مــي ص رسـول اهللا 

آميز آنست كـه در آن   شرك. آميز نباشد، اشكالي ندارد كه شركخواندن تا وقتي 
  .يا نام شياطين گرفته شود. استمداد و كمك خواستن از غير اهللا باشد

هر چيزي كه بقصد شفا يا دفع ضرر و چشم زخم بـه گـردن آويـزان    : تميمه
كنند چه قطعه پوستي باشد يا صدف و يا شكل سر حيواني يا اذكـار و اوراد و  

البته همة اينها بدليل اينكه مخالف با شرع و قضـا و قـدر   . انه تسبيح و غيرهيا د
  .ناجايزاند باشند مي

گويند ما شبيه اين چيزها را در وسايل نقليه و يـا در منـازل خـود     يبعضي م
م نه بخاطر شفا و دهي ميكنيم ولي اين كار را صرفاً براي تزئين انجام  يآويزان م

  .غيره
كه براي تزئين نيز جايز نيست زيـرا تشـابه بـا كسـاني     : تدر جواب بايد گف

: فرمايـد  مـي  ص ند و رسـول اهللا آويز ميكه آنرا براي شفا و دفع ضرر شود  مي
  .»شود ميهر كسي با قومي مشابهت اختيار بكند، از آنان محسوب «

= 
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אא ص WAאא
א@FKאאאEK  

بـراي حفاظـت از چشـم    (و تميمه ) شرك آميز(دم : فرمود ص رسول اهللا«

  IQHN»و تعويذ محبت آميز شرك است) زخم
אA@Kאא

     =
_____________________________ 

و اما امر به قطع قالدة شتر بخاطر اين بود كه عربها معتقد بودنـد، قـالده چشـم    
 .كند و قطعاً اين اعتقاد، اعتقادي مشركانه بود را از شتر و گاو جلوگيري ميزخم 

: اند فرموده ص آنرا روايت كرده رسول اهللا در حديثي كه ابن مسعود  )1(
Aאאא@K@  

چيزي و ) دم زدن(اين حديث عام و بيانگر اين مطلب است كه هر نوع رقيه 
كـه البتـه در   . و تعويذ محبت آميز، شـرك اسـت   كنند ميكه بقصد شفاء آويزان 

نصوص ديگري آمده و تعميم حديث فوق را نقـض نمـوده اسـت    » رقيه«مورد 
يعنـي   @A: فرمايد مي ص چنانكه رسول اهللا

نقل است كه خود  همچنين. دم زدن تا وقتي كه شرك آميز نباشد، اشكالي ندارد
  . اند و ديگران نيز بر او دم خوانده خوانده ميدم  ص رسول اهللا

 توان مياز اينرو . آنرا تخصيص بكند هيچ نصي نيامده كه » تميمه«اما در مورد 
  .هر نوع آويز كه بقصد شفا و دفع ضرر باشد، شرك است: گفت

Aايجـاد محبـت بـين     ست كه بـراي ا  كردهشيخ توله را اينگونه تفسير  @א
ساحر در . و اين هم نوعي سحر استشود  ميانجام ) گمان خودشانبه (زوجين

تا زن را نـزد شـوهر و يـا بـالعكس     كند  ميهاي سحر آميز استفاده  آن از افسون
  .و كفر است آيند محبوب بگرداند، و اين عمل از اعمال شرك اكبر بحساب مي
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אK 
زان بكنـد، خداونـد نيـز او را بـه     كسي كه چيزي آوي: فرمود ص رسول اهللا
  .سپارد يهمان چيز م

هـر كـس   : يعني@@@A :كيم آمدهعدر حديث عبد اهللا بن 
  .سپارد يبياويزد، خداوند نيز او را به همان چيز م) به نيت شفا يا دفع بال(چيزي 

A@ )چيزي است كه بر گردن كودكان جهت دفـع چشـم زخـم   ) تعويذ 
در مورد حكم تعويذي كه از الفاظ قرآن باشد، اخـتالف نظـر وجـود    . بندند يم

و برخي آنرا در رديف تمـائم  . اند بعضي از علماي سلف آنرا جايز دانسته. دارد
  .و غيره ند مانند ابن مسعود ا دادهممنوعه دانسته و ناجايز قرار 

A@  شود مييعني آنچه خوانده .م كردن، در حديثي رقيه يعني خواندن و د
در آن نباشد، اجازه  آميز ديگر براي چشم زخم و گزيدگي بشرطيكه الفاظ شرك

  .داده شده است
A@ هر آنچيزي كه بخاطر محبت در دل شوهر، يا بر عكس، انجام داده شودIQHN  

_____________________________  

)1( A@    سـت و اگـر كسـي در ايـن مـورد      نكره در سـياق شـرط، عـام ا
پـس هـر چيـزي انسـان بيـاويزد،      . تخصيص قايل بشود بايد دليل داشته باشـد 

و چه خسارتي بـاالتر از ايـن وجـود دارد    . سپارد يخداوند او را به همان چيز م
  .كه بنده به مخلوقي از مخلوقات سپرده شود و خالق از او دست بردارد

يابد كه بـه خـداي خـويش     يدست م بنده وقتي به سعادت، عزت و موفقيت
بـا خـدا   . و در گفتار و كردار مطيـع او باشـد   بسپاردچنگ بزند و خود را به او 

با او شاد باشد و به او توكل و اعتماد كند و كارهاي خود را به خدا ، انس بگيرد
آنگاه اگر تمام كائنات بر سر . بسپارد و ترس و اميد مخلوق را از دل بيرون كند

= 
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A@:فرمـود  ص ست كه رسول اهللا  كردهروايت  احمد از رويفع 
אאאא؛

אא@K  

اي رويفع، شايد زندگي به تو مجال داد و پس از من باقي ماندي، به مـردم  «
كسيكه ريش خود را گره بزند يا بپيچاند و از كسيكه قالده  از صمحمد : بگو

  IQHN»بياويزد و يا با پس افكنده حيوانات و استخوان، استنجا بكند، بيزار است
قطع كردن تعويذ از گردن كسـي ماننـد آزاد كـردن    : گويد ميسعيد بن جبير 
  IRHN)روايت از وكيع. (غالم ثواب دارد

     =
_____________________________ 

قرار بگيرند، خداوند بزرگ، براي او راه حلي خواهد گشـود زيـرا او بـر    راه او 
  .خدا توكل نموده و امور خود را بدست او سپرده است

بعضي از بزرگان سلف، تعويذي را كه الفاظ قرآن در آن نوشـته شـده باشـد    
و كالم اهللا، يكي از صفات  باشد ميبدليل اينكه قرآن كالم اهللا . كردند ميممنوع ن

پس او كسي از مخلوقات را براي دفع ضـررش بـا خداونـد شـريك      است، اهللا
 .ستا  كردهن

قالده «هر نوع قالده بر گردن شتر و حيوانات ممنوع نيست بلكه مراد از  )1(
  .نمايد ياي است كه آنها معتقد بودند، چشم زخم را دفع م همان قالده» وتر

بيـانگر ايـن   » ار اسـت از چنين كسي بيز صمحمد «: و اين جمله كه فرمود
اند و خصوصاً شرك اصغر، داخـل   مطلب است كه اعمال فوق، از گناهان كبيره

 .گترين كبائر استهمانطور كه شرك اكبر نيز از بزر. باشد ميدر گناهان كبيره 
كنـدن تعويـذ از گـردن كسـي،     : از سعيد بن جبير روايت است كه گفت )2(

  .برابر است با آزاد كردن غالمي
= 
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ابن مسعود و ساير : گويد مياست  ابن مسعود ابراهيم نخعي كه از شاگردان 
  IQHNبود يدانستند، گر چه از الفاظ قرآن م يرا مكروه م) تعويذ(شاگردانش قالده 

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .»تميمه«و » رقيه«ـ تفسير و توضيح 1
  .»توله«ـ تفسير و معني 2
  .روند يمـ اينها بدون استثنا از اعمال شرك آميز، به شمار 3
بشرطيكه از الفاظ شرك آميز نباشد براي چشم زخـم و  ) دم زدن(» رقيه«ـ 4

  .گزندگي، استثنا شده است
  . ـ در تعويذي كه از الفاظ قرآن باشد، علما اختالف نظر دارند 5
ـ آويزان كردن قالده بر گردن حيوانات به نيت دفع چشم زخم نيز ممنوع   6

  .است و شديداً نكوهش گرديده است
  .ـ وعيد شديد براي كسيكه قالده بياويزد 7

     =
_____________________________ 

قطع كردن تعويذ از گـردن كسـي ماننـد آزاد كـردن     : گويد مين جبير سعيد ب
زيرا كسيكه تعويذ به گردن دارد، مرتكب شـرك اصـغر شـده    . غالم ثواب دارد

پس كسيكه تعويذ . افكند ياست و شرك اصغر يقيناً صاحب خود را به دوزخ م
در واقـع گـردن او را از آتـش دوزخ آزاد    كنـد   مـي را از گردن شخصـي، قطـع   

كه عبارت اسـت از ثـواب   شود  مي، بنابر اين به او پاداش به مثل داده گرداند مي
 .آزاد ساختن غالمي

، كه از شاگردان ابن مسعود اسـت از وكيع روايت است كه ابراهيم نخعي  )1(
هر نوع تعويذ را چه از قرآن و چه غير آن را  ،اند كه اصحاب ابن مسعود فرموده
 .پنداشتند يمكروه م
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  .ـ فضيلت و پاداش كسيكه تعويذي را قطع نمايد8
  .دانستند يـ ابن مسعود و شاگردانش تعويذ الفاظ قرآن را نيز مكروه م9
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  .IQHتبرك جستن به درخت و سنگ و غيره: )9(باب 
_____________________________  

چيسـت؟ جـواب اينكـه آنهـا مشـرك       كننـد  مـي م افرادي كه چنين حك )1(
  .شوند مي

W       يعني طلب خير فراوان و دائمي كـه طبـق تصـريح نصـوص قـرآن و
د خير و بركت عطـا كنـد نـه كسـي ديگـر چنانكـه       توان ميسنت، فقط خداوند 

ش نازل ا بندهيعني كسيكه قرآن را بر   z © ¨ § ¦ ¥ ¤ } :فرمايد مي
 u v w x z } :فرمايد همچنين مي. خير فراوان و دائم است كرد، داراي

  .»ما به او و اسحاق بركت داديمو «
{ b c z  » وجودى پربركت قرار داده - هر جا كه باشم -و مرا«.  

از . پس روشن شد كه بخشيدن خير و بركت كار ويژة پرودگـار عـالم اسـت   
مـن بـه فالنـي بركـت     : داينرو براي احدي از مخلوق، روا نخواهد بود كه بگوي
چون كلمة بركـت بمعنـي   . دادم، يا بركت خواهم داد يا قدوم شما با بركت بود

نصوص كتاب . خير كثير و دايم است كه فقط به ذات يكتاي اهللا اختصاص دارد
سه نـوع  ، چيزهايي كه در آنها بركت قرار داده شده، و سنت داللت بر اين دارد

در  ــ بعضـي از انسـانها   3 .ــ بعضـي از زمانهـا   2 .ـ بعضي از مكانها1: باشد مي
يابيم كه خداوند، بيت اهللا الحرام و اطراف بيـت   روشني آيات و احاديث در مي

يعني خداوند آنهـا را مبـروك قـرار داده و در    . ستا دادهرا بركت ... المقدس و 
ود اين چيز، در مردم انگيزه بوج. ستا كردهآنجا خير فراوان و ثابت و دايم نازل 

البته اين . بياورد كه به زيارت آنجا بروند و همواره آن مكانها را زنده نگه بدارند
به اين معنـي كـه شـما بوسـيله     . بركت، مسالة معنوي است و قابل انتقال نيست

وقتـي  . شـويد  دست زدن و بوسه گرفتن و با دفن شدن در آنجـا، متبـرك نمـي   
= 
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     =
_____________________________ 

وابسته به آنجـا باشـيد و آنجـا     گوئيم اين مكان مباركي است يعني شما قلباً مي
يد از بركت و خير فراوان توان مياعمال با بركتي وجود دارد كه شما با انجام آن 

مانند طواف بيت اهللا و عبادت در آن و سالم كردن حجراألسـود  . مند شويد هبهر
آنرا بوسه زده است ما نيز به پيروي  ص كه سنگ مباركي است چون رسول اهللا

. شويم مند مي هبهر ص و از بركت پيروي رسول اهللا. زنيم ا بوسه مياز ايشان آنر
دانم كه سـنگي بـيش    مي: حجر األسود را بوسه زد گفت از اينرو وقتي عمر 

  .رساني ي نميا هنيستي و ضرر و فايد
زمانهاي مباركي مانند رمضان و بعضي ديگر از روزهاي سال كـه اگـر كسـي    

ني كه در آنها عبادتي را كه شـرعاً منقـول اسـت،    آنها را گرامي بدارد به اين مع
كـه آن خيـر را در ايـام     گـردد  ميمند  هانجام دهد، از خير فراوان آن عبادتها بهر

  .د بدست بياوردتوان ميديگر ن
و اما انسانهاي مبروك مانند انبياء و پيامبران الهـي كـه خداونـد ذات آنهـا را     

با دست زدن بـه جسـم مبـارك يـا      نتوا ميست، كه ا دادهمبروك و مبارك قرار 
به عرق و مـو   ص چنانكه اصحاب رسول اهللا .عرق و موهايشان تبرك جست
و اين بركتي اسـت ذاتـي و قابـل انتقـال     . جستند و آب وضوي ايشان تبرك مي

  .فقط مخصوص پيامبران و انبياء است نيست و
ي اسـت كـه   و اما تبرك جستن به آثار ديگران غير از پيامبران و انبيـاء چيـز  

چنانكـه از اصـحاب و تـابعين و    . هيچگونه دليلي براي اثبات آن وجـود نـدارد  
ترين افراد اين امت كه ابوبكر و عمـر   همخضرمين ثابت نيست كه به آثار برجست

  .، تبرك بجويندباشند ميو عثمان و علي 
بروك يقيناً اينها بذاته انسانهاي مباركي نبوده اند بلكه بوسيلة اعمال مباركي، م

= 
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     =
_____________________________ 

هر انسـان مسـلماني مبـارك اسـت ولـي نـه اينكـه        : گويئم بنابراين مي. ندا هشد
وجودش داراي بركت است بلكه اسـالم و ايمـان و عظمـت اهللا كـه در قلـبش      

و علم و عمـل و اخـالص، اينهـا همـه      ص وجود دارد و پيروي از رسول اهللا
ـ  . كنند ميبركاتي هستند كه صاحب خود را مبارك  ه اينگونـه  و تبرك جسـتن ب

انسانهاي صالح، به پيروي وحرف شنوي واستفاده از علـم، آنـان اسـت وگرنـه     
  .ند، قابل انتقال به شما نيستا هبركتي كه به سبب اعمال خود بدست آورد

يقيناً دست زدن آنان به نيت تبرك و يـا اسـتفاده از آب دهـن و ديگـر آثـار      
تـرين افـراد ايـن امـت بـا       هوجودشان، جايز نخواهد بود زيرا بطور قطع برجست

  .ندا كرده، چنين كاري نص خلفاي راشدين و ديگر اصحاب رسول اهللا
كثيـر و ثابـت و دايـم از     اما تبرك جستن مشركين عبارت بود از طلب خيـر 

ــد  معبود ــنگها و گنب ــان و س ــان؛ از درخت ــا و  انش ــين و قبره ــاي مع ها و غاره
  .هاي مخصوص و ديگر چيزها هچشم

باشد كه اين چيزهـا بـين او و بـين خـدا وسـيله قـرار       حال اگر كسي معتقد 
زيـرا  . و مشكلش حل خواهد شد، چنين اعتقادي، شـرك اكبـر اسـت    گيرند مي

و مشركين زمان جاهليـت همـين اعتقـاد را    . بمعني شريك گرفتن با خدا است
جستند و آنهـا را صـدا    نسبت به بتها و درختان و سنگهائي كه به آنان تبرك مي

هاي اينـان را بـه خـدا     هكه ايشان خواست كردند ميآنها گمان . اشتند، دكردند مي
اعتقاد جـاهالن بـر   ، جويند قبرهايي كه جاهالن به آنها تبرك مي. كنند ميمنتقل 

اگر نزد اين قبر بنشينند و آن را مسح كنند يا خاك آن را بر خـود  اين است كه 
  .خواهد كرد صاحب اين قبر براي ايشان نزد خداوند شفاعت  ،بريزند

  a b c `   _ ~ { | } } :فرمايـد  ميچنانكه خداوند 
= 
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 z ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { } :فرمايـد  همچنين خداوند مـي 
  .]20-19: النجم[

»  الت« )نيدك مىكه آنها را عبادت ( به من خبر دهيد آيا بتهاى) اى مشركان(«
نـد تـا   ا هبه شما نفع و ضـررى رسـانيد  (كه سومين آنهاست »  منات«و  » عزى«و 

  IQHN»!؟)شريك خدا باشد

     =
_____________________________ 

d    e f z  »   و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان ايـن بـود
  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى: كه

ن به نيـت اينكـه   اما اگر خاك قبر را به سر و صورت پاشيد يا بر آن غلط زد
، چنين اعتقـادي شـرك اصـغر    گرداند مياين خاك مباركي است و او را مبارك 

 . شود ميمحسوب 

  .z ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { } :فرمايد ميخداوند  )1(
{ ~ z   پـس از اينكـه    صاهللا رسـول  . تخته سنگ سفيدي بود در طـائف

در آنجـا  . ن كنـد ثقيفيان مسلمان شدند، مغيره بن شعبه را فرستاد كه آنـرا ويـرا  
  .اطاقي بود و پرده دار و خدمتگذاراني

{ �z  بعداً در آنجا بنـائي در جـوار   . درختي بود در فاصلة مكه و طائف
  .دار آنجا بود هسه درخت ساخته شد و زني جادوگر پرد

و آن سه درخت را . بعد از فتح مكه، خالد بن وليد را فرستاد ص رسول اهللا
و مـردم را گمـراه    كـرد  مـي كـه جنيـان را احضـار     قطع نمود و زن جادوگر را

ابستگي مردم بـه آن درخـت و زنـي    و در حقيقت و. به قتل رسانيد ساخت،  مي
= 
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صאA: از ابو واقد ليثي روايـت اسـت  


אאא>אאא
אאKא@صAאא>א>،א

אW@{ O P    Q R       S UT  V W   X 
Y Z z @zאאW١٣٨x@KF

EK@ @
، به سـوي حنـين   ص ما در حالي كه تازه مسلمان شده بوديم با رسول اهللا«
و  كردنـد  مـي ت سدري داشتند كه آنرا عبـادت  مشركين آن ديار، درخ. رفتيم مي

آن درخت، معروف بـه  . نمودند سالحهاي خود را بخاطر تبرك به آن آويزان مي
. براي ما نيز ذات انواط، مقرر كنيـد : گفتيم ص ما به رسول اهللا. ذات انواط بود

ها، روش پيشينيان است و شـما   هاينگونه خواست! اهللا اكبر: فرمود ص رسول اهللا
آنهـا بـه   . ا سوگند همان سخني را گفتيد كه بني إسرائيل بـه موسـي گفتنـد   بخد

     =
_____________________________ 

  .بود كه خادم آن مكان شركي بود
{ ¢  £ ¤ ¥ z     آنـرا منـات ناميدنـد    . منات نيز تختـه سـنگي بـود

  .شدند بخاطر خونهاي زياد حيوانات كه در آنجا ذبح مي
ين آيه با عنوان بحث، اينست كه الت و منات دو تخته سـنگ  وجه مناسبت ا

دادنـد، عينـاً    بودند و عزا درختي بود و آنچه مشركين آنزمان نزد آنها انجام مـي 
نماي زمان ما نزد بسـياري از درختـان و    همان چيزي است كه مشركين مسلمان

آنهـا را  و  كننـد  مـي اينهـا روي بـه قبرهـا    . دهنـد  مـي سنگها بويژه قبرها انجـام  
 .پرستند مي
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معبـود  ) مشركين(براي ما نيز، معبودي مقرر كن همانطور كه آنها : موسي گفتند
شـما نيـز از   : افزود صرسول اهللا آنگاه . شما نادان هستيد: موسي گفت. دارند

  IQHN»روشهاي آنان پيروي خواهيد كرد

_____________________________  
مشركين درختي داشتند و . اين حديث، حديثي صحيح و با عظمت است )1(

  : اعتقاداتشان به آن درخت عبارت بود از
  .كردند ميـ آنرا تعظيم 1
  .بخاطر تعظيم و قرب، نشستند ـ نزد آن اعتكاف مي2
  .كردند ميـ سالحهاي خود را بقصد تبرك به آن آويزان 3

  . شدند قادات مرتكب شرك اكبر ميآنها با اين اعت
 كردنـد  مـي كه تازه مسلمان شده بودند گمـان   ص بعضي از ياران رسول اهللا

، درخواسـت  ص اين كار با توحيد، تضادي ندارد، بخاطر همـين از رسـول اهللا  
  .نمودند كه براي آنها نيز چنين چيزي مقرر بكند

بـر فضـال نيـز مشـتبه     چه بسا بعضي از انواع شـرك  : گويند از اينرو علما مي
ي از اصحاب پيامبر كه تازه مسـلمان شـده بودنـد    ا ههمانطور كه بر عد. شود مي

بخشهائي از توحيد عبوديت، هنوز مشتبه بود در حالي كه آشنائي آنها نسبت به 
  .لغت عرب از ديگران بيشتر بود

آنگـاه ايـن   ! اهللا اكبر: با شنيدن اين سخن تعجب كرد و گفت ص رسول اهللا
ن آنان را به سخن قوم موسي تشبيه كرد كه از او خواسته بودند بـراي آنهـا   سخ

وقتـي  . د همانطور كه ديگر اقـوام معبـوداني باطـل داشـتند    ـدهـمعبودي قرار ب
با اين شدت به آنها پاسـخ داد، آنهـا خواسـتة خـويش را پـس       ص رسول اهللا

شـدند   ر مـي شد مرتكب شرك اكب چون اگر اين خواستة آنان عملي مي. گرفتند
= 
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زيـرا آنهـا ابـراز    . رفت ي بيش نبود، شرك اصغر بحساب ميا هولي چون خواست
 ص و چون شرك اكبـر نبـود، رسـول اهللا   . عالقه به عبادت غير اهللا نشان دادند

  .آنها را به تجديد اسالم، وادار نساخت
دادند طبيعي است كه شرك اكبر بـود و   اما آنچه در كنار ذات انواط انجام مي

كس به درخت، سنگ و چيز ديگري به نيت اينكـه آن چيـز او را بـه خـدا     هر 
هاي خود را بر آن عرضه نمايد، يا گمـان  گرداند، تبرك جويد يا نياز مينزديك 

كند كه با تبرك جستن به اينجا مشكالتشان بهتر حل خواهد شـد، و يـا اينكـه    
رك اكبـر  چنين شخصي مرتكب ش، دعاهايشان در آنجا بهتر اجابت خواهد شد

  .شده است
، توجه بكنيـد متوجـه   دهند ميو اگر به آنچه قبرپرستان در زمان حاضر انجام 

خواهيد شد كه آنها نسبت به صاحب قبـر، عينـاً همـان اعتقـادي را دارنـد كـه       
حتـي نسـبت بـه    . مشركين سابق، به الت و عزي و منات و ذات انواط داشـتند 

هايي كـه شـرك   هاي شهر هر به زيارتگاشما اگ. حصار آهني قبر، اعتقاداتي دارند
هـاي   هبه خدا، در آنجا شايع است، سر بزنيد خواهيد ديد كه آنهـا ديـوار و نـرد   

و دسـت  . زننـد  شمارند و به نيت تبرك به آنها دست مي آهني قبر را مقدس مي
زدن به در و ديوار ضريح بمنزله دست زدن به خود شخصي است كه در آنجـا  

يـا حـداقل   دهـد   مـي هايشـان پاسـخ    هند كه او به خواستو معتقدا. مدفون است
كـه چنـين اعتقـادي، شـرك اكبـر      كنـد   مـي هايشان را به خدا مـنعكس   هخواست

و معتقداند كـه   كنند ميزيرا آنان يكي از بندگان خدا را صدا . شود ميمحسوب 
يا اينكه وسيله و رابطـي بـين آنهـا و بـين اهللا     . او در نفع و ضرر متصرف است

كه اين هم بهانة مشركين سـابق بـود چنانكـه قـرآن بـه نقـل از آنـان         شندبا مي
= 
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  :ن باب بيان شدخالصه آنچه در اي
  
  .ـ تفسير آية سورة نجم1

  .ص ـ آشنائي با درخواست اصحاب از رسول اهللا2
  .ـ آنچه درخواست كردند انجام نداده بودند3
خـدا   كردنـد  ميفكر  ـ هدفشان از اين درخواست، تقرب الي اهللا بود چون4

  .دارد مياين كار را دوست 
ي ديگـران بطريـق اولـي    ـ وقتي اين مسأله براي اصحاب مشتبه باشـد بـرا  5

  . مشتبه خواهد بود
نـد و  ا هـ در حالي كه آنها از ديگر افراد امت نيكيهاي بيشتري كسب نمـود 6

  .به آنان وعدة مغفرت نيز داده شده است
آنها را معذور نپنداشت بلكه شديداً سخن آنان را رد كرد  ص ـ رسول اهللا7

     =
_____________________________ 

  .a b c  d    e f z ` } :گويد مي
  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«

اما اينكه بعضي از انسانهاي نادان، درب و ديوار و ستونهاي مسجد الحـرام و  
كشند از دو حال خارج نيسـت يـا    برك دست ميديگر اماكن مقدس را بقصد ت

معتقداند كه در اينجا فرشته و يا روح فالن پيامبر يا ولي نهفته است و شـفاعت  
مرتكـب شـرك اكبـر    . آنان را خواهند كرد، اگر چنـين اعتقـادي داشـته باشـند    

  .ندا هشد
اما اگر فقط بخاطر اينكه اينها اماكن مقدس و مباركي هستند و به نيـت شـفا   

 .ندا هافتن چنين بكنند، مرتكب شرك اصغر شدي
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كـامالً از روش قبليهـا پيـروي     شما. اين روش پيشينيان است! اهللا اكبر: و فرمود
  .كنيد مي

آنـرا برابـر بـا     ص ـ اين درخواست بقدري خطرناك بـود كـه رسـول اهللا   8
بـراي مـا نيـز معبـودي همچـون      : درخواست قوم موسي دانست كه گفته بودند

  .معبودان آنها مقرر كن
ولي باز هـم  باشد  مي @אAـ ممنوعيت اينگونه موارد از مطالبات 9

  .براي آنان غير قابل تشخيص و مشتبه بود
فقط بوقـت مصـلحتهاي   . بر اين مطلب ص ـ سوگند خوردن رسول اهللا10

  .كرد ميبزرگ سوگند ياد 
  .ـ اين درخواست آنان شرك اصغر تلقي شد و مرتد شناخته نشدند11
ـ اين سخن راوي كه ما تازه مسلمان بوديم، بيانگر آنست كه درخواسـت  12

دانسـتند كـه ايـن از اعمـال      سلمانان كهنه كار نبودند چون آنها ميكنندگان از م
  .باشد ميشركيه 
بر خالف كسيكه آنرا مكروه دانسته . ـ تكبير گفتن بوقت تعجب از چيزي13
  .است

  .انجامد هائي كه به شرك مي هـ بستن را14
  .ـ ممنوعيت تشابه با اهل جاهليت15
  .عصباني شدن هنگام آموزش دادن مطلبيـ 16
يعني اين راه و : يعني@KאA :قانون كلي كه فرمود ـ بيان يك اصل17
  .پيشينيان استروش 
زيرا بعداً همانطور كـه فرمـوده بـود،    . ـ اين از عالمتهاي نبوت ايشان بود18

  .اتفاق افتاد
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ند بـراي  ا هـ هر آنچيزي كه در قرآن، يهود و نصارا بخاطر آن نكوهش شد19
  .ما نيز هست

ي نزد اصحاب بود كه اساس مسايل عبـادي بـه   ا هاين اصل شناخته شدـ 20

  .شود ميدستور شارع مربوط 
: پرسند اسـتنباط كـرد   پرسشهاي سه گانه را كه در قبر مي توان ميو از اينجا 

ـ من نبيـك؟  2. ار مشخص استكه پرودگ) پروردگارت كيست؟(ـ من ربك؟1
ـ من دينـك  3. نبي است آورد يميقيناً كسي كه از غيب خبر )پيامبرت كيست؟(
جواب اين سؤال در ضمن اين فرمـايش خداونـد اسـت كـه     ) دينت چيست؟ (

  .يعني معبود و عبادت معبود يعني دين@ O P    Qz }: فرمود
مانند راه و روش مشـركين ناپسـنديده   ) يهود و نصاري(ـ روش پيشينيان21
  .است

شـته باشـد، احتمـال دارد    ـ كسيكه تازه از باطلي كه بر آن خو گرفته برگ22
مـا هنـوز تـازه    : چنانكه آنها گفتنـد . هنوز بقايائي از آن در وجودش نهفته باشد

  .مسلمان بوديم
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  .IQHپيرامون ذبح كردن حيوان براي غير اهللا: )10(باب 

_____________________________  
و اينكـه ايـن   . اين بحث، در مورد وعيد ذبح نمودن براي غيـر اهللا اسـت   )1(

  .عمل شرك به خداوند است
در ذبح كردن دو چيز مهم است و اساس اين بحث . يعني ريختن خون: ذبح

  .نيز بر آنها است
  .ـ گرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن1
  .ح كردنـ هدف از ذب2

گرفتن نام كسي هنگام ذبح كردن بمعني كمك گـرفتن از آن شـخص اسـت    
 كـنم  ميگيرم و تبرك حاصل  يعني كمك مي. بسم اهللا: گوئيد مثالً وقتي شما مي

  .از نام اهللا
پـس جمعـا   . و اما هدف ذبح كردن، همان جنبة عبادي و نيت تقـرّب اسـت  

  .چهار صورت وجود دارد
و اين . هللا گرفته شود و هدف هم خشنودي او باشدـ هنگام ذبح كردن نام ا1

بنابر اين در جائي كه هدف از ذبح كـردن حيـوان،   . عين توحيد و عبادت است
تقرب الي اهللا باشد بايد هم نام خدا را بگيرد و هم نيت تقـرب را داشـته باشـد    

ت، اگر چنانچه عمداً نام اهللا را نگرف. مانند قرباني عيد أضحي و عقيقه و خيرات
  .گردد ميحيوان ذبح شده حرام 

اما اگر هدف از ذبح نمودن حيوان، تقرب إلي اهللا نبود بلكـه بـراي ميهمـاني    
، اين هم اشكالي ندارد، فقـط  كرد ميكسي و يا به نيت گوشت خوري، آنرا ذبح 

  .يدونام اهللا را بايد بگ
مثالً . شدـ هنگام ذبح كردن، نام اهللا را بگيرد ولي هدف خشنودي غير اهللا با2

= 
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     =
_____________________________ 

به نام خدا و در دل، فالن ولي و پيغمبر و صـاحب قبـر را نيـت    : با زبان بگويد
اين كار شـرك اسـت زيـرا خـون آن حيـوان،      . بكند و خون را بخاطر او بريزد

  .بخاطر تعظيم غير اهللا ريخته شده است
و آنچه امروز در مراسم بعضي از شخصيتهاي مذهبي و سياسي و در جلـوي  

. شـود  ميگر چه نام اهللا بر آنها گرفته . از همين قبيل استشود  ميح قدم آنها ذب
دانند بخـاطر اينكـه خـون آنهـا      ولي علما گوشت اينگونه حيوانات را حرام مي

  .و نه براي مهماني اوشود  ميبراي تعظيم آن شخص ريخته 
و بايد دانست كه شايسته نيست از بنـدگان بدينصـورت تجليـل شـود زيـرا      

فقط براي تجليل و تعظيم اهللا جايز اسـت كـه خونهـا را در رگهـا     ريختن خون 
  .جاري ساخته است

. ـ اينكه هم نام غير اهللا بر آن گرفته شود و هم نيت تقـرب غيـر اهللا بشـود   3
 يا بنام حسين . بنام مسيح و در دل نيز خشنودي او را نيت بكند: مثالً بگويد

  ....قادر جيالني رحمه اهللا و و بنام عبد ال و بنام علي  كو بنام زينب 
و خوردن غذاهايي كه در روز عاشورا و ديگر مناسبات بنام حسين و ديگران 

زيـرا قربـاني آنهـا    ، باشـد  ميو خوردن آن حرام  باشد ميجايز نشود  ميدرست 
  .بخاطر غير اهللا بوده است

كسي كه چنين بكند هم مرتكب شرك در عبادت شده و هم مر تكب شـرك  
  .نت شده استدر استعا

گرچه اين نـوع خيلـي   . ـ ذبح بنام غير اهللا باشد و هدف خشنودي اهللا باشد4
  . ندا ه، مرتكب شرك شدكنند ميافتد ولي باز هم كساني كه چنين  كم اتفاق مي

و نيت تقرب  شرك در استعانت،  خالصه اينكه گرفتن نام غير اهللا هنگام ذبح، 
= 
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 °± ̄ ® ¬ » ª  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ } :فرمايد يخداوند م

² ³ ́ µ ¶    ¸ z  ]163-162: انعام[.  
ز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ مـن، همـه بـراى خداونـد     نما: بگو«

و  ؛ام و به همـين مـامور شـده    ؛همتايى براى او نيست. پروردگار جهانيان است
  IQHN»من نخستين مسلمانم

  .]2:كوثر[  z { |    }  z } :فرمايد يهمچنين م
  IRHN»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«

     =
_____________________________ 

  .به غير اهللا، شرك در عبوديت است
ــ ــن، اهللابن ــي ابر اي ــد م  } p q r s   t   u   v w x yz } :فرماي

| } ~       _ `a b c d e f  z  ]121: أنعام[.  
و شـياطين   ؛اين كار گناه است! و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد«

اگـر   ؛كنند، تا با شما به مجادله برخيزند به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى
 .»اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود از آنها

)1( { £ ¤ ¥ ¦ z     اين آيه داللت به اين دارد كه  قربـاني و نمـاز دو
  .اند و فقط خداوند شايسته است كه اين عبادتها براي او انجام گيرد عبادت

{ ©  ª « z   الم بمعني استحقاق است{ ® ̄ °± z    يعني در هيچ يـك
و نبايد در نماز يا در ذبح حيوان . ، شريكي ندارد)بانينماز و قر(از اين عبادات 

و اوسـت  . فقـط خـدا، ايـن شايسـتگي را دارد    . به سوي كسي ديگر متوجه شد
 .صاحب ملكوت اعظم

)2( { z { |    }  z  و عبادت يعني هر : اند نماز و قرباني دو عبادت
= 
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אA :فرمـود  ص ايت است كه رسـول اهللا رو همچنين از علي 
אאא،אא،א

א@FKEK  

ين خدا بر كسي كه نفرين خدا بر كسي باد كه براي غير اهللا ذبح بكند و نفر«
كند ونفرين خدا بر كسيكه خائني را پناه بدهـد و   پدر و مادر خود را نفرين مي

  .)1(»نفرين خدا بر كسيكه حدود زمين را تغيير بدهد
אA :فرمود ص از طارق بن شهاب روايت است كه رسول اهللا

     =
_____________________________ 

ا آن خشـنود  پسندد و ب اي كه خداوند مي عمل و گفتار و كردار ظاهري و باطني
. پس نزد وي محبوب و پسنديده اسـت . نماز يكي از اوامر خدا است. گردد مي

و آنـرا  شـود   مـي همچنين قرباني از دستورات خداوند است پس او بدان راضي 
 .پسندد مي
آمده است كه نفرين اهللا بر كسـيكه بـراي غيـر اهللا     و در حديث علي  )1(

  .كند ميي تقرب به وي و تعظيم او، چنين يعني بنام غير اهللا و برا. كند ميذبح 
و هر گاه فاعـل ايـن   . يعني طرد نمودن و دور ساختن از رحمتهاي اهللا» لعن«

هاي خاص خود، او را  كه از رحمت: پس معني چنين است. فعل خود اهللا باشد
هـاي عامـة خـدا، مسـلمان و كـافر و تمـامي        زيـرا رحمـت  . دور ساخته اسـت 

  .ردگي ميمخلوقات را در بر 
ضمناً بايد دانست كه هر گناهي كه براي آن لعن و نفرين بيان شده اسـت، از  

البته ذبح لغير اهللا كه، كامالً آشكار اسـت كـه از   . شود ميگناهان كبيره محسوب 
، زيرا شرك به خدا اسـت كـه صـاحبش شايسـتة لعـن و      باشد ميگناهان كبيره 

 .باشد مينفرين و دور شدن از رحمتهاي اهللا 
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א@א؟א
א،W

WאאWא،،
אאא،WKW

א،אא@FKאKE  
. مردي بخاطر مگسي به بهشـت و مـردي بخـاطر مگسـي بـه دوزخ رفـت      «

و معمول . دو مرد از كنار قومي گذشتند كه بتي داشتند: پرسيدند چگونه؟ فرمود
: نـان گفتنـد  به يكـي از آ . كرد گذشتند مگر نذر مي بود كه هيچكس از آنجا نمي

قبـول كـرد و   . مگسي نـذر كـن  : گفتند. چيزي ندارم: گفت. ي پيش كنا هنذران
به نفر . به دوزخ رفت) سرانجام(و با اين عمل . رهايش كردند. مگسي نذر كرد

آنها . ما كردهمن تاكنون براي غير اهللا نذر ن: گفت. ي پيش كنا هنذران: دوم گفتند
  .)1(»شد و به بهشت رفتشهيد گردن او را زدند و بدينصورت 

  
  

_____________________________  
حديث طارق بن شهاب بيانگر اين مطلب است كه ذبـح بـراي غيـر اهللا،     )1(

ز حـديث اينطـور بـر    ا. گـردد  ميو صاحبش مستحق دوزخ  باشد ميشرك اكبر 
  .از روي اجبار نبوده است، آيد شخصي كه براي غير اهللا قرباني كرد مي

ارزشي بـراي غيـر اهللا، انسـان مسـتحق آتـش دوزخ       وقتي با تقديم مگس بي
، پس با تقديم چيزهاي مهم و گرانقيمت بطريق اولي و بيشتر مسـتحق  ددگر مي

  .گردد ميعذاب 
اينست كه اگـر مجبـوراً و از روي    صالبته يكي از خصوصيات امت محمد 
 .گردد مياكراه مرتكب كفر و شركي بشود، كافر ن
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

    z ¦ ¥ ¤ £ }: ـ تفسير آية1

    z { |    }  z }: ـ تفسير آية2
  . ـ نخستين نفرين متعلق به كسي است كه براي غير اهللا ذبح بكند3
ـ نفرين بر كسيكه پدر و مادرش را نفرين بكند يعنـي پـدر و مـادر كسـي     4

  .كند و او در جواب، پدر و مادر او را نفرين نمايدديگر را نفرين ب
  .ـ نفرين بر كسيكه اهل بدعت يا خائني را پناه بدهد5
  .ـ نفرين بر كسيكه حدود مشخص زمين را به نفع خود تغيير بدهد6
ـ فرق ميان نفرين بخاطر گناه بخصوصي و نفرين بخاطر سـاير معاصـي و   7

  .گناهان
  .رگي داشتهاي بزـ داستان مگس كه پيامد8
  .ـ بخاطر مگسي كه مجبوراً قرباني كرده بود، به دوزخ رفت9

آميز در دل مؤمنان چقدر زشت است كه حاضر شـد كشـته    ـ عمل شرك10
  .شود ولي شرك نورزيد

ـ نفر اول نيز مسلمان بود زيرا در حديث آمده اسـت كـه بخـاطر همـان     11
  .مگس به دوزخ رفت

 ص ديگري اسـت كـه رسـول اهللا   ـ حديث داستان مگس، مؤيد حديث 12
  .باشند ميبهشت و دوزخ از بند كفش شما به شما نزديكتر : فرمود
پرستان نيز اينـرا   ـ در اصل آنچه در قلب وجود دارد معتبر است حتي بت13

  .دانستند مي
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شـده   نبايد در مكاني كه براي غير اهللا نذر و قرباني: )11(باب 
  .IQHاست، براي اهللا قرباني كرد

  .]108: توبه[. z _ ^ [ \ } :فرمايد وند ميخدا
  .)2(»نايست) مسجد به عبادت(هرگز در آن «

_____________________________  
ر نـد، در آنجـا و يـا د   ا هيعني در جايي كه براي غيـر اهللا، حيـواني را سـر بريـد     )1(

  .زيرا اين مشابهت با آنها است. مجاورت آنجا، نبايد براي اهللا حيواني ذبح كرده شود
بيني كه نزد قبـور   چنانكه برخي از مشركين مسلمان نما و اهل خرافات را مي

، گـاو و  باشـند  مـي ها و اماكن ديگري كه بزعم آنان مقدس  هصالحين و زيارتگا
فرد موحدي خواست خون حيـواني را  حال اگر . كنند ميگوسفند و شتر قرباني 

. فقط بخاطر اهللا بريزد، بايد از ذبح كردن حيوان در چنين مكانهايي پرهيز نمايـد 
كـه  شـود   ميو باعث تعظيم آن مكان  باشد ميزيرا اين كار مشابهت با مشركان 

  .شود مياين كار حرام است و از جمله وسائلي است كه منجر به شرك 
مسجدي به نيت اينكه پناهگاهي باشد براي توطئه عليه منافقين زمان پيغمبر، 

خواستند كه در آن اقامـة نمـاز    صو از رسول اهللا . اسالم و مسلمانان، ساختند
اما از آنجا كه نماز خواندن پيغمبر و مسلمانان، در آن مسجد بمعني تأييد . بكند

صانه، و بخاطر كردن آن و به ضرر اسالم بود با آنكه نماز پيامبر و مسلمانان مخل
. خدا بود ولي باز هم خداوند ايشان را از خواندن نماز در مسجد ضرار منع كرد

خواهـد در مكـاني كـه مشـركين      و همين است حكم مسلمان مخلصي كـه مـي  
زيـرا بـا ايـن عملـش سـبب      . ، ذبح بكندكنند ميحيوانات خود را در آنجا ذبح 

 .شود ميتعظيم آن مكان 
ر، مسجدي به نيت اينكه پناهگاهي باشد براي توطئـه  منافقين زمان پيغمب )2(

= 
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אWAאא
Wא؟אW

ص@אWא

אא@FKאא
KE@ @

در  ص از رسول اهللا. شتري ذبح بكند» انهبو«شخصي نذر كرده بود كه در «
آيا در زمان جاهليت، در ايـن مكـان   : فرمود ص رسول اهللا. اينمورد سوال كرد

 رسـول اهللا . خيـر : بتي وجود داشته كه مورد پرستش قرار گرفته باشـد؟ گفتنـد  
 رسـول اهللا . خير: محل تجمع و جشن مشركين نبوده است؟ گفتند: پرسيد ص
و اين را بدان كه نذري كه باعث نا . نذرت را بجا بيار: به آن شخص گفت ص

فرماني اهللا باشد و همچنين نذر كردن چيزي كه در توان نذر كننده نباشد، انجام 
  IQHN»آن الزم نيست

     =
_____________________________ 

خواستند كـه در آن اقامـة    ص و از رسول اهللا. عليه اسالم و مسلمانان، ساختند
اما از آنجا كه نماز خواندن پيغمبر و مسلمانان، در آن مسجد بمعنـي  . نماز بكند

مخلصـانه، و  تأييد كردن آن و به ضرر اسالم بود با آنكه نماز پيامبر و مسلمانان 
بخاطر خدا بود ولي باز هم خداوند ايشان را از خواندن نماز در مسـجد ضـرار   

خواهـد در مكـاني كـه     و همين است حكم مسلمان مخلصي كـه مـي  . منع كرد
زيرا با ايـن عملـش   . ، ذبح بكندكنند ميمشركين حيوانات خود را در آنجا ذبح 

 .شود ميسبب تعظيم آن مكان 
از شخصي كه نـذر   ص ضحاك آمده كه رسول اهللا در حديث ثابت بن )1(

آيا در آن مكـان هيچگـاه   : ذبح بكند پرسيد» بوانه«كرده بود، شترش را در مكان
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .z _ ^ [ \ }: ـ تفسير قول خداوند1
ند همانطور كه طاعـت و  ك ـ معصيت و نافرماني اهللا، زمين را نيز ملوث مي2

  .گرداند ميبندگي آنرا مبارك 
  .ـ مسائل پيچيده و مشكل را بايد با مسائل واضح و روشن، مشخص كرد3
  .د از مستفتي جزئيات را جويا بشودتوان ميـ مفتي در صورت ضرورت، 4
ـ جواز تخصيص مكان مشخص، براي نذر كردن بشرطيكه مانعي براي اين 5

  .كار نباشد
ز موانع اينست كه در آنجا قبالً يا فعالً بت و زيارتي وجود داشـته  ـ يكي ا6
  .باشد
ـ يكي ديگر از موانع اينست كه در آنجا، قبالً يا فعالً جشـن و محـل عيـد    7

     =
_____________________________ 

بتي مورد پرستش قرار گرفته است؟ اين سوال بيانگر آنست اسـت كـه اگـر در    
ذبح كردن در چنين مكاني بخـاطر  . آنجا روزگاري بتي مورد پرستش بوده است

همچنين پرسيد كه اين مكـان، محـل   . ت پرستان جايز نخواهد بودمشابهت با ب
. اند و يا زمـاني  تجمع و عيد مشركان نبوده است؟ چون جشنها و اعياد يا مكاني

بنابر ايـن روشـن شـد كـه ذبـح كـردن و       . باشند ميو در اينجا هر دو نوع مراد 
ـ    وده و يـا  قرباني به نام اهللا، نبايد در جائي كه محل تجمع و جشـن مشـركين ب

  .هست انجام بگيرد
بـه نـذرت   : به آن شخص فرمود ص پس از اين پرسش و پاسخ، رسول اهللا

 .فا كن و آنرا انجام دهو



 

٨١

 

א 81  

  .مشركين بوده باشد
براي اينكـه  ، ـ ايفاي نذر در جايي كه يكي از موانع فوق باشد جايز نيست8

  .باشد مينذر معصيت 

  .ابهت با مشركين گر چه بدون نيت تشابه باشدـ پرهيز از مش9
  .ـ نذر بر معصيت و نافرماني اهللا جايز نيست10
  .ـ عدم جواز نذر چيزي كه در ملكيت انسان نباشد11
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  .نذر كردن به نام غير اهللا شرك است: )12(باب 
  .]7: دهرال[. I J      K  L M       N O P z } :فرمايد ميخداوند 

كنند، و از روزي كه شر و عـذابش گسـترده اسـت     ذر خود وفا ميآنها به ن«
  .»بيمناكند

 A B C D E  F G H I J  LK z }: همچنين فرموده اسـت 
در (ايد  نذر كرده) اموالى را كه(كنيد، يا  و هر چيز را كه انفاق مى« .]270: بقرهال[

  IQHN»داند ، خداوند آنها را مى)خدا انفاق كنيد  راه
אA: فرمود ص روايت است كه رسول اهللا كاز عايشه 

א@FKEK  
كسيكه نذر به طاعت خدا نمود، نذرش را بجا بياورد و اگر نذر به معصيت «

  .)2(»كرد، بر آن عمل نكند

_____________________________  
: اسـت  كـرده نمايند ستايش  داوند از كساني كه به نذرهايشان، وفا ميـخ )1(

{ I J      z.  و اين عبادتي است پسنديده نزد خداوند بنابراين، انتقال آن به غير
 .شود ميهللا، شرك اكبر محسوب ا

و . واجب و ضـروري اسـت   حديث عايشه بيانگر اينست كه وفا به نذر،  )2(
و نـذر عبـادتي اسـت كـه     . هر چيز واجب، عبادت پسنديده ايست نزد خداوند

  .ستا  كردهنرا بر خود واجب آ بندهخود 
 زيـرا وجـب كـردن   . و كسيكه نذر به معصيت نموده، نبايد به آن عمل بكنـد 

زيرا خداوند از معصـيت  . معصيت بر خود بمعني معارضه با نهي خداوند است
، كفـارة  كنـد  مـي البته بر كسيكه چنـين نـذري   . ستا كردهو نافرماني خود، نهي 

  .آيد الزم مي) قَسم(يمين
= 
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  :ان شدخالصه آنچه در اين باب بي
  
  .ـ وجوب وفا به نذر1

پس انتقال آن به باشد  ميـ چون نذر عبادتي است و عبادت مخصوص اهللا 2
  .غير اهللا شرك است

  .ـ وفا كردن، به نذر معصيت جايز نيست3
  
  
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

اگـر بـراي   . ر حال نذر چه براي اهللا باشد چه براي غير اهللا، عبادت استه به
تناسب با توحيد است و اگر بـراي غيـر اهللا باشـد،    اهللا باشد عبادت مشروع و م

 .شود ميعبادت نا مشروع و شرك اكبر 
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  .IQHكمك خواستن از غير اهللا شرك است: )13(باب 
: جـن لا[  w x       y z {    | }      ~ _  ̀ a b z } :فرمايد خداوند مي

بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي« .]6
_____________________________  

  .كمك خواستن از غير اهللا و پناه جستن به غير اهللا، شرك اكبر است )1(
است يعني پناه گرفتن و طلب چيزي كـه انسـان را از خطـر     استعاذه از عياذه

مطلوب منه، كه مطلـوب   در استعاذه يكي طالب است و ديگري. محفوظ بدارد
  .تر باشد منه بايد از طالب قوي

طلب كردن يعني خواستن و خواستن همان دعا اسـت و دعـا عـين عبـادت     
و عبادت به اتفاق علما و نصـوص قـرآن و سـنت، مخصـوص خداونـد      . است
  .]18: جنال[  g  h i j k l m n o z }: فرمايد ميچنانكه . باشد مي
  .»هيچ كس را با خدا نخوانيدمساجد از آنِ خداست، پس «

{ g h i j k l   z »پروردگارت دستور داده كه جز او را نپرستيد«.  
و حقيقت، پناه جستني كه از هيچ كس جز اهللا جايز نيست، همان اسـت كـه   

يعني هم از نظر كردار و رفتار و اقوال ظاهري و هم از نظر . ظاهرا و باطناً باشد
  .يزي كه معتقد است متمسك بشوددروني و قلبي و رواني به آنچ

و اما كمك گرفتن و پناه جستن ظاهري به بعضي از انسـانها و در چيزهـائي   
كه در تصرف آنهاست، در روشني ديگر داليل واضح، جايز است ولي بايد فقط 
گفتاري باشد و باز هم از نظر دروني و قلبي بايد به سوي اهللا متوجه بود و بنده 

  .ب تصور كردرا فقط سببي از اسبا
ها و مردگان نيز ما  اوليا و جن: گويند از اينرو ما به بطالن سخن كساني كه مي

 .بريم ، پي ميكنند ميرا بر حسب قدرت و اختياراتي كه دارند كمك 
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  .)1(»شدند و طغيانشان مي

Wא@صWA
אא

@FKEK@ @
هر كـس در منزلـي يـا جـايي فـرود آيـد و       : فرمود ص رسول اهللا: ترجمه

تـا  . »بـرم  من به كلمات و سخنان كامل اهللا، از گزند مخلوقاتش پناه مي« :بگويد
  IRHNندوقتي در آن مكان باشد هيچ چيز و هيچ كس به او ضرر نخواهد رسا

  
  
  
  

_____________________________  
مرداني از انسانها به مرداني از جنها پنـاه جسـتند و از   : فرمايد ميخداوند  )1(

ــ    ي عايدشـان بشــود، تــرس و  ا هدآنهـا كمــك خواسـتند ولــي بجــاي اينكـه فاي
  .اضطرابشان افزايش يافت

و اين ترس و اضطراب و ناتواني جسمي و روحي سزاي عمل آنان بـود كـه   
و عبادتي را كه شايستة اهللا . بجاي كمك گرفتن از اهللا، به غير اهللا مراجعه كردند

 .بود به مخلوقي از مخلوقاتش منتقل كردند
فضيلت استعاذه و كمك و پناه جستن به در اين حديث،  ص رسول اهللا )2(

و هدف از شر مخلوقات يعني از گزند مخلوقاتي كه . كمات اهللا را بيان فرمودند
انـد و بعضـي ماننـد     زيـرا بعضـي از مخلوقـات خـدا مـوذي     . داراي شرّ هستند

 .باشند ميفرشتگان و پيامبران و بندگان نيك، جزو اهل خير 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ تفسير آية سورة جن1
  .ـ پناه جستن به غير اهللا، شرك است2
داخـل در مخلـوق نيسـتند بـراي     . باشند ميـ كلمات اهللا، چون صفات اهللا 3

آيـد كـه    همين هم پناه جستن به آن، شرك نيست و از مفهوم مخالف آن بر مي
  .استپناه جستن به مخلوق شرك 

  @KאאA :ـ فضيلت اين دعاي مختصر4
. ـ ممكن است گاهي برخي از اعمال شرك آميز در دنيا مفيد واقـع بشـوند  5

  .باشد ميمثال دفع شري يا جلب نفعي بكند ولي اين دليل بر جواز آنها ن
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  .IQHو به دعا طلبيدن غير اهللا شرك است كمك خواستن: )14(باب 

_____________________________  
يكه در بالي سختي واقع شـده و يـا در   استغاثه يعني كمك خواستن كس )1(

زيرا يـك نـوع   ، باشد ميو يكي از انواع دعاها . معرض نابودي قرار گرفته است
  .باشد ميطلب است و طلب هم دعا 

كمك خواستن از ديگران در چيزي كه فقـط در  . يعني كمكش كرد» إغاثه«و 
در چيزي  توان خدا است، شرك اكبر است اما كمك خواستن از انسانهاي زنده

  .كه براي آنان مقدور باشد جايز است
 a b c d e ` _ }: خـوانيم  مـي  ؛چنانكه در داستان موسـي  

f z  ]15: قصصال[.  
، و ديگرى از دشمنانش، آن كـه از  )و از بنى اسرائيل(يكى از پيروان او بود «

  .»پيروان او بود در برابر دشمنش از وى تقاضاى كمك نمود
  .ن، عبادت استدعا و به فرياد خواست
بدينصورت كه . ـ دعاي بمعني سؤال كردن و خواستن1: دعا بر دو نوع است

و ايـن چيـزي   . نامند دستها را بلند بكند و چيزي بطلبد و اينرا دعاي مسألت مي
  .رود است كه عموماً با شنيدن كلمة دعا ذهن ما بسوي آن مي

 g  h i j k l m n } :فرمايـد  ميچنانكه خداوند : ـ دعاي عبادت2

o z  ]18: جنال[.  
  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

و اين نـوع دعـا سـاير عبادتهـا     . »دعا يعني عبادت«: فرمود ص و رسول اهللا
  .شود ميمانند نماز و زكات و غيره را شامل 

نـد و آنچـه كـه    ا بيان اين مسأله الزم بود تا بدانيم كه هر دو نوع دعا، عبادت
= 
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 Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ  Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý   Þ } :فرمايد خداوند مي
ß  A B C D     E F G H      JI K  L M   N O QP R S T U 

V XW  Y Z [ \ z  ]107- 106: يونس[.  
كـه  ! رساند و نه زيانى، مخـوان  و جز خدا، چيزى را كه نه سودى به تو مى«

براى امتحان يا كيفـر  (و اگر خداوند، . نين كنى، از ستمكاران خواهى بوداگر چ
و اگـر اراده   ؛سازد زيانى به تو رساند، هيچ كس جز او آن را برطرف نمى) گناه،

آنـرا بـه هـر كـس از     ! خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد
  .)1(»و او غفور و رحيم است ؛رساند بندگانش بخواهد مى

     =
_____________________________ 

كوشند تا آيه را تأويل كننـد و بگوينـد دعـاي مسـألت      بعضي از اهل بدعت مي
 .بمعني عبادت نيست، سخني است دور از حقيقت

)1( { Î Ï z   هم دعاي مسألت و . باشد مينهي است و شامل انواع دعاها
و هدف شيخ از آوردن ايـن آيـه   . گيرد ميخواستن و هم ساير عبادتها را در بر 

 رسـول اهللا ) تـدع  ال(دانيم مخاطب اين فعـل   و همانطور كه مي .نيز همين است
  .؛ كسيكه امام و پيشواي متقين و پرهيزكاران بودباشد مي ص
{ Ð Ñ Ò  z .چه غير اهللا مستقالً مورد پرستش و اسـتغاثه قـرار   كند  ميفرق ن

  .بگيرد يا در كنار خدا، غير خدا را نيز به فرياد بخوانند
{ Ó Ô Õ  Ö ×Ø z  است و هر كس يا چيزي را كه مشـركين  » عام«ة ما كلم
ي يا پيغمبـري  ا هچه فرشتشود  ميخواهند، شامل  و از او كمك مي كنند ميصدا 
  .هيچكدام مالك نفع و ضرر نيستند. ي يا بتي و چوب و سنگي باشدا يا ولي

{ Ù Ú z   احياناً اگر تو يكي از اينهائي را كه : گويد ميخداوند به پيامبرش
= 
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: عنكبـوت ال[ j k l m      n z } :همچنين ارشـاد باريتعـالي اسـت   
  .)1(»روزى را تنها نزد خدا بطلبيد و او را پرستش كنيد«. ]17

     =
_____________________________ 

رسانند، به فرياد بخواني، در صف مشـركين ظـالم    گونه نفع و ضرري نمي هيچ
پس وقتي پيامبري كـه  . و مراد از ظلم در اينجا شرك است. قرار خواهي گرفت

، شـود  مـي برد و هيچگـاه مرتكـب شـرك ن    همواره در عصمت خداوند بسر مي
كساني  پس بايدشود  مياينگونه و با اين لحن تند نسبت به شرك برحذر داشته 

كه جايگاه كمتري دارند، بيشتر در اين مورد حساسيت داشته باشند و از شريك 
ي كلـي بيـان فرمـود و    ا هبعد از آن، خداوند قاعد. گرفتن با خدا، گريزان باشند

  .A B C D     z } :براي هميشه شرك را قطع نمود و فرمود
آنرا بـر  وقتي خداوند ضرري را متوجه تو ساخت چه كسي خواهد توانست 

طرف نمايد؟ يقيناً فقط همان كسيكه آنـرا آورده و در تقـديرت نوشـته اسـت،     
بدينصورت خداوند، متوجه شدن به غير اهللا را . خواهد توانست بر طرفش بكند

البته شارع، كمك گرفتن از انسان زنده و . در مصائب و مشكالت منتفي گردانيد
او بعنوان سببي بـراي جلـب   را دودة قدرتش جايز قرار داده زيحاضر را در مح

زيرا . منفعت و يا دفع ضرر، قرار داده شده است و آنهم به اجازه و خواست اهللا
  .نافع و كاشف حقيقي، خدا است

{ D     z  تري بدهد و هر نوع ضـرر را   نكره در سياق شرط آمده تا معني عام
رر شامل بشود؛ چه ضرر ديني چه ضرر دنيـوي و ضـرر مـالي و جـاني يـا ضـ      

 .جانبي

)1( { j k l m      n z   از نظر قوانين لغت بايد كلمةAقبل  @א
را مقدم كـرد تـا معنـي انحصـار را     » عند اهللا«آمد ولي كلمة  از كلمة عند اهللا مي

= 
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ــت   ــوده اس ــين فرم    À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É ¿ ¾ ½ } :همچن

Ê Ë Ì Í Î Ï  z  ]5: حقافألا[.  
ند كه تـا  خوا تر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى هچه كسى گمرا«

خـود    كه  است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزي( گويد قيامت هم به او پاسخ نمى
  خـويش   خواننـده   بـه   كه اين  رسد به  چهمردگان، بتها، درختان، : مانند شنود نمي

  را اجابـت   فقـط آنـان    نـه  )نمايـد   دفـع   را از وي  يـا ضـرري    ،را جلـب   سودي
و صـداى آنهـا را هـيچ    ( خبرنـد  بـي  )كـامال (  دعايشان از  حتي  گويند بلكه نمي
  IQHN»)شنود نمى

     =
_____________________________ 

بدهد يعني فقط از اهللا روزي بخواهيد و در طلـب روزي بـه غيـر اهللا مراجعـه     
شـامل تمـامي نعمتهـا از قبيـل      اسم عـام اسـت و  » رزق«در اينجا كلمة . نكنيد

  .باشد ميصحت و عافيت و مال و غيره 
{ n z . همـواره او را پرسـتش   طلبيـد  ميو ضمن اينكه روزي را از او ،

 .كنيد و هنگام دعا به او متوجه بشويد

تـر   هچه كسي گمـرا   À z ¿ ¾ ½}: فرمايد ميي ديگر ا هو در آي )1(
؛ ديگراني كه خواند ميتد و به فرياد پرس است از كسيكه جز خدا، ديگران را مي

  .دهند ميشنوند و پاسخ او را ن تا قيامت فرياد او را نمي
كـه مخلوقـات   كنـد   مـي ترين فرد، كسي را معرفي  هدر اين آيه خداوند، گمرا

  .و از خداي بزرگ و فريادرس غافل است طلبد ميمرده را به فرياد 
{ È É   Ê z  گـر  . گوينـد  د و سخن نمـي شنون چون مردگان تا قيامت نمي

 .شنوند گويند و سخن را مي و سخن مي شوند ميچه بعد از آن دوباره زنده 
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   ª      « ¬    ® ̄ z © ¨ } :فرمايد سورة نمل مي 62و در آية 
كنــد و گرفتــارى را برطــرف  يــا كســى كــه دعــاى مضــطر را اجابــت مــى«

  .)1(»سازد مى
منـافقي بـود    ص طبراني با سند خويش روايت كرده كه در زمان رسول اهللا

كمـك   صرسـول اهللا  برويم از : ها گفتند بعضي. كرد ميمسلمانان را اذيت كه 
A :فرمـود  ص رسـول اهللا . بگيريم تا ما را از شرّ اين شخص نجات بدهد

@Wبلكه از اهللا كمك شود  مياز من كمك گرفته ن
  IRHNشود ميگرفته 

_____________________________  

در اين آيه تصـريح شـده    ª      z © ¨ } :فرمايد ميي ديگر ا هدر آي )1(
  .باشد مياست كه پاسخ دادن به خواست انسان نيازمند و در مانده فقط كار اهللا 

{ ® ̄ z  گيرد ميفقط بدست اهللا صورت رفع بال و مصيبت نيز.  
{ ´   µ ¶¸ z      استفهام انكاري است يعني نبايـد غيـر از اهللا كسـي ديگـر را

معبود قرار داد و بوقت مصيبت غير اهللا را خواند و چيزي را كه خارج از حيطة 
  .قدرت اوست از او طلبيد
 .ولي شما كم پند پذيريد  º » ¼ z ¹ } :و در آخر آيه فرمود

منافقي بود  ص ثي كه بيان شد آمده است كه در زمان رسول اهللادر حدي )2(
برويم و از شر  ص نزد رسول اهللا: گفت داد ابوبكر  كه مسلمانان را آزار مي

  .جا نبود در خواستي بي اين درخواست ابوبكر ... اين منافق به او پناه ببريم 
ايشـان بـود   در مشكلي كه حل آن در حيطة تـوان   ص زيرا او از رسول اهللا

= 
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  :دخالصه آنچه در اين باب بيان ش
  
ـ دعا خاص است و استغاثه عام است و در عنوان اين بحث عام بر خاص 1

  .عطف شده است
  .Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ  Ö × z } :ـ تفسير آيه2
  .ـ دعا و استمداد از غير اهللا شرك اكبر است3
ظـالمين   ـ اگر نيكوكارترين انسان روي زمـين ايـن كـار را انجـام دهـد از     4

  .گيرد ميمشرك قرار 
  .A B C D     z } :آيةـ تفسر 5
ـ استمداد از غير اهللا و به دعا خواستن آنان عالوه بر اينكه كفـر اسـت، در   6

  .دنيا نيز براي صاحب خود سودي در بر ندارد
    j k l m      z } :ـ تفسير آية7
از  تـوان  ميـ روزي را نيز نبايد از غير اهللا خواست همانطور كه بهشت را ن8

     =
_____________________________ 

ست به داد آنان برسد و آن منـافق را  توان مينيز  ص رسول اهللا. كمك خواست
زنداني كند يا از آنجا براند اما ايـن كـار را نكـرد و آنهـا را اينگونـه راهنمـائي       

بلكـه از اهللا كمـك   شود  مياز من كمك خواسته ن @AKKK: فرمود
  .شود ميخواسته 

بـود امـا فرصـت را     ص مك رساندن در توان رسـول اهللا گر چه در اينجا ك
ي نسبت به مسائل توحيـد  ا هغنيمت شمرد و از آنجا كه حساسيت بيش از انداز

داشت، آنان را اينگونه توجيه كرد تا مبادا روزي از وي در اموري كـه مخـتص   
 .، استمداد بكنندباشند ميخدا 
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  .كسي ديگر طلب كرد
  . z ¿ ¾ ½} :ـ تفسير آيه9

  .وجود ندارد خواند ميـ گمراهتر از كسيكه غير اهللا را به فرياد 10
  .خبر است بيخوانند  ميـ غير اهللا از فرياد و دعاهاي كساني كه او را 11
خواننـد   مـي با كساني را كـه آنهـا را    شوند ميـ آنهائي كه جز اهللا خوانده 12

  .دادند دشمن خود مي
  .ير اهللا بمعني عبادت اوستـ خواندن غ13
  .كند كه او را پرستيده باشند ـ غير اهللا هر كه باشد روز قيامت انكار مي14
ترين افراد، معرفي شدند نيـز همـين اسـت كـه      هـ و علت اينكه آنها گمرا15

  . ي داد و نه در آخرتا هشركشان نه در دنيا به آنها فايد
  .ª      z © ¨ } :ـ تفسير آيه16
شگفتي است كه خود مشركين اعتراف داشتند كه جـز اهللا كسـي    ـ باعث17

كند از اينرو در وقت مصـيبت فقـط    ديگر به داد مضطر و نيازمند رسيدگي نمي
  .كردند مياهللا را فرياد 

در مسايل توحيد و فرهنگ و ادب ايشـان در   ص ـ حساسيت رسول اهللا18
  .بر خورد با اهللا
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 o p } :فرمايد ميكه  خداونددر مورد اين ارشاد : )15(باب 
q r s t u  v w x y z { | } ~  z .]ــراف و 191: اع

 آفريننـد، و  دهنـد كـه چيـزى را نمـى     آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى« .]192
توانند آنـان را يـارى كننـد، و نـه خودشـان را يـارى        و نمى خودشان مخلوقند

  .)1(»دهند مى

_____________________________  
سـابق، بيـانگر دانـش و    مطرح كردن اين بحث در اينجا پس از بحثهـاي   )1(

زيرا بزرگترين برهان و دليل توحيد و يگانگي خداونـد  . علم وسيع مؤلف است
فقط او خالق است نـه كسـي ديگـر    . در استحقاق عبادت، فطري و عقلي است

فقط اهللا خالق اسـت و هـم او   . پس فقط او شايستة عبادت است نه كسي ديگر
از او احدي در خلقـت و روزي  و غير . رازق است و فقط او مالك است و بس

حتي سرور مخلوقات خـدا  . ي نداردا هبهر) حقيقي(دادن و امر و نهي و ملكيت 
  w x     y z  { z } :گيرد ميباشد اينگونه مورد خطاب قرار  صكه محمد 

! پس چه كسي مالكيت تـام دارد؟ . يعني تو در هيچ يك از امور، مالكيت نداري
  .د باشدتوان ميود اهللا كسي نيقيناً پاسخ اين سؤال جز خ

پس از كساني كه مقامشـان  شود  ميمنتفي  ص وقتي اين مسأله از رسول اهللا
ي ا هبا اين حال عـد . بمراتب از ايشان كمتر است بطريق اولي منتفي خواهد شد

بيني كه بـه سـوي مردگـان و انسـانهاي صـالح و انبيـاء و اوليـاء متوجـه          را مي
ند روزي بدهند يا شـفا  توان ميآنان اختياراتي دارند و  كنند ميو گمان . شوند مي

در حالي كه آنها خود مخلـوق و  . بخشند و يا بدون اجازة خدا، سفارشي بكنند
و هرگـز  . نـد ا هند بلكه خود آفريده شـد ا ه، چيزي را نيافريدباشند ميپروردة اهللا 

در ملك خدا قادر نيستند به فرياد، فريادكنندگان رسيدگي بكنند و هيچ تصرّفي 
= 
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  | } v  w x y z } :فرموده است متعال همچنين خداوند
} ~ _  ̀ a b  c d  e    f g ih  j k l nm 

o p q      r  s z  ]14-13: فاطر[.  
حتى به اندازه پوست نازك ) پرستيد و مى(خوانيد  و كسانى را كه جز او مى«

شـنوند، و اگـر    اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى! هسته خرما مالك نيستند
شما را منكر ) و پرستش(و روز قيامت، شرك  ؛گويند بشنوند به شما پاسخ نمى

     =
_____________________________ 

  .ندارد
و نه  داند ميقرآن مملو از داليل و بياناتي است كه فقط اهللا را شايستة عبادت 

  .كسي ديگر را
از جملة، آياتي است كه در آنها اعتراف مشركين بـه ربوبيـت اهللا بيـان شـده     

و اين آيات اشاره به اين دارد كه معبود واقعي همان كسي است كه شـما  . است
از جمله داليـل ديگـر اينكـه در قـرآن آمـده كـه       . عتراف داريدبه ربوبيت وي ا

  .خداوند پيامبران و دوستانش را بر دشمنانش پيروز گردانيده است
او خـود  . نهايت ضعيف و ناتوان اسـت  و ديگر اينكه مخلوق هر كه باشد بي

به دنيا نيامده بلكه خدا او را آورده اسـت و هـر گـاه بخواهـد بـاز هـم بـدون        
پس فقط خداوند است كه مرگ و زندگي بدست . برد و را از دنيا مياختيارش ا

  .كنند مياوست و اين همان اعتراف فطري و دروني است كه همه به آن اعتراف 
و در صـفات  . جسته استداوند داراي نامها نيك و صفات برو ديگر اينكه خ

چ گـاه  خود نه تنها كامل است بلكه داراي كمال مطلق است به اين معني كه هـي 
 .گردد ميدر هيچ يك از نامها و صفتها دچار نقص ن
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بـا خبـر   ) از حقـايق (خبير تـو را  ) خداوند آگاه و(شوند، و هيچ كس مانند  مى
  .)1(»سازد نمى

و دندانهاي  شد ميدر احد زخ ص روايت است كه رسول اهللا و از انس 
ي چگونـه، ملتـ  ( .@א؟A :پيشينش شهيد گرديد، فرمود

آنگاه خداوند، ايـن آيـه را    )كه پيامبر خود را زخمي بكند، رستگار خواهد شد؟
). تـو مالـك هـيچ يـك از امـور نيسـتي       (  w x     y z  { z } :نازل فرمـود 

  .)بخاري(
 ص مده است كه رسـول اهللا آ كردهو در روايتي از ابن عمر كه بخاري نقل 

 @אAو  داشت يمبعد از اينكه سر از ركوع دوم در نماز فجر بر 
آنگـاه   @אאA :گفت ميو  گرفت مي، اسم افرادي را گفت مي

  .]128:آل عمران[  w x     y z  { z } :اين آيه نازل شد
و در روايتي ديگر آمده كه نام صفوان بن اميه و سهيل بن عمر و حارث بـن  

  IRHNكرد ميو نفرين  گرفت ميهشام را 
_____________________________  

)1( { v  w x y z . ،مالـك  پرسـتيديد  ميكساني را كه جز خدا ،
پردة نازكي كه روي هستة خرما قرار دارد يا نخ باريكي  @A. قطمير نيستند

وقتي مالك چنين چيز حقيري نيستند پس چگونـه  . كه بر آن كشيده شده است
  ! بزرگتر خواهند بود؟ي چيزهامالك 

{ v  z . كـه جـز اهللا   شود  مياسم موصول و عام است شامل همة كساني
خواه فرشته باشند يـا پيـامبر و انسـانهاي صـالح و     . شوند ميخوانده و پرستيده 

 .جن و غيره
اند كه  ، بيانگر اين مطلب)حديث أنس و ابن عمر(اين احاديث وامثال آن )2(

= 
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نازل   o p q r z }: روايت است كه وقتي آية از ابوهريره 
A> :و فرمـود . بـه پـا خاسـت    صرسـول اهللا  گرديد 

אאאא>
אא>א

>א
@FKEK  
م تـوان  مـي ذاب خدا برهانيد، زيرا مـن ن اي جمع قريشيان، خويشتن را از ع«

م تـوان  مـي اي عباس بن عبدالمطلب، من ن. شما را از مؤاخذة خدا، نجات بدهم
م تـو  توان ميمن ن صرسول اهللا اي صفيه؛ عمة . تو را از عذاب خدا نجات دهم
اي فاطمه دختر محمد، هر چه از مال من بطلبـي  . را از عذاب خدا، نجات دهم

  .)1(»م تو را از عذاب خدا، نجات دهمتوان ميولي نبه تو خواهم داد 

     =
_____________________________ 

  .داند ميتصرف و اختيار خود را در امور، منتفي ، هر گونه ص رسول اهللا
، كنـد  ميوقتي پيامبر بزرگ اسالم چنين چيزي را نسبت به خود منتفي اعالم 

و أنبياء و صالحين هر قـوم  شود  ميپس اين امر از باب اولي از مالئكه نيز نفي 
  .نيز چنين هستند

ستغاثه و قربـاني و  از اينرو ساير توجهاتي كه بشر در انواع عبادات و دعا و ا
و بايد در همة اين موارد فقـط بسـوي    باشد مينذر به سوي غير اهللا دارد، باطل 
 .خدا متوجه گرديد نه كسي ديگر

بــه  ص آشــكارا بيــان گرديــد كــه رســول اهللا در حــديث ابــوهريره  )1(
خويشاوندان خود بيش از اين كه آنهـا را بـه پـذيرش توحيـد و رسـالتش فـرا       
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .سوره اعراف 192، 191ـ تفسير آيه 1
  .ـ داستان جنگ احد2
مـؤمنين پشـت سـر     و آمين گفتن سادات ص ـ قنوت خواندن رسول اهللا3

  .ايشان در نماز
  .كردند ميعليه كفار دعا  ص ـ رسول اهللا4
را زخمي و تالش نمودنـد ايشـان را    ص نگ احد، رسول اهللاـ آنها در ج5

به قتل برسانند و عالوه بر آن، شهدا را در حالي كه آنها خويشاوندانشان بودند، 
  .مثله كردند

  .در همين مورد نازل گرديد  w x     y z  { z }ـ آيه 6
اهللا چه بخواهد به آنهـا برگـردد و   : يعني  z ¡  � ~ { | } :ـ فرمود7
و ايمان آوردند چنانكه خداونـد بعـداً بـه    . فيق توبه دهد و چه عذابشان دهدتو

  . آنها توفيق توبه داد
  .ـ خواندن قنوت نازله8
  .ـ نام گرفتن دشمن در نماز9

  .ـ جواز نفرين افراد خاص در قنوت10
  o p q r z }: پس از اينكه آيـة  ص ـ عملكرد رسول اهللا11

     =
_____________________________ 

رساند و اما اينكه عذاب خدا را از آنان بر طرف سازد  دي نميخوانده است سو
  .اين چيزي است كه نه ايشان، توانائي آنرا دارند و نه كسي ديگر از بندگان خدا

بلكه در قدرت ملكوتي و جبروتـي خـود و همچنـين در كمـال و جمـال و      
 .جاللش نيز يگانه است
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  .نازل شد
. ان در اين باره، تا جائي كه به ديوانگي منسوب شدـ جديت و تالش ايش12

و اگر امروز هم، مسلماني بخواهد با جديت، كار دعوت را انجام بدهد، نيـز او  

  .نامند ميرا ديوانه 
مـن  « :ـ به خويشاوندان درجه يك و همچنين خويشاوندان دورتر فرمـود 13

  .»م در مقابل عذاب خدا براي شما كاري انجام بدهمتوان مين
مـن  : گويـد  مـي پيامبران به سرور زنان عالم؛ فاطمه،  پس وقتي سيد و ساالر

  . م براي تو كاري انجام بدهمتوان مين
سخن حق را گفته است و سپس نظـري بـه    ص كه رسول اهللا دانيم ميو ما 

بيفكنـيم، بـه حقيقـت توحيـد      زمان خـود و مشـايخ و خـواص عصـر حاضـر     
  .بريم ميشده است پي  وهمچنين به انحرافي كه دامنگير دين
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 J K L M  N O } :در مورد اين ارشاد اهللا تعـالي : )16(باب 
P Q SR T VU W X Y  Z z .]23: سبأ[.  
و فرمان از ناحيه او صـادر  (تا زمانى كه اضطراب از دلهاى آنان زايل گردد «
پروردگارتان چـه دسـتورى   «: گويند مى) در اين هنگام مجرمان به شفيعان ؛شود
و  ؛)بيان كرد و اجازه شـفاعت دربـاره مسـتحقان داد   (حق را «: گويند مى» ده؟دا

  .»مرتبه اوست بلندمقام و بزرگ
אאאA@:فرمود ص روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره 

אא
א،{ J K L M  N O P Q SR T VU W X 

Y  Z z . אאא
א

א
אאא

Wאא
אאאאא@FKEK  

پرهـاي فرشـتگان در مقابـل     كنـد  مـي چون خدا در آسمان امري را فيصـله  «
و وقـوع سـخن پروردگـار، چنـان     . آينـد  ياوند، از ترس به لرزه در مسخن خد

و پس از اينكـه  . شود ميكه گويي زنجيري بر سنگ سختي كوبيده  محكم است
پروردگامـان  : گويند ميبه همديگر . گردد ميترس و دلهره از دلهايشان بر طرف 

. اسـت گفت و او بلندمرتبه و بـزرگ   حق را) فالن سخن: (گويند مي: چه گفت
يكي بعد از ديگري در كمين ) پشت درهاي آسمان(شياطين براي استراق سمع 

اينطـور زنجيـر وار   : در اينجا فاصلة انگشتانش را نشان داد و گفـت . (اند نشسته
تا به ساحر و كنند  ميشنوند به ديگري منتقل  و سخني را كه مي). رديف هستند
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  . »كاهن برسد
كـه   كنـد  مين منتقل بشود، شهابي او را دنبال البته قبل از اينكه سخن به زمي

و بهر حال وقتي سـخن   كند ميو گاهي هم اصابت ن كند ميگاهي به او اصابت 

. دهـد  مياو آنرا با صد دروغ آميخته كرده و بخورد مردم ، رسد ميبدست ساحر 
مگر فالنـي در فـالن روز   : گويند ميافتد، مردم  بعد از اينكه آن رويداد اتفاق مي

و ( .كننـد  ميبخاطر همان يك سخن راست مردم او را تصديق . ين نگفته بودچن
  ).كنند ميگفته نتوجهي به آن همه كه دروغ 

אאWא@ص@WAאאא
،אאFWE

א،אא،אאאא
،אא،

אWWא
؟Wא،אא

،א@FKא
KE@»  وقتي خدا بخواهد امري صادر بكند و وحي بفرستد، آسـمانها

 افتنـد،  بـه سـجده مـي   ) فرشتگان(آيند و ساكنان آسمانها  از ترس به لرزه در مي
بـه   خواهد ميخداوند آنچه را . ، جبرئيل استدارد مياولين كسيكه سرش را بر 

فرشتگان آسـمانهاي  . گذرد آنگاه جبرئيل از كنار فرشتگان مي. دهد مياو دستور 
حق را گفت ) سخن( گويد مي: پروردگارمان چه گفت: پرسند ميمختلف، از او 
تا اينكه . كنند ميته را تكرار فرشتگان نيز همين گف. بزرگ است و او بلندمرتبه و

  IQHN»كند ميجبرئيل فرمان خدا را اجرا 
_____________________________  

او را  باشـد  مـي رفـت اهللا  از آنجا كه فرشتگان واقعاً آنگونـه كـه حـق مع    )1(
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

   . J K L M  N z }ـ تفسير آية 1
هاي شـرك را در درون قلـب،    در مورد اين آيه گفته شده است كه ريشه ـ2
رك وجـود  زيرا در آن، براهين روشني براي ابطال ش. نمايد قطع مي. خشكاند مي

و به آنها ترس كنند  ميدارد خصوصاً عليه عقيده كساني كه بندگان نيك را صدا 
  .و اميد دارند

   . T VU W X Y  Z z } :ـ تفسير قول خداوند3
  .ـ علت سؤال فرشتگان4
  .ـ پاسخ آنها توسط جبريل5
  .جبريل است دارد ميـ اولين كسيكه سر از سجده بر 6

     =
_____________________________ 

و از صفات جالل و جبروت و ملكوتش اطالع دارند، با به صـدا در   شناسد مي
  .گيرد ميآمدن زنگ وحي، ترسي فوق العاده آنها را فرا 

از صـفات  . باشـد  مـي خداوند داراي صفات جالل وهم داراي صفات جمال 
هيبت واقعي به و حقا كه جالل و  گيرد ميجاللش ترس و اضطراب دلها را فرا 

زيرا او كمال مطلق است و نـه  . اهللا اختصاص دارد و شايستة كسي ديگر نيست
صـفات كمـال    باشـند  مـي اما صفاتي كه مخلوقاتش به آن متصـف  . كسي ديگر

مثالً حيات مخلوق، حيات كـاملي نيسـت از اينـرو مـرگ بـه سـراغش       . نيستند
. تواني از صـفات آنهاسـت  بيماري، فقر و نا. دهد ميو به حياتش خاتمه  آيد مي

پس الزم است كه مخلوق ناتوان و ناقص متوجه ذاتي بشود كه كامـل اسـت و   
 .و آنهم كسي جز اهللا نيست باشد ميداراي صفات برجستة جالل و جمال 
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  .دهد ميو او پاسخ همة آنها را  پرسند ميو ـ تمامي ساكنان آسمان از ا7
ـ سجده كردن و بيهوش شدن عام است و همـة سـاكنان آسـمان را در بـر     8
  .گيرد مي

  .ـ لرزش آسمانها در مقابل فرمان اهللا9
  .آيد ميـ دستور اهللا، توسط جبريل به اجرا در 10
  .ـ استراق سمع توسط شياطين11
  .هاـ يكي بعد از ديگري قرار گرفتن آن12
  .ها ـ تعقيب آنها توسط شهاب13
، رسـد  مـي و سـخن بـه سـاحر ن    كند ميـ گاهي شهاب به شيطان اصابت 14

  .كند ميگاهي هم قبل از اينكه شهاب به او اصابت بكند سخن را منتقل 
  .گويند ميـ ساحر و كاهن گاهي راست نيز 15
  .آميزند ـ آنها با يك راست، صد دروغ مي16
  .دننماي ميرا با همان خبر آسماني، تأييد ـ آنها دروغهايشان 17
ـ مردم چقدر براي پـذيرفتن باطـل آمـادگي دارنـد كـه بـه دروغهـاي او        18

  .ورزند ميتوجهي ندارند فقط به همان يك سخن راست استناد 
  .سپارند يو آنرا به خاطر مكنند  ميـ يكي به ديگري آن سخن را منتقل 19
  .عقيدة اشعريهاي معطلهـ اثبات صفات باريتعالي بر خالف 20
ها و بيهـوش افتـادن از تـرس     ـ اثبات اين امر كه لرزش آسمانها و فرشته21

  .اهللا است
  .افتند ـ آنها به هنگام صدور امر اهللا، به سجده مي22
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  .در مورد شفاعت: )17(باب 
 µ   ¶ ¹¸ º ´ ³ ² ± ° } :فرمايـد  ميخداوند كه  و اين قول

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã z ]51: امانع[.  
ترسند، بيم  ، كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى)قرآن(و به وسيله آن «
) خـدا ( اى جـز او   كننـده  يـاور و سرپرسـت و شـفاعت   ) روزى كه در آن،! (ده

  .»شايد پرهيزگارى پيشه كنند ؛ندارند
  .]44: زمر[. d e f g z } :همچنين ارشاد باريتعالي است

  .»استتمام شفاعت از آن خد: بگو«
  .]255: بقره[. ª « ¬ ® ¯ °  ± z } :فرمايد ميهمچنين 

  .»!كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ß à á  â } :فرمايـد  مـي و در جائي چنين 

ã ä å æ ç è é ê  z .]26: نجم[.  
 شفاعت آنها سـودى ) با آن مقام و منزلتشان(و چه بسيار فرشتگان آسمانها «

نبخشد مگر پس از آنكه خدا بـراى هـر كـس بخواهـد و راضـى باشـد اجـازه        
  .)1(»!دهد) شفاعت(

_____________________________  
زيـرا وقتـي بـراي    . سابق كامالً آشكار اسـت  باببا دو  بابمناسبت اين  )1(

، اقامه حجـت كنـي و از توحيـد    كنند مي كساني كه پيامبر و يا اولياء اهللا را صدا
ما اينرا قبول داريم ولي اينها بزرگـان ديـن و   : گويند ميربوبيت استدالل بنمائي 

و نزدخدا جايگاه بخصوصي دارند، ما به دامان آنها چنگ  باشند ميدوستان خدا 
  .تا شفاعت ما را پيش اهللا بكنند زنيم مي

بـالد اسـالمي گذاشـته كـه     شيخ انگشت روي آخرين دست آويـز مشـركين   
= 
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     =
_____________________________ 

وقتي با آنان از شرك سخن بگويي، فوراً عمل خود را . عبارت است از شفاعت
  .اين از باب شفاعت است: گويند ميو  كنند ميتوجيه 

אA: گويـد  مـي وقتـي كسـي   . شفاعت در واقع نوعي دعا است
د در نزد خداكه برايم دعا و طلب بكن خواهم مي ص يعني از رسول اهللا@@@א .

كه براي چه كساني شـفاعت  كند  ميداوند است كه به پيامبر الهام براي اينكه خ
كه ما را از جمله كساني قرار دهد كه پيامبر  خواهيم ميپس ما فقط از خدا ، كند

  .كند ميبراي ايشان شفاعت 
و در بحثهاي سابق و در روشني آيات و روايات زياد، متوجه شديم كه نبايد 

بادت خداوند، كسي ديگر را با وي شريك كرد و صدا نمود، كـه يكـي از   در ع
اين موارد طلب شفاعت از مردگان و از كساني است كـه بيـرون از دارتكليـف    

بنابراين بايد، دانست كه طلب شفاعت از مردگان و خطـاب قـرار   . برند ميبسر 
مـري اسـت   البته درخواست شفاعت از زنـدگان ا . باشد ميدادن آنها شرك اكبر 

  .مشروع و اشكالي ندارد
ــزد رســول اهللا  ــد مــي ص چنانكــه برخــي از اصــحاب ن ــا  آمدن و از او دع

 اي پـاره البته هر شفاعت و دعا صد در صد قابل قبول نيست، بلكه . خواستند يم
  .شود ميرد  اي پارهقبول و 
كه بيـان گرديـد خداونـد شـفاعت را منتفـي       z ³ ² ± ° }: در آية

حق اهل توحيد و آنهم بشرط اينكه خداوند اجازه بدهـد و از  مگر در  سازد مي
  .دو طرف شفاعت، راضي باشد

و مؤمنـان و سـاير   . پس شفاعت حق خدا و در محـدودة اختيـارات اوسـت   
از اينرو بايد شفاعت، . انسانها در واقع بجز خدا، كار ساز و شفيعي ديگر ندارند

= 
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 Á Â Ã Ä Å Æ  ÈÇ É } :فرمايــد مــيدر جــايي ديگــر چنــين ارشــاد 

     =
_____________________________ 

انكه در اين آيات تصريح شـده  چن. به اذن و اجازه و رضاي خداوند انجام گيرد
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  ß }: و .ª « ¬ ® ¯ °  ± z } :اســـت

à á  â ã ä å æ ç è é ê  z .  در آية اول خاطر نشان شده است كـه
د بدون اجازة خدا براي كسي شفاعت و سفارشـي بكنـد نـه    توان ميهيچ كس ن

اعت است و بلكه اين خداوند است كه مالك شف. اي و نه ولي و پيغمبري فرشته
كسي لب به  و تا او اجازه ندهددهد  مياو به هر كس بخواهد توفيق اين كار را 

  .شفاعت نخواهد گشود
: يعنـي بـراي كسـيكه خـدا بخواهـد     . ç è z } :فرمايـد  ميو در آية بعدي 

{é  z .      يعني از شفاعت كننده و همچنـين كسـي كـه در حـق وي شـفاعت
  .، راضي و خشنود باشدگيرد ميصورت 

ن شرايط بخاطر آنستكه بشر قلباً وابسته به هيچ يك از مخلوقات نباشـد، و  اي
گمان نكند كه فالني داراي مقام شفاعت مطلق است و سـفارش او را خداونـد،   
  .رد نخواهد كرد؛ مانند اعتقادي كه مشركين نسبت به معبودان باطل خود داشتند

او بـه هـر كـه    از اينرو معلوم شد كه شفاعت فقط بدست خدا اسـت وفقـط   
بخواهد و براي هر كس كه بخواهد اجازة شفاعت خواهد داد، پس نبايد انسـان  
متوجه بندگان بشود بلكه متوجه همان ذاتـي بشـود كـه شـفاعت از آن او و در     

روز قيامت شفاعت خواهد كرد اما بـا اجـازة    ص يقيناً رسول اهللا. ملك اوست
אA: د از خدا اينطور مسألت بكنـيم پس ما باي. اهللا و براي كسيكه اهللا بخواهد

@Kپيامبرت را در حق ما، شفيع بگردان! بار الها. 
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Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û  
Ü  A B  C D E F G IH z  ]23 -22: سبا[.  

آنها هرگـز  ! (پنداريد بخوانيد مى) معبود خود(كسانى را كه غير از خدا : بگو«
اى در آسمانها و زمين  آنها به اندازه ذره) گشايند، چرا كه گرهى از كار شما نمى
در (آنهـا شـريكند، و نـه يـاور او     ) خلقـت و مالكيـت  (مالك نيستند، و نـه در  

هيچ شفاعتى نزد او، جـز بـراى كسـانى كـه اذن داده، سـودى       .بودند) آفرينش
  .)1(»ندارد

خداوند در اينجا بجز خود « :گويد مي) رحمه اهللا(احمد بن تيميه ، سابوالعبا
مالكيت . ساير چيزها و كساني را كه مشركين به آنها دل بسته بودند، نفي فرمود

ديگران و شريك بودن آنها و يا اينكه كسي از آنان معاون او باشد همه را منتفي 
  .»اعالم كرد

_____________________________  

  : اند از چند چيز بيان شده است كه عبارت  Á Â Ã z }: در آية )1(
: داننـد  مـي ك اهللا ــ نفي مالكيت مطلق براي كساني كه مشركين آنها را شري1

{ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ z    
ـ نفـي شـراكت آنهـا بـا اهللا در هـيچ قسـمتي از زمـين و آسـمان و يـا در          2

    Ò Ó Ô Õ Ö z }: چرخاندن نظام آنها
    Ø Ù Ú Û  Ü  z × } :ـ نفي اينكه كسي از آنها معاون يا منشي اهللا باشد3
  A B  C D E F G HI z }: ـ نفي شفاعت كسي بـدون اجـازة اهللا  4

 .ازة اهللا و در مورد كسيكه او بخواهدپس شفاعت را منتفي داشت مگر به اج
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ر آيه تصريح نمـود كـه شـفاعت هـم     مسالة شفاعت كه، در آخ ماند ميباقي 
و آنها « .]28: األنبياء[  i j k l m z }: بلكهشود  ميشامل هر كس ن

  .»كنند است شفاعت نمى) به شفاعت براى او(جز براى كسى كه خدا راضى 
روز قيامت در حق كنند  ميپس شفاعتي كه مشركين منتظر آن هستند و فكر 

  .به اين صراحت مردود اعالم شد آنها، اتفاق خواهد افتاد، توسط قرآن
فرموده است كه ايشان روز قيامت در محضر اهللا، نخست به  ص رسول اهللا

سـرتان  شود  مي، آنگاه به ايشان گفته پردازند ميسجده مي افتند و به ستايش او 
  . تا بشنويم و بخواهيد تا بدهيم و شفاعت كنيد تا بپذيريم: را برداريد، بگويد

ترين انسـاني كـه    خوشبخت: ، پرسيدص از رسول اهللا  چنانكه ابوهريره
Aكسـيكه  : ، چه كسي است؟ فرمـود شود ميشفاعت تو در حقش پذيرفته 

א@ را مخلصانه و از ته دل گفته باشد.  
فقط شامل مخلصـين در ديـن و    ص پس روشن شد كه شفاعت رسول اهللا

و اين فضـل و بخشـش   . مشركيننه شامل شود  ميتوحيد و آنهم به اجازة اهللا، 
  .گردد ميخداوند است كه شامل اهل اخالص 

طوري كه گناهان آنها را توسط دعا و شفاعت كسيكه اجازة آنرا داشـته باشـد،   
و او را به  آورد ميو از شفاعت كننده نيز بدينصورت تجليل بعمل  كند ميمغفرت 

، شـفاعتي  دانـد  ميمنتفي پس شفاعتي كه قرآن آنرا . رساند مي» محمود«مقام شامخ 
و اما شفاعت بر حق، همـان اسـت كـه بـه اجـازة خـدا       . آميز باشد است كه شرك

شفاعتي است ثابت و غير قابل انكار و آنهم طبق فرموده رسول  و گيرد ميصورت 
  IQHNپايان سخن ابو العباس .»شود ميگرامي اسالم، شامل موحدين مخلص 

_____________________________  
خالصة اين بحث چنين است كه شفاعت بمعني دل بستن به فالن بزرگ  )1(

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ تفسير آياتي كه بيان شد1

  .ـ شفاعتي كه شرعاً مردود است2
  .ـ شفاعتي كه شرعاً مقبول است3
  .ـ شفاعت كبراي همان مقام محمود است4
اول سجده  ص رسول اهللا(چگونه شفاعت خواهند كرد؟ ص ـ رسول اهللا5
  ).كند ميگامي كه به او اجازه داده شد شفاعت و هنكنند  مي

  .ترين انسان به شفاعت كيست؟ يستهترين و شا ـ خوشبخت6
  .پذيرد نميـ شفاعت در حق مشرك انجام 7
  .ـ بيان شفاعت واقعي8
  
  

     =
_____________________________ 

  .باشد ميو ولي و كمك خواستن از او، باطل و مردود 
اينها سفارش ما (. z � ~  { | }: ندگفت ميو اين سخن مشركان كه 

بـه موحـدان مخلـص    و شفاعت فقـط  . سخني است مردود) كنند ميرا نزد اهللا 
و هر گونه شفاعت خواستن از غيـر اهللا، شـرك اكبـر    . اختصاص خواهد داشت

 .و هيچ سودي جز ضرر براي صاحب خود، نخواهد داشت باشد مي



 

 

١١٠

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 110

 ` _ } :فرمايـد  مـي در مورد اين سخن پرودگار كه : )18(باب 
a b c d      e f g ih j k l m z ]56: قصص[.   
ولى خداوند هر كـس   ؛توانى كسى را كه دوست دارى هدايت كنى تو نمى«
  .)1(»و او به هدايت يافتگان آگاهتر است ؛كند بخواهد هدايت مىرا 

كه وقتي ابوطالب در حال وفات  كند مياز ابن مسيب و او از پدرش روايت 
در آن لحظه، عبد اهللا بن اميه و ابوجهل نيز حضور . نزد وي آمد بود، رسول اهللا

אAW@:به ابوطالب گفت ص رسول اهللا. داشتند
א@KWא@ من با اين كلمـه برايـت نـزد خـدا،     . بگو

  .اقامة حجت خواهم كرد
رسول آئين عبدالمطلب را رها كني؟  خواهي ميمگر : آندو به ابوطالب گفتند

تا اينكـه  . دوباره دعوتش را تكرار كرد آنها نيزسخن خود تكرار كردند صاهللا 
_____________________________  

گرچـه  . شده اسـت  صرسول اهللا نفي هدايت واقعي از  a z ` } در )1(
هدايت بوده است اما  ص هدايت بمعني نشان دادن راه كار و مشغلة رسول اهللا
زيـرا فقـط او بـر     باشـد  ميبمعني پذيرفتن حق چيزي است كه فقط بدست اهللا 

دوست داشته  ص حتي كساني را كه رسول اهللا. قلبها تسلط دارد نه كسي ديگر
  .حق را بپذيرند، نتوانسته است كه حق و حقيقت را وارد قلبهاي آنان بكند

: ده شده اسـت ماننـد  نسبت دا صرسول اهللا ر اين هر جا كه هدايت به ـبناب
{ Y Z [    \ ]  ^ _ ` z      همان هدايت نـوع دوم يعنـي نشـان

  .باشد ميدادن راه كه كار هر پيامبر و هر دعوت كننده بسوي اهللا 
 ص پس وقتي كه دادن هدايت واقعـي از دايـرة اختيـار، محمـد رسـول اهللا     

 .بود بيرون است قطعاً از دايرة اختيار ديگران بطريق اولي بيرون خواهد
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ين سخن ابوطالب اين بود كـه مـن كـيش و ديـن عبـدالمطلب را تـرجيح       آخر
A :فرمود ص رسول اهللا. و از گفتن كلمة توحيد انكار ورزيد. دهم يم

@K@كـنم  مي ام برايت طلب استغفار مادام كه ممنوع نشده: يعني .
 S T      U V W X  Y } :آنگاه خداونـد، ايـن آيـه را نـازل فرمـود     

Z z  ]113: توبهال[  
طلـب  ) از خداونـد (براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه بـراى مشـركان   «

  . »آمرزش كنند
 a b c ` _ }: همچنين اين آيه نيز در مورد ابوطالب نـازل گرديـد  

d      e f g ih j k l m zIQHN  
  

_____________________________  
بـه ابـو    ص در حديث ابن مسيب، عرضه كردن اسالم توسط رسول اهللا )1(

طالب بيان گرديد و اينكه پيامبر به ايشـان قـول داد كـه بـرايش از خـدا طلـب       
بـه   ص آمرزش بنمايد و اين كار را نيز انجام داد ولي آيـا اسـتغفار رسـول اهللا   

اي انسـان مشـرك،   زيرا استغفار و شـفاعت بـر  . حال وي تأثيري گذاشت؟ خير
از اينرو خداوند، پيامبرش را از اين كـار منـع سـاخت    . شود ميسودمند واقع، ن

در حـال حيـات از اسـتغفار بـراي مشـركين ممنـوع        ص پس وقتي رسول اهللا
گرديد، چگونه اجازه خواهد داشت كه در برزخ براي مشركيني كـه او را صـدا   

ـ  نماينـد  ميو از او طلب شفاعت  كنند مي يـا ذبـح    كننـد  مـي ام او نـذر  ، و بـه ن
 !، طلب آمرزش بكند؟نمايند مي
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .a b c z ` _ }: ـ تفسير آية1
    S T      U z }: ـ تفسير آية2
هدف فقـط گفـتن بـا     @@אA@:بگو: فرمود ص ـ اينكه رسول اهللا3

بـر خـالف   . زبان نبود بلكه هدف اقرار كردن و ايمان آوردن به يگانگي اهللا بود
  .دارند @אAتفسيري كه اهل كالم از 

 @אAدف از گفـتن  ند كـه هـ  دانسـت  مـي ـ ابوجهـل و همـراهش   4
چيست؟ پس خدا زشت بگرداند چهرة آن مسلمان نمائي را كه ابوجهـل از وي  

  .نسبت به معني اسالم عالم تر است
  .براي مسلمان كردن عموي خود ص ـ سعي و تالش رسول اهللا5
، كننـد  ميـ اين حديث، سخن كساني را كه عبد المطلب را مسلمان قلمداد 6

  .نددا ميمردود 
، در حق ابوطالـب و عـدم مغفـرت او و ممنـوع     ص ـ استغفار رسول اهللا7

  .از اين كار ص شدن رسول اهللا
  .ـ ضرر يار و دوست بد8
  .ـ ضرر پيروي كوركورانه از گذشتگان و تعظيم آنان9

اي كه بيانگر اعتقاد اهل باطـل اسـت همـين اسـتداللي اسـت كـه        ـ شبهه10
  .ابوجهل كرد

  . به نفعش بود كرد مياگر ابوطالب قبول . بستگي دارد ـ اعمال به خاتمه11
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اي بزرگ است كه همين سخن،  ـ استدالل پيروي از گذشتگان چه مغالطه12
  .داشت ميو از پذيرفتن حق باز  كرد ميآنها را قانع 
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در مورد اينكه انگيزة كفر ورزيدن بني آدم و ترك : )19(باب 
  .)1(بزرگان است داشت مينمودن دين اهللا، افراط در گرا

_____________________________  
بگويد كه سبب اصلي شرك در اين امت و  خواهد ميشيخ در اين بحث  )1(

هـاي مـذهبي بـوده و     امتهاي پيشين، احترام و بزگداشت بيش از حد شخصيت
  .اند چيزي كه خدا و پيامبرش ما را از آن بر حذر داشته. هست

يعني سبب اصلي كفر و شرك . نامند مي» غلو«ذشتن را روي و از حد گ زياده
مردم، زياده روي در تعريف و تمجيد و بزرگداشت بعضي از انسانهاي دينـي و  

  .مذهبي است
كه بندگان مقـرّب و   باشند ميمراد از صالحين، پيامبران، اولياء و تمام كساني 

  .اند هشد مينيكي شناخته 
اده شده است كه آنها را بخاطر اهللا دوست در مورد بندگان نيك به ما اجازه د

داشته و گرامي بداريم و در علم و درستكاري از آنان پيروي كنيم و از سـنتها و  
دستورات پيامبران اطاعت كنيم و در صـورت نيـاز، بـه نصـرت و يـاري آنـان       

اما اينكه در محبت آنهـا تـا جـائي برسـيم كـه بـه آنهـا بعضـي از         ... بشتابيم و 
ه يا وجـود او  دانست ميوهيت را نسبت بدهيم و بگوئيم علم غيب خصوصيات ال

  . باشند مياينها ناجايز و حرام، ... باعث بقاي دنيا است و 
  : گويد مي ص چنانكه بوصيري در قصيدة مشهورش، در مورد رسول اهللا

 
  

 אאא
  

اگر اسم . كند ميبا پيامبر، برابري ن) و حتي قرآن(ا يعني هيچ يك از آيات خد
اي كه استخوانهايش پوسيده و از بين رفته است ببري زنده خواهد  او را بر مرده

  .شد
= 
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  .]171: نساء[ A B C D E F z } :ارشاد باريتعالي است
  .)1(»نكنيد) و زياده روى(در دين خود، غلو ! اى اهل كتاب«

 | } u  v w x y  z } :و از ابن عباس در مورد اين آية سورة نـوح 

} ~ � ¡  ¢ £ z    ــه ــول اســت ك ــواع«و» ود«منق ــوث«و» س و » يغ
نهاي صالحي از قوم نوح بودند كه بعـد از فـوت آنهـا    نام انسا» نسر«و » يعوق«

ائي بسـازند و آنهـا را بـا    هـ  هشيطان به ملتشان چنين القا كرد كه از آنها مجسـم 
نامهايشان نامگذاري كننـد قومشـان ايـن كـار را كردنـد ولـي آنهـا را عبـادت         

     =
_____________________________ 

اين سخن، انواع كفر و شرك و زيـاده روي را در بـر دارد و كسـاني كـه بـه      
دت نهنـد بـه گفـتن اينگونـه اباطيـل عـا       اند و خالق را ارج نمـي  مخلوق متوجه

  . ندا كرده
همچنـين تــرك محبــت صــالحين و عـدم اطاعــت از ســلف و گذشــتگان و   

 .مهري نسبت به آنان، جفا و ستم كاري است بي
روي در امور ديـن   سورة نساء، اهل كتاب را از زياده 171خداوند در آية )1(
، باشـد  مـي روي در مسايل مختلـف دينـي    و اين شامل هر نوع زيادهكند  ميمنع 

  .ستا كردهاز حدي كه اهللا تعيين  زياده روي
وقتي به سر گذشت اهل كتاب كه در قـرآن بيـان شـده اسـت نگـاه بكنـيم،       

مـثالً نصـارا   . بينيم كه آنها در تجليل از بزرگانشان راه افراط در پيش گرفتند مي
و يهـود در  . دچار افراط شدند در مورد عيسي و مادرش و حواريون آنحضرت، 

لماي خود، افراط كردند و بعضي از خصائص الوهيـت  مورد عزير و موسي و ع
 .از قبيل تدبير امور، و تصرف در ملكوت اهللا را به آنها نسبت دادند
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نسـلهاي   ،گيـر شـد  تا اينكه نسلهاي نخست از بين رفت و جهـل فرا  كردند مين
  IQHN)بخاري. (ها، روي آوردند به عبادت آن مجسمهبعدي 

انـد   هبسياري از علماي سلف گفتـ «: گويد ميابن قيم رحمه اهللا در اين مورد 
 ايسـتادند  ميآنها در كنار قبرهايشان  يافتند ميكه وقتي بزرگان اهل كتاب وفات 

ـ    ساختند ميائي از آنان ه هو بعداً مجسم ان و پس از مدت طوالني بـه عبـادت آن
  .IRHندآورد ميروي 

A@:فرمود ص روايت است كه رسول اهللا از عمر 
،אW@FKEK  

مريم، افراط كردند شما افـراط   بندر حق من آنگونه كه نصارا در حق عيسي «

_____________________________  
نامهاي برخي از نيكان امـت  » نسر«و » يعوق«، » يغوث«، » سواع«، » ود« )1(

و  شـد  مـي بودند كه بعد از وفاتشان شيطان بعنوان روح آنان حاضـر   ؛نوح 
كـه بتـدريج از تعظـيم بـه تصـوير و       كـرد  مـي به تعظـيم آن روح   آنها را وادار

 .تراشي روي آورردند و نهايتاً مرتكب شرك گرديدند سازي و بت همجسم
ائي از بزرگـان خـود سـاختند، ولـي     هـ  هها و مجسميعني نخست تصوير )2(
ولـي رفتـه رفتـه همـين تصـوير و      . ند كه اينها قابـل پرسـتش نيسـتند   دانست مي

ل ساز شد و براي نسلهاي بعدي كه علم و توحيد از ميان آنـان  ها مشك مجسمه
  .رفت، وسيلة شرك به خدا گرديدند
و  گفـت  مـي و سـخن   گرفـت  مـي هـا قـرار    و چه بسا شيطان داخل مجسـمه 

كـاري  . يافـت  ميها افزايش  بدينصورت شيفتگي و اعتقاد آنان نسبت به مجسمه
ها را به شرك ورزيـدن بـه خـدا    افتد و آن كه چه بسا براي قبر پرستان اتفاق مي

 .سازد ميوادار 
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  .»بنده و رسول اهللا: پس بگوئيد. جز اين نيست كه من بندة اهللا هستم .نكنيد
אA :فرموده است ص همچنين رسول اهللا

א@K  

زيرا كساني را كه قبـل از شـما بودنـد،    . از زياده روي و افراط پرهيز نمائيد«
  .)1(»زياده روي آنها را نابود ساخت

نقـل   ص ايـن ارشـاد رسـول اهللا   : مچنين در صحيح مسلم از ابن مسـعود ه
يعنـي متجـاوزين از حـد، نـابود     @@KאA@:است كه فرمود

  IRHNو اين جمله را سه بار تكرار كرد. شوند
  

_____________________________  
و تجاوز بيش از حد، شامل همة چيزها » غلو«از  ص اما نهي رسول اهللا )1(
زيرا افراط و زياده روي در هر كار، مذموم و ميانه روي در همـة امـور   . شود مي

 .قابل تحسين است
)2( A@ آنچـه كـه   يعني اهل تكلف و كساني كه در گفتار و كردار از

احترام و  خالصه اينكه شيخ در اين بحث، . نمايند ميخداوند گفته است تجاوز 
هاي اصلي كفر  بزرگداشت بيش از حد بزرگان ديني و مذهبي را يكي از انگيزه

، صـا لحـين خـود را بـا     ؛چنانكه قوم نوح . ستا كردهو شرك مردم معرفي 
جام عبادت نمودنشان، بـه  هايشان و سران وقوف بر قبرهايشان و ساختن مجسمه

و نصارا، عيسي و حواريون او را بجائي رسانيدند كه آنهـا را  . الوهيت رسانيدند
و برخي از اين افراد امت نيز براي رسول خدا، بعضـي  . قابل پرستش قرار دادند

 كـرده از آن شديداً نهـي   صويژگيهاي خدائي دادند، چيزي كه خود رسول اهللا
 .ستا 
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  :خالصه آنچه كه در اين باب بيان شد
اسـالم و بـه قـدرت     كسي يـ با مطالعة اين باب و باب بعدي به غربت و ب1

  .بريم مي، پي كند مياهللا كه چگونه قلبها را وارونه 
ـ شناخت اينكه اولين شرك بر روي زمـين افـراط در حـق بنـدگان نيـك      2

  .شروع شد
چيزي كه در دين انبيا تغيير ايجاد كرد و اسباب آن همـراه  ـ شناختن اولين 3

  .ستا  كردهبا شناخت اينكه اهللا آنها را ارسال 
با وجود اينكه شرائع آسماني و فطرتهاي پاك چرا  اخت اين مطلب كهـ شن4

  .آورند مي، مردم به بدعتها روي كند ميآنرا رد 
  : ـ سبب آميخته كردن حق با باطل از اينجا آغاز شد4

 .الف ـ با بندگان نيك محبت داشتند
آنـان را   هايو اهل خير براي اين منظور تصـوير  ب ـ و برخي از دانشمندان 

گمـان كردنـد كـه نسـل     ند، دانسـت  مـي ختند، و بعديها كه هدف اين كـار را ن سا
در صـورتي كـه   (،مقصودشـان بـوده اسـت   ) عبـادت آنـان  (گذشته چيزي ديگر

پـس از آن گمـراه   ). اينچنين نبود و آنها فقط احترام به بزرگان مقصودشان بـود 
 .شدند و به عبادت آنان روي آوردند

 .ـ تفسير آية سوره نوح6
و بـه باطـل    گيـرد  مـي حق فاصله  ازي آدمي چنين است كه بتدريج ـ خو  7

  .شود ميديك زن
و . شـود  مـي بدعت سبب كفر : ـ تحقق اين مقوله از سلف صالح كه گفتند8

كـه   داند ميشخص ، چونكه گناه، بدعت نزد شيطان از گناه محبوبتر استاينكه 
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كـار   كنـد  مـي فكـر  چون  كند ميولي مبتدع توبه ن  ،كند ميگنهكار است و توبه 
  .كند ميخوبي 

كه چه چيـزي سـبب    داند ميزيرا شيطان شيطان از بدعتها،  ةـ سوء استفاد  9

  .ارادة خير داشته باشد، كند ميگر چه كسي كه بدعت را ايجاد ، شود ميبدعت 
ـ شناخت يك اصل كلي در عقيده كـه عبـارت اسـت از عـدم افـراط در      10

 . تجليل و بزرگداشت نيكان
 .و يا عمل نيكي توقف بر قبر، براي انجام عبادت ـ ضرر11
 .ـ شناخت علت نهي از مجسمه سازي و فلسفة دستور به نابودي آن12
  .)گمراهي آنان شدكه باعث (ـ با اهميت دانستن اين عملكرد قوم نوح13
ـ جالب اينكه، اهل بدعت اين داستان قـوم نـوح را در كتـاب حـديث و     14

اوند بر دلهايشان مهر زده است، طوري كه ايـن نـوع   ولي خدخوانند  ميتفاسير، 
و خون و مال كسي را با اينگونـه اعمـال مبـارزه بكنـد،     كنند  مياعمال را تأييد 

 .دانند ميمباح 
  .ـ تصريح شده كه هدف قوم نوح، شفاعت خواستن از آنان بود15
 ها را گمان كردند كه كساني كه صورتها و مجسمه، ـ كساني كه بعد آمدند16

  .خواستند عبادت آنها را مي  ،ندا كردهدرست 
در حق مـن، آنطـور كـه نصـارا در     : كه فرمود صـ اين سخن رسول اهللا17

سـالم و درود اهللا بـر   . حق عيسي راه افراط را در پيش گرفتنـد، افـراط مكنيـد   
  .چيز را تبيين فرمودكه بصورت آشكار همه  ص رسول اهللا

يعني اهل تكلـف و   @אA: كه فرمود صـ اين فرمودة پيامبر 18
 .افراط، هالك بشوند

تصريح اين مطلب كه بتها بعد از اينكه علم، از بين رفت، مورد پرستش  ـ19
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 .بين رفتن آنست واقع شدند، بيانگر اهميت علم و خطر از
  .ـ علت از بين رفتن علم و دانش، مرگ علما بيان شده است20
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پرستش بكند   را نزد قبري، اهللاسرزنش شديد كسيكه : )20(باب 
  .)1(!تا چه رسد به اينكه خود صاحب قبر را پرستش نمايد؟

 حضـرت  براي آن ص همسر رسول اهللا، از عايشه روايت است كه ام سلمه

از كليسائي كه در حبشه ديده بود و درآن تصاوير وجود داشـت، تعريـف    ص
אאאאA :فرمـود  ص اهللارسول . كرد مي

אא،אא،אאא
א@KאאWאאFKEK  

_____________________________  
حريصـانه   ص ثهاي آينده بيانگر آنسـت كـه رسـول اهللا   اين بحث و بح )1(
 انجامند، بر ها و وسايلي كه به شرك با خدا مي تا امتش را از تمام راه كوشيد مي

  .حذر بدارد
بخـاطر اينكـه   . هاي بارز شرك با خدا، عبادت در كنار قبور اسـت  يكي از راه

، يقيناً براي ايـن  يدكن ميخدا را پرستش ، شما اگر در كنار قبر فالن انسان صالح
اش اينست كه چون ايـن شـخص، اهـل تقـوا و      اي داريد و انگيزه كارتان انگيزه

ترديد عبادت مجاورت قبـر او بـراي شـما حامـل بركـت       صالح بوده است، بي
و آنها زمينهاي كند  مياين اعتقاد بتدرج در ميان سايرين شيوع پيدا . خواهد بود

و بدينصـورت   كنند ميمبارك و مقدس تصور مجاور قبور صالحين را زمينهائي 
  .گردند ميوارد مراحل شرك اكبر 

چگونـه عبـادت خـود      پس وقتي عبادت خدا در مجاورت قبور جايز نيست،
  !قبر جايز خواد بود؟

قبرپرستان حتي ديوارها و بقول آنان حرم قبر و بناهاي اطراف آنرا مقـدس و  
 ...و  كنند ميو از آنها طلب حاجت  پندارند ميمبارك 
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، بـر قبـرش مسـجدي    كـرد  مـي فـوت   اينان وقتي از ميانشان انساني صـالح «
. اينها بدترين خلق نزد خدايند. كردند ميودر آن تصويرهائي نقاشي  ساختند مي

ند، يكـي قبرپرسـتي ديگـري    شـد  مـي اينها دو نوع فتنه و گناه را با هم مرتكب 
  .)1(»تمثال و تصاوير

پارچـه  در بيماري وفات،  ص همچنين از عايشه روايت است كه رسول اهللا
وقتي بيماريش شدت يافت آنرا بر داشت  ر روي چهره خود كشيده بود، ب شالى

  K@אאאאאA :وفرمود
  .نفرين خدا بر يهود و نصارا كه قبرهاي انبياء خود را مسجد قرار دادند

تا مبادا مـردم آنـرا    آشكار نكردندرا  ص سول اهللابخاطر همين بود كه قبر ر
  IRHN)بخاري و مسلم. (گاه قرار دهند سجده

_____________________________  
مسجد يعني محل عبادت و مراد عبادتگاهائي است كه آنها باالي قبر يـا   )1(

البته ناگفته پيدا است كه ايـن امـاكن ابتـدا    . در كنار قبر بزرگانشان ساخته بودند
و آن تصويرها نيز بخاطر اين بود كـه مـردم   . براي عبادت خدا ساخته شده بود

  .خشوع بيشتري نصيبشان بشودبياد آنان بيفتند و در عبادتشان، 
يعنـي بـدترين    .@אאאA: در مورد آنها فرمود صرسول اهللا 
ها فراهم نمودنـد و دو   زيرا آنها زمينة شرك به خدا را براي بعدي. مخلوق خدا

نوع فتنه ايجاد كردند يكي فتنة ساختن مسجد بر قبر، و ديگري فتنـة تصـوير و   
اي اين امت تا در كنار و روي درس بزرگي است براين حديث . مجسمه سازي

 .قبرها مسجد نسازند
هـاي منتهـي بـه     اين حديث از مهمترين احاديثي اسـت كـه در آن از راه   )2(

شرك، و از بناي مسجد بـر قبرهـا و پرسـتش قبـور انبيـاء و صـالحين شـديداً        
= 
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     =
_____________________________ 

 در آخرين روزهاي زندگي و در حالي صرسول اهللا زيرا . نكوهش شده است
و پس از عمري كه نهال توحيـد را در دل   كرد ميكه با مرگ دست و پنجه نرم 

اصحاب خود غرس نموده بود، باز هم بخاطر اهميـت واالي ايـن مسـأله از آن    
غفلت نورزيد و امتش و بويژه اصـحابش را از آن بـر حـذر داشـت و يهـود و      

خاطرنشـان   نصارا را بخاطر ساختن مسجد روي قبور انبياء خود نفـرين كـرد و  
  .ساخت كه اين كار، از گناهان كبيره است تا مبدا امتش به آن مبتالء بشود

  : مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد
  .ـ اينكه قبر را سجده بكند و اين زشترين صورت آن است1
ـ اينكه به سوي قبر نماز بخواند و هدفش سجدة قبـر نباشـد بلكـه قبـر را     2

  .وسيلة قبول شدن نماز بداند
  .اينكه قبر را داخل مسجد قرار بدهند ـ 3

را در  ص بخاطر همين، قبر رسول اهللا: گويد ميك در ادامة حديث، عايشه 
انظار و در ميان ساير مردم و مردگان بقيع، قرار نداند تا مبادا نسلهاي بعدي آنرا 

  .گاه قرار بدهند سجده
 د كه ابـوبكر  علت ديگري نيز براي اين كار وجود داشت و آن حديثي بو

نقل كرد كه پيـامبران در هـر قطعـه زمينـي وفـات كننـد، در        صرسول اهللا از 
  .همانجا بايد دفن شوند

داخل مسجد ايشان قـرار داده شـده    صاهللا كه قبر رسول  پندارند ميبرخي 
است در حالي كه چنين نيست بلكه قبر ايشان داخل حجره است كه در آنزمان 

نيز بخاطر همـان وصـيت رسـول     است و صحابه بيرون محوطة مسجد بوده 
سه ديوار؛ يكي بعـد از ديگـري   » قبر مرا مسجد قرار ندهيد«: كه فرمود ص اهللا

= 
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 ص از جندب بن عبد اهللا روايت است كه پنج روز قبل از وفات رسول اهللا
אאA: ازايشان شنيد كه فرمودند

אאאא
א

אא@FKEK  
. برم از اينكه يكي از شماها را دوست خويش قرار دهـم  من به خدا پناه مي«

سـت همـانطور كـه ابـراهيم را     ا  دادهزيرا كه خداوند، مرا دوست خويش قـرار  
) دوسـت (تم خليـل  و اگر من كسي را از افراد ام. قرار داده بود) خليل(دوست 
امتهاي قبل از شما قبـور انيبـاء    !آگاه باشيد. گزيدم ادم، ابوبكر را بر ميد يقرار م

 ،گيريد، مواظب باشيد كه شما قبور را مساجد ندادند ميخويش را مساجد قرار 
  .Cدارم ميمن شما را از اين كار باز 
منـوع  در آخرين روزهاي زندگيش، اين كار را م ص بدينصورت رسول اهللا

     =
_____________________________ 

و اكنون كـه مسـجد گسـترش پيـدا     . ساختند ص ميان قبر و مسجد رسول اهللا
داخـل مسـجد قـرار     ص كه قبر آنحضـرت  رسد ميكرده ظاهراً اينطور به نظر 

  .ن نيستدارد، در حالي كه چني
حتي اصحاب پيامبر، چند متري از مسجد را با ديوارهائي كه بين مسجد و قبـر،  

  .قرار دادند اشغال كردند و اين داللت به فقه بسيار واالي اصحاب پيامبر دارد
ولي متأسفانه اين كار در ميان امـت،  . بود صرسول اهللا اين آخرين وصيت 

ايجـاد قبـر در كنـار مسـجد از      كه ساخت مساجد در كنار قبـر و . انجام گرفت
و يقيناً وسـيلة چيـزي منجـر بـه خـود آن چيـز       . باشد هاي شرك به خدا مي راه
 .گردد مي
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و اگر كسي روي به . ند لعن و نفرين نمودا كردهاعالم كرد و كساني را كه چنين 
قبري فقط نماز بخواند بدون اينكه مسجدي بسازد، باز هم مشمول همين حكم 

A: زيرا معنـي ايـن سـخن راوي   . شود ميو همين لعن و نفرينها 
א@همين است.  

 قصد سـاخت مسـجد روي قبـر رسـول اهللا     البته ظاهر است كه اصحاب 
. شـود  ميو هر جائي كه در آن قصد نماز بكنند، مسجد ناميده . را نداشتند ص

  @KאאאA :فرمود صرسول اهللا چنانكه 
  .در زمين براي من مسجد و وسيلة پاكيزگي است

אA :فرمـود  ص روايت اسـت كـه رسـول اهللا    از ابن مسعود 
אאא@FKא

אEK  
 از بدترين انسانها هستند كساني كه هنگـام بـر پـائي قيامـت زنـده باشـند و      

  .هندد ميهمچنين كساني كه قبرها را مسجد قرار 
بنابر اين علما اتفاق دارند كه سد راه چيزي كـه بـه شـرك و بـه محرمـات      

از اينرو خواندن نماز در مسجدي كه روي قبـر سـاخته   . انجامد فرض است مي
  .شده است جايز نيست

منقول است كه ايشان، انس را   چنانكه در تعليقات بخاري روايتي از عمر
يعني مواظب باش آنجـا   @א،אA :گزارد، گفت ديد كه كنار قبري نماز مي

زيرا . و اين بيانگر آنست كه نماز نزد قبرها، جايز نخواهد بود. قبري وجود دارد
  .انجامد هائي است كه به شرك مي هاين عمل از وسايل و را

سازند يا به سوي قبرها نماز  در اين حديث كساني كه روي قبرها مسجد مي
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  .اند نهاي روي زمين بشمار رفته، از بدترين انساخوانند مي
با توجه به اين حديث، اندكي به حال مسلمانان كنوني بينـديش و ببـين كـه    

سـازند و   هـا مـي  قبرچگونه در شهرهاي اسالمي گنبدهاي بزرگ و شامخ روي 
و چـه داسـتانهائي   . دارند ميو نيازهاي خود را عرضه  دننماي ميگرد آنها طواف 

، باشد مي... زرگ، مستجاب الدعوات و باب الحوائج ودر مورد اينكه قبر فالن ب
  .گردد ميكسي اسالم برايت آشكار  ، آنگاه غربت و بيكنند ميبيان 
ها را به نام اسالم و بـه نـام توحيـد انجـام     ويژه وقتي ببيني كه آنها اين كارب
واقعاً غربتي كه در زمان حاضر دامنگيـر اسـالم شـده در هـيچ زمـاني      . دهند مي

از اين كار بـاز دارد، او را مـتهم بـه     و اگر كسي آنان را. ر آن نشده استدامنگي
و  خوانـد  مـي او آنها را به سـوي اهللا  . كنند ميافراط و ناداني و عدم درك اسالم 

  .طلبيم از خدا عفو و عافيت مي. كنند ميآنها او را به سوي آتش دوزخ دعوت 
  

  :خالصه آنچه كه در اين باب بيان شد
  
، در مورد كسيكه مسجدي نزد قبر انسـان صـالحي   ص رسول اهللا ـ ارشاد1
  .و لو اينكه نيتش درست باشد سازد مي

  .ـ ممنوع قرار دادن تصوير و مجسمه سازي و نكوهش شديد اين كار2
نسبت به اين امور چنانكه در اين مورد سـخن   ص ـ حساسيت رسول اهللا3

در لحظـات پايـاني عمـر     گفته بود، سپس تا پنج روز قبل از وفات و همچنـين 
 .خود، در مورد پرهيز از آن توصيه نمود

  .ـ حتي در مورد قبر خويش فرمود كه آنرا مسجد قرار ندهيد4
  .شان بوده استءانبيا ـ اين عمل از اعمال يهود و نصارا در مورد قبور5
  .ـ نفرين كردن آنها بخاطر اين كار6
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  .اين كارها ، برحذر داشتن امت خويش ازص ـ هدف رسول اهللا7
  .، در مقبره عام دفن نگرديدص ـ علت اينكه چرا رسول اهللا8
  .ـ معني مسجد قرار دادن قبر9

با كساني كه قبور شود  ميـ يكي قرار دادن كساني كه قيامت بر آنها بر پا 10
بدينصورت عوامل ايجاد شرك و عواقب آنـرا قبـل از   . دهند ميرا مساجد قرار 

  .د، بيان فرموداينكه شرك بوقوع بپيوند
پنج روز قبل از وفات خـويش، در واقـع اعتقـادات دو     ص ـ رسول اهللا11

. جهميه و رافضي، مـردود اعـالم كـرد   : گروه از اهل بدعت را كه عبارت اند از
كـه  (رافضـيان . انـد  اين دو گروه را علما، از همان هفتاد و دو گروه باطله دانسته

تـرويج  ) مترجم.قت اينها رافضي هستندو در حقي نامند ميامروزه خود را شيعه 
و اولين كساني هستند كه بـر روي قبرهـا    باشند ميدهندگان شرك و قبرپرستي 

  .مسجد ساختند
  .هنگام وفات ص ـ شدت بيماري رسول اهللا12
  ).خليل بودن( ص ـ مقام خلّت رسول اهللا13
  .ـ مقام خلّت از مقام محبت باالتر است14
  .باشد مياز ساير اصحاب، افضل   ر صديقـ تصريح به اينكه ابوبك15
  .ـ در اين سخن اشاره به خالفت ايشان نيز هست16
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در مورد اينكه احتـرام و بزرگداشـت بـيش از حـد     : )21(باب 
هـايي كـه بـه غيـر از اهللا پرسـتش       قبور صالحين، آنها را به بت

  .)1(سازد مي، تبديل شوند مي
אA :فرمـود  ص كـه رسـول اهللا   آمده است) رحمه اهللا(مالك  أدر موط

אאאא@K  
و . بار الها، پس از من قبرم را بتي كه مورد پرستش واقع بشـود، قـرار مـده   «

، شـديداً  دهنـد  مـي ور انبياء خود را مسجد قرار افزود، كه خداوند بر ملتي كه قب
  .)2(»گيرد ميخشم 

_____________________________  
يعني دليلـي در  . در شريعت اسالم فرقي براي ساختار قبرها وجود ندارد )1(

بلكـه  . دست نيست كه نشان دهد بايد قبر انسان صالح از غير آن مشخص باشد
شند يا به شـكل كوهـان شـتر و يـا چهـار      اب ك گونه داشتهقبرها بايد ظاهري ي

يـا روي آنهـا    كنند مي تر بر جستهاما اينكه برخي قبور صالحين را . گوش باشند
، همـة ايـن امـور، تجـاوز از     دهند مييا آنها را مسجد قرار  نويسند چيزهائي مي

 .شوند ميحدود شريعت قلمداد 
اين ! يعني خدايا @KKKאA: كه فرمود ص دعاي رسول اهللا )2(

تبديل بشود و مـورد پرسـتش قـرار     اي دهاتفاق براي قبرم نيفتد كه به بتي و بتك
، بيانگر آنست كه قبر نيز ممكن است به بتـي  ص اين فرمودة رسول اهللا. بگيرد

  .تبديل گردد
ز از حد در و اين يكي از اهداف مشركين است كه زمينه ساز آن، همان تجاو

  .باشد ميبزرگداشت و احترام انبياء 
Aאيعني خداوند بر قومي كه قبـور پيـامران خـود را مسـجد      @א

 .شود مي، بشدت خشمگين دهند ميقرار 
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ست كـه  ا كردهو ابن جرير طبري بسندش از سفيان از منصور از مجاهد نقل 
ـ [  z ¡ � ~ { }: كه در آية »الت«در مورد  از آن ذكـري   ]19 :نجمال

 شخصي بود كه براي حجـاج آرد گنـدم و شـير تهيـه    : بميان آمده و گفته است
ابوالجـوزاء از ابـن   . وقتي مرد، در كنار قبرش جهت تعظيم وي ايستادند ميكرد

  IQHNكرد ميبراي حجاج آرد گندم و شير فراهم » الت«عباس نيز نقل كرده كه 
A :فرمـود  ص همچنين از ابن عباس روايت است كه رسـول اهللا 

אאאאאאא@FאEK  
و همچنين كساني را كه كنند  ميزناني را كه قبرها را زيارت  صرسول اهللا 

  IRHNستا كرده، نفرين كنند ميسازند و آنهارا چراغاني  روي قبرها مسجد مي
_____________________________  

الت، اسـم  : گويـد  مي  z ¡ � ~ { } :مجاهد در مورد اين آيه )1(
و چـون در ميـان قـوم،     كرد ميشخصي بود كه براي آنان آرد گندم و شير تهيه 

بعنوان شخص خير جا افتاده بود، پس از وفـاتش در احتـرام و بزرگداشـت او،    
و معتقد بودند كه قبـرش  . ايستادند ميدر كنار قبر . راه افراط را در پيش گرفتند

تـا  ... باعث خير و بركت است و در رفع ضـرر و جلـب منفعـت تـأثير دارد و     
 .گشتاينكه قبرش به بتي تبديل 

اما در مورد حديث ابن عباس در مورد نفرين كسيكه قبرها را چراغـاني   )2(
چراغ گذاشتن و يا چراغاني كردن قبر، براي تعظيم و جلب : ، بايد گفتكند مي

و اين هم بخاطر افراط در احترام و بزرگداشت صاحب قبـر،  . توجه به آن است
يث، مـورد لعـن و نفـرين    به نص حد كنند ميوكساني كه چنين . گيرد ميانجام 

 .گيرند ميقرار  صرسول اهللا 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  

  .»اوثان«ـ تفسير 1
  . ـ تفسير عبادت2
خواست كه خطر وقوع آنرا احسـاس   از چيزهائي پناه مي صرسول اهللا ـ 3
  .كرد مي

در  دادنـد  مـي ـ عمل امتهاي سابق را كه قبر پيامبران خود را مسـجد قـرار   4
  . قبر خود بيان داشت دادن قرار ضمن نهي از مسجد

  .ـ شدت خشم و غضب اهللا بر اين كار5
بزرگترين بتان عرب بود اطالعات  كه از» الت«ـ مسألة مهم اينكه در مورد 6

  .رديمبدست آو
  .ـ شناخت اينكه محل پرستش الت، قبر انسان صالحي بوده است7
  ـ اسم آن شخص الت بوده و آشنائي با وجه تسميه آن8
  .كنند ميقبرستانها ديدن  ـ نفرين بر زناني كه بكثرت از9

را چراغـاني  يـا آنهـا   كننـد   مـي ـ نفرين بر كسيكه روي قبر، چراغ روشن 10
  .نمايند مي
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، از مرزهــاي ص در مــورد پاســداري رســول اهللا: )22(بــاب 
  .هاي منجر به شرك توحيد و مسدود كردن تمامي راه

 ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | } :تعــالي اســت ارشــاد بــاري
¥ ¦ § ̈   © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²   ³        ́     

¶µ ̧ º¹ »   ¼ ½ ¾   ¿  z  ]ين، رسـولى  به يق« .]129- 128: توبهال
و اصـرار بـر    ؛از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شـما بـر او سـخت اسـت    

) از حـق (اگر آنها  ،و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است ؛هدايت شما دارد
هـيچ معبـودى    ؛كنـد  خداوند مرا كفايت مى: بگو) نگران مباش(روى بگردانند، 

  .)1(»ش بزرگ استو او صاحب عر ؛بر او توكل كردم ؛جز او نيستبحق 
אA :فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره 

אאאא@K
FאאEK جشن و  را محلو قبر م. هايتان را قبرستان مسازيد خانه

زيرا از هر كجا درود بفرستيد بـه  . تجمع قرار مدهيد و براي من، درود بفرستيد

_____________________________  

)1( { ¢  £ ¤ ¥ z . خواهد مييعني اين پيامبر، خير خواه شماست و ن 
  . كه شما دچار رنج و مشقت بشويد

{ ¦ § z       ويكـي از  . شيفتة شـما و شـيفته پيـروزي شماسـت
عادت و شيفتة سـ  خواهد ميايشان رنج و مشقت ما را نكند  ميمواردي كه ثابت 

ماست، اينكه از توحيد پاسداري كرده و راه شرك را مسدود نمـوده اسـت نيـز    
 .بيانگر همين حرص و دلسوزي وي نسبت به ما است
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  IQHNرسد ميمن 
روايت است كه مردي را ديد كه سعي داشت خود  و از علي بن الحسين 

علي بن . برساند و در آنجا دعا بكند ص نزد قبر رسول اهللا اي را به جاي خالي
ام  برايت حديثي را كه از پدرم شـنيده : ازداشت و گفتحسين او را از اين كار ب

A :فرمـوده اسـت   ص رسـول اهللا : كـنم  مـي و او از جدم شنيده است روايت 
אאאא

@FKאאEK  
و . سـازيد نهايتان را قبرستان  دهيد و خانهنع قرار قبر مرا محل جشن و تجم

شما هـر كجـا باشـيد بـه مـن      ) و درودهاي(براي من درود بفرستيد زيرا سالم 

_____________________________  

אA: فرمـود  ص آمده است كه رسول اهللا در حديث ابوهريره  )1(
אאאKKK@ظر مكان عيد از ن: عيد بر دو نوع است

  .و عيد از نظر زمان
امتش را از اينكه محـل دفـن وي را عيـد بگيرنـد و      ص در اينجا رسول اهللا

وار آنجا حضور پيدا كنند، و همچنين از اينكه زماني را براي ايـن   هميشه پروانه
زيـرا ايـن كـار    . فرمايـد  مـي كار در آن محل تعيين بكنند و جشن بگيرند، منـع  

؛ تعظيمي كـه مخـتص پروردگـار    گردد مي ص اهللا بتدريج باعث تعظيم رسول
  .عالم است

بخاطر همين . انجامد و چنين تعظيمي و چنين جشني نهايتاً به شرك با اهللا مي
. كه شما اگر سالم و درودي براي من داشته باشيد، از هر كجا بفرسـتيد، : فرمود

 .خداوند، آنرا به من خواهد رساند
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  IQHNرسد مي
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  

  . z ¡ � ~ { | }: ـ تفسير آية1
_____________________________  

نزد قبـر رسـول    مردي را كه قصد داشتاين حسين بن علي است، كه  و )1(
  .بايستد و دعا بكند مانع شد و اين عمل را نكوهش كرد ص اهللا

هائي را كه احتمـال   پاسدار واقعي توحيد بود و حتي راه ص پس رسول اهللا
كه از . اي براي شرك ورزيدن به اهللا باشند نيز مسدود كرد رفت روزي وسيله مي

پس وقتـي كـه قبـر    . قبر خويش نموده است جمله سفارشات ويژه اي در مورد
را نبايد محل تجمع و عيد قرار داد، چگونـه چنـين رفتـاري بـا      ص رسول اهللا

  !قبر افراد ديگر، جايز خواهد بود؟
را از توحيـد   ص ولي متأسفانه برخي از افراد امت، اين پاسداري رسول اهللا

بسياري از بزرگـان ديـن   هاي و قبر. اند و اين سفارشات ويژة او را ناديده گرفته
را محل سجده و محل جشن و تجمـع قـرار دادنـد و بـر آنهـا بناهـاي بلنـد و        

هاي دور بقصد زيارت آنهـا   و از راه. گنبدهاي شامخ ساختند و چراغاني كردند
  .بردند... رخت سفر بسته و با خود حيوان جهت قرباني نمودن و نذر و 

و حتي از كعبـه نيـز   . واف نمودندو آنها را همچون كعبه مقدس پنداشته و ط
اين قبرپرسـتان، قبـر فـالن بـزرگ و فـالن ولـي و پيـامبر را آنچنـان،         ! مقدستر

و  كننـد  مـي كه خانة خدا را آنگونه طواف ن كنند ميمخلصانه و خاشعانه طواف 
نـد و ايـن جـز مقابلـه بـا اهللا و      آورد مـي در مقابل اهللا آنگونه سر تسليم فـرود ن 

 .نيسترسولش چيزي ديگري 
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  .امتش را از مرزهاي شرك كامالً دور ساختند ص ـ رسول اهللا2
  .اش نسبت به ما يو مهرباني و دلسوز ص ل اهللاـ شيفتگي رسو3
ولي رود  مياز اعمال نيك بشمار  ص ـ با وجودي كه ديدن قبر رسول اهللا4
  .از زيارت آن بصورت ويژه، منع ساختند ايشان
  .ـ زيارت مكرر قبر را منع فرمودند5
به خوانـدن نوافـل در   » دهيدنهايتان را گورستان قرار  خانه« :اينكه فرمود ـ6
  .ها تشويق فرمود خانه
  .ـ اصحاب اتفاق داشتند كه نبايد، در گورستان نماز خواند7
اين ، »رسد ميدرود وسالم شما، هر كجا باشيد به من «: ـ علت اينكه فرمود8

  .بود كه سعي نكنيد حتماً براي اين منظور نزد قبر من حاضر بشويد
ا، بـر او عرضـه   درود و سـالم آنهـ   ـ در عالم برزخ اعمال امـتش، ازجملـه  9
  .شود مي
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  .)1(اي از اين امت، بتها را خواهند پرستيد عده: )23(باب 

_____________________________  
شيخ در اينجا بعد از بيان توحيد و فضايل آن و تحذير از شرك و انـواع   )1(

ها خطور بكند و آن اينست كه  آن، پاسخ سؤالي كه ممكن است در اذهان بعضي
خداوند اسـالم را از افتـادن در لجنـزار شـرك محفـوظ نگـه       : اي بگويد گوينده

אאA: فرمايد مي ص داشته است زيرا رسول اهللا
א@@@      نمـاز  يعني شيطان از اينكـه در جزيـرة العـرب مـورد پرسـتش

  .واقع بشود، مأيوس و نااميد شده استگزاران 
هـاي ديگـر وارد    بنـابراين، از راه . كه كسـي او را نخواهـد پرسـتيد    داند ميو 
  .كند ميو ميان آنان جنگ و جدل ايجاد شود  مي

زيرا در حديث نيامده كه . كه اين استدالل درست نيست: د گفتدر پاسخ باي
شيطان را كسي نخواهد پرستيد، بلكه آمده است كه نمـازگزارن او را نخواهنـد   

و اين بدان معني نيست كه در اين  باشند ميو هدف، نمازگزاران واقعي . پرستيد
  . امت كسي از شيطان پيروي نخواهد كرد

مرتـد شـدند و    ص عربها بعد از وفات رسول اهللاچنانكه ديديم بسياري از 
و عبـادت شـيطان يعنـي حـرف شـنوي از او و      . به عبادت شيطان روي آوردند

 d  e f g h i j    k } :فرمايد مياز دين خدا، چنانكه  گردانيروي 
l z.     پيروي از شيطان و از دستوراتش و شرك ورزيدن بـه خـدا و تـرك
  .شوند ميادت شيطان محسوب اينها همه جزو عب... ايمان و 

A@   ثََن است يعني هر چيزي كه جز اهللا مورد پرستش واقع بشـودجمع و
و مردم ضرر و فايدة خود را وابسته به آن بدانند چه بتي باشـد و چـه قبـري و    

 .چه ديوار و چه انسان صالحي
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 Ç È É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð } :فرمايــد مــيخداونــد 

Ñ Ò  Ó Ô      Õ Ö × Ø Ù Ú Û  z  ]51: نساء[  
بـا ايـن   (به آنان داده شـده،  ) خدا(اى از كتاب  آيا نديدى كسانى را كه بهره«
آورنـد، و دربـاره    ايمـان مـى  ) پرسـتان  بت و بـت ( »  طاغوت و  جبت«، به )حال

  IQHN!؟»ترند اند، هدايت يافته آنها، از كسانى كه ايمان آورده«: گويند كافران مى
ــالي اســت  ــين ارشــاد باريتع  d  e f g  h i j  k ml n o p } :همچن

q  r s t u  v w x z. ]60: مائدهال[.  
يت و پاداششـان نـزد خـدا برتـر از ايـن      آيا شما را از كسانى كه موقع: بگو«

_____________________________  

)1( Aاسمي است عام و شامل هر چيزي كه مخالف بـا دسـتور اهللا و    @א
گاهي كلمة جبت به ساحر و غيبگو و ديگر كساني كه به دين و . سولش باشدر

  .گردد ميزنند، اطالق  ايمان ضربه مي
A@ اسمي است مشتق از طغيان يعني تجاوز از حد و سركش بودن.  

پيروي از كسيكه به آنچه اهللا دسـتور داده، دسـتور دهـد و آنچـه را اهللا نهـي      
اتباع است و تجاوز از ايـن حـد شـرعي، طغيـان     كرده، نهي بكند، حد مشروع 

  .و متبوع، طاغوت استشود  ميناميده 
تورات و (اي از علم و كتاب آسماني  اي از يهود و نصارا كه بهره چنانكه عده

به ما اطالع  صرسول اهللا و . نصيبشان شده بود دچار اين طغيان شدند) انجيل
فتاده، در اين امت نيز اتفـاق خواهـد   اتفاق ا ست كه آنچه در امتهاي سابق، ا داده

بـه   صرسـول اهللا  بينيم افرادي از اين امت، حسـب فرمـايش    افتاد چنانكه مي
سحر و عبادت غير اهللا و پرستش طاغوت كه شامل قبرپرستي، توسل به غير اهللا 

 .، روي آوردندباشد ميو پرستش سنگ و درخت 
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است، با خبر كنم؟ كسانى كه خداوند آنهـا را از رحمـت خـود دور سـاخته، و     
و از آنها، ميمونها و خوكهايى قـرار داده،  ) و مسخ كرده،(مورد خشم قرار داده، 
  .»اند و پرستش بت كرده

 a b c d z `  _ ̂ [ \ } :همچنين فرمـوده اسـت  
آنهـا  ) مـدفن (مـا مسـجدى در كنـار    : گفتنـد  رگان آن قومبزولى « .]21: كهف[

  .)1(»)تا خاطره آنان فراموش نشود(ازيم س مى
A :فرمود صروايت است كه رسول اهللا از ابو سعيد خدري 

א،؛א،אW
א>؟אאWA@FKEK  

يقيناً شما، مو به مو از آداب و سنن سنتهاي امتهاي پيشين پيـروي خواهيـد   «
. حتي اگر آنان وارد سوراخ سوسماري شدند شما نيز وارد آن مـي شـويد  . كرد

  ..)2(»پس هدفم كيست؟: فرمود هدف شما، يهود و نصارا است؟: اصحاب گفتند
אA :فرمـود  ص روايت است كه رسـول اهللا  همچنين از ثوبان 

_____________________________  
ي كه داراي اكثريـت  در مورد داستان اصحاب كهف آمده است كه گروه )1(

مـا در اينجـا مسـجد خـواهيم     : بودند و قصد تعظيم صالحين را داشتند، گفتنـد 
نيـز   صآميز بود كه متأسـفانه امـت محمـد     اين از خصلتهاي شرك و. ساخت

 .بدان مبتال گشته است
شما صد در صد و قدم به قـدم  : سوگند ياد كرد و فرمود صرسول اهللا  )2(

و ايـن بيـانگر آنسـت كـه     . يشينيان، پيروي خواهيد كردو مو به مو از سنتهاي پ
اسـت در ايـن امـت نيـز رخ       هرگونه كفر و شركي كه در امتهاي سابق رخ داده

 .خواهد داد
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א،،
،אאא،

،א،
،W>א

،א
،אF
E@FKEK 

אאאWAאאא
אאא

،א،א
،א،،א

،אאא
א@K 

ا در جلوي چشمانم، هموار ساخت و من شرق و غرب آنرا ديدم، و زمين ر«
و بـه مـن دو خزانـه سـرخ و     . تا جائي كه من ديدم، امتم حكومت خواهد كرد

و از پروردگارم خواستم كه امتم را بوسيلة خشكسـالي فراگيـر،   . سفيد داده شد
  .نگرداندي كه نسلشان را بر چيند، بر آنها مسلط ا هو دشمن بيگان. نابود نكند

اي محمد، من وقتي چيزي را فيصله كردم، برگشت : پروردگارم به من گفت
م كه آنها را بوسيلة خشكسالي فراگير، هـالك  ا هدر مورد امتت وعده نمود. ندارد
ي مسلط نكنم كه ريشـة آنهـا را بـر    ا ههمچنين بر آنها دشمني بيگانه بگون. نكنم

مگـر  . ز هر سو بر آنها حمله ور باشندكند و لو اينكه نيروهاي كفر همه با هم ا
  .»اينكه در جنگهاي داخلي همديگر را به قتل برسانند و اسير بكنند

مـن بـر امـتم از رهبـران     : و در روايت برقاني، اضافه بر آن چنين آمده است
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و بعد از اينكه شمشير در ميان آنان به كار رفت، ديگر تا . ترسم گمراه كنننده مي
تـا آنكـه گروهـي از امـتم     شـود   ميو قيامت بر پا ن. واهد شدقيامت برداشته نخ

و در ميان امـتم  . و تا آنكه گروه زيادي از امتيانم بتها را نپرستند. مشرك نگردند

سي نفر كذاب و مدعي نبوت ظهور خواهد كرد در حالي كه من خاتم پيامبرانم 
اره بـر حـق   و گروهـي از امـتم همـو   . اي نخواهد آمد و پس از من پيامبر و نبي

خواهند ماند و از جانب اهللا ياري خواهنـد شـد كـه عـدم همكـاري بعضـي و       
  .)1(»شود ميتا اينكه قيامت بر پا . رساند به آنان آسيبي نمي  مخالفت بعضي،

Aא@       كـه  شـود   مـي شامل پيشـوايان دينـي و هـم حاكمـان وقـت
رعي، وادار مســلمانها را بــه بــدعت و كارهــاي شــرك آميــز و احكــام غيــر شــ

  .نمايند مي
وقتي شمشير ميان امتم افتاد، ديگر از ميان آنـان تـا قيامـت    : همچنين فرمود

  .برداشته نخواهد شد
  
  

_____________________________  
يا . و قيامت بر پا نخواهد شد تا گروهي از امتم به مشركين ملحق نشوند )1(

ـ  مـي و به مشركين پناه كنند  مياينكه شهر و ديار خود را ترك  و بـا آنـان    دگيرن
  .شوند مييا اينكه همانند مشركين مرتكب شرك . شوند ميدوست 

A@ يعني جمع كثيري.  
A@  بدينصـورت كـه   . سـت ا  كـرده يعني گروهي كه خدا، آنها را ياري

و اگر نه از . حق با آنان است و آنها از نظر حجت و استدالل، قوي خواهند بود
 .ند خوردنظر ظاهري چه بسا كه شكست خواه



 

 

١٤٠

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 140

  
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .سورة نساء 51ـ تفسير آية 1
  .سورة مائده 60ـ تفسير آية 2
  .سورة كهف 21ـ تفسير آية 3
در اينجا چيست؟ آيا قلبـاً آنهـا چنـين     ـ هدف از ايمان به جبت و طاغوت4

بودند يا فقط براي خشنود ساختن مشركين چنين وانمود كردند در حالي كه به 
  بطالن آن ايمان داشتند؟

  .تريد ـ اين گفتار آنان به كافران كه شما از مؤمنان راه يافته5
و ـ آنچه مهم است اينكه در اين امت نيز چنين عناويني به پيروي از يهـود  6

  .چنانكه در حديث ابو سعيد اين مطلب بيان شده است شوند مينصارا پيدا 
پرسـت، اتفـاق    مبني بر اينكه در اين امت نيز بت صرسول اهللا ـ تصريح 7

  .خواهد افتاد
ـ واقعاً شگفت انگيز است كه افـرادي از ايـن امـت، بـا وجـود اقـرار بـه        8

رآن ادعاي نبوت بكنند و ق صشهادتين، و با وجود اعتراف به حقانيت محمد 
مانند مختار كه در اواخر عهد صحابه چنين ادعـائي كـرد و گـروه زيـادي از او     

  .پيروي كردند
 شـد  مـي ـ مژده به اينكه حق به كلي نابود نخواهد شد آنگونه كه قبالً نابود 9

  .بلكه، هموار گروهي بر آن استوار خواهند ماند
عـدم همكـاري ديگـران و     ـ نشاني حقانيت آنها اينسـت كـه بـا وجـود    10

  .مانند همچنين با وجود مخالفت ديگران، همچنان ثابت قدم مي
  .ـ و اين تا قيامت باقي خواهد ماند11
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ديدن مشرق و مغرب و : ثوبان بيان شد از جمله ـ معجزاتي كه در حديث12
اينكه امتش بر آنها حكومت خواهد كرد، چنانكه ايـن اتفـاق افتـاد و مشـرق و     

 يـابي بـه دو   و خبـر دسـت  . مال و جنوب بدست امت اسالم افتادبجز ش مغرب

خزانه و همچنين پذيرفته شدن دو دعا و عدم پذيرش دعاي سوم، و خبـر دادن  
از بكار گيري شمشير در ميـان مسـلمانان و كشـتن و اسـير كـردن همـديگر و       

و احسـاس خطـر از پيشـوايان    . خاتمه نيافتن اينگونه جنگهاي داخلي تا قيامت
از انبياي دروغين و بقاي گروه منصـوره كـه همـة اينهـا     خبر دادن  اه كن وگمر

  .فرموده بود، اتفاق افتاد ص همانطور كه رسول اهللا
  .كننده گمراهترس ايشان بر امت بخاطر رهبران   ـ ذكر بيشترين13
  .پرستي ـ توضيح معني بت14
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  .آنچه در مورد سحر و جادو آمده است: )24(باب 
ــالي اســتارشــاد با  a b  c d e f g h z ̀ _ } :ريتع

دانستند هر كسى خريدار ايـن گونـه متـاع باشـد، در      و مسلما مى« .]102: بقره[
  .»اى نخواهد داشت آخرت بهره

  .Ï Ð Ñ z } :همچنين فرموده است
  .ستا كردهرا شيطان معني  @Aرا سحر و  @ Aعمر 
تـه شـود كـه شـيطان نـزد آنـان       به غيبگويـاني گف  @אA: گويد ميجابر 

  .رفت و در هر منطقه يكي وجود داشت يم
אאאA: فرمـود  ص روايـت اسـت كـه رسـول اهللا     از ابوهريره 

אאא>؟Wא،א،
אאא،א،א،א

א،אאא@FKEK  
: آنها كدامنـد؟ فرمـود  : اصحاب پرسيدند. از هفت چيز هالك كننده بپرهيزيد

، جادوگري، قتل ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال يتـيم،  شرك ورزيدن به اهللا
  IQHNخبر مؤمن فرار از جنگ و جهاد و اتهام به زنان پاكدامن و بي

_____________________________  

  . اند يعني آنها به سحر و جادوگري و به شيطان، ايمان آورده )1(
طاغوت، در تفسيري يعني هر چيزي كه به نـاحق مـورد پرسـتش و اطاعـت     

  .قرار بگيرد
A@ و هر چيزي كه داراي اين صفت باشد، از گناهان . يعني نابود كننده

يل عطـف خـاص بـر عـام     و عطف سحر بر شرك از قب. رود ميكبيره به شمار 
  .باشد مياست، زيرا خود سحر، نوعي شرك 

حد ساحر، زدن گردن وي با شمشير است، بخـاطر اينكـه او بـا    : اينكه فرمود
= 
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حد : يعني @אA :كند مينقل  ص جابر از رسول اهللا
اينرا ترمذي نقـل كـرده و   . ساحر اينست كه گردنش با شمشير زده شود) تنبيه(

  .ست، از اينرو با سند صحيح بر جابر موقوف استگفته ا

اي نوشـت و در   نامه و از بجاله بن عبده روايت است كه عمر بن خطاب 
: گويـد  مـي آن دستور داد كه هم مردان و زنان جادوگر را به قتل برسانيد، بجاله 

  صحيح بخاري. را به قتل رسانديم  شان، سه جادوگر، ما پس از دستوراي
  .وايت است كه دستور به قتل كنيزي داد كه او را سحر كرده بودو از حفصه ر

از سه نفر از اصحاب پيامبر روايت است كه چنين فتـوا  : گويد ميامام احمد 
  IQHNندا داده

     =
_____________________________ 

زيرا حقيقت سحر اين است كه ساحر اول بايـد بـه   ، مرتد شده است اين عمل، 
ـ  ، خداوند شرك بياورد و شياطين را بپرستد تا كمكش كنند د كه با اين كـار مرت

و طبيعي است كه جزاي مرتد در اسالم، قتل است و سحر از انـواع   ،شده است
 .گردد ميشرك است و خون و مال مشرك مباح 

و حفصه دختر عمر، نيز . نيز به قتل ساحران، دستور داد چنانكه عمر  )1(
  .چنين دستوري در مورد كنيز جادوگرش، صادر كرد

انـد سـاحر بايـد     ثابت است كه گفتـه  و از سه تن از اصحاب پيامبر، اين فتوا
  .كشته بشود

از اينرو بر مسلمانان الزم اسـت كـه از سـحر و جـادوگري وانـواع آن جـداً       
  .بپرهيزند

و سعي به ريشه كني جادو و جادوگران از جوامع خود، داشـته باشـند زيـرا    
 .نمايند ميجادوگران جامعه را دچار فساد و ظلم و تجاوز و طغيان 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .سورة بقره 102ـ تفسير آية 1
  سورة نساء 51ـ تفسير آية 2
  .رق آنهاو بيان ف @A ـ تفسير3
  .باشند ميـ طاغوت، گاهي از جنها و گاهي از انسانها 4
از آنهـا بـر حـذر     ص ـ شناخت، هفت مورد هالك كننده كـه رسـول اهللا  5

  .داشته است
  .شود مي، كافر كند ميـ كسكيه جادوگري 6
  .ـ به جادو گر بدون اينكه فرصت توبه داده شود، بايد كشته شود7
اند، پس چه رسـد بـه زمانهـاي     جود داشتهجادوگران و ـ در زمان عمر 8
  .بعدي
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  .در مورد برخي از انواع سحر و جادو: )25(باب 
W،K،א

א،@صWAאא

אא@K@ @
فال از پرواز درآمدن پرندگان و فال ترسيم خطوط بر   :مودفر  صرسول اهللا 

  .آيند روي زمين و بدفالي، سحر و جادو به شمار مي
آورد تا ببينـد   اي را به پرواز در مي عيافه يعني شخصي پرنده: گويد ميعوف 

  .و الطرق يعني كشيدن خطوط بر روي زمين. رود به كدام سو مي
سـند  (جبت همان شـيطان اسـت   : ويدگ مي» جبت«و حسن بصري در مورد 
  IQHN)ابوداود و نسائي و ابن حبان نيز آمده سنن اين روايت، جيد است و در

_____________________________  
باشد، سحري كـه در آن از   ست كه شامل سحر حقيقي مياي ا هسحر كلم )1(

، و همچنـين شـامل   شـوند  مـي شود و عبـادت   جنها و شياطين كمك گرفته مي
و ايـن  . تر اسـت  ي آنها از نوع اول پايين شود كه مرتبه انواعي ديگر از سحر مي

بحث بخاطر متوجه ساختن خواننده به اين قضيه است كه سـحر، داراي اقسـام   
  .باشد ي دو مي ي يك و درجه هدرج

 @A. باشـد  ي دو مي بيانگر اقسام سحر درجه و حديثي كه مطرح گرديد، 
به گمان   يعني به حركت در آوردن پرنده و اين بدان خاطر است تا آن شخص،

زيرا . رود و اين كار، نوعي سحر به شمار مي. از حاالت آينده اطالع بشود  خود،
نيـز چنـين تـاثيري بجـا      A@دارند و  ا از حق باز ميجبت و سحر، انسان ر

يـا    آورد، پس از آن، بخاطر اينكه شخصي كه پرنده را به پرواز در مي. گذارد مي
  .گردد دهد و يا اينكه پشيمان مي به كارش و راهش، ادامه مي

= 
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 אA: فرمـود  صروايت است كه رسول اهللا  از ابن عباس
אאאא،א@FKאאEK 

هر كس بخشي از علم نجوم، را فراگيرد در واقع بخشي از سحر و جـادو را  
و هر چند اضافه فرا بگيرد به همان مقدار سحر و جادو را فـرا  . فرا گرفته است

  IQHNگرفته است
 كـرده روايت است كه هر كس در گرهي بدمد، سـحر    همچنين ابوهريره 

) در گـردن (هر كـس چيـزي    ست و كسيكه سحر بكند، شرك ورزيده است وا 
  IRHN)نسائي. (شود بياويزد، به همان چيز سپرده مي

     =
_____________________________ 

Aא@  ازA@تر است، زيرا  عامA@ گيرد كه هر نوع فال را در بر مي 
  .در بحثهاي آينده به تفصيل در اين مورد سخن خواهيم گفت

Aكشيدند و سپس آنهـا را   بدينصورت بود كه خطوطي روي زمين مي @א
اين : گفت ميآنگاه كاهن   ماند، كردند تا اينكه يكي از آن خطها باقي مي پاك مي

 .و كهانت نيز نوعي جادو است ...و داللت به فالن و فالن دارد 

بحثـي   @…KאאA: ر مورد حديث فوق، كه فرمودد )1(
كه در آن، انـواع علـوم نجـوم و اينكـه     شود  ميمستقل، پس از چند باب مطرح 

 . چرا خداوند ستارگان را آفريده است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت
ت كـه در آن  مراد از دميدن در گره كه در حديث ابوهريره، آمده دمي اس )2(

. از جن و شياطين كمك خواسته شود و يا اينكه بر آن گره، جني گماشته بشود
وگرنه هـر گرهـي را   كند  ميو تا گره هست، سحر، همچنان تأثير خود را حفظ 

  .توان سحر ناميد نمي  كه دم كرده باشند،
ن و هرگاه كسي به چيزي اعتماد بكند يا بر خود بياويزد، خداوند او را به هما

= 
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אא@صWA؟א
א،אא@KFKE@ @

چيست؟ عضـه عبـارت   » عضه«آيا به شما بگويم كه : فرمود صرسول اهللا 

  IQHNري كه دهن به دهن بگردداست از سخن چيني و گفتا
אA :فرمـود  ص همچنين از ابن عمر روايت است كه رسول اهللا

א@FKE  
  IRHNترديد بعضي از بيانها، سحر آميز است  بي

     =
_____________________________ 

اگر كسي به خدا، توكل و اعتماد بكند، خدا او را كـافي خواهـد   . سپارد چيز مي
. سـپارد  مـي  چيزبود و اگر به غير اهللا توكل نمايد، آنگاه خدا، او را نيز به همان 

باشند و فقط او ولي  نياز اهللا مي البته طبيعي است كه همه فقير و نيازمند درگه بي
 u }: فرمايد ميخداوند چنانكه . ش استنعمت همگان و داراي فضل و بخش

v w x y   z{ | }  ~       �   ¡ z   
نيـاز و   تنها خداوند است كـه بـى   ؛نيازمند به خدائيد) همگى(اى مردم شما «

 .»شايسته هرگونه حمد و ستايش است
)1( A@       در لغت معاني مختلفي دارد، از جمله بمعنـي سـحر، نيـز بكـار
است كه تاثير آنهـا شـبيه هـم     نبين سحر و سخن چني و وجه مشترك. رود مي
بدينصورت كه سحر نيز باعث جدايي ميـان دوسـتان و گـاهي باعـث     . باشد مي

و تاثير مستقيمي بر دلها دارد و همين تاثير مخفـي  . گردد جمع شدن دشمنان مي
را سخن چيني نيز دارد، زيرا سخن چين با نقل سخن از شخصـي بـه شخصـي    

 .شود يي و اختالف ميان دوستان ميديگر باعث جدا
باشد كه  و حديثي كه در آن آمده بعضي بيانها سحراند، شامل سخناني مي )2(

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .آيند ـ عيافه، طرق و طيره از اقسام سحر به شمار مي1
  .افه و طرق و طيرهبيان معني عي ـ 2
  .ـ علم نجوم نيز نوعي جادو است3
  .رود دميدن در گره نيز از انواع جادو به شمار مي ـ4
  .ـ سخن چيني و بدگويي نيز اثر جادويي دارد5
  .ـ فصاحت و شيرين زباني نيز گاهي اثر جادويي دارد6
  
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

نمايند و در آنهـا حـق    شوند و جلب توجه مي با كلمات چرب و شيرين القا مي
اكثر علما برآنند كه در اين . شود گردد و باطل در صورت حق بيان مي پايمال مي

و . اند نه اينكه از آنها تحسين شـده اسـت   رآميز مذمت شدهحديث، سخنان سح
 .بخاطر همين است كه شيخ، اين حديث را در اينجا بيان فرمود
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  IQHNدر مورد كهانت و استخدام جن و غيره :)26(باب 
 :فرمـود  ص روايت است كه رسـول اهللا  ص از زنان رسول اهللابه نقل بعضي 

_____________________________  
، كهانـت متضـاد بـا توحيـد اسـت و كـاهن      . يعني غيبگو و منجم: كاهن )1(

اي از عبـادات، بـه    زيـرا او بـا اختصـاص دادن پـاره    . شود مشرك محسوب مي
جني را به خدمت گمـارد كـه آن جـن بعضـي از اخبـار      ، شود ميموفق   ها، جن

  .رساند پوشيده را به اطالع وي مي
هـاي   كهان در اصل لقب مرداني بود در زمان جاهليت كه مردم آنها را انسـان 

دانند، بدين خاطر از  كردند كه آنها غيب مي دانستند و خيال مي نيك و متدين مي
  .كردند ميو تعظيم  ترسيدند و آنها را مقدس پنداشته آنان مي

ها به مسائل غيبي، عبارت است از استراق سمع، كه قبل از  يابي جن راه دست
افتاد و در زمان بعثـت ايشـان بـه هـيچ      به كثرت اتفاق مي ص بعثت رسول اهللا

كه در حال نـزول تـدريجي     وجه، استراق سمعي صورت نگرفت تا كتاب خدا،
  .بماندگزند، محفوظ  بود از هر گونه دستبرد و

هـا   ي اسـتراق سـمع بـراي جـن     اما پس از درگذشت رسول اهللا مجدداً زمينه
با اين تفاوت كه در آسمان نگهبانان زيادي گماشته شد و شـهابها  . فراهم گرديد

مهيـا شـدند، بنـابراين     براي پرتاب بسوي كساني كه قصد استراق سمع دارنـد،  
افتد بلكه خيلي  ، اتفاق نمياكنون آن استراق سمعي كه قبل از بعثت رخ مي داد

  .كمتر شده است
باشند همچنين منجم و كسـيكه بـا    ي مترادف مي پس كاهن و عراف دو كلمه

 .ترسيم خطوط، روي زمين مدعي تشخيص امور است، نيز يكي هستند
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 A؛א@FKEK 
سـپس او را  ، اگر كسي نزد كاهني برود و از او در مورد چيزي سوال بكنـد «

  .)1(»دتصديق بنمايد، نماز چنين شخصي تا چهل روز پذيرفته نخواهد ش
A :كند كه فرمود نقل مي صهمچنين عمران بن حصين از رسول اهللا 

،،،
،@FKאEK  

ي او فال گرفته شود يا كهانت بكنـد  از من نيست كسيكه فال بگيرد و يا برا«
و هـر كـس    .و يا براي او كهانت بشود يا جادو بكند و يا بخاطر او جادو بشود

هايش تصديق بكند، با اين كـار، بـه آنچـه بـر      نزد كاهني برود، و او را در گفته

_____________________________  
نقل گرديد، آمـده   صدر حديثي كه به نقل از بعضي از زنان رسول اهللا  )1(

في برود و او را تصديق نمايد البته اين جملـه  است كه هر كس نزد كاهن و عرا
A@       در روايت مسلم نيامده بلكه در مسند احمـد، ذكـر شـده اسـت كـه

بنابر اصلي كه نزد محدثين مقرر است آنـرا بـه مسـلم نسـبت داده و آن      مؤلف
عبارت است از اينكه حديثي را كه توسط يكي از همنشينان صحيحين روايـت  

البته بشرطي كه اصل حديث در آنهـا وجـود   . دهند مينسبت شده باشد، به آنها 
  .داشته باشد

A@ البتـه ايـن بـدان    . شود يعني نمازش تا چهل روز قبول نمي
بلكه هدف اينست كـه در  . معني نيست كه بايد قضاي اين نمازها را بجاي آورد

باطـل   مقابل گناه سنگيني كه مرتكب شده است، ثواب نمازهـاي چهـل روزش  
پـس نبايـد نـزد كاهنـان و     . و اين بيانگر خطر اين گنـاه بـزرگ اسـت   . شود مي

 .غيبگويان رفت، حتي براي اطالع نيز نبايد در مجلس آنان حضور پيدا كرد
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  .»محمد نازل شده كفر ورزيده است
Aي  ن جملـه ن روايت طبراني با سند حسن از ابن عبـاس بـدو  أيـالبته 

KKKK@  آمده استIQHN  
مثالً . عراف كسي است كه مدعي شناخت امور پوشيده است: گويد بغوي مي

  .كند و مانند اينها كند و گمشده را پيدا مي دزد را شناسايي مي
عراف همان كاهن است و كاهن كسي است كه از اموري كه : اند بعضي گفته

آنست كه به گمان خود، اسرار : اند و گفته. دهد خبر مي ، هنوز اتفاق نيفتاده است
_____________________________  

)1( A@   زيـرا در قـرآن و احاديـث پيغمبـر،     . يعنـي قـرآن
و همـواره   شوند ميتصريح شده است كه كاهن و ساحر و انسان غيبگو، موفق ن

كند در واقـع بـه    رود و تصديقشان مي پس كسيكه نزد اينها مي. گويند دروغ مي
  .قرآن و سنت كفر ورزيده است

بيانگر حرمت و كبيره بودن، موردي است كـه پـس از آن    @Aي  جمله
  .شود ذكر مي

A@       در بحثهاي آينـده ، بـه تفصـيل از آن سـخن خـواهيم
A. يعني مدعي علم غيب بشـود و از غيـب سـخن بگويـد     @A. گفت

@    يعني كسيكه نزد كاهن برود و از او در مورد مسائلي كـه جـز عـالم
هر كس مرتكب يكـي از ايـن مـوارد بشـود، بـه      . داند، بپرسد الغيب كسي نمي

، او را زيرا تصديق نمودن كاهن. و آنچه او آورده كفر ورزيده است  صمحمد 
كند و بدون ترديـد كـاهن مرتكـب شـرك      در شرك به اهللا، كمك و تشويق مي

 .اكبر شود و مشرك است
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  IQHNداند قلب را مي
عراف به كاهن و منجم و ساير كساني كه از امور غيب و : گويد ابن تيميه مي
  IRHNشود گويند، گفته مي پوشيده سخن مي

ابن عباس در مورد كساني كـه از روي حـروف ابجـد و نگـاه بـه سـتارگان       
  ISHNاي ندارند اينان نزد اهللا، هيچ بهره: گفته استگويند  سخناني مي

_____________________________  
ي آنها بـه يـك    بايد دانست كه كهانت بر چند نوع است كه در واقع همه )1(

  .باشد شوند و آن استفاده از جن در اطالع رساني مي نوع ختم مي
رخي وسايل ظـاهري ماننـد نگـاه بـه     البته كاهنان براي فريب دادن مردم، به ب

تـا مـردم خيـال    . آورنـد  ستارگان و به نگريستن در كف دست و غيره، روي مي
بكنند اينها اولياء اهللا بوده و با علم وسيعي كه در اختيار دارنـد، ايـن مسـايل را    

 .كنند كشف مي
A@. شود عراف به كاهن و منجم و رمال گفته مي: گويد ابن تيميه مي )2(

يعنـي كسـيكه بـا ترسـيم خطـوط        @A .در آينده از آن، سخن خواهيم گفت
  .گويد ها از غيب سخن مي روي زمين و ريگستان و يا بوسيله شمردن سنگريزه

كنند و با مشـاهده كـف دسـت و     و ساير كساني كه از اين روشها استفاده مي
عراف بيـان  گويند، مشمول حكمي هستند كه در مورد  فنجان از آينده سخن مي

 .گرديد
كساني كه با حروف ابجـد سـر و كـار دارنـد و بـه      : گويد ابن عباس مي )3(

زيرا آنهـا  . اي ندارند گويند، نزد خدا بهره نگرند و از غيب سخن مي ستارگان مي
با اين كار معتقد به نوعي تاثير اين اشياء در رونـد كارهـا هسـتند و ايـن خـود      

 .نوعي از كهانت است
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  

تواننـد در يـك قلـب جمـع      ـ ايمان به قرآن، و تصديق نمودن كاهن، نمي1
  .بشوند
  .ـ تصريح به اين كه اين عمل كفر است2
  .كاهن را بپذيرد و نزد او برود  ـ حكم كسي كه سخن3
  .او فال بزنند ـ حكم كسي كه براي4
  ).يعني به نفع او سحر بكنند(ـ حكم كسي كه براي او سحر بكنند 5
  .ـ حكم كسيكه حروف ابجد را فرا بگيرد 6
  .ـ فرق ميان كاهن و عراف7
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  IQHNسحر) باطل كردن(در مورد احكام ابطال: )27(باب 
ر، در مورد ابطال سحر با سح صروايت است كه از رسول اهللا  از جابر 

  EKאאא@FKאA  :فرمود: پرسيدند
  .»يعني اين كار از اعمال شيطان است«

ابن مسـعود اينگونـه كارهـا را    : گفت: و از امام احمد، در اين مورد پرسيدند
  IRHNدانست مكروه و ناپسند مي

_____________________________  
باشند  هاي ابطال سحر ممنوع مي ابطال سحر و اينكه آيا ساير راه در مورد )1(

  يا اينكه برخي از آنها مشروع است؟
Aو آن بر دو نوع است. يعني بهبود يافتن مسحور @א :  
و يـا اگـر   .  صي قرآن و دعاهاي ثابت از رسـول اهللا   ـ ابطال سحر بوسيله1

ات طبي صـورت بگيـرد، ايـن    عضوي دچار آسيب شده بود، معالجه با ادويه ج
  .باشند موارد جايز و مشروع مي

بخـاطر اينكـه   . و اين حـرام و ناجـايز اسـت   : ي سحر ـ ابطال سحر بوسيله2
ساحر دوم نيز مرتكب همان گناهان كبيره از قبيل شرك به خدا و استخدام جن 

ابطـال  : بخاطر همين است كـه حسـن بصـري فرمـود    . شود و استمداد از آن مي
 .ي سحر كار ساحر است يلهسحر بوس

در ميـان اعـراب، فقـط    » نشره«ي  البته بايد بخاطر داشت كه كاربرد كلمه )2(
در مـورد   صاز اينرو وقتي از رسول اهللا . ي سحر بود براي ابطال سحر بوسيله

يعني ايـن كـار از اعمـال شـيطان      @אA: فرمود: آن پرسيدند
ي تعويـذي كـه بـا الفـاظ      ابطال سحر را بوسيله ابن مسعود  .آيد بحساب مي

البته خواندن و دميدن به اين منظور را نه امـام احمـد   . پسنديد قرآن بود نيز نمي
ثابت است كه چنين  صرسول اهللا پنداشت و نه ابن مسعود، زيرا از  مكروه مي

= 
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مردي جادو شـده و   :و در بخاري از قتاده نقل است كه از ابن مسيب پرسيد
آيا جايز خواهد بود كه سـحرش     از همبستري با همسرش بازداشته شده است،

اشكالي ندارد زيرا هدف از ممنوعيت اينست كه جامعه   :باطل كرده شود، گفت

  IQHNممنوع نيست  اصالح بشود و چيزي كه براي نفع رساندن باشد،
ي سـحر كـار    بوسـيله ابطال سحر : و از حسن بصري روايت است كه فرمود

يعني ابطال سحر و آن بـر  @@A  :گويد مي) رحمه اهللا(ابن قيم . ساحران است
  :باشد دو نوع مي

ي سحر و اين نوع از عمل شيطان است و سخن حسن بصري،  ـ ابطال بوسيله1
زيرا در اينصورت، باطل كننـده و بيمـار، بـه جنهـا و     . شود به همين نوع حمل مي

  .سازند تا سحر را باطل بكنند ورند و آنها را خشنود ميآ شياطين روي مي
ي خوانـدن و دم كـردن و اسـتفاده از داروهـا و      ـ اما ابطال سـحر بوسـيله  2

  IRHNباشد دعاهاي مباح، اشكالي ندارد و جايز مي
  

     =
_____________________________ 

 .ستا دادهكرده و به آن اجازه  مي
آمده كه از ابن مسيب در ايـن مـورد،   اما اينكه در بخاري به نقل از قتاده  )1(

ي  اين سخن نبايد به جواز ابطال سحر بوسـيله » اشكالي ندارد«: پرسيدند، گفت
بلكه . سحر حمل شود، زيرا ابن مسيب باالتر از آن است كه سحر را جايز بداند

 .ي قرآن و دعاهاي مسنونه و دواهاي طبي است هدف ايشان ابطال سحر بوسيله
ي سحر نيز شرك به خدا است  لب اينكه ابطال سحر بوسيلهي مط خالصه )2(

كند، مرتكب آن شد و فقـط ابطـال    ي اينكه ضرورت ايجاب مي و نبايد به بهانه
 .جايز خواهد بود صسحر با قرآن و دعاهاي ثابت از رسول اهللا 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ي سحر ـ نهي از ابطال سحر، بوسيله1
  .و ابطال نامشروع ـ فرق ميان ابطال مشروع سحر2
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  IQHNدر مورد فال بد زدن: )28(باب 
: اعراف[ P Q R S T U  V W X Y z } :فرمايد خداوند مي

131[.   
  .)2(»دانند ولى بيشتر آنها نمى ؛آگاه باشيد سرچشمه همه اينها، نزد خداست«

 a b dc e gf  h i j k l z }  :فرمايـد  همچنين مـي 
ومى شـما از خودتـان اسـت اگـر درسـت      شـ «: گفتنـد ) رسـوالن (« .]19: يس[

_____________________________  
يعني فال نيك و يا بدگرفتن از حركات پرندگان زيرا كه اين كـار   »تطير« )1(

اي در كـار نباشـد بلكـه از     يـا اصـالً پرنـده   . توحيد بوده و شرك استمنافي با 
استدالل بكند كه فالن كارم در آينده موفقيت آميز و  بعضي حوادث و حركات، 

 .يا خالف آن خواهد بود

اينسـت كـه    .P Q R z } :فرمايـد  ي اهللا كه مـي  و معني اين فرموده )2(
اند  بب خيري كه بدست آوردهسبب نحوست و شري كه دامنگير آنان شده يا س

  .همان تقدير و قضاي اهللا بوده، نه چيزي ديگر
از اينرو عملـي  .  بوده صرسول اهللا تَطَير يكي از صفات مشركين و دشمنان 

پيروان راستين پيامبران، هر خير و شر را از جانـب خـدا و   . زشت و قبيح است
. داننـد  و بد خـود مـي   بر حسب قضا و قدر، و گاهي هم آنرا نتيجه اعمال نيك

يعني  a b cz }و   P Q R S T z }: فرمايد ميچنانكه خداوند 
در حقيقت علت وقوع حوادث تلخ و يا اتفاقات خوب براي شما، رفتارخودتان 

ي حوادث تلخ را  و با اعمال بد و دشمني با پيامبران و تكذيب آنان زمينه. است
 .سازيد براي خود مهيا مي
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  .»بينديشيد، بلكه شما گروهى اسرافكاريد

A،@:فرمـود  صروايت اسـت كـه رسـول اهللا     و از ابوهريره 
@FEאWA@K  

منحـوس و  ي پرنـدگان و   واگير دار بودن بيماري، و فال بـدن زدن بوسـيله  «
و در . شوم پنداشتن برخي حشـرات و مـاه صـفر را هيچكـدام حقيقـت نـدارد      

ي اقبال و وجود غول نيز  روايت مسلم اضافه بر موارد فوق آمده است كه ستاره
  .)1(»واقعيت ندارد

A: فرمود صرسول اهللا از انس روايت شده كه 
א@אW؟אWAאא@FKKE  
. پسـندم  البته فال نيك را مي. واگيردار بودن بيماري و فال بد، حقيقت ندارد«
  .)2(»سخن نيك: فال نيك چيست؟ فرمود: گفتند

_____________________________  

يعني بيماري بنفسـه و بـدون    @A: فرمود صول اهللا اما اينكه رس )1(
زيرا اهل جاهليت معتقد بودند كه بيماري بذاتـه  . شود ي اهللا، واگيردار نمي اراده

با اين فرمايش خود،   صرسول اهللا . شود واگيردار است و به ديگران منتقل مي
 .اي را اعالم فرمود ابطال چنين عقيده

)2( A@ و وهـم و خيـالي   . فال و بدشگوني، اعتبـاري نـدارد   همچنين
  . بيش نيست

Aא@   يعني فال نيك، كه برگرفته از سخن نيك باشد، مورد پسـند
زيرا فال نيك زدن بيانگر گمان نيك بر خدا، و فال بد، بيـانگر گمـان   . من است

مشـركين نـزد   ي حديبيه، وقتي سفير  بعنوان مثال، در غزوه.(باشد ميبد، بر خدا 
. سـهيل : آيد؟ گفتند پرسيد چه كسي مي صرسول اهللا  آمد،  مي صرسول اهللا 

= 
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ست كه از رسـول اهللا  ا  كردهو ابوداود بسند صحيح از عقبه بن عامر، روايت 
و افزود كه . آن، فال نيك است بهترين نوع: فرمود: ، در مورد فال پرسيدندص

اگر شما با چيزي مواجـه  . فال نبايد مسلمان را از كاري كه اراده كرده باز بدارد

אA: اين دعا را بخوانيـد . شديد كه برايتان ناپسند بود
א@K »  حسـنات را   !بـار الهـا

اي جز از  دهي و هيچ حول و قوه آوري و از بديها فقط تو نجات مي فقط تو مي
  .)1(»جانب تو وجود ندارد
كـه  . سـت ا كـرده را نقل  اين حديث مرفوع ابن مسعود   همچنين ابوداود،

א…א،אA@ :فرمـود  صرسول اهللا 
@KFאאKE  

سـپس افـزود هـيچ    . و اينرا دوبار تكرار كـرد . يعني فال بد زدن شرك است
نگذرد ولـي خداونـد، اينطـور     گمانيكس از ما چنين نيست كه گاهي در دلش 

  IRHNبرد چيزها را با توكل بر او، از بين مي

     =
_____________________________ 

 .)»مترجم« .پس خداوند كار را سهل و آسان خواهد كرد: فرمود
)1( Aصاز اينـرو رسـول اهللا   . شود عام است شامل هر نوع فال مي @א 

  .ي كالم نيك را از آن مستثني كرد فال نيك بوسيله
A@ يعني نبايد مسـلمان بـا   . باشد خبر است ولي متضمن نهي مي

  .ي كار و يا راهش صرف نظر كند از ادامه  تأثر از فال،
سپس دعائي را راهنمايي فرمود تا اگر كسي در دل احساس وسوسه و ترديد 

 .نمود، آنرا بخواند تا از قلبش اثر فال بد دور شود
)2( Aא@ استيعني شرك اصغر .A@   يعني اين چيزها در قلـب

= 
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 صر شـده اسـت كـه رسـول اهللا     در مسند احمد اين حديث ابن عمر ذكـ 
W؟Wא@אA :فرمود

Wא@K  
. ي كارش باز بدارد، او شرك ورزيده است هر كسي كه فال بد او را از ادامه«
خيري بجز خير تو، و فالي ! بارالها: بگو: اين گناه چيست؟ فرمودي  كفاره: گفتند

  .»بجز فال تو، و خدائي جز تو وجود ندارد
אA :سـت ا كردهچنين احمد از حديث فضل بن عباس روايت و هم

،@IQHN  
  
  
  
  
  
  
  

  

     =
_____________________________ 

 .شود اينها برطرف مي. آيد، ولي وقتي به پروردگارش توكل نمايد همه بوجود مي
)1(@A@   يعنـي فـال بـد، وقتـي شـرك      . بيانگر يك قانون كلـي اسـت

  .ي مسيرش باز بدارد شود كه انسان را از ادامه محسوب مي
Aافتد مگر آنچـه   الها هيچ اتفاقي نمي عني باردرس توكل است ي @א

 دانـد  مـي و علم غيب را فقط اهللا . ايد ايد و در تقدير من نوشته شما فيصله نموده
 .نه كسي ديگر
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .a b cz }و   P Q R S T z } :ـ توضيح آيات1

  .ـ نفي واگيردار بودن بيماري بدون اذن اهللا2
  .ـ نفي فال بد3
  .ـ نفي نحوست حشرات4
  .نفي نحوست و شومي ماه صفر ـ 5
  .ـ استحباب فال نيك از سخن نيك6
  .ـ توضيح فال نيك7
ـ وقوع و احساس فال بد در دل اشكالي ندارد و توكل بر خدا آنرا از بـين  8

  .خواهد برد
  .ائي بخواند كسيكه از فال بد متاثر شده استـ چه دع9

  .تصريح اين مطلب كه فال بد شرك است ـ 10
  .ـ تفسير فال ممنوعه 11
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  IQHNسيشنا رهپيرامون احكام ستا: )29(باب 
هـا را   خداوند، ستاره: گويد بخاري در كتاب صحيح خود، به نقل از قتاده مي

ــ بـراي رجـم    2. ن باشـند ــ زينـت آسـما   1: براي سه هدف خلق نموده است
و اگـر كسـي   . جهت راهنمايي بـه مـردم   باشند  ميـ و عالي3ها  شياطين و جن

بخواهد از آنها استفادة ديگري برد، دچار اشتباه بوده و تالشش بيهـوده خواهـد   
  IRHNدهد كه علم آنرا ندارد و به خود زحمت چيزي را مي. بود
_____________________________  

  : اند از شناسي بر سه قسم است كه عبارت هستار )1(
باشند و ساير  ها بذاته داراي چنين و چنان تاثيري مي ـ اعتقاد به اينكه ستاره1
در ايـن  . ي ارادة ستارگان است افتد در نتيجه دثي كه بر روي زمين اتفاق ميحوا

شوند و اين كفر بزرگي است نسبت، به  طرز تفكر، ستارگان معبود قرار داده مي
  .؛پروردگار عالم و شركي است مانند شرك ورزيدن قوم ابراهيم 

منجم و كاهن  عبارت است از استدالل نامند ميـ نوع دوم كه آنرا علم تاثير 2
از حركتهاي مختلف ستارگان و طلوع و غروب آنها بـر حـوادثي كـه در زمـين     

آيند و با آنها در مورد برخي از  نزد اين كاهنان شياطين و اجنه مي. افتد اتفاق مي
كنند، ايـن نـوع نيـز حـرام و يكـي از       حوادثي كه اتفاق خواهد افتاد گفتگو مي

  .باشد ميدا و كفر به خ باشد ميگناهان كبيره 
شناسي آنست كه بوسيلة شناسايي احوال و حركات برخي  نوع سوم ستاره ـ 3

تـر بـراي    ستارگان، تعيين جهت قبله و تغيير اوقات و تشخيص زمانهاي مناسب
زيرا در ايـن نـوع،   . ندا ا علماء جايز دانستهاين مورد ر. شود كشاورزي ميسر مي

آنها را وسيله اي جهت شناسايي وقـت و  دانند بلكه  ستارگان را بذاته مؤثر نمي
 .دهند و اين امري است مباح زمان قرار مي

انـد،   ستارگان براي ايـن سـه منظـور آفريـده شـده     : اما اينكه قتاده فرمود )2(
= 
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را مكـروه   EאF همچنين قتاده فراگيري علم شناسـائي بـروج مـاه   
  IQHNستا كردهاينرا حرب از آنها نقل . داند و ابن عيينه آنرا جايز مي. دانسته است

  IRHNاند البته، احمد و اسحاق، نيزآنرا جايز دانسته

A: فرمـود  صو از ابوموسي روايت اسـت كـه رسـول اهللا    
אWא،א@FאאKE  
Aـ كسـيكه معتـاد بـه نوشـيدن     1: شوند سه نفر به هيچ وجه وارد بهشت نمي

ـ كسيكه جـادوگر را  3ـ كسيكه رابطه خويشاوندي را قطع نمايد 2شراب باشد 
  ISHN@تصديق نمايد

     =
_____________________________ 

 . سخني است بجا

 L M N } :فرمايـد  آنجا كـه مـي  . چنانكه قرآن نيز بدان اشاره دارد )1(
O P z .در مورد آنها بيش از آنچه كه  و ما هستند خلوقات پروردگارم

 .دانيم ميخالق آنها گفته است ن
اند و قول راجـح نيـز    احمد و اسحاق فراگيري منازل قمر را جايز دانسته )2(

: وده اسـت ـي آنها بر بندگان منت نهاده و فرمـ  زيرا خداوند بوسيله. همين است
{ § ̈ © ª   « ¬ ® ̄ ° ± ² ³    ́ z .]يونس :
و بــراى آن  ؛ورشــيد را روشــنايى، و مــاه را نــور قــرار داد ســت كــه خاو«. ]5

  .»درا بدان) كارها(هايى مقدر كرد، تا عدد سالها و حساب  منزلگاه
كنـد كـه    آيد كه وقتي اين منت الهي تحقق پيدا مي و از ظاهر آيه چنين بر مي

 .ما آنها را بدانيم و اين بيانگر جواز فراگيري آنهاست
در حديث فوق بيان گرديد اين بود كـه تأييـد كننـدة    يكي از مواردي كه  )3(

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .حكمت از آفريدن ستارگان ـ 1
  .از اين را بگويد، مردود استـ سخن كسيكه غير 2
  .ـ اختالف در حكم فراگيري علم شناخت منازل قمر3
گرچه پي برده . ـ وعيد شديد براي كسيكه سخن جادوگر را تصديق نمايد4

  .باشد كه او بر باطل است
  
  
  

     =
_____________________________ 

אAخوانـديم كـه     و قـبالً . ساحر، وارد بهشت نخواهد شـد 
אאא@  كـه  . و فراگيري نجوم نوعي سحر تلقـي شـد

متاسفانه امروزه رواج پيـدا كـرده و مـردم متوجـه آن نيسـتند و در مجـالت و       
هـا و   شوند و از خواص و تاثير ماه ونهايي به آن اختصاص داده ميها ست روزنامه

آيد آنگاه خواننده با حساسيت فوق العاده مواظـب اسـت    برجها سخن بميان مي
كـه   ...وشود يا خود متولد كدام بـرج اسـت    اش در كدام برج متولد مي كه بچه

و بـا مشـاهده   . باشـد  مي صعيناً همان تاييد كاهن و كفر بما أُنْزل علي محمد 
اين اوضاع بخوبي ميتوان ميزان غربت و بيگانگي توحيد را در ميـان اهـل آن و   

 .حتي عدم درك كتاب التوحيد را نزد اهل فطرت، شناسايي كرد و فهميد
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  IQHNها در بارندگي تاثير ستارهدر مورد : )30(باب 
  .]82: واقعهX Y Z [ \ z  ] } :ارشاد باريتعالي است

  .)2(»كنيد و به جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى«
A@:فرمود صو از ابومالك اشعري روايت است كه رسول اهللا 

אWאאא
אאאא

אא@FKEK  
ــ فخـر بـه    1: چهار عمل از اعمال جاهليت را امت من ترك نخواهند كـرد «

ـ اعتقاد به تـاثير سـتارگان   3ـ طعنه زدن به نسب ديگران 2و نسب خود حسب 

_____________________________  
دهند و آنها را مـوثر   ها بارندگي را به برخي از ستارگان نسبت مي بعضي )1(

حيد مطلوب، سازگاري ندارد بلكـه  دانند و اين اعتقاد با تو در نزوالت جوي مي
اقتضاي توحيد اينست كه ساير نعمتها را فقط به خدايي كـه آنهـا را در اختيـار    

دانند  در اينكه ستارگان را موثر در بارندگي مي. بندگانش قرار داده، نسبت دهند
  : دو نوع خطا وجود دارد

  .ـ آنها سبب بارندگي نيستند1
زي نيافريـده، سـبب قـرار دهـيم، آنگـاه      ـ چرا ما آنچه را خـدا، سـبب چيـ   2

 .نعمتهايي را كه خدا به ما ارزاني داشته به آنها نسبت دهيم

)2({ X Y z  اند يعني شما پس از اينكه خـدا بـه شـما     مفسرين گفته
هاي او را به ديگران نسبت  كنيد و نعمت دهد بجاي شكر، تكذيب مي نعمت مي

 .دهيد مي
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و افزود كه اگر نوحه خـوان قبـل از فـرا رسـيدن     . ـ نوحه خواني4در بارندگي 
اي از  مرگش توبه نكند، روز قيامت در حالي برخواهد خاست كه بر تن او جامه

  IQHN»قير و زرهي پوستين خواهد بود
نماز فجر را در حديبيه با  صاست كه رسول اهللا  و از زيد بن خالد روايت

 صرسول اهللا . ما خواند در حالي كه آثاري از بارندگي شب قبل وجود داشت
اهللا و : دانيد كه پروردگارتان چه گفـت؟ گفتنـد   آيا مي«: پس از اتمام نماز فرمود

د بندگانم در حالي صبح كردن: پروردگارتان فرمود: گفت. دانند رسولش بهتر مي
فضل و رحمت خدا : كسيكه گفت. اي به من مؤمن و برخي كافر شدند كه عده

و . شامل حال ما شد و باران باريد، به من، مـؤمن گشـت و بـه سـتارگان كـافر     
ي فالن و فالن باريد، به من كافر گشـت   باران بخاطر ظهور ستاره: كسيكه گفت
  IRHN)بخاري و مسلم. (»مؤمن شد  و به ستارگان،

_____________________________  
رسـول اهللا، افتخـار بـه نسـب و طعنـه زدن       و در حديثي كه بيان گرديد )1(

خواني را، از اعمـال نكوهيـده و    نسب ديگران و طلب باران از ستارگان و نوحه
  .از جاهليت قبل از اسالم برشمرد

رود، و عبـارت اسـت از گريـه بـا      خواني از گناهان كبيره به شـمار مـي   نوحه
صبر مطلوب و از  صداي بلند و چاك دادن سينه بوقت مصيبت كه اين منافي با

 .اعمال جاهلي است
مختص زمان حيـات    ،دانند خدا و رسولش بهتر مي: اينكه اصحاب گفتند )2(

بوده و امـا پـس از رحلـت ايشـان بايـد در مقابـل سـوالي كـه          صرسول اهللا 
  .واهللا اعلم: دانيم بگوييم پاسخش را نمي
رفت، اگر ستاره ي فالن ظاهر شد و باران باريدن گ گويند ستاره كساني كه مي

= 
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ديگر نيز نظير همين روايت در صحيحين از ابن عباس آمـده و در   و روايتي
  »فالن ستاره كـارش را كـرد  «: اين مطلب افزوده شده كه بعضي گفته بودند  ،آن

 × Î Ï      Ð Ñ   Ò Ó Ô    Õ   Ö } :آنگاه اين آيات نازل گرديد

Ø  A    B C  D E F      G H I J K       L M N O P Q R 
S T  U V W X Y Z [ \ z ]82 - 75:واقعه[.  
و ايـن سـوگندى    )!و محل طلوع و غروب آنها(سوگند به جايگاه ستارگان «

نازل شـد   صكه بر محمد كه آن، قرآن كريمى  !است بسيار بزرگ، اگر بدانيد
جاى  )لوح المحفوظ( كه در كتاب محفوظى). نفع، خير، علم و بركت است پر(

همچنـين در زمـين   (، توانند به آن دست زنند نمى )فرشتگان( و جز پاكان. دارد
 ).رسـانند  مىوضويي، به آن دست ن ىشدگان از جنابت و ناپاكى و ب نيز جز پاك

كـه در آن هـيچ شـك و ترديـدى     ( آن از سوى پروردگار عالميـان نـازل شـده   
سست ) قرآن را با اوصافى كه گفته شد(آيا اين سخن را ) اى مشركان). (نيست

و به جاى شكر روزيهايى كه به شما ). كنيد مىو تكذيب ( شمريد و كوچك مى
  .»كنيد؟ داده شده آن را تكذيب مى

  
  

     =
_____________________________ 

اما اگر معتقدانـد كـه سـتاره در    . اند مرتكب شرك اصغر شده  دانند، را سبب مي
سـت، چنـين   ا  كـرده دسـتور بـاران را صـادر     پرستند،  پاسخ كساني كه او را مي

 .اعتقادي كفر به خدا و شرك اكبر است
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .ـ تفسير آيات سوره واقعه1
  .ـ چهار عمل جاهلي2
  .ـ كفر آميز بودن بعضي از اين چهار اعمال3
  .كند رج نميي اسالم خا ـ بعضي از اقسام كفر، انسان را از دايره4
  .شوند با نزول نعمت، برخي مؤمن و برخي كافر مي ـ  5
  ـ مراد از ايمان در اينجا چيست؟ 6
  ـ مراد از كفر در اينجا چيست؟7
  چيست؟» لقد صدق نوء كذا«ـ معني  8
. ـ استاد براي تفهيم شاگرد خود از روش سـوال و اسـتفهام اسـتفاده بكنـد    9

   @Kא؟A :فرمود صچنانكه رسول اهللا 
  .كند ميـ وعيد شديد در مورد كسيكه نوحه خواني 10
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 m  n o } :فرمايـد  در مورد اين سخن اهللا كه مي: )31(باب 
p q r s t u v      w z. ]165: بقره[.  

و  ؛كننـد  بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخـاب مـى  «
  .)1(»ارندد آنها را همچون خدا دوست مى

ــي  ــين م ــد همچن   k l     m n o p q  r } :فرماي
s t u v w     x  y z { | } ~ 

_  ̀ a b c d e gf h i j  k l m z ]ــه : توبـ
24[.  

اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى كـه  : بگو«

_____________________________  
شـود كـه از واجبـات و مكمـالت      از اينجا بحث عبادات قلبي شروع مي )1(
تا در اين مورد نيز . و بحث را با بيان محبت آغاز نمود. آيند د به شمار ميتوحي

و نزد انسـان مسـلمان كسـي جـز اهللا محبـوبتر      . بايد توحيد خدا، رعايت بشود
كه بايد خدا را آنقـدر دوسـت   . و مراد در اينجا، محبت در عبادت است. نباشد

شنوي داشـت،    او حرفداشته باشيم كه به اختيار خويش و با شوق و رغبت از 
و صرف كردن اين محبت بـراي  . و او را بپرستيم و از آنچه نهي كرده باز بيائيم

پس عبادت توأم با محبت، ستون اعتقاد و صالح قلب . غيراهللا، شرك اكبر است
  .است

{ m  n o p z…  يعنــي بعضــي از مــردم بــراي خــدا همتايــاني قــرار
 .كنند وي ميدهند و آنها را در محبت با خدا مسا مي
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هائى كه بـه  ترسيد، و خانه  ايد، و تجارتى كه از كساد شدنش مى به دست آورده
آن عالقه داريد، در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهـاد در راهـش محبـوبتر    

و خداونـد   ؛است، در انتظار باشيد كه خداوند عـذابش را بـر شـما نـازل كنـد     
  .)1(»كند جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى

A: فرمود صروايت است كه رسول اهللا  و از انس 
אא@FKEK  

شود هيچ يك از شما تا آنكه مـرا از فرزنـد و پـدر خـود و      يعني مؤمن نمي
  IRHNتر نداشته باشد ساير مردم، دوست

انـد،   كه بخاري و مسلم آنرا نقـل كـرده   همچنين در روايتي ديگر از انس 
WאA :فرمايد رسول اهللا مي

אאא
אאאא@

אWAא@K  

_____________________________  
ي بعدي به كساني كه محبت ديگران و حتي اشياء را بر محبـت   و در آيه )1(

البتـه  . پس منتظـر باشـيد   @אA: اخطار داد و فرمود دهند،  خدا، ترجيح مي
محبت رسول اهللا، در واقع محبت با خدا است زيرا خود او، دستور بـه محبـت   

 ستا دادهرسول اهللا 
)2( A@  شود تا آنكه محبت و شأن و منزلت مـن   مؤمن كامل نمييعني

البتـه  . در نزد او از محبت و شأن پسر و پدرش و سايرين بيشتر و باالتر نباشـد 
گردد نه بـا   اين محبت با عمل به دستورات رسول اهللا و ارضاي خدا، آشكار مي

 .ادعاي خالي
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A  ــ اهللا و  1: سه خصلت در هر كه باشد، شيريني ايمان را درك خواهـد كـرد
ــ محبـت او بـا ديگـران فقـط      2رسولش نزد وي از همه كس محبوبتر باشـند،  

ـ و بازگشت دوباره به كفر را همچون افتادن در آتش، ناپسند 3بخاطر اهللا باشد، 
  IQHN@بداند

هر كـه محبـت و بغضـش و نيـز     : است كه گفت روايت و از ابن عباس 
خصومت و صلحش، بخاطر اهللا باشد، با ايـن كـار بـه مقـام واليـت اهللا دسـت       

و انسان هر چند نماز و روزه بجا آورد، تـا چنـين نباشـد، طعـم     . خواهد يافت
ولي امروز تمام برادريها و محبتها بر اساس امـور دنيـا   . ايمان را نخواهد چشيد

  IRHN)ابن جرير. (شود ي مثبتي از آنها عايد نمي و نتيجه ريزي شده پايه
 x y z { z } :و ابن عباس در تفسـير ايـن سـخن پروردگـار    

  ISHNشود يعني اسباب مودت و دوستي منقطع مي: گفت .]166 :البقره[
  

_____________________________  

)1( A@ شـيريني    ،بايد دانسـت كـه وقتـي ايمـان كامـل بشـود      . شيريني
 .گردد غيرقابل وصفي در روح ايجاد مي

)2( Aא@ ولـي خـدا كسـي    . گردد يعني بنده با اين كارها، ولي خدا مي
 .گردد مياست كه محبت و نصرت خدا شامل حال او 

)3({ x y z { z      مشركين معتقـد بودنـد كـه معبودانشـان روز
دوستي با آنـان، شـفاعت    قيامت برايشان كاري از پيش خواهند برد و محبت و

خداوند خاطرنشان ساخت كـه در آنجـا اينگونـه    . آنان را در پي خواهد داشت
 .محبتها كار آمد نخواهد بود



 

 

١٧٢

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 172

  
  
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .ي سورة بقره ـ تفسير آيه1
  .ي سورة توبه ـ تفسير آيه2
  .وجوب ترجيح محبت رسول اهللا بر محبت خود و زن و فرزند و مالـ 3
  .كند ي اسالم نمي ـ نفي ايمان، داللت بر خروج از دايره4
كنـد و   ـ ايمان داراي حالوت و شيريني است كه گاهي انسان آنرا درك مي5

  .كند گاهي درك نمي
دون آنهـا  ي مربوط به قلب كه واليت اهللا و طعم ايمان ب ـ اعمال چهارگانه6

  .شود حاصل نمي
ي دنيـوي   ـ برداشت صحابي بزرگوار از قضايا، اكثر محبتهاي امروزي پايـه 7
  .دارد
  .x y z { z }ي  ـ تفسير آيه8
  .ـ بعضي از مشركين اهللا را خيلي زياد دوست داشتند9

ي مذكور در آيه، از دين خدا  ـ وعيد شديد براي كسيكه اصناف هشتگانه10
  .ندبرايش محبوبتر باش

اهللا را برابر با اهللا دوست داشته باشد، مرتكـب شـرك اكبـر     ـ كسيكه غير11
  .شده است
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  .)1(ترس از اهللا: )32(باب 

 \       ] R S T   U V   W X Y Z } :ارشاد باريتعالي است

]  z .]175: آل عمران[.  
) اسـاس،  با سخنان و شايعات بـى (اين فقط شيطان است كه پيروان خود را «
  .)2(»و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد! از آنها نترسيد. ترساند مى
_____________________________  

كه كمال و نقصـان آن در  . يكي ديگر از عبادات قلبي ترس از خدا است )1(
  .كمال و نقصان توحيد مؤثر است

حـرام و گـاهي مبـاح    بايد دانست كه ترس از غير اهللا گاهي شرك و گـاهي  
  .باشد مي

اينست كه شخص از فالن پير و پيغمبر يا شود  ميـ ترسي كه موجب شرك 1
يـا در  . اش بگـردد  جن، بترسد و بيم داشته باشد كه از او برنجد و باعث نابودي

مورد امور اخروي از او بترسد كه مبادا فرداي قيامت براي وي شفاعت نكنـد و  
اين نوع ترس از مخلوق، در امور غير طبيعـي  ...  از عذاب خدا نجاتش ندهد و

  .شرك است
ـ از ترس مخلـوق، مرتكـب كارهـاي حـرام بشـود و نتوانـد بـه واجبـات         2
  .اش عمل بكند، اينگونه ترس، حرام و ناجايز است ديني
اين نـوع  ... مانند ترس از دشمن و حيوانات درنده و آتش و : ـ ترس مباح3

 .باشد مياب ترس، طبيعي و غير قابل اجتن

)2( { R S T z .  يعني شيطان، اهل توحيد را از دشمنانشان كه دوستان
از آنان  . W X z } :فرمايد ميدر حالي خداوند . ترساند ، ميباشند ميشيطان 

= 
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ــين  ــيهمچن ــد م  i j k l m n o p q    r } :فرماي
s t u v w x zy z  ]18: توبه[.  

كند كه ايمان به خدا و روز قيامـت آورده،   مساجد خدا را تنها كسى آباد مى«
اميد اسـت چنـين    ؛خدا نترسد و نماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و جز از

  .)1(»يافتگان باشند گروهى از هدايت
 n o  p q r s t u v w x  y } :همچنين ارشاد باريتعالي است

z {          | z  ]10: عنكبوت[  
اما هنگامى » !ايم به خدا ايمان آورده«: گويند و از مردم كسانى هستند كه مى«

آزار مـردم را همچـون عـذاب الهـى      بيننـد،  كه در راه خدا شـكنجه و آزار مـى  
  .)2(»)كنند و از آن سخت وحشت مى(شمارند  مى

     =
_____________________________ 

در اينجا ابتدا، از ترس غير . نترسيد و فقط از من بترسيد اگر واقعاً مؤمن هستيد
بر حرمت تـرس غيـر اهللا دارد و سـپس امـر     ايم و اين نهي داللت  اهللا نهي شده

 .ايم كه فقط از خدا بترسيم و اين ترس، واجب و الزم است شده

)1( { i j k l m n o p q    r s t u 
v w x yz z   آيه داللت بر اين دارد كه خشيت فقط بايد از خداوند باشـد ،

قـط بـراي   و خدواند آنها را مورد ستايش قرار داد بخاطر اينكه خشيت ايشان ف
زيرا خشيت بـه معنـي تـرس    . خداوند بود و خشيت خاص است و خوف عام

 .باشد ميهمراه با حب و تعظيم 

)2( { x  y z z  از ترس مردم، واجبات ديني را تـرك نمايـد و   : يعني
 .رو به محرمات و نافرماني خدا، بياورد
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A :فرمـود  ص روايـت اسـت كـه رسـول اهللا     از ابو سعيد خدري 
אאאא

א،א

א@K  
همانا از ضعف يقين است كـه مـردم را در ازاي ناخوشـنودي اهللا، خشـنود     «

اي كه اهللا به تو عنايت فرموده از مـردم تشـكر    همچنين در مقابل روزي. سازي
زيـرا روزي اهللا  . بكني و يا در مقابل آنچه كه به تونداده، مردم را نكوهش كنـي 

  .)1(»گردد ميو با كراهيت مردم بر ن آيد ميا حرص و آزمندي بدست نب
אאA :فرمـود  ص و از عايشه روايت است كه رسـول اهللا 

אאאאא
אא،א@FKאKE  

شـود   ميهركس بخاطر خشنودي اهللا، مردم را برنجاند، خداوند از او راضي «
و هركسي كه در ازاي خشنودي مـردم، اهللا  . سازد ميو مردم را نيز از او خشنود 

  IRHN»گرداند ميو مردم را نيز از او ناراضي شود  ميرا برنجاند، اهللا از او ناراضي 

_____________________________  
 عوامل ضعف ايمان كه در حديث فوق، ذكر شد، جزو محرمات هستند، )1(

همانطور كه طاعت و بندگي، آنرا  كنند ميزيرا گناه و معصيت، ايمان را ضعيف 
  .نمايد يتقويت م

 ىاي كه خدا ناراض و اين يك اصل كلي است كه خشنود ساختن كسي بگونه
 .بشود، حرام و ناجايز و معصيت است

همچنين در حديث عايشه، بيان گرديد كه پاداش كسيكه از مردم بترسـد   )2(
بكند كه موجب خشنودي مردم و ناراضي خدا بشود، اينسـت كـه هـم     و كاري

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .سير آية سوره آل عمرانـ تف1
  .ـ تفسير آية سورة برائت2
  .ـ تفسير آية سورة عنكبوت3
  .گردد ميـ يقين گاهي ضعيف و گاهي قوي 4
  .ـ سه مورد ديگر از عوامل ضعف ايمان5
  .ـ فرض بودن اختصاص ترس به اهللا6
  .ـ پاداش كسيكه فقط از اهللا بترسد7
  .ـ مجازات كسيكه از اهللا، نترسد8
  
  
  
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

 .گرداند ميو هم مردم را از او ناراض  گردد مي ىخدا از او ناراض
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  پيرامون توكل بر اهللا: )33(ب با

  .]23: مائده[  Ï Ð Ñ Ò Ó                Ô Õ  z } :ارشاد باريتعالي است

  .)1(»و بر خدا توكل كنيد اگر ايمان داريد«
_____________________________  

توكل . توكل بر خدا، يكي از شرايط صحت اسالم و ايمان مسلمان است )1(
كه عبـارت اسـت از بكـارگيري اسـباب و      باشد مياساس ساير عبادتهاي قلبي 

اندازد و نتيجة  و متوكل كسي است كه اسباب را بكار مي. امور به خدا واگذاري
خيـزد و   و به كمك او بر مـي  خواهد ميتوفيق را از او . سپارد كار را به خدا مي

پـس توكـل يـك    . ي الهي كاري پيش نخواهد بـرد  يقين دارد بدون حول و قوه
  .عبادت قلبي محض است

نصورت كه بـر يكـي از مخلوقـات در    بدي. توكل بر غير اهللا شرك اكبر است
مثالً اميدوار باشد كه فالن . اموري كه از دايرة قدرت او بيرون است توكل نمايد

آنچه كـه قبـر   ... آمرزد يا فرزندي به او خواهد بخشيد و شخص گناهانش را مي
پرستان از قبور اوليا و مشايخ خود انتظار دارند وايـن شـرك اكبـر و منـافي بـا      

  .توحيد است
و آن عبارت شود  ميو نوعي ديگر از توكل بر مخلوق، شرك خفي محسوب 

است از اينكه اميد چيزي را از مخلوق داشته باشد كه در دايرة قدرت او باشـد  
ايـن سـخني اسـت ناجـايز و     ... و كـنم  ميو بگويد من به اميد خدا و تو چنين 

يـك از  زيـرا هـيچ   . كـنم  مـي همچنين گفتن من به اميد خدا سـپس تـو چنـين    
بلكه فقط به خدا اختصاص . مخلوقات شايستگي اينرا ندارد كه بر او توكل شود

و ايـن    Ï Ð Ñz } :چنانكه در آية فوق به ما دستور داده شده كـه . دارد
= 
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{ W X Y Z [ \ ]  ^ z ]2:أنفال[.  
مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا بـرده شـود، دلهاشـان ترسـان     «
  .)1(»گردد مي

 f g h  i j k l m n z } :فرمايـد  مـي  ين اهللاهمچن
  ] 64:انفال[

كننـد، بـراى حمايـت تـو      خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى مى! اى پيامبر«
  .)2(»كافى است

     =
_____________________________ 

پس واجب است توكل را كـه نـوعي   . رساند دستور وجوب توكل بر خدا را مي
ر توكـل شـريك   عبادت است فقط به اهللا اختصاص بـدهيم و كسـي را بـا او د   

يعنـي اگـر     Ò Ó                Ô Õ  z } :نسازيم چنانكه در آخر آيه فرمـوده اسـت  
 .واقعاً مؤمن هستيد پس فقط بر خدا توكل نمائيد

)1( { W X Y Z [ \ ]  ^ z ]2:أنفال[.  
كه آنها فقـط بـر   ) بخاطر تقديم جار و مجرور(كند ميآيه داللت بر اين ظاهر 

كـه  ، سـت ا  كردهبخاطر همين مؤمنين را اينگونه وصف   ،كنند ميخداوند توكل 
   .باشد ميبزرگترين مقامات اهل ايمان 

در اين آيه صفات مؤمنان واقعـي بيـان شـده اسـت كـه توكـل نيـز يكـي از         
تـرين مقامـات اهـل ايمـان بشـمار       اين صفات برجسـته . ترين آنهاست شاخص

 .روند مي

)2( { f g h  i z براي تو و مؤمناني كه از تـو  اي پيامبر، خدا : يعني
يقيناً كساني كه بر خدا توكـل كننـد، خـدا    . ند، كفايت خواهد نمودا كردهپيروي 

= 
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  ].3: الطالق. [w x y z { | z } :فرمايد ميو در جاي ديگر 
 كفايـت ) و كار خود را به او واگذارد خـدا (و هركس بر خداوند توكل كند «

  .)1(»كند امرش را مي
وقتـي در آتـش    ؛ابـراهيم  : روايت است كـه فرمـود   و از ابن عباس 
و او  ؛خدا ما را كافى است« .Õ Ö × Ø Ù  z } :انداخته شد، گفت

  .»بهترين حامى ماست
 Ì Í Î Ï Ð Ñ     Ò Ó z } :گفتنـد  صوقتي كه به محمـد  

  ]173:آل عمران[
نها بترسيد، اين سـخن، ايمـان پيـامبر    اند از آ يعني مردم عليه شما جمع شده

 Õ Ö } :نيز فرمود ص آنگاه رسول اهللا. را افزايش داد و اصحاب  ص

     =
_____________________________ 

 .نيز براي آنان كافي خواهد بود

بايـد گفـت كـه توكـل     . w x y z { | z }: فرمايـد  ميچنانكه  )1(
بايـد ديـد كـه توحيـد و     . بستگي به ايمان و درك انسان از توحيد ربوبيت دارد

هر چه بيشـتر بـه ملكـوت    . مت اهللا تا چه ميزان در قلب، جاي گرفته استعظ
خدا در آسمانها، بينديشيم، دانش ما در مورد اينكه اهللا، چرخانندة نظام بزرگ و 

كه بـراي چنـين    بريم ميآنگاه پي . ، افزايش خواهديافتباشد ميپيچيدة هستي 
دشـواري نيسـت و    خالق توانـائي، يـاري رسـاندن بـه ايـن بنـدة نـاچيز، كـار        
 .نمائيم يبدينصورت در مقابل عظمت اهللا، زانو زده، و بر او توكل م
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× Ø Ù  z FEF١EK  
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ توكل بر اهللا، از فرايض است1
  .ـ توكل از شرايط ايمان است2
  .ـ تفسير دو آية سورة انفال3
  .سورة طالقـ تفسير آية 4
كـه   Õ Ö × Ø Ù  z }ـ عظمت و اهميت اين سخن پروردگار 5

  .بوقت مصيبت بود صوِرد زبان ابراهيم و محمد 
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________  

)1( { Õ Ö × Ø Ù  z  سخني عظيم و پر بار و شعار هر مسلمان
حقا اگر بنده با اميد واثق، بر خدا توكل نمايد، خداوند نيز بـراي  . و مؤمن است

 .واهد كرداو از خالل مصايب و مشكالت عديده، راه خروجي پيدا خ
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  و نااميدي از رحمتش انذار براي ترسيدن از اهللا: )34(باب 
 h i  kj l m   n   o p   q r s z } :ارشاد باريتعالي اسـت 

در حـالى كـه جـز    ! دانند؟ ز مكر الهى در امان مىآيا آنها خود را ا« .]99: اعراف[
  .)1(»دانند خدا ايمن نمى) و مجازات(زيانكاران، خود را از مكر 

 d e f g h  i j k l z } :و در جايي ديگر فرموده است
جز گمراهان، چه كسـى از رحمـت پروردگـارش مـايوس     : گفت« .]56: حجر[

  .)2(»شود؟ مى
_____________________________  

در آية اول، يكي از صفات مشركين بيان گرديد كه آنها كـامالً احسـاس    )1(
و چون ترس از خدا، عبادتي است . هراسند و از مؤاخذة اهللا نمي كنند ميامنيت 

مربوط به قلب و مشركين عاري از اين عبادت هستند از اينرو از مكر و مؤاخذة 
  .دانند مياهللا خود را مأمون 

يعني فرصت دادن و فراهم نمودن امور براي بنـدگان نافرمـان و در   مكر خدا 
هر گـاه ديديـد   : فرمود صرسول اهللا چنانكه . پايان، مؤاخذه و عذاب ناگهاني

، بدانيـد كـه ايـن    رود مـي كه روزگار بر وفق مـراد انسـان معصـيت كـار پـيش      
و هـر وقـت صـالح    دهـد   مياستدراجي است؛ زيرا خدا به او فرصت معصيت 

كه با اولياء و انبياء شود  ميو مكر خدا، دامنگير كسي . نمايد يند، مجازاتش مبدا
و داعيان خدا، مكر بكند، و مكري كه به خدا منسوب است يعني اظهار عزت و 

 .قهر و قدرت اهللا و اين صفات كمال پروردگار است

)2( { d e f g h  i j k l z    يكي از صفات گمراهـان
ايت يافته، هرگـز  در حالي كه انسان هد. نااميد هستند اينست كه از رحمت خدا

= 
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در مورد گناهان كبيره،  ص از رسول اهللاروايت است كه  و از ابن عباس 
  K@אאאאאA:پرسيدند؛ فرمود

شرك ورزيدن به اهللا و نا اميدي از رحمتش و ايمن بودن از مكر و مؤاخذة «
  IQHN»اهللا

يـره  زرگتـرين گناهـان كب  ب :روايت است كـه فرمـود   و نيز از ابن مسعود 
شرك ورزيدن به اهللا، ايمن بودن از مكر و مؤاخذة اهللا و نااميد شدن  :عبارتند از

     =
_____________________________ 

  .شود مياميد ناز رحمت اهللا نا
شرعاً نيز، عبادت وقتي در پيشگاه خدا، صحيح و قابل قبول است كه ترس و 

گناهكار است بايد ترسش بيشتر از اميدواريش باشـد  كسي كه . اميد توأم باشند
سد بايد اميدواريش بيشتر از تر يو كسي كه مريض است و از مرگ و هالكت م

 ¹  ¸ } :ســتايد يرو را چنــين مــ خداونــد بنــدگان ميانــه .ترســش باشــد
º » ¼     ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä  z ]90: أنبياء[  

همـواره در كارهـاى خيـر بسـرعت اقـدام      ) خاندانى بودند كه(چرا كه آنان «
) خاضع و( و پيوسته براى ما ؛خواندند و در حال بيم و اميد ما را مى ؛كردند مى

 .»خاشع بودند
بايد دانست كه اميدوار بودن به خدا، نوعي عبادت اسـت همـانطور كـه     )1(

و نااميد بودن و احسـاس امنيـت از مكـر خـدا،     . ترس از خدا نيز عبادت است
  .باشد مينتيجة ترك عبادت ترس 

در قلـب زنـده   ) اميـدواري و تـرس  (و واجب است كه ريشة اين، دو عبادت
 .رود ميو نقصان در آنها، نقصان در كمال توحيد به شمار . ندگردانيده بشو
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  IQHN)عبد الرزاق.(از رحمتهاي اهللا
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  

  .ـ تفسير آية سورة اعراف1
  .ـ تفسير آية سورة حجر2
  .ـ وعيد شديد براي كسيكه از مكر اهللا ايمن باشد3
  .ي كسيكه از رحمت اهللا نااميد باشدـ وعيد شديد برا4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________  

)1( Aא@يعني جلب منفعت و دفع مضرت.  
Aא@ گردد ميها، اطالق  غالبا بر نجات يافتن از مصيبت . 
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  .)1(صبر بر آنچه، خدا تقدير نموده است نيز از ايمان است: )35(باب 

  ]11:تغابن[ V W X Y [Z \ ]   ^ _ ` z } :فرمايد ميخداوند 
كند، و خداوند به هر  و هركس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش را هدايت مي«

  .»چيز داناست
، او رسـد  مـي يعني وقتي مصيبتي بـه او  : فسير اين آيه گفته استعلقمه در ت

  IRHNشود ميكه از جانب اهللا است و راضي و تسليم شود  ميفوراً متوجه 
_____________________________  

هاي مهم ايمان و از مقامات  صبر بر آنچه خدا مقدر نموده است، از شعبه )1(
صبر در اداي واجبات و خـودداري از محرمـات و   . رفيع و عبادات بزرگ است

  .باشد ميمنهيات و صبر در مقابل مصيبتهاي تقديري، الزم و ضروي 
و اعضا و  يتصبر يعني زبان را از شكوه و گاليه و قلب را از بغض و نارضا

جوارح را از عكس العملي كه موجب نارضايتي پروردگار باشـد، ماننـد چـاك    
 .و صورت، بازداشتدادن سينه و زدن به سر 

)2( { V W X z    يعني ايمان همراه با تعظيم و امتثال اوامـر و اجتنـاب از
  .باشد ميمنهيات 

{ Y Z[ z        ،دل او را براي هدايت و صـبر و عـدم ناراضـگي بـر مقـدرات
   .گردد ميرهنمود 

زيـرا  . اسـت كـه حـق مطلـب را بيـان داشـته اسـت        و اين تفسير علقمه 
آيند و تقدير خدا از حكمت واالي ايشان كه عبارت  دا ميها به تقدير خ مصيبت

. گيـرد  مـي ها و اهداف خاص، سرچشـمه   است از ترتيب امور بر وفق مصلحت
بنده پس از اينكه مصيبت بر او وارد شد، اختيار دارد كه صبر كنـد و از پـاداش   

 .صبري بكند و مجازات بشود مند گردد و يا بي آن بهره
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אאA :فرمود ص روايت است كه رسول اهللا و از ابوهريره 
Wאאאא@FKKE  

ـ طعـن  1: يعني دو خصلت در ميان مردم از خصلتهاي كفر، باقي مانده است

  IQHNخواني بر اموات ـ نوحه2زدن به نسبها 
A@:فرمود ص روايت است كه رسول اهللا همچنين از ابن مسعود 

אאא@FKKE  
كند و سخنان جـاهلي بـر    گريبان پارهكسيكه به سر و صورت خود بزند و «

  .)2(»زبان بياورد، از ما نيست
אאאA@:فرمـود  ص روايت است كـه رسـول اهللا   و از انس 

אאאאאאא
אא@K  

_____________________________  

)1( Aאشود ميآميز در ميان مردم ديده يعني دو خصلت كفر @א .
آميز بودن اين نيست كه مرتكب آنهـا مطلقـاً كـافر و از دايـرة     البته هدف از كفر

بلكه هدف اينست كه هر كسي مرتكب ايـن دو خصـلت    گردد مياسالم خارج 
هاي كفار شده و بايد مواظب باشـد پـيش    بشود، مرتكب دو خصلت از خصلت

 .ي نكندرو
)2( A@ صـبري و   پس معلوم شد كه بـي . بيانگر كبيره بودن گناه است

  .شود ميي يكي از گناهان كبيره محسوب ايتاظهار نارض
و  گـردد  مـي ترديد، گناه و معصيت باعث ايجاد نقص در ايمـان شـخص،    بي

گناه صبري نه تنها  پس بي. شود مينقص در ايمان باعث ايجاد نقص در توحيد 
 .كند ميبلكه گناه كبيره است و نهايتاً به توحيد انسان ضربه وارد  باشد مي
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و اگـر بـه   دهـد   مـي وقتي خدا به بنده اي ارادة خير بنمايد، در دنيا سزايش «
بـه  تا در قيامـت   كند مياي ارادة بد بكند، او را در مقابل گناهانش مؤاخذه ن هبند

  .)1(»حساب او رسيدگي بكند
אאאA :فرموده است ص همچنين رسول خدا

אאאאא@K
FEK  

و خداوند، قومي را كه دوسـت  . بزرگ همراه است پاداش بزرگ با مصيبت«
آنگاه هـر كـه راضـي شـود، اهللا نيـز از او      . كند ميباشد، به مصيبت مبتال داشته 

  .»راضي خواهد شد
  IRHNو هر كه ناراضي بشود، اهللا، نيز از او ناراضي خواهد شد

  
  

_____________________________  

)1( Aאאאאאאאאא
אאא@K   

هائي است كه بندگان خوب با آن  اين حديث بيانگر حكمت الهي در مصيبت
وقتي انسان بوقت مصيبت، ايـن فضـايل را استحضـار نمايـد،     . شوند ميمواجه 

و نهايتاً به قضـا و  كند  مياي هنگفت شمرده، از آن استفاده  هيقيناً صبر را سرماي
برخي گذشتگان نيك منقـول اسـت كـه وقتـي بـه       از. شود ميقدر الهي راضي 
 .كردند ميند، خود را سرزنش شد ميمصيبتي گرفتار ن

هـر چنـد مصـيبت بزرگتـر     : همانطور كه در حديث بعدي بيان گرديد و )2(
 .باشد، اجر و پاداش صبر آن، بيشتر و بزرگتر خواهد بود
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ تفسير آية سورة تغابن1
  .از ايمان استـ صبر 2
  .ـ طعنه زدن به نسب از عوامل كفر است3
ـ وعيد شديد در مورد كسيكه بوقت مصيبت، بـه سـر و صـورت بزنـد و     4

  .كند و سخن جاهلي بر زبان بياورد گريبان پاره
  .ـ عالمت اينكه خدا، نسبت به كسي ارادة خير بنمايد5
  .ـ عالمت اينكه خدا، نسبت به كسي ارادة شر بنمايد6
  .عالمت محبت اهللا با بندهـ 7
  .صبري ـ حرمت بي8
  .پاداش رضا به قضا -9
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  .)1(بحث ريا و تظاهر: )36(باب 
 Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     áà â ã           ä   å  æ } :ارشاد باريتعالي است

ç   è é ê ë ì   í î ï  z  ]110:كهف[.  
بـه مـن وحـى    ) ازم اين است كهامتي( ؛من فقط بشرى هستم مثل شما: بگو«
پس هر كه بـه لقـاى پروردگـارش     ؛شود كه تنها معبودتان معبود يگانه است مى

اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش 
  IRHN»شريك نكند

_____________________________  
ا اينست كـه  و بدينصورت ري. ريا از رؤيت گرفته شده يعني، نشان دادن )1(

ريا و تظاهر . اي بجا آوردن كه مردم او را ببينند و تحسين بكنند عبادتي را بگونه
  : بر دو قسم است

ند و عبارت بود از تظاهر به اسالم در شد ميـ ريائي كه منافقان مرتكب آن 1
اين نوع ريا كفر اكبر و منافي با ايمان و توحيـد  . حالي كه هنوز قلباً كافر بودند

  .است
ـ نوع دوم ريا آنست كه انسان مسلمان در برخي از اعمال و عباداتش از آن 2
 .باشد ميو اين نوع ريا، شرك خفي و منافي با كمال توحيد . گيرد ميكار 

   Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ }: سورة كهف آمده است كه 110در آية  )2(
ß     àá â ã           ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í î ï  z    ــيكه ــي كسـ يعنـ

انتظار مالقات با پروردگار را دارد، عمل نيك انجـام دهـد و در اعمـال نيـك و     
  .عبادات خود، كسي را با پرودگارش شريك نسازد

 باشـد  مـي اين نهي از شرك، شامل تمامي انواع شرك از جمله شامل ريا نيـز  
و شيخ . ندا دهكرچنانكه بسياري از علماي سلف، از اين آيه در رد ريا، استدالل 

= 
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: فرمـود  ص در حديث قدسي روايت است كه رسول اهللا و از ابوهريره 
من نيازي به شريك داشتن ندارم، هر كس كه عملي انجـام  « :فرمايد ميخداوند 

بدهد و در آن، كس ديگري را با من شريك سـازد، مـن آنـرا بـا شـركش رهـا       

  IQHN)مسلم( .»كنم مي
A :فرمود ص روايت است كه رسول اهللا و از ابو سعيد 

אא؟אW،Wא
א،א@FKאKE  

 آيا به شما اطالع بدهم از چيزي كه من براي شما از آن بقدري هراس دارم«
مردي براي نماز . و آن شرك خفي است. ندارمكه از دجال برايتان آنقدر هراس 

آرايد و بهتر  بيند، نمازش را مي كه كسي او را ميشود  ميايستد، وقتي متوجه  مي

     =
_____________________________ 

 .نيز بخاطر همين آنرا در اينجا ذكر نمود
بيانگر آنست كه هر عملي كه توأم با ريـا و تظـاهر    حديث ابوهريره  )1(

با اين تفصيل كه اگر عمل از ريشه و اساس براي ريا بـوده،  . باشد، مردود است
فايده و عمل كننده، گناهكار و مرتكب شرك خفي شده  پس عملش باطل و بي

و اما اگر عمل را بخاطر خدا شروع نموده ولي در اثناي آن، مرتكب ريـا  . ستا
سـت،  ا كردهتر  و تظاهر شده بدينصورت كه مثالً ركوع نماز يا قرائت را طوالني
و بـه  شـود   مـي پس عبادتش باطل نيست و فقط پاداش همان مقدار اضافي، كم 

  .گردد ميهمان اندازه گنهكار 
پـذيرد كـه خالصـاً     فرد از شراكت است و عملي را مـي نيازترين  يقينا خدا بي

اي از شـرك و ريـا و    براي او انجام گرفته باشد و هر عملي را كه در آن شـائبه 
 .پذيرد نميو  داند ميتظاهر باشد، مردود 
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  IQHN»گزارد مي
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ تفسير آية سورة كهف1
  .ـ مردود بودن عمل نيك وقتي كه در آن خشنودي غير اهللا نيز اراده بشود2
  .نيازي مطلق اهللا از اينگونه شراكتها بيـ 3
  .خداوند بهترين شريك و بلندمرتبه است ـ 4
  .براي امتش از ريا ص ـ ترس و هراس رسول اهللا 5
ولـي نمـاز   ، خواند ميشخص، نمازش در بخاطر اهللا : ـ تفسير ريا به اينكه  6

  .خواند ميخود را بخاطر كساني كه او را مي بينند طوالني و يا منظم 
  

_____________________________  
من براي شما آنقـدر  : فرمود ص در حديث ابو سعيد آمده كه رسول اهللا )1(

  .هراس دارماز دجال، هراس ندارم كه از شرك خفي 
  .ست واضح و روشناي ا مسألهحقا كه چنين است زيرا كه مسالة دجال 

ي در اعمال ا هآنرا شرك خفي ناميده، بگون ص اما ريا همانطور كه رسول اهللا
و به تدريج، جاي مراقبت اهللا را شود  ميكه انسان متوجه نكند  ميو قلوب نفوذ 

 .گيرد ميمراقبت مخلوق 
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يـابي بـه اهـداف     انجام اعمال اخروي بـراي دسـت  : )37(باب 
  .دنيوي نيز نوعي شرك است

 g h          i j  k l m n o p q r }: ارشاد باريتعالي است

s t  u v w x  y z { |      ~} _  ̀ a b      c d e f       
g z  ]16ـ15: هود[.  
اعمالشـان را در  ) تيجـه ن(كسانى كه زندگى دنيـا و زينـت آن را بخواهنـد،    «

 و چيزى كم و كاست از آنها نخواهد شد ؛دهيم همين دنيا بطور كامل به آنها مى
و آنچـه را در دنيـا    ؛نخواهند داشـت ) سهمى(آنها در آخرت، جز آتش، ) ولى(
كردنـد، باطـل و    و آنچه را عمل مى ؛رود انجام دادند، بر باد مى) براى غير خدا(

  .)1(»شود اثر مى بى
_____________________________  

و . ل اخروي براي كسب دنيا، نوعي شـرك اصـغر اسـت   انجام دادن اعما )1(
آية سورة هود كه بيان گرديد گرچه در مورد كافراني نازل شده است كـه تمـام   

كـه  شـود   مـي اما حكم كلي آن، شامل افرادي نيز . هم و غمشان فقط دنيا است
  .بخواهند بوسيلة اعمال نيك به متاع دنيا برسند

  : اند اعمال نيك، دو نوع
و براي آنان پـاداش دنيـوي    باشند ميمالي كه صرفاً مربوط به آخرت يكي اع

اگر كسي بخواهد با انجـام  . روزه و ديگر عبادات، نماز: مقرر نشده است، مانند
  .شود مياينگونه اعمال، به مال و منال دنيوي دست يابد، مشرك محسوب 
شـده اسـت    ديگري، اعمالي، كه براي آنها پاداشهائي در اين جهان، نيز مقرر

اگر در اين نوع مسايل ... رعايت حق خويشاوندي، نيكي با پدر و مادر و: مانند
فقط پاداش دنيوي آن در نظر باشد و نه پاداش اخروي باز هم، مشـمول همـان   
= 



 

 

١٩٢

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 192

אA :فرمود ص روايت است كه رسول اهللا ز ابوهريره و ا
،א،אא

Kאאא
אא،א
אאאאא

@KFKE  
اگر به وي چيزي . بندة طال و نقره و پول و بندة لباس و پوشاك، نابود شود«

. و اگـر داده نشـود، رنجيـده خـاطر و خشـمگين     شـود   مـي داده شود، خرسـند  
اي كه قادر نباشد خاري را كه به پـايش رفتـه،    بگونه. گردد يسرنگون و نابود م

  .»بيرون بياورد
با سري ژوليده و پاهايي غبار آلود، عنان كه ) مؤمن(و خوشا به حال آن بندة 

دارد، چـه بـه نگهبـاني در خـط مقـدم       ياسبش را گرفته و در راه خدا قدم برمـ 
در . (نمايـد  يگماشته شود، چه در پشت جبهه منسوب بشود، ايفـاي وظيفـه مـ   

و اگـر  دهنـد   مـي اگر اجازه بخواهد به او اجـازه ن ) اي است كه نظام مردم بگونه
  IQHNشود ميارشش پذيرفته نسفارش بكند، سف

     =
_____________________________ 

اما اگر هم پاداش دنيوي و هـم پـاداش   . شود ميوعيدي كه در آيه، ذكر گرديد 
 .اخروي مد نظر باشد، اشكالي ندارد

الً اگر كسي قرآن و علوم ديني را فقط بخاطر دريافت حقـوق و امـرار   مث )1(
و هدفش اداي وظيفة شرعي و كسب رضايت پروردگـار  كند  ميمعاش تدريس 

  .گيرد ميو نجات از دوزخ نباشد، مصداق و عيدهاي بيان شده در آيه، قرار 
تكـب  و يا توأم با اعمال صالحه، مر كنند ميهمچنين كساني بخاطر ريا، عمل 

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ انجام عمل نيك كه هدف از آن، رسيدن به متاع دنيا باشد1

  .ـ تفسير آية سورة هود2
يعنـي بنـدة   ... ـ نام گذاري چنين مسلماني به عبدالـدرهم و عبدالـدينار و   3

  ...درهم و دينار
  K :ـ معني اين جملة حديث4
  .تعس و انتكس:ـ معني5
  @KאאA :ـ معني6
  .ـ تجليل از مجاهدي كه داراي صفات بيان شده در حديث باشد7
  
  

     =
_____________________________ 

  .باشند مي، مشمول همين حكم شوند ميشرك و ديگر نواقص اسالم 
و در حديث، از كساني كه اعمال نيك را بخـاطر حصـول درهـم و دينـار و     

كه  ، به بندة درهم و دينار، تعبير شده استدهند ميرسيدن به متاع دنيوي انجام 
 .گردد ميترديد بندگي براي غير خدا، شرك محسوب  بي
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پيروي از پيشوايان و رهبـران دينـي و سياسـي در    : )38(باب 
حالل دانستن حرامها و حرام دانسـتن حاللهـاي الهـي، بمعنـي     

  .)1(ربوبيت آنان است

رسول : گويم مي. ترسم از آسمان بر شما، سنگ ببارد مي: گفت عباس ابن 
  IRHNاند ابوبكر و عمر، چنين گفته: گوييد آنگاه شما مي. چنين گفته است ص اهللا

مـن از ملتـي كـه حـديث صـحيح را      : گويـد  مي) رحمه اهللا(احمد بن حنبل 
انـد كـه    نشنيدهمگر . كنم ميتعجب . ورزند ميو به سخن سفيان، استناد  دانند مي
_____________________________  

Aبحث و بحثهاي آينـده، از مقتضـيات توحيـد و لـوازم     در اين  )1(
א@سخن به ميان آمده است.  

چون بوسيلة علما بايد نصوص قرآن و سـنت را شـناخت، پيـروي از آنـان،     
البته پيروي مطلق و مستقل فقط از آن . باشد ميبمعني پيروي از خدا و پيامبرش 

زم و ضـروري اسـت بخـاطر اينكـه     ال ص اما پيروي رسول اهللا. خداوند است
      r s t u v } :فرمايـد  مـي ست چنانكـه  ا كردهخداوند ما را به آن امر 

w x y z. ]ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر بـراى ايـن   « .]64: نساء
  .»كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود

و در مسايل اجتهادي كه پيرامون آنهـا حكمـي در قـرآن و سـنت بـه چشـم       
  t u } :بخاطر اين حكم خدا كـه فرمـود  شود  ميخورد، از علما پيروي  ينم

v     w x            y   z { z  ]دانيد، از آگاهان بپرسيد اگر نمى«]. 7: األنبياء«. 
ايشان است كـه   ه بودن، بيانگر ديد وسيع و فقو اما سخن ابن عباس  )2(

گرچه، گوينده  داند مينيز ن را به هيچ وجه، جايز ص مقابله با سخن رسول اهللا
 !ها؟ ابوبكر يا عمر باشد تا چه رسد به بعدي
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 a  b c d e f     g h i z ` _   ~ { } :فرمايد مياهللا، 
  ]63:نور[

اى  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه را مخالفت مى ص پس آنان كه فرمان او«
  IQHN»دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد

مـراد از فتنـه،    چيسـت؟ آيا مي دانيد كه فتنه : گويد مي) رحمه اهللا(امام احمد
را رد بكند، ممكن است در  ص زيرا كسي كه سخن رسول اهللا. باشد ميشرك 

 . دلش انحراف بوجود بيايد و هالك بشود
 ̈ } :، آيـة ص روايـت اسـت كـه رسـول اهللا      و از عدي بن حـاتم، 

©  ª « ¬ ® ¯ z  ]اهــل كتــاب(، را خوانــد ]31:التوبــه (
: عدي گفت. در برابر خدا قرار دادند دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى

مگر آنهـا حاللهـاي اهللا را   : فرمود ص رسول اهللا. يمكرد ميما آنها را پرستش ن
  پذيرفتيد؟ يو شما از آنها م كردند ميحرام، و حرامهاي اهللا را، حالل ن

احمد و ترمذي بـا  . (همين است پرستش آنان: فرمود. كردند ميچنين : گفتم
  IRHN)تحسين

_____________________________  
هچنين امام احمد، پذيرفتن سخن كسـي از مجتهـدين در مقابـل سـخن      )1(

كـه بـه شـرك اكبـر      دانـد  مـي را نـوعي شـرك    ص صحيح و ثابت رسول اهللا
 .انجامد يم

 ̈ } :آيـه  ص و از عدي بن حاتم روايت اسـت كـه رسـول اهللا    )2(

©  z   بايد دانست كه اين نـوع اطاعـت بـر دو قسـم     ... را تالوت كرد و
= 
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  :آنچه در اين باب بيان شد خالصه
  
  .ـ تفسير آية سورة نور1
  .ـ تفسير آية سورة برائت2
  .كرد ميـ تذكر در مورد معني عبادت، چيزي كه عدي آنرا انكار 3
رحمه (سفيان) رحمه اهللا(و احمد، را و عمر  ابوبكر ، ـ ابن عباس 4
  .را به عنوان مثال ذكر كردند) اهللا

كه متأسفانه امروز، اوضاع بقدري دگرگون شده  ـ مطلب قابل توجه اينست5
كه بهترين عمل عبارت است از پرستش پيشوايان ديني به نام واليت و پرستش 

حتي وضعيت، بجائي رسيده كه بسياري از جاهالن و . علما، به نام فقه و دانش
  . شوند ميمورد پرستش واقع  انسانهاي غير صالح، 

     =
_____________________________ 

  : است
ـ پيروي از پيشوايان ديني در تحليل حرام و يا تحريم حالل، با اين اعتقـاد  1

كه هر چه را آنان حالل بدانند، حالل است و هـر چـه را حـرام بداننـد، حـرام      
  .باشد مياست و معتقد بودن به تعظيم آنان، شرك اكبر و كفر 

ـ اما اگر چنين اعتقادي نسبت به آنان نداشته باشد، بلكه ضمن اعتـراف بـه   2
گناه و بخاطر شوق گناه و يا دوسـتي بـا آنـان، مرتكـب چنـين چيـزي بشـود،        

  .حكمش مانند حكم ساير گناهان است
به اهـل تصـوف و كسـاني كـه در مـورد       خواهد ميشيخ، با بيان اين مطلب، 

افراط و زياده روي در اطاعـت از آنـان مواجـه هسـتند،     مشايخ و پيران خود با 
 .كه اين اطاعت محض هم نوعي از شرك است. تذكر داده باشد
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 A B C } :فرمايـد  مـي تعالي كـه  پيرامون ارشاد باري: )39(باب 
D E F G H I J        K L M N O P Q R   S    T 

U V W X Y Z [ \   ] ̂ _ z ]60: نساء[.  

بـر  ) از كتابهاى آسمانى كـه (كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى«
خواهنـد بـراى داورى نـزد     اند، ولى مى تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده

با اينكه به آنها دستور داده شده كه بـه طـاغوت   ! اغوت و حكام باطل بروند؟ط
هاى دور دسـتى   خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه اما شيطان مى. كافر شوند

  IQHN»بيفكند

_____________________________  
، مستلزم باشند مياينكه ما ايمان داريم كه ربوبيت و الوهيت، مختص اهللا  )1(

  .اينست كه اهللا را درحكم و قانونگذاري نيز يگانه بداينم
كـه بنـدگان،   كند  ميوقتي صدق پيدا  @אAاز اينرو توحيد و تحقق 

گفتـه اسـت، روي    ص در تحكيم نيز، به آنچه خدا نازل كرده و رسـول خـدا  
زيرا ترك كـردن حكـم خـدا و روي آوردن بـه قـانون      . بياورند وتسليم بشوند

شـيخ  . شود ميبشري و عرف بدوي، كفر به خدا و معارض با توحيد، محسوب 
كفـر بـزرگ و آشـكار،    : نويسد يم» تحكيم القوانين«اب محمد بن ابراهيم در كت

اين است كه قانون بشري جاي وحي الهي را كه بر قلب سـيد المرسـلين نـازل    
و ايـن مقابلـه بـا وحـي و     . شده تا بعنوان قانون الهي براي بندگان بماند، بگيرد

  .منافي با اسالم است
يعنـي بـزعم    .A B C D E z } :فرمايـد  ميسورة نساء،  60و در آية 

= 
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 a b c  d e f g h i j k }: فرمايـد  مـي در سورة بقره 
l  z  ]11: بقره[.  
مـا فقـط   «: گويند مى» زمين فساد نكنيد در«: و هنگامى كه به آنان گفته شود«

  IQHN»ايم كننده اصالح
  .]56: اعراف[  z   ¨ § ¦  ¥ ¤ £ } :فرمايد ميو در جائي 

  .»و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد«
 Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú } :فرمايـد  ميو در جاي ديگر 

Û  z  ]50:مائدهال[.  
و چـه كسـى بهتـر از خـدا،     ! اهند؟خو مى) از تو(آيا آنها حكم جاهليت را «

  .)2(»!كند؟ براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى

     =
_____________________________ 

 O P Q z }: زيـرا  گوينـد  مـي اند، در حالي كـه دروغ   خودشان، مؤمن
كـه بـراي فيصـله و حكميـت، نـزد      ) و هيچ اجباري بر آنان نيست(خواهند  يم

در حالي كه به آنان امر شـده و بـر آنـان واجـب      T U z } .طاغوت بروند
 .ستاست كه به طاغوت كفر بورزند و اين از مقتضيات ايمان و توحيد ا

)1( { d e f g z   بزرگترين فساد زمين عبارت است از شرك و نفاذ
و اصـالح آن نيـز عبـارت اسـت از توحيـد و نفـاذ       . قانون غير خدا بر روي آن

و اين آيه بيانگر خصلتهاي منافقين است كه خـود را مصـلح   . شريعت اهللا بر آن
 .نددانست مي

)2( { Ð  Ñ z  اهـل جاهليـت بـر    قانون جاهلي، عبارت است از آنچه
و نفـاذ آن بمعنـي   . قانون جاهلي، ساختة دسـت بشـر  . كردند مييكديگر حكم 

= 
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A :فرمـود  ص و از عبد اهللا بن عمـر روايـت اسـت كـه رسـول اهللا     
א@K)  ايـن حـديث   : گويـد  مـي نـووي

  ).يما كردهصحيح روايت و آنرا در كتاب الحجه با اسناد باشد  ميصحيح 
  .هايتان تابع شريعت من نباشد اگر خواستهشود  ميهيچ يك از شما، مؤمن ن

در ميان دو نفـر كـه يكـي منـافق و ديگـري يهـودي بـود،        : گويد ميشعبي 
 ،گيرد ميرشوه ن ص رسول اهللا دانست مييهودي براي اينكه . رخ داداي  مسأله
داوري بكند، اما منافق قبول نكـرد   برويم تا بين من و تو صنزد محمد : گفت

نزد يكـي از علمـاي   : ، گفتگيرند مي كه علماي يهود، رشوه دانست ميو چون 
، كرد مييهود برويم و هر دو اتفاق كردند نزد كاهني كه در منطقة جوينه زندگي 

 A B C D E F G } :بروند آنگاه خداوند، آيه فوق را نازل فرمـود 

H I J        K L M N O P Q R   S    T U V W X Y 
Z [ \   ] ^ _ z .]60:نساء[  

اين آيه در مورد دو نفـري كـه بـا هـم     : اند و بر اساس روايت ديگري، گفته
ديگري . برويم ص نزد رسول اهللا: يكي از آنان گفت. درگير بودند، نازل گرديد

رفتند و يكـي از آنـان    سپس نزد عمر . نزد كعب اشرف يهودي برويم: گفت
از كسـيكه بـه    عمر. كه ما چنين كرديم يا قصد داشتيم كه چنين بكنيم گفت

: گفت. گويد ميرفيقت، راست : ، راضي نشده بود، پرسيدص فيصلة رسول اهللا

     =
_____________________________ 

و در عبـادت اطاعـت و حـرف و    . شـود  مـي اطاعت از بشر و شرك محسـوب  
 .چار شرك شده استشنوي د
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  .شمشير را در آورد و سرش را قطع نمود عمر . بلي
  
  
  
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .در آيهـ تفسير آية سورة نساء و تفسير كلمة طاغوت 1
  . سورة بقره 11ـ تفسير آية2
  .سورة اعراف 56ـ تفسير آية3
  .]50:مائده[  Ð  Ñ ÓÒ z } :ـ تفسير اين ارشاد باريتعالي كه فرمود4
  .ـ سخن شعبي در مورد سبب نزول آية اولي5
  .ـ تفسير ايمان صادقانه و كاذبانه6
  .با آن منافق ـ داستان عمر 7
د از اينكـه خواهشـات انسـان، پيـرو آن     مگـر بعـ   آيـد  ميـ ايمان بدست ن8

  .آورده است ص دستوارتي باشد كه رسول اهللا
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  .)1(انكار يكي از اسماء و صفات الهي: )40(باب 
 X Y [Z  \ ] ̂ _   `   a      b c d } :ارشــاد باريتعــالي اســت

e f g  z .]30:رعد[.  
كفـر  ) تـه خداوندى كه رحمـتش همگـان را فراگرف  (در حالى كه به رحمان «
بر او توكـل  ! جز او نيستبحق معبودى ! او پروردگار من است: بگو ؛ورزند مى

  .)2(»!و بازگشتم بسوى اوست ؛كردم
ـ : روايت است كه فرمود و از علي ي سـخن بگوئيـد كـه    ا هبا مردم به گون

_____________________________  
  : مناسبت اين بحث با كتاب التوحيد از دو ناحيه است )1(
  .باشد مياء و صفات ـ عالمت توحيد در عبادت، رعايت توحيد در اسم1
ـ انكار يكي از اسماء و صفات اهللا، كفر و شرك محسوب شده، و انسان را 2

زيرا وقتي ثابت گرديد كه فالن اسم يا صفت را، . سازد مياز دايرة اسالم خارج 
ند، انكار آن، تكذيب كتاب اهللا و سـنت  ا كردهخدا و يا پيامبرش، براي اهللا اثبات 

 .ر استبوده و كف ص رسول اهللا

)2( { X Y Z[  z .رحمـان «از خـدا، بعنـوان    ص وقتي رسول اهللا «
ما جـز رحمـان يمامـه، رحمـان ديگـري را      : ندگفت مي، مشركين گفت ميسخن 
و بدينصورت اين اسم اهللا را كه مشتمل بر صفت رحمـت اسـت،   . شناسيم نمي

  .انكار كردند و كافر شدند
از اين كه نام وي هستند، به صـفتي  بايد دانست هر يك از نامهاي اهللا، عالوه 

هم نـام خداسـت و هـم     @אAحتي همين كلمة . كنند مياز صفات اهللا، داللت 
 .و بمعني معبود است @Aبنابر قول راجح علما، مشتق از كلمة 
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آيا دوست داريد كه مردم، اهللا و پيـامبرش را تكـذيب   . گوييد يبدانند شما چه م
  ).ريبخا! (بكنند؟

بيانگر آنست كه گفتن هر علمي نزد كساني كه متوجـه آن   و سخن علي 
ـ   . ، مناسب نيستشوند مين ي ا هچنانكه برخي از اسماء و صفات الهـي نيـز بگون

كافي است . هستند كه نبايد آنها را براي عوام باز كرد و پيرامون آنها بحث نمود
  IQHNن داشته باشندكه بصورت اجمالي مطرح شوند تا مردم به آنها ايما

پـدرش، و او  عبدالرزاق از معمر و او از ابن طاووس، و ابن طاووس هـم از  
كه متوجه مردي شده كه با شنيدن حديث رسول  كردهابن عباس روايت  هم از

ي كه آنرا قبول نداشته باشد از جايش تكـان  ا ه، دربارة صفات اهللا، بگونص اهللا
) عام فهم(ده كه با شنيدن نصوص محكم اينها را چه ش: ابن عباس گفت. خورد

غيـر عـام   (و با شنيدن نصوص متشـابه،   آيد ميرقّت و مالطفت در آنها بوجود 
  IRHNبه هالكت افتند) فهم

_____________________________  
زيرا گاهي بيان اين نوع مطالب براي كساني كه آمادگي درك آنرا ندارند،  )1(

  .شود ميالهي  منجر به انكار اسماء وصفات
و خصوصاً طالب علوم ديني،  دانند ميبنابر اين نبايد كساني كه اين چيزها را 

زمينة تكذيب  با گفتن چيزهايي كه عوام مردم توانايي درك و فهم آن را ندارند
 .خدا و رسول را فراهم بكنند

و همچنين در داستان ابن عباس با آن مرد، متوجه شديم كه او با شـنيدن   )2(
در حالي كه بر انسان . تي از صفات اهللا، بر آشفته شد و گويا آنرا انكار نمودصف

مؤمن و مسلمان الزم است كه هر گاه صفتي مانند صفات اهللا را در قـرآن و يـا   
ديد، آنرا مانند ساير صفات خدا، بدون بيـان كيفيـت و    ص احاديث رسول اهللا

= 
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، آورد مـي ، اسم رحمان را بـر زبـان   ص وقتي قريشيان ديدند كه رسول اهللا
. X Y [Z  z } :چنانكه خداوند ايـن آيـه را نـازل كـرد    . آنرا نپذيرفتند

  IQHN]30:رعد[
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .سازد ميـ انكار يكي از اسما و صفات اهللا، ايمان را منتفي 1
  .ـ تفسير آية سورة رعد2
  .ـ نبايد در مورد چيزي كه عقالً براي شنونده مفهوم نيست، سخن گفت3
، گرچـه انكـار كننـده   . انجامـد  ـ بيان علتي كه به تكذيب اهللا و رسولش مي4

  .عمداً انكار نكند
سخن ابن عباس در مورد كسيكه صفتي از صـفات اهللا را انكـار بكنـد و     -5

  .همچنين اشاره به اين مطلب كه آن شخص با اين كار، هالك خواهد شد

     =
_____________________________ 

ه كه اينها وقتي صفاتي را كه با چه شد: بنابراين، ابن عباس، گفت. تشبيه، بپذيرد
شنوند، راحت هستند ولـي وقتـي صـفت متشـابه      عقلهايشان سازگاري دارد مي

شنوند و اعراض  شنوند، بر آشفته مي خدا را كه با عقلهايشان سازگاري ندارد مي
 .اندازند و خود را به هالكت مي نمايند ميو انكار 

صفات ثابت اهللا، كفر اسـت و بـا    البته بخاطر بايد داشت كه انكار اسم و )1(
تأويل و تحريف آن، فرق دارد، كه بعداً در اين مورد، سـخن بـه ميـان خواهـد     

 .آمد
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 ~ }:فرمايـد  ميدر مورد اين سخن پروردگار كه : )41(باب 
_ ` a b  c d e z   ]83: نحل[. 

و اكثرشـان   ؛كننـد  سـپس آن را انكـار مـى    ؛دشناسـن  آنها نعمت خدا را مى«
  .)1(»كافرند

اين مال از آن من : مانند كسي كه بگويد: نويسد يمجاهد در تفسير اين آيه م
  IRHNام است، آنرا از پدرانم به ارث برده

_____________________________  
انسان بايد بداند كه تمام نعمتهائي كه از آن برخوردار است، از جانب اهللا  )1(
مگر با اينكه نعمتها را بـه خـدا، نسـبت    شود  ميو توحيد نيز محقق ن. باشند مي

  .دهيم
. نسبت نعمتها به غير اهللا، نقص در توحيد تلقي شده و شرك اصـغر اسـت  و 

  ].53: النحل[ Ì Í Î  Ï   Ð Ñ z } :است فرمايد ميخداوند 
 .»آنچه از نعمتها داريد، همه از سوى خداست«
)2( AאKKK@  اين سخن، منافي با توحيد و نوعي شرك اصغر محسوب
  . شود مي

ود و پدران خود، نسبت داده در حالي كه مال متعلـق  زيرا در آن، مال را به خ
به خدا است كه در اختيار او گذاشته شده يا بوسـيلة قـانون ميـراث بـه او داده     

، تقسيم كند و نه خواهد ميد مال را آنطور كه توان مياز اينرو نه پدر . شده است
ال، فرزند حق دارد كه هر طور بخواهد در آن تصرف داشته باشد بلكه چون مـ 

 .متعلق به خدا است، پس بايد طبق دستور وي تقسيم بشود
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  IQHNشد مياگر فالني نبود، اينطور ن: گويند ميمثالً : گويد ميعون بن عبد اهللا 
كه اين نعمت به سـفارش معبودانمـان، بـه مـا     : گويند مي: گويد ميابن قتيبه 

  IRHNرسيد
ــون حــديث  ــه، پيرام ــن تيمي ــاس اب ــو العب A :اب

KKK@K ،در قـرآن و سـنت، نصـوص زيـادي     : گويـد  ميكه قبالً بيان گرديد
هايش را به ديگـران نسـبت    وجود دارد كه در آنها خداوند، كساني را كه نعمت

  .كند مي، نكوهش ورزند ميو بدينصورت شرك د دهن مي
هـوا  : ماننـد اينكـه بگوينـد   : انـد  بعضي از گذشتگان در تفسير آية فوق گفته

خوب بود و ناخدا، مهارت داشت و سخناني از اين قبيل كـه بـر سـر زبانهـاي     
  ISHNمردم شايع است

_____________________________  
چنـان    اگر چنـين نبـود،  : گويند مياينكه مردم : گويد ميعون بن عبد اهللا  )1(

 .اين نوع سخن گفتن نيز با توحيد در تضاد است... و شد مين
يعنـي وقتـي    @אA: گوينـد  مـي مـردم  : گويد ميابن قتيبه  )2(
و از آنهـا تشـكر    شـوند  مـي ، متوجه اولياء و انبيـاء خـود   رسد ميي به آنها نعمت
. فالن پير يا بزرگ، باعث شد كه ايـن، نصـيب مـن بشـود    : گويند ميو  كنند مي

غافل از اينكه خداوند، اين نعمت را در اختيارش گذاشته و به او ارزاني داشـته  
 .و بايد از خدا تشكر بعمل آورد و به او متوجه شد

جـاده خـوب بـود و راننـده آدم     : گوينـد  ميو اينكه پس از دفع مصيبت  )3(
اينها سخنان ناجايزي هستند و نجات از مهلكـه نعمتـي   ... زرنگي بود و اگر نه 

است كه خداوند به شما ارزاني داشته پس بايد بگوييد كه نعمـت خـدا شـامل    
هـاي   خالصـه اينكـه، خداونـد نعمـت    . حال ما شـد و مـا نجـات پيـدا كـرديم     

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ران آنـ تفسير و توضيح شناخت نعمت و كف1

  .باشد ميـ انكار نعمتهاي خدا، چيزي است كه امروز بر سر زبانها متداول، 2
  .نامگذاري اين جور سخنها به كفران و انكار نعمتـ 3
  .متضاد، در قلب چيزـ جمع شدن دو 4
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

شماري در اختيار بندگانش قرار داده و بندگان، بايـد تشـكر نعمتهـا را بجـا      بي
چنانكـه  . بياورند كه جزئي از اين شكر، نسبت دادن نعمتها، به پروردگار اسـت 

و در غير اينصورت، نسـبت   ،]11: الضحى[  p q     r s  t  z } :فرمايد مي
 .باشد مينافي با توحيد هاي الهي به مخلوق، نوعي شرك، و م دادن نعمت



 

 

٢٠٨

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 208

 » } :فرمايـد  مـي كـه   پيرامون اين فرمايش اهللا: )42( باب
¬ ® ¯ °  ± ² z  ]22: بقره[.   

هيچ يك از آنهـا، نـه   (دانيد  همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه مى براى خدا«
  .»)دهند اند، و نه شما را روزى مى شما را آفريده

و انـداد گـرفتن از   . انداد يعني شريك: گويد ميابن عباس در تفسير اين آيه، 
تـر و   راه رفتن مورچه در دل شب تاريك بر روي سنگي صاف و سـياه مخفـي  

يا بخـدا و مـرگ   . به خدا و به مرگ تو: مثل اينكه بگويي. ستغير قابل درك ا
يا بگويي اگر اين سگ، نبود، يا اينكه اگر مرغابي داخل . فالني و يا مرگ خودم

هر چه تو : يا مثل اينكه بگويد. آمدند آمد، دزدها مي خانه نبود و به صدا در نمي
اينها .. و  شد ميو چنان چنين  خدا نبودند، و اينكه اگر فالني و. و خدا بخواهيد

روايـت از ابـن   ( .و اسم فالني را با اسم خدا نگيـر . باشند ميهمه شرك به اهللا، 
  IQHN)ابي حاتم

_____________________________  
از . حقيقت توحيد اينست كه در قلب آدمي جز خدا كسي ديگـر نباشـد   )1(

اينرو سوگند خوردن به غير اهللا و گفتن اينكه هر چه خـدا و فالنـي بخواهنـد،    
  .جايز نيست
  : باشد ميكه توحيد داراي دو درجه : بايد گفت

ها فقط نام خـدا   مناسبتو آن عبارت است از اينكه در همة : ـ كمال توحيد1
  .بر زبان آورده شود

مثل اينكه نام خدا را مستقالً بگيـرد و پـس از آن   : تر از درجة كمال ـ پايين2
و اما اينكه اسم فالني را متصل بـا اسـم   . شد مي، چنان كرد مياگر فالني چنين ن

و در عربـي  . براي هر دو بياورد جايز نيست) مثل واو(خدا، بگيرد و يك فصلي
= 
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A: فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا و از عمر بن خطاب 
א@KFKE  

  IQHNاهللا سوگند ياد كند، شرك ورزيده است يعني هر كه به غير

من اگر به نام خدا، سوگند دروغين ياد كنم، بهتر : گويد مي و ابن مسعود 
  IRHNاست از اينكه به نام غير اهللا، سوگند راستين ياد بكنم

     =
_____________________________ 

امـا بـا   . ، عطف كنند جايز نيست»واو«بوسيلة  قتي اسم فالني را بر اسم اهللاو
 .جايز است» ثُم«كلمة
يمين، عبارت است از تأكيد سخن بوسيلة چيزي كه در قلـب گوينـده و    )1(

انـد از   مخاطب، بسيار عظيم باشد، با يكي از حروف سه گانه قسم كـه عبـارت  
ط بايد به نام اهللا سوگند ياد كند، زيرا حقيقتاً تنها انسان، فق. »تاء«، و »باء«، »واو«

و كسيكه جز خدا را عظيم و بزرگ بداند و بـه آن  . او با عظمت و بزرگ است
كه اين شرك، گاهي اصغر و گاهي اكبـر  . سوگند ياد بكند، شرك ورزيده است

  .باشد مي
ن ولي هدف سوگند نيسـت، بـر زبـا    باشند ميگاهي سخناني كه لفظاً سوگند 

... پدر و مـادر سوگند ياد كردن به پيغمبر و كعبه و به پير و ولي و : مانند آيد مي
زيرا بيانگر عظمت اين اشياء و افراد در قلب  شوند مياينها نيز شرك، محسوب 

 .باشند مي
من اگر به نام اهللا سـوگند دروغـين بخـورم از    «: گويد مي ابن مسعود  )2(

دروغ گفتن گناه كبيره اسـت ولـي از   . »بهتر است سوگند راستين به نام غير اهللا،
سوگند خوردن به غير اهللا كه شرك اصغر است خيلي از كبـائر، بزرگتـر اسـت،    

توحيد با دروغ گفتن را از شـرك بـا    بنابراين ابن مسعود . جرم كمتري دارد
= 
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אA: كه فرمـود  كند ميروايت  ص از رسول اهللا و حذيفه 
א،אא@FKאא

KEنگوييد هر چه خدا و فالني بخواهد بلكه بگوييد هر چـه خـدا   : يعني
  IQHNبخواهد و سپس فالني بخواهد

به تـو و اهللا  « :يعني@@A :و از ابراهيم نخعي نقل است، كه گفتن
به اهللا سپس به تو پنـاه  «:يعني @A :پسنديد و گفتن را نمي .»برم پناه مي

اگر فالني « :يعني@@KאA :همچنين گفتن. دانست ميرا جايز  .»برم مي
אA :پسنديد امـا گفـتن   را نمي اين. »شد ميبود مثال اينطور ن و اهللا نمي

@K@نستدا ميرا جايز  .»...بود اگر اهللا سپس فالني نمي« يعنيIRHN  

     =
_____________________________ 

زيرا توحيد از حسناتي است كه سيئات همچـون  . دهد ميراست گفتن، ترجيح 
و گنـاهي همچـون شـرك از گنـاهي چـون دروغ      . ز بين خواهد بردا  دروغ را،

 .بمراتب باالتر است
A: نگوييد: را نقل كرده كه فرمود ص ارشاد رسول اهللا حذيفه  )1(

א@ بلكه بگوييد. »واو«يعني بوسيلة عطف با :Aא
@بوسيلة عطف با ثم.  

يعنـي ارادة بنـده پـس از ارادة خـدا و بـه      . بيانگر تأخير است» ثُم«زيرا كلمة 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç } :فرمايد ميتبعيت از آن است چنانكه خداوند 

È  z  ]كنيد مگر اين كه خداونـد ـ پروردگـار     و شما اراده نمي« ]. 29: التكوير
 .»جهانيان ـ اراده كند و بخواهد

يعني اينكه كسي . پسنديد يرا نم @Aو ابراهيم نخعي گفتن  )2(
اسـتعاذه   بيانگر مشـاركت در » واو«زيرا كلمة . برم بگويد به خدا و به تو پناه مي

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ها ـ تفسير آية سورة بقره در مورد انداد و شريك1

ـ اصحاب پيامبر از آيات وارده در مورد شـرك اكبـر، بـراي شـرك اصـغر      2
  . كردند مياستدالل 

  .ـ سوگند ياد كردن به غير اهللا، شرك است3
ز سوگند دروغين به نام ـ اگر در سوگند به غير اهللا، راست بگويد گناهش ا4

  .اهللا، بيشتر است
  . پسس :يعني» ثُم«و » واو«ـ فرق ميان كلمة 5
  
  

     =
_____________________________ 

و استعاذه كه عبارت است از پناه گرفتن و ترسيدن و اميدوار بـودن و  . باشد مي
  .نه كسي ديگر باشد ميتوجه قلبي به سوي كسي، فقط شايستة خداوند 

اگر چه در مواردي بـراي غيـر تحـريم    . بيانگر تحريم است» تكراه«و كلمة 
 .و آنهم در جائي كه نص براي تحريم وجود نداشته باشدشود  مينيز استعمال 
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  در مورد عدم قناعت به سوگند به نام اهللا: )43(باب 
אA :فرمود ص از ابن عمر روايت است كه رسول اهللا


א@KFאKE  
، بايـد  كنـد  مـي و هر كه به نام اهللا سـوگند يـاد   . به پدرانتان سوگند نخوريد«

و براي هر كه به نام اهللا سوگند ياد شد بايد بپذيرد و اگرنـه او را  . راست بگويد
  .)1(»كاري نيستبا خدا 

  
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  

  .ـ نهي از سوگند خوردن به نام پدران و نياكان1
  .به اينكه بپذيردشود  ميـ دستور به كسيكه براي او سوگند ياد 2
  .ـ وعيد شديد براي كسيكه سوگند را نپذيرد3

_____________________________  
اين حديث عام است چه سوگند، نزد قاضي ياد كرده بشود چه در جائي  )1(
و كسيكه بـراي او سـوگند،   كند  ميعظمت اهللا در دل كسيكه سوگند ياد . ديگر

بايـد،  كنـد   مـي بنابراين كسيكه سـوگند يـاد   . ، اساس و محور استشود مياد ي
شنود نيـز   و كسيكه سوگند را مي. ، راست بگويدبخاطر احترام و عظمت اهللا

، او را تصديق بكند و بپذيرد و لو اينكه دروغ بخاطر احترام و عظمت نام اهللا
كـه سـوگند يـاد    شـود   مـي زيرا گناه سوگند دروغين دامنگير كسـي  . گفته باشد

: فرمـود  ص رسـول اهللا ، و نپذيرفتن سوگند، گناه كبيره اسـت چنانكـه   كند مي
Aא@K 
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  .اگر كسي بگويد آنچه اهللا و تو بخواهي: )44(باب 
شـما  : آمد و گفت ص است كه مردي يهودي نزد رسول اهللا از قتيله روايت

هر چه خدا ( @KאA: گوييد يورزيد، چون م يشرك م) مسلمانان(

، ص از آن پـس رسـول اهللا  . سـوگند بـه كعبـه   : گوييـد  يو مـ ) و تو بخـواهي 
و رب الكعبه : مسلمانان را دستور داد كه اگر خواستند، سوگند بخورند، بگويند

آنچه « :يعني@K@אA :و بگويند) پروردگار كعبهيعني سوگند به (
  ).نسائي با تصحيح( .»اهللا سپس تو بخواهي

، ص همچنين در نسائي از ابن عباس روايت شد كه مـردي بـه رسـول اهللا   
آيـا   @Kא؟A: فرمود ص رسول اهللا. »آنچه اهللا و تو بخواهي« :گفت
يعني هر چه فقط اهللا @KאA :اينطور بگو. ا اهللا شريك ساختيمرا ب

  IQHNبخواهد
در : گويـد  مـي ، روايت اسـت كـه   باشد ميو از طفيل كه برادر مادري عايشه 

عزيـر  : يدگفت ميشما اگر ن: گفتم. خواب ديدم كه بر گروهي از يهود گذرم افتاد
هر چه : يدگفت ميشما نيز اگر ن: ها گفتندآن. فرزند اهللا است، مردمان خوبي بوديد

سـپس از كنـار گروهـي از    . بخواهند، مردمان خوبي بوديـد  صخدا و محمد 
هـاي   مسـيح، فرزنـد اهللا اسـت، آدم   : يدگفت ميشما اگر ن: نصارا، گذشتم و گفتم

، א: يـد گفت مـي شما نيـز اگـر ن  : آنها گفتند. خوبي بوديد
صبح كه از خواب بيدار شدم، خوابم را براي مردم تعريف . يدمردمان خوبي بود

_____________________________  
نيز بر آن ترتيب اثر داد،  صاز اينكه آن صحابي خوابي ديد و رسول اهللا )1(

گيريم كه سخن حق را بايـد پـذيرفت اگـر چـه گوينـدة آن، شـخص        ينتيجه م
 .اي باشد يدي و مسيحفاسقي باشد و حتي اگر يهو
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: فرمـود . رفتم و ايشـان را در جريـان گذاشـتم    ص سپس نزد رسول اهللا. كردم
طفيـل  : آنگاه خدا را سـپاس گفـت و فرمـود   . بلي: ي؟ گفتما كردهكسي را خبر 

يد گفت ميشما سخني  ست، ا  كردهخوابي ديده و براي بعضي از شما آنرا تعريف 
אA: از اين پس مگوئيـد كـه  . مكرد ميو من شما را از آن، منع ن

@K@بلكــه بگوئيــد :אK يعنــي هــر چــه فقــط اهللا بخواهــد .
  IQHN)احمد(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________  

يعني من ( @KKKאאA: فرمود ص و اينكه رسول اهللا )1(
كه اين سخن، شـرك اصـغر    بيانگر آنست...) م چون كرد ميشما را از آن منع ن

ايشان  يه بودنو اين بر فق. داشت مينه در بيان آن اندكي تأخير روا ناست و اگر
و . پرداخـت  بتدريج از آنچه اهم است به مهم ميكه . در امر دعوت، داللت دارد

گونه مصلحتي را در  البته در رد شرك اكبر هيچ. گرفت ميها را در نظر  مصلحت
 . فرمود ميو فوراً آنرا ريشه كن  گرفت مينظر 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .ـ شناخت يهود و نصارا از شرك اصغر1

  .و خواهشات نفساني باشدـ درك واقعيت در حالي كه پير2
 صبه كسيكه گفته بـود هـر چـه خـدا و محمـد       ص ـ وقتي رسول اهللا3

@؟@אA: بخواهد فرمود @
  پس حال كسيكه چنين بسرايد چيست؟). آيا مرا با خدا شريك ساختي؟(

 
  

 א
  

اي رسـول اهللا دسـت مـرا    ، در دنيا و آخـرت گاه مني  اي رسول اهللا، تو تكيه
  .بگير

  .اشعار شرك آميز... در سختيها جز تو كسي ديگر مرا كمك نخواهد كرد و 
  صزيـرا رسـول اهللا  ، شرك اكبر نيست א،ـ گفتن 4
بلكه ، اين را نگوييدمن تاكنون شما را از آن نهي نكردم و از اين به بعد : فرمود
  .ماشاءاهللا وحده: بگوييد

  .اي از وحي است ـ خواب نيك، شعبه 5
  .شود ميـ خواب نيك، گاهي سبب حكم شرعي  6
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  يعني ناسزا گفتن به اهللا )1(ناسزا گفتن به زمانه: )45(باب 
 a b c d     e gf h i j  ̀ _     ^  [ \ ] } :ارشاد باريتعالي اسـت 

k  ml n    o p  q r z  ]24:جاثيه[.  
چيزى جز همين زندگى دنياى مـا در  «: گفتند )مشركان منكر رستاخيز( آنها«

و جـز   ؛گيرنـد  ميرند و گروهى جـاى آنهـا را مـى    گروهى از ما مى ؛كار نيست
گوينـد علمـى    آنان به اين سخن كه مى» !كند طبيعت و روزگار ما را هالك نمى

  IRHN»)پايه دارند و گمانى بى(زنند  ندارند، بلكه تنها حدس مى
_____________________________  

و بايد از آن پرهيز  باشد ميناسزا گفتن به زمانه از الفاظ ممنوعه و ناجايز  )1(
ولي متأسـفانه  . باشد مين كلماتي، منافي با كمال توحيد زيرا استعمال چني. نمود

، شـوند  مـي شنويم كه وقتي با مصـيبت مواجـه    ياز زبان برخي انسانهاي نادان م
و برخـي  . گشـايند  يو لب به ناله و شكوه، م كنند ميشروع به ناسزا گفتن زمانه 

هـا و ناسـزا    ترديد اين نفـرين  يكه ب. كنند ميها و سالها را نفرين  روزهاي و ماه
، زيرا زمانه از خود هيچ اختيـاري نـدارد و هـيچ    گردند ميها به زمانه بر ن گفتن

و ناسـزا  . چرخد يهد بلكه به اختيار كسي ديگر كه اهللا باشد، م يكاري انجام نم
البته سـخن گفـتن در مـورد    . كه زمانه بدست اوست گردد ميگفتن به كسي بر 

ن روز يا اين ماه براي من، شوم بوده يـا بـد   اي: سالهاي تنگدستي و اينكه بگويد
بلكه بخـاطر   داند ميزيرا در اين گفته، مطلقاً زمانه را شوم ن. بوده اشكالي ندارد

گويـا در واقـع   . داند ميمسايلي كه برايش ناگوار بوده، آنرا نسبت به خود، شوم 
 .كند ميگوينده، حالت خود را بيان 

)2( { c d     e f z   تفكر مشركين و دشمنان توحيد است، كه بيانگر طرز
از اينـرو اهـل توحيـد نبايـد     . دهند ميهر اتفاقي را به طبيعت و روزگار نسبت 

= 



 

٢١٧

 

א 217 

אA :فرمـود  ص روايت است كه رسـول اهللا  و از ابوهريره 
אאאאא@FKKE  

در حالي  گويد ميزمانه را ناسزا . دهد ميبني آدم مرا آزار : گويد ميخداوند، 

  IQHNچرخانم يچون شب و روز را من مكه منم زمانه؛ 
  @KאאאאA :و در روايتي فرمود

  .زمانه را فحش ندهيد زيرا زمانه همان خداوند است
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .زمانه ـ نهي از ناسزا گفتن1
  .اهللا، است زمانه، مرادف آزار دادن ـ ناسزا گفتن2
  .»من زمانه هستم« @KאA: در اين مطلب كه فرمودـ دقت 3
در حالي كه خودش متوجه نيسـت و   گويد ميـ گاهي انسان به خدا ناسزا 4

  .قصد آنرا ندارد
  

     =
_____________________________ 

 .چنين كنند بلكه هر اتفاق را به اهللا نسبت بدهند
)1(@Aא@  يكي از نامهاي اهللا» دهر«هدف اين نيست كه باشـد  مي .

كـه شـما زمانـه را فحـش     : چنـين فرمـود  بلكه به عنوان اعتراض به گفتة آنان، 
پس ناسزا گفتن به . ، زمانه من هستم، چون چرخش آن بدست من استدهد مي

 .چرخانم يآن، ناسزا گفتن به من است كه آنرا م
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  نامگذاري: )46(باب 
A :فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره 

،אאא@K  
ترين نام، نزد اهللا آنست كه مردي، ملك االمـالك، ناميـده   ترين و حقير زشت

  .در حالي كه مالكي جز اهللا وجود ندارد. شود
: و در روايتي آمده كـه فرمـوده  . شاهنشاه: مثل اينكه بگويند: گويد ميسفيان 
ملـك   ترين آنها نزد خدا در روز قيامـت  ترين شخص نزد خدا و خبيث مبغوض

  IQHNاألمالك است

_____________________________  
كه نامگذاري به نامهائي كـه از نظـر معنـي    شود  ميدر اينجا شيخ متذكر  )1(

  كه فقط اهللا را باكند  ميا و توحيد اقتض. ، جايز نيستباشد ميفقط شايستة خدا 
  .آنها توصيف بكنيم

Aא@ و چنـين صـفتي جـز بـراي اهللا كـه      . يعني پادشاه همة امالك
، در حـق كسـي ديگـر صـدق پيـدا      باشد ميواقعاً مالك و متصرف ساير جهان 

در دنيا اگر جايز است كسي را مالك بگوئيم، نسبت بـه همـان مقـدار    . كند مين
است كه موقت بدسـت اوسـت و همچنـين اسـت نسـبت دادن       اندكي از زمين

و امـا مطلقـاً   . كنـد  ميملك و پادشاهي به كسيكه در قسمتي از زمين حكمراني 
و . كند ميبراي كسي جز خدا، جايز نيست و صدق پيدا ن @אAعنوان 

حتـي اگـر در   . پسـندد  يو موحد، چنين چيزي را نمكند  ميتوحيد اينرا اقتضا ن
  .بي با چنين چيزي مواجه شدي، آنرا نقل مكنكتا

A@  ،يعنــي كســيكه خــود را ملــك األمــالك بنامــد، نــزد خــدا
، زيرا او خود را به صفاتي كـه  رود ميترين انسان به شمار  مبغوضترين و خبيث

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  Kא: ـ نهي از نامگذاري افراد به نام1

. دهـد  ميرا  אشاهنشاه تقريباً معني : ـ همانطور كه سفيان گفت2
  .اي كه چنين معنائي داشته باشد، ممنوع است و هر كلمه

اتي منـع بايـد كـرد حتـي اگـر      كه از چنين كلم كند ميـ ضرورت، ايجاب 3
  .معاني واقعي آنها مدنظر نباشد

  .باشد ميـ درك اين مطلب كه اين نهي بخاطر تجليل و احترام ذات اهللا 4
  
  
  
  
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

 .ستا كرده، نامگذاري باشند ميشايستة خدا 
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  IQHNو تغيير نام، بخاطر آن رعايت احترام نامهاي اهللا: )47(باب 
  .بود» ابو الحكم« از ابو شريح روايت است كه كنية ايشان

يعنـي فقـط اهللا    @@אאאA :فرمود ص رسول اهللا
قوم من، وقتي در چيـزي  : ابو شريح گفت. حكَم است و حكَميت از آن اوست

دادم و هر  يو من اختالف آنان را فيصله م. آمدند يم  ، نزد منكردند مياختالف 
و ! اسـت اين كار بسيار خوبي : فرمود ص رسول اهللا. ندشد ميدو طرف راضي 

  .شريح و مسلم و عبداهللا: به نامهاي. فرزند داري؟ گفت؟ بلي: پرسيد
: فرمود. شريح است: شان كدام است؟ گفت بزرگترين: فرمود ص رسول اهللا

  IRHN)ابو داود و ديگران. (پس تو ابو شريح هستي

_____________________________  
نسـان موحـد، آنهـا را در    در اين بحث، آدابي بيان شده كه الزم اسـت، ا  )1(

تا به نامهاي خـدا، كمتـرين   . مورد اسماء و صفات اهللا، قلباً و زباناً رعايت بكند
 .اهانتي نشود و ديگران به اسماء و صفات او، توصيف نگردند

)2(@Aيكي از نامهاي اهللا @א  و او نـه فرزنـدي دارد و نـه    باشـد  مـي ،
» حكم«و از نظر معني . ، شايسته نيستپس كنيه دادن به كسي با اين نام. پدري

يعني كسيكه در باالترين درجة قضاوت و حكميت قرار داشته باشد كه جز خدا 
  .كسي ديگر چنين نيست

: اش، ابـو الحكـم بـود، فرمـود     ، به شخصي كـه كنيـه  ص از اينرو رسول اهللا
و چون آن شخص علت نامگذاري خـود را  . صفتي است مختص به اهللا» حكم«

: فرمود ص ه، رسول اهللاكرد مينه بيان كرد كه اختالفات قومش را فيصله اينگو
و سر انجام به نامهاي .. كه فرزند دارد : ي؟ و از او پرسيدا دادهكار خوبي انجام 

آيا به احكام شرعي بين آنهـا حكـم   . اي گذاشت يكي از فرزندانش براي او كنيه
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .عني آنها منظور نباشدرعايت احترام نامها و صفتهاي اهللا، حتي اگر م 1

  .ـ تغيير نام بخاطر احترام اسمها و صفات اهللا2
  .كنيه بهتر است نام بزرگترين فرزند انتخاب بشود ـ براي پسوند3
  
  
  
  

     =
_____________________________ 

پـس   .كـرد  مـي دش حكـم  يا به رأي خودش؟ جواب اينكه به رأي خـو  كرد مي
هاي اهللا، از هـم   كه شخص مسلمان جهت رعايت ادب با نامها و صفت طلبد مي

  .نامي با او بپرهيزند و بويژه از نامهائي همچون حكم و حاكم و غيره
 تـوان  كند مـي  ميالبته الزم به ذكر است كه اگر كسي كامالً، شرع خدا را نافذ 

را كه شـريعتش را نافـذ بگردانـد، حـاكم     او را حاكم ناميد، زيرا خداوند، كسي 
 .ناميده است
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به شوخي گرفتن قـرآن يـا پيغمبـر يـا چيـزي كـه       : )48(باب 
  .باشد متعلق به اهللا

 | } s t  u v w x zy} :ارشاد باريتعالي است
}  ~ _             ` a z  ]چـرا  «(: و اگر از آنها بپرسى« .]65: توبه

» !كـرديم  ما بازى و شوخى مـى «: گويند ، مى)»!اين اعمال خالف را انجام داديد؟
  .)1(!؟» !كرديد؟ آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى« :بگو

از ابن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتاده روايت است كه مردي 
تر و دروغگـوتر   ما از اين قاريان قرآن، شكم پرست: غزوة تبوك چنين گفت در

دروغ گفتـي و تـو منـافق    : عوف به او گفـت . تر در جنگ، سراغ نداريم و بزدل
عوف رفـت كـه   . سازم ميرا با خبر  ص و از آنچه كه گفتي، رسول اهللا. هستي

سط وحي، بـا  ، توص متوجه شد كه رسول اهللا. را با خبر سازد ص رسول اهللا
آمد ايشـان تـازه سـوار بـر مركـب       ص آن مرد نزد رسول اهللا. خبر شده است

_____________________________  
اما مسخره . مقتضاي توحيد، تسليم شدن، پذيرفتن، تعظيم و پيروي است )1(

باشد، منـافي   و به شوخي گرفتن قرآن و پيغمبر و هر چيزي كه متعلق به اهللا
بايد دانست كه استهزا به خدا و پيغمبـر و قـرآن و   . با توحيد و ناقض آن است

  .سازد ميالم، كفر اكبر است و انسان را از دايرة اسالم خارج اس
از مسايل دينـي را كـه بعضـي آنهـا را وارونـه مطـرح        اي پارهالبته اگر كسي 

او گـر  ا. شود ميكافر ن! اينهم شد اسالم: ، به شوخي بگيرد و مثال بگويدكنند مي
ي را كه به اشتباه مطلقاً از اسالم انتقاد نكرده بلكه همان اشخاص و همان مسايل

گر دين اسالم و ولي ا. ستا  كردهاند، انتقاد  در جملة مسايل ديني محسوب شده
 .احكام اسالم را مسخره كرده باشد در اين صورت كفر است
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، ما با هم ص يا رسول اهللا: خويش، شده بود و قصد داشت حركت بكند گفت
  .يم تا از مشقت راه بكاهيم و هدف ديگري نداشتيمكرد ميشوخي 

ان كجـاوه  بينم كه به ريسـم  ىگويي هم اكنون آن مرد را م: گويد ميابن عمر 

و سـنگها بـه قـدمهايش    رود  مـي ، چسبيده و كشان كشـان  صشتر رسول اهللا 
يم و از هر كرد ميما، مزاح  :گفت ميو  كرد ميو معذرت خواهي  كند مياصابت 

             _ ~  { | } :فرمود مي، ص رسول اهللا... يم و گفت ميدري سخني 

` a z  و چيـزي  ! يد؟كرد ميزا آيا اهللا و آيات اهللا و پيامبرش را استه
  IQHNكرد ميفقط همين را تكرار ، گفت ميديگر ن
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
شوخي گرفتن مسائل مربوط به اهللا و شريعت كفر  اينكه ـ مسألة خيلي مهم1

  .شود ميمحسوب 
  . كه گوينده چه كسي باشد كند ميـ فرق ن2
  . باشدـ فرق ميان سخن چيني و نصيحتي كه براي اهللا3
  .گيري، دشمنان اهللا ـ فرق عفو و گذشت مورد پسند اهللا و سرزنش و سخت4
  .ـ غير موجه بودن برخي عذرها5

_____________________________  

)1( { | }  z     اين آيه بيانگرآن است كه هر كه آيـات خـدا و پيـامبر و
اي هـم   عذر و بهانه و. شود ميشريعتش را به باد مسخره و شوخي بگيرد، كافر 

  .يمكرد ميما داشتيم شوخي : كه مثال بگويدشود  ميپذيرفته ن
و اين آيه در مورد منافقين نازل گرديد زيرا اهل توحيد، به هيچ وجـه چنـين   

 .عملي مرتكب نخواهند شد
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 | } } :فرمايـد  ميدر مورد ارشاد باريتعالي كه : )49(باب 
} ~ _ ̀ a b  c d e f g h i j k l  m n     o   p 

rq s t u       v w  x y z { | z ]50:فصلت[.  
اه او را رحمتـى از سـوى خـود بعـد از نـاراحتى كـه بـه او رسـيده         و هرگ«

كـنم   اين بخاطر شايستگى و استحقاق من بوده، و گمان نمـى : گويد بچشانيم مى
هرگـاه بسـوى پروردگـارم    ) بفـرض كـه قيـامتى باشـد،    (و  ؛قيامت برپـا شـود  

لى كه ما كافران را از اعما. بازگردانده شوم، براى من نزد او پاداشهاى نيك است
  .»چشانيم آگاه خواهيم كرد و از عذاب شديد به آنها مى) بزودى(اند  انجام داده

يعني اين، در مقابل عمل و شايستگي : گويد مي d e z }: مجاهد، در تفسير
  IQHNباشد ميمن 

  .باشد مييعني از جانب خودم : گويد ميابن عباس 
  .]78:قصص[. A B     C D E    F z }: و قتاده در تفسير

اين ثروت را بوسيله دانشى كـه نـزد مـن اسـت بـه دسـت       : گفت) قارون(«
_____________________________  

)1( { d e z  باشـد  ميطبق تفسير مجاهد يعني اينكه اين مالها از آن خودم 
اي  ولي بخاطر شايستگي باشند مييا اينكه از طرف اهللا . نيستند و از طرف اهللا

زيـرا   باشـند  مـي ام پس هر دو صورت، مردود  كه در من بوده، مستحق آنها شده
هـم آنكـه نعمتهـا را از آن خـود     . پنـدارد  ميبيانگر غرور كسي است كه چنين 

صـاص  و هم آنكه نعمتها را به خدا اختدهد  ميو آنها را به خدا نسبت ن داند مي
  .داند ميمستحق آنها  هائي،  ولي خود را بخاطر شايستگيدهد  مي

گر چه فعل بنده در كسب و كار تأثير دارد، ولي نهايتاً همه چيز بـه فضـل و   
 .كه خدا بخواهدشود  ميو فضل خدا شامل كسي . گردد ميبزرگواري اهللا، بر 
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يعني چون اهللا، علم داشـته كـه مـن شايسـتة اينهـا      : ندا هبعضي گفت و. »!ام آورده
كـه در تفسـير   باشـد   ميو اين همان سخن مجاهد . هستم، به من بخشيده است

  IQHNما هيافتيعني بخاطر شرف و بزرگواري به آن دست : ندا هاين جمله گفت

A :فرمود ص روايت است كه رسول اهللا و از ابوهريره 
אא

אWW
אWאW

א،Wאאא
א،WאאאאW

אW
אאWאW

אWאWW
א،W،Wא

אWאWאא
אאאאאאאא

אאאW
אא

אאאאאא

_____________________________  

)1({ B     C D E    z. راه كسب و كـار  چون من به : طبق تفسير قتاده، يعني
چنانكه بسياري از تجار و . ما هو امور اقتصادي واقف بودم، اينها را بدست آورد

در حـالي كـه شايسـته    ، كننـد  ميصاحبان صنعت و پست و منصب، چنين ادعا 
 .است، در اينگونه نعمتها، خود را ممنون فضل و بخشش پروردگار بدانند
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FEK  

خداوند خواست كه سه نفر از بني اسرائيل راكه يكي مبتال به بيماري پـيس  «
اي را  براي اين منظـور فرشـته  . و ديگري كچل و سومي نابينا بود، آزمايش بكند

ـ . نزد آنان فرستاد يس بـود، آمـد و   فرشته، نخست نزد كسيكه مبتال به بيماري پ
دوست دارم داراي رنگ و پوست زيبائي باشـم  : چه دوست داري؟ گفت: گفت

فرشته دستي بـر  . ، بهبود يابمدانند ميو از بيماري كه مردم مرا بخاطر آن، زشت 
  .بيماريش از بين رفت و داراي رنگ و پوست زيبا شد. سر و صورت او كشيد
راوي (شـتر و يـا گـاو    : ؟ گفـت چه مالي را دوست داري: آنگاه از او پرسيد

  ). شك دارد
  .خدا آنرا برايت بركت دهد: به او شتر ماده و آبستني داد و گفت
: محبوبترين آرزويـت چيسـت؟ گفـت   : سپس نزد كچل، رفت و از او پرسيد

موهاي زيبائي داشته باشم و از آنچـه كـه مـرا در انظـار مـردم،       دوست دارم كه
دستي بر سرش كشيد، بيماريش بر طـرف   فرشته. ست نجات يابما  كردهزشت 

چـه نـوع مـالي را دوسـت      :فرشـته پرسـيد  . شد و داراي موهاي زيبائي گرديد
فرشته به او گاو مـاده و آبسـتني   ). راوي شك دارد(گاو و يا شتر : داري؟ گفت
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كـه بهتـرين آرزويـت    : پرسيد. داد و برايش دعاي بركت نمود و نزد نابينا رفت
ا، روشنائي چشمانم را بـه مـن برگردانـد تـا مـردم را      اينكه خد: چيست؟ گفت

  . اش كشيد، خداوند روشنائي چشمانش را برگردانيد فرشته دستي بر چهره. ببينم

فرشته بـه  . گوسفند: چه نوع مالي را دوست داري؟ گفت: آنگاه از او پرسيد
  .او گوسفندي آبستن داد و برايش دعاي بركت نمود

وضـع    ر اثر زاد و ولد شتر و گـاو و گوسـفند،  خالصه اينكه پس از مدتي، د
ا هبجائي رسيد كه اولي داراي دري پر از گـاو و  ا هي پر از شتر و دومي داراي در

ي پر از گوسفند شدندا هسومي داراي در.  
مردي مسـكين و مسـافر   : سپس فرشته، با همان قيافه نزد اولي رفت و گفت

اه رسـيدن بـه مقصـد بـرايم بوسـيلة اهللا و      و ر. ما ههستم و از ادامة سفر باز ماند
بخاطر كسيكه به تو رنگ و پوست زيبا و مـال  . سپس بوسيلة شما مقدور است

: مـرد گفـت  . ادامـه بـدهم   عنايت كرده، به من شتري بده تـا بوسـيلة آن بـه راه   
مـن شـما را   : فرشته گفت) م اين كار را بكنمتوان مين(مخارج من سنگين است 

همان كسي نيستي كه مبتال به بيماري پيس بودي و مردم تو شناسم، مگر تو  مي
ند و چيزي در بساط نداشتي؟ آنگاه خداوند، اينهمه مال را در دانست ميرا زشت 

: فرشته گفت. ما همن اينها را از پدرانم به ارث برد. گفت خير!اختيارت گذاشت؟
سـپس نـزد    .گوئي، خداوند تو را به همان حالت اول بـر گردانـد   اگر دروغ مي

او نيـز  . كچل رفت و به او نيز همان چيزي را كه نـزد اولـي گفتـه بـود گفـت     
گوئي، خداوند، تو را به حالت  اگر دروغ مي: فرشته گفت. برخورد مشابهي كرد

  .اول برگرداند
مـن  : نابينـا گفـت  . آنگاه نزد نابينا رفت و همان سخنان قبلي را نزد او گفت

هـر  . من منت نهاد و چشمانم را به من باز گرداند مردي نابينا بودم، خداوند، بر
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سوگند به خدا . براي من بگذار خواهي ميو هر چه  بردار خواهي ميچه از مالم 
مالـت  : فرشته گفت. كه امروز هر چه از مالم به نام اهللا برداري، آنرا از تو نگيرم

و راضـي و  شما مورد آزمايش الهي قرار گرفتيد، خدا از ت. را براي خود نگهدار
  IQHN@از همراهانت ناراضي شد

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ـ تفسير آية سورة فصلت1
  .]50:فصلت[  c d e z } :ـ تفسير جملة2

_____________________________  
يث طويل و معروف آن سه نفر را حد  شيخ، پس از ارائه آيه و تفسير آن، )1(

ذكر كرد كه خداوند، آنها را شفا بخشيد و مال و نعمت فراوان به آنها عطا نمود 
ولي ديري نگذشت، كه دو تن از آنان، دچار غرور و فراموشي شـدند و بجـاي   

و امـا نفـر   . نسبت دادن نعمتها به اهللا، آنها را به خود و پدران خود، نسبت دادند
را به خدا نسـبت داد و خداونـد، نيـز بـه او پـاداش خـوبي داد و        سوم، نعمتها

نعمتهــايش را بــر او مســتدام داشــت و آن دو نفــر ديگــر را مجــازات نمــود و 
  .هايش را از آنان پس گرفت نعمت

هايش را بـراي هـر كـه بخواهـد،      نعمت. و خدا داراي فضل و بخشش است
و از اسـباب مسـتدام داشـتن    . گيرد ميواز هر كه بخواهد، پس دارد  ميمستدام 

نعمتها اينست كه انسان، پروردگارش را تعظيم بكند و بداند كه نعمتها، از فضل 
و عالمت كمال توحيد اينست كه انسان خود را محتاج بـه اهللا  . و بخشش اويند

بلكه اهللا مستحق تشكر و تجليـل  . بداند نه اينكه خود را شايسته و طلبكار بداند
و بايد بندگان، همواره او را بخاطر داشـته باشـند و   . باشد يماز طرف بندگانش 

 .ها را از جانب او بدانند نعمت
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  ]78:قصص[. A B     C D E    z } :ـ تفسير جملة3
  .آميز ـ عبرتهاي پند آموز در اين داستان شگفت4
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 a b } :فرمايـد  مـي در مورد سخن پرودگار كـه  : )50(باب 
c d e f g   ih j  k l m n z ]190: اعراف[.  
موجـودات ديگـر را در   (اما هنگامى كه خداوند فرزند صالحى به آنهـا داد،  «

براى خدا، در اين نعمت كه به آنها بخشيده بـود،  ) و ؛اين موهبت مؤثر دانستند
  .»دهند خداوند برتر است از آنچه همتاى او قرار مى ؛همتايانى قائل شدند

» عبـد «علماء اتفاق نظر دارند كـه نامگـذاري بـا كلمـة     : ابن حزم گفته است
  IQHNجز نام عبدالمطلب. وقتي نسبت آن به غير اهللا باشد حرام است

_____________________________  
علما اتفاق نظر دارنـد كـه اسـتفاده از كلمـة عبـد، در      : گويد ميابن حزم  )1(

زيرا در آن ضـمن اينكـه   . نامها، بصورت اضافه كردن آن به غير اهللا، حرام است
زيـرا فقـط او   . باشد ميادبي نسبت به اهللا  يخالف واقع گفته شده است، نوعي ب

  .رب و معبود است
و ايـن سـخن بعضـي از علمـا      @אA: اما اينكه ابن حزم گفت

 زيرا فرمـايش رسـول اهللا  . است، سخني غير صحيح و استداللي بي موجه است
تأييد اين نام نيسـت بلكـه جنبـة اخبـاري     @@אאA: كه فرمود ص
كه من فرزند كسي هستم كه نـامش  : ، به مخاطب گفتص د كه رسول اهللادار

و اما اينكـه  . و در خبر رساني، مجال اين چيزها وجود دارد. عبد المطلب است
برخي از اصحاب نيز، عبد المطلب نام داشتند، بايد گفت نام آنها المطلب بـود،  

يز به خطا، عبد المطلب، نامي معروف بود، آنها را ن» عبد المطلب«اما از آنجا كه 
  .اند گفته

كـه اكثـر علمـاي سـلف، همـين      : اما در مورد داستان آدم و حوا بايد بگوييم
  .باشد ميعقيده را دارند كه اين داستان مربوط به آدم وحوا 

= 
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حاملـه گرديـد،   » حوا«و از ابن عباس در تفسير اين آيه، آمده است كه وقتي 
ز بهشـت اخـراج   من همان كسي هستم كه شما را ا: ابليس نزد آنان آمد و گفت

بگذاريد و » عبد الحارث«اكنون نيز سخن مرا بپذيريد و اسم فرزندتان را . كردم

كه شـكمت   كنم ميگرنه براي او شاخهائي همچون شاخهاي بز كوهي، درست 
فرزندشـان  . آنهـا نپذيرفتنـد  . و تهديد كـرد  كنم ميرا پاره بكند و چنين و چنان 

شيطان دوباره نزد آنان آمد و پيشنهاد خـود  . بار ديگر حامله شد. مرده بدنيا آمد
بـار سـوم حاملـه    . فرزندشان مـرده بـدنيا آمـد   . باز هم نپذيرفتند. را تكرار كرد

محبـت فرزنـد بـر آنهـا     . شيطان باز هم آمد و تهديد خود را تكرار كرد. گرديد
بخاطر همين است كه . غالب گرديد و پذيرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند

آنها براي اهللا در چيزي كه بـه آنهـا    d e f g   hz } :د، فرمودخداون
  ).ابن ابي حاتم با سند صحيح. (داده بود، شركائي، ساختند

همچنين ابن ابي حاتم با سند صحيح، تفسير قتاده را در مورد اين آيه چنـين  
  .اينجا شريك ساختن در حرف شنوي بود نه در عبادت: نوشته است

آورده كـه  ] 189:أعراف[  z { | z } را در موردهمچنين نظر مجاهد 
آنها بيم داشتند كه نوزادشان بجاي انسـان، در شـكل چيـزي ديگـر     : گفته است
نظير همين مطلب از حسن بصـري و سـعيد و ديگـران بيـان شـده      . متولد شود

  IQHNاست

     =
_____________________________ 

يعني از نظر خلقت سالم باشد و هـم اينكـه در آينـده، باعـث نفـع       »صالحا«
 .رساني به آنها بشود

اينست كه آنها سخن شـيطان را پذيرفتنـد و اسـم فرزنـد     » اشرك«مراد از  )1(
و اينبار نيز آنهـا  . شيطان است و مراد از حارث، . عبد الحارث گذاشتند  شان را،

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ر اهللاـ حرمت اضافه كردن كلمة عبد، در نامها به غي1
  .ـ تفسير آية سورة اعراف2
  .ـ همين نام گذاري بدون، قصد، شرك ناميده است3
  . ـ داشتن فرزند سالم، چه پسر و چه دختر، از جانب خداوند نعمتي است4
در و شـرك   ر طاعـت و فرمـانبرداري  ـ گذشتگان نيك، فرق ميان شـرك د 5

  . ندا هرا بيان داشت عبادت
  
  
  

     =
_____________________________ 

: يعنـي  @A: فرمـوده اسـت   ص چنانكه رسـول اهللا . را فريب داد
رار بـود فقـط از   و بدينصورت آدم و حوا كه قـ . شيطان آنها را دو بار فريب داد

و ايـن در اصـطالح قـرآن،    . خدا اطاعت بكنند، حرف شـيطان را قبـول كردنـد   
البته اين نه شرك اكبر است و نه اصـغر بلكـه گنـاه صـغيره     . شراكت ناميده شد

زد  و از پيامبران چنين گناهان صـغيره، سـر مـي   . ايست، كه از آنها انجام گرفت
جايگاهشان، بعد از رجوع به خدا، از . ندولي آنها، متوجه شده و به خدا پناه برد

 .رفت آنچه كه بود باالتر مي
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 : { c d e f hgفرمـايش اهللا در مورد ايـن  : )51(باب 

i j k l  m z. ]18: اعراف[.  

و كسـانى را  ! بخوانيد) نامها(خدا را به آن  ؛و براى خدا، نامهاى نيك است«
نهند، و شريك بـرايش قائـل    و بر غير او مى(كنند  كه در اسماء خدا تحريف مى

  .»، رها سازيد)شوند مى
 k } :اينگونه نوشته است حاتم نظر ابن عباس را در اين مورد ابن ابي

l  m z.  همچنين از ايشان منقول است كه در تفسـير  . ورزند مييعني شرك
  .ندا هرا از عزيز گرفت» عزّا«را از إله و » الت«اسم بت : آن گفته است

يعنـي در  @A@K@:و از اعمش در تفسير آن آمده كـه 
  IQHNكنند مينامهاي اهللا، اضافه 

_____________________________  

)1({ c d e z.  ــتحقاق را ــي اس ــيالم، معن ــد  م ــي اهللا داراي ده يعن
  . كه فقط او شايستة آنهاست نه كسي ديگر باشد مينهايت زيبا  نامهاي ويژه و بي

{ f gz. هم  و هدف از دعا در اينجا ستايش و عبادت و. كلمة امر است
شـويم و او را   ما متوسـل بـه نامهـاي زيبـاي اهللا مـي     . باشد ميسؤال و خواستن 

  .خواهيم مينمائيم و نيازهاي خود را از او  ستايش مي
{ gz.    يعني بوسيلة و با توسل بـه آنهـا{ iz.   و ايـن،  . يعنـي بگذاريـد

 بيانگر آنست كه بايد انسان مؤمن و موحد، از كساني كـه درنامهـاي اهللا، دچـار   
  .اند، دوري بكند انحراف شده

{ k z.  از جملـه انحـراف در   . الحاد يعني انحراف از حق و حقيقـت
= 
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  :آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ اثبات اسماء اهللا1
  .هستند) نيكو( ـ نامهاي اهللا، موصوف به حسني2
  .ـ دستور به اينكه خدا را با آن نامها بخوانيم3
  .ندا هـ ترك انسانهاي جاهلي كه در نامهاي اهللا، دچار انحراف شد4
  .ـ تفسير الحاد در اسماء خدا5
  .الحادي بشود ـ وعيد كسيكه مرتكب چنين6

     =
_____________________________ 

اسماء اهللا، اينست كه معبودان باطل بـه نامهـاي او، نامگـذاري بشـوند چنانكـه      
 @Aناميدند كه مشتق از نامهاي اهللا؛  @אAمشركين، بتان خود را 

  .بودند
حرافـات آنسـت كـه بـراي او فرزنـدي قـرار داده شـود،        همچنين از جمله ان

همچنين انكـار اسـماء و صـفات اهللا يـا انكـار      . چنانكه نصارا اين كار را كردند
چنانكه افراطيون جهميه، ايـن   رود ميبرخي از آنها نيز الحاد و انحراف به شمار 

  .دكار را كردند و منكر ساير نامها و صفات اهللا شدند جز صفت وجود و موجو
و نوعي ديگر از الحاد و انحراف، تأويل و تغيير نامها و صفات اهللا به معـاني  

چنانكه معتزله و اشاعره و ماتريديان و گروهاي ديگر،  باشد ميغير حقيقي آنها، 
اين در حالي است كه سلف صالح امت بـه اتفـاق،   . مرتكب چنين چيزي شدند

  . ون تأويل و تحريف پذيرفتمعتقد بودند كه بايد نامها و صفات اهللا را بد
پس در كل، برخي از الحاد و انحراف، كفـر و برخـي ديگـر ماننـد تحريـف      

 . بدعت است
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  IQHNممنوعيت گفتن السالم علي اهللا: )52(باب 
، نماز ص ما وقتي با رسول اهللا: گويد ميروايت است كه  از ابن مسعود 

א،אאA: يمگفت مي: يمخواند مي
KKK@K مـا را از  ص يعني سالم بر اهللا و سالم بر فالني و فالني آنگاه رسـول اهللا ،

يعنـي خـود او    @אאA: السالم علي اهللا، منع كرد و فرمود: گفتن
  IRHN)بخاري. (سالم است

_____________________________  
و بايد آنـرا   باشند ميسالمتي و عافيت چيزي است كه بندگان نيازمند آن  )1(

نيـاز اسـت، الزم نكـرده كسـي بـراي او       و چون خدا غني و بي. از اهللا بخواهند
. گـردد  مـي ر كسـي چنـين كنـد، در توحيـدش نقـص وارد      و اگ. سالمتي بطلبد

: فـاطر [  u v w x y   z{ | }  ~       �   ¡ z } :فرمايـد  ميخداوند 
نيـاز   تنها خداوند است كه بى ؛نيازمند به خدائيد) همگى(اى مردم شما «. ] 15

 .»و شايسته هرگونه حمد و ستايش است
و @אאA: يمگفتــ مــيمــا، در ابتــدا : گويــد مــيابــن مســعود  )2(

زيرا سالم و احوالپرسـي نـوعي   . كردند ميبدينصورت بگمان خود، عرض ادب 
عرض ادب نسبت به يكديگر بود و آنان همين اصـطالح را در مـورد اهللا بكـار    

پس هدف آنان درست بود ولي اين كلمه از نظر معنـي شايسـتة اهللا   . ندگرفت مي
صـفات و همچنـين، نظـر بـه اينكـه ايشـان        و با توجه به سـاير اسـماء و  . نبود

ادبـي تلقـي    ي نسبت به اهللا نوعي بيا هپروردگار همه است، استعمال چنين كلم
، آنها را متوجـه سـاخت و از گفـتن آن، منـع     ص رسول اهللا  از اينرو،. شود مي

 .فرمود
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ تفسير معني سالم1
  .ـ سالم، نوعي دعا و عرض ادب است2
  .ـ نبايد آنرا در مورد اهللا بكار برد3
  .ـ بيان علت اين ممنوعيت4
  .ـ آگاه ساختن به تحيت و سالمي كه شايستة اهللا نيست5
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! بـار الهـا   »لي إن شئت اللَّهم اغفر«در مورد گفتن : )53(باب 
  .اگر خواستي، مرا ببخش

AW: فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره 

א،אאאKאא
@KFKE 
WAאא@K 

بار الها اگر خواستي، مرا ببخش و اگر خواستي بر مـن  : نگوئيد) وقت دعا(«
د خدا را مجبور بـه  توان ميزيرا كسي ن. يد دعا را جدي گرفتبلكه با. رحم كن

طلـب و اميـد از   نگـام  چيزي سازد و در روايت مسلم چنين آمده كه بايد در ه
زيـرا خـدا هـر چـه ببخشـد،      . چيزهاي بزرگ و زياد را درخواسـت كنيـد  خدا 

  .)1(»ستا دادهكه چيز بزرگ و زيادي  كند مياحساس ن

_____________________________  
خواستن به شيوة فوق، بيانگر اين مطلـب اسـت كـه طلـب كننـده، نيـاز        )1(

نيازي و تكبر و بدون اينكه خود را كوچك بكند،  يو از اينرو با ب چنداني ندارد
مرا ببخش و بر من رحم بكن، و چنين  خواهي مياگر خودت ! بار الها: گويد مي

درخواستي با سرشت توحيدي و آنچه كه واجب اسـت بنـده نسـبت بـه مقـام      
ايد ابراز نياز انسان، ب. باشد ميبجا آورد، در تضاد  شامخ ربوبيت و عبوديت اهللا، 

اي جز اينكه عفو و بخشـش و فضـل و كـرم اهللا شـامل      كرده، و بداند كه چاره
  .حالش باشد، ندارد

و . نـد ا داده، حتي شـيوة خواسـتن را بـه مـا آمـوزش      ص از اينرو رسول اهللا
و ضـمناً  . در خواستن از اهللا، اصرار ورزيد، دست توقع را بـاال بگيريـد  : اند گفته

نيـازي و بـا زر و    يد با قلدري و احساس بتوان ميست كه كسي ناينرا نيز گفته ا
= 
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  :يان شدخالصه آنچه در اين باب ب
  
  .ـ نهي از استثنا در دعا1
  .ـ بيان علت نهي2
يعنـي در دعـا بايـد،     @אA: كه فرمود ص ـ فرمايش رسول اهللا3

  .جديت و اصرار ورزيد
  .توقع و طلب را بايد باال، گرفت در دعا،: ـ همچنين فرمود4
  .ـ بيان علت توقع و طلب زياد از اهللا5
  
  
  

     =
_____________________________ 

بلكه با فروتني و تواضع بايد از خداوند در خواست . زور، چيزي از خدا بگيرد
  .و طلب كرد

 @אA: گفـت  ، در عيادت بيماران مـي ص اما اينكه رسول اهللا
شـيئت اهللا، وابسـته   ، دعا را بـه م ص دعائي نبود كه كسي خيال كند رسول اهللا

اگر خدا بخواهد، باعـث پاكسـازي   : بلكه اين جمله، خبري است يعني. اند كرده
 .خواهد بود
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» عبـدي وأمتـي  «و كنيز خود را با عبارت نبايد، غالم : )54(باب 
  IQHNصدا كرد) كنيز من، بنده من(

AW@:فرمـود  ص روايت است كه رسـول اهللا  از ابو هريره 

،W،
،،@FKEK  

براي پروردگارت غذا بيار يا آب وضـو  : هيچ كس از شما به غالمش نگويد«
همچنين، غالمان و كنيزان خود را باكلمـة  . آقا و سرور: بلكه بگويند. فراهم كن

يعني پسر جوان، دختـر  (» فتا و فتات«صدا نكنيد بلكه با كلمات » أمه«و » عبد«
  IRHN»و با كلمة غالم، صدايشان بكنيد) باشد ميي غالم و كنيز جوان و هم بمعن

_____________________________  
. باشـند  مـي ترديد بشر، عبيد و بندگان اهللا،  يب. علت نهي، مشخص است )1(

زيـرا فقـط او   . واين عبديت حقيقي چه قهـراً و چـه باالختيـار، حاصـل اسـت     
  .ديگر پروردگار و متصرف است نه كسي

عبـدي و امتـي، در واقـع چيـزي را كـه بـه خـدا        : بنابراين اگر كسي بگويـد 
ادبي نسـبت   يب كه چنين چيزي، . ستا دادهاختصاص دارد، به سوي خود نسبت 

 .و نزد اكثر علما، نا جايز و نزد بعضي مكروه استشود  ميبه اهللا محسوب 
)2( AW@@و ايـن  . ندهيد» ربوبيت«ه خود لقب يعني ب

و قـول  . نهي، نزد برخي براي تحريم است و نزد بعضي بـراي كراهيـت اسـت   
رعايـت ادب   خواهـد  ميبحر حال كسيكه ، باشد ميصحيح اين است كه جايز ن

به سوي چيـزي  » رب«گرچه اضافه نمودن . بكند، بايد از اينگونه القاب بپرهيزد
  .ه اشكالي نداردرب الدار و غير: ديگر مانند

عبـد و أمـه، زيـرا عبوديـت مطلـق از آن اهللا      : همچنين اسـت حـال كلمـات   
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  ).يعني بندة من( @A: ـ نهي از گفتن1
و بـراي غـالم   ). پروردگار يـا اربـاب مـن   (ربي : ـ غالم به صاحبش نگويد2

  .به اربابت غذا بده: گفته نشود
غالم من ـ كنيـز   (فتاي و فتاتي و غالمي : ويدـ صاحبان به غالمان خود بگ3
  ).من

  ).آقاي من(سيدي و موالي : ـ غالمان به صاحبان خود بگويد4
  .ـ رعايت شئون توحيد حتي در كلمات و الفاظ5
  
  

     =
_____________________________ 

كلمـات سـيد و مـوال را كـه تقريبـاً بمعنـي آقـا و سـرور          و در پايـان، . باشد مي
و غالم را عنواني براي » فتي و فتات«، عنواني براي صاحبان و كلمات باشند مي

 .ها پيشنهاد فرمود خدمه
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  .بايد به او داد خواهد ميكسيكه بواسطة نام اهللا چيزي : )55(باب 
אA@:فرمـود  ص از ابن عمر روايـت اسـت كـه رسـول اهللا    

،،،

؛،א؛אא
@FKאEK  

هر كس بخاطر . هر كس بخاطر اهللا، خواستار پناهندگي شد، او را پناه دهيد«
هر كـس  . هر كس، شما را دعوت كرد بپذيريد. اهللا، چيزي خواست به او بدهيد
اگر نتوانستيد، برايش آنقـدر دعـا   . اش را بدهيد به شما نيكي كرد، جواب نيكي

  .)1(»خود، حقش را ادا كرده باشيد بكنيد كه به گمان

_____________________________  
را واسطه قرار داد، بخـاطر تعظـيم    ي خواست و نام اهللاگر كسي چيز )1(

شيخ االسالم ابن تيميه و بسـياري از علمـا،   . نام اهللا نبايد، خواستة او را رد كرد
رد كردن سائلي كه به نام اهللا، چيزي و يا كمكي بخواهـد و در تـوان   : گويند مي

كرد، مستحب اسـت  و اگر از چند نفر، به نام اهللا، سؤال . شما باشد، حرام است
رسـيد   ياگر در اثر گمان غالب چنـين بنظـر مـ   : اند و حتي گفته. كه يكي بپذيرد

  .، مباح است، باز هم پذيرفتن سخنش بخاطر نام اهللاگويد ميسائل دروغ 
زيرا بزرگتر از . و اگر كسي به نام اهللا، پناهندگي خواست، به او پناه داده شود

  .سي به آن پناهنده بشودچيزي وجود ندارد كه ك نام اهللا
امـا   باشـد  ميمراد از اين دعوت، دعوت وليمه . »دعوت را بپذيريد«: و فرمود

  .پذيرفتن ساير دعوتها، مستحب است
. و افزود كه اگر كسي به شما نيكي كرد، شما نيز در جواب، به او نيكي بكنيد

و اگـر  . تا ضمن بر قراري اخوت و محبت، احساس حقارت و كـوچكي كنيـد  
= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .خواهد مي پناهـ پناه دادن به كسيكه به نام اهللا 1
  .ـ پذيرفتن خواستة كسيكه به نام اهللا چيزي بخواهد2
  .ـ پذيرفتن دعوت3
  .پاداش دادن در جواب نيكي ـ4
  .ر بساط نداردـ دعا نيز نوعي پاداش است براي كسيكه چيزي ديگر د5
به اين نتيجه برسد كه پـاداش آن شـخص    ـ دعا بقدري باشد كه دعا كننده6

  . ستا  دادهرا 
  
  

     =
_____________________________ 

چيزي در بساط نداشتيد كه جواب نيكي او را بدهيد، برايش آنقدر دعـا بكنيـد   
و اينها از جمله مسـائلي اسـت   . يدا كردهكه قلباً مطمئن باشيد كه حق وي را ادا 

خداونـد مـا و   . شود ميكه جز اهل اخالص و توحيد، كسي ديگر، متوجه آنها ن
 .گرداندشما را جزو آنها ب



 

٢٤٣

 

א 243 

  .به نام اهللا فقط، بهشت را بايد خواست: )56(باب 
אA :فرمـود  ص روايت است كـه رسـول اهللا   از جابر

א@FKאאEK  

  .)1(»نبايد چيزي جز بهشت، طلبيد) خاطر اهللا(دادن وجه اهللا  با واسطه قرار«
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
 ديگـري ـ نهي از اينكه به نام اهللا، جز همان مطلوب با ارزش و نهائي، چيز 1

  .خواسته شود
  .براي اهللا) چهره(ـ اثبات صفت وجه 2

_____________________________  
كه نبايد بوسـيلة آنهـا هـر     باشند ميهللا بقدري گرانبها يعني نام و صفات ا )1(

چيزي را بخواهيم بلكه شايسته است كه در طلب با ارزشترين نعمتها كه بهشت 
  .باشد از آنها استفاده كنيم

A@ پـس او داراي  . و اين يكي از صفات خدا اسـت . در اصل يعني چهره
و  دانـد  مينرا فقط خودش و معني كامل و كيفيت آ. ست اليق به خوداي ا چهره
يكي اينكه باعث تعطيل و : كنيم يو ما اين صفت را با اين دو شرط ثابت م. بس

تخليه كلمه از معني واقعي نباشيم و دوم اينكه او را در هيچ يك از صـفات بـا   
 Q R       ST  U    V } :چنانكه خود، فرموده است. مخلوق تشابه نكنيم

W X z  ]يز همانند او نيست و او شنوا و بيناستهيچ چ«. ]11: شوري«.  
كـه از لـوازم توحيـد بـه شـمار       باشـد  مياين بحث بيانگر تعظيم صفات اهللا 

انـد، پـس بايـد     از آنجا كه اسماء و صفات اهللا بسيار بلند و بـا عظمـت  . آيد مي
 .نه چيزي ديگر را. بوسيلة آنها بهشت را طلبيد
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  )اگر(» لو«بحث كلمة : )57(باب 
: آل عمران[. n o p       q r s   t u v w z } :تارشاد باريتعالي اس

، در اين جا كشته داشتيم اي اختيار در اين مسأله مي ما ذرهاگر : گويند مى« .]154
  .»!شديم نمى

آل [. r s t       u v w x y z } :فرمايـد  مـي و در جائي ديگر 
  ]168:عمران

از حمايت آنها دست در حالى كه -آنها هستند كه به برادران خود ) منافقان(«
  IQHN»شدند كردند، كشته نمى اگر آنها از ما پيروى مى«: گفتند -كشيده بودند

אA :فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا و از ابوهريره 
אWא،

،אא،WאFE
א@FKEK  

و از خدا كمك بگير و ناتوان . به آنچه كه برايت منفعت دارد، حريص باش«

_____________________________  
كه بسياري از مردم در تقـدير   اين بحث را مصنف بخاطر آن مطرح كرد )1(

يم چنين كرد ميكه اگر فالن كار را ن كنند ميو خيال . شوند ميالهي دچار ترديد 
در حالي كـه همـة كارهـا و نتـايج آنهـا، در اثـر تقـدير الهـي و طبـق          . شد مين

بـراي  ) اگـر (» لـو «بنابراين اسـتفاده از كلمـة   . گيرند ميصالحديد وي، صورت 
  .رود ميو از خصلتهاي نفاق به شمار . باشد ميجايز ن اموري كه گذشته است،

. از آن استفاده كرد توان مياما براي اموري كه قرار است در آينده انجام بشود 
بشرطيكه براي امر خير و به اميد كمك اهللا، بكار گرفته شود نه در امـور شـر و   

 .بدون چشم اميد به كمك اهللا



 

٢٤٥

 

א 245 

... و  شـد  مـي ن م، چناكرد مياگر چنين : و اگر دچار مصيبتي شدي، مگو. مباش
زيرا كلمـة  . دهد ميتقدير الهي چنين بود و او هر چه بخواهد، انجام : بلكه بگو

  IQHN»كند ميدروازة امور شيطان را باز ) اگر(» لو«

  
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ تفسير دو آية آل عمران1
  .پس از مصيبت) اگر(» لو«ـ نهي از گفتن كلمة 2
را باز ) مثل عداوت و دشمني(اينكه، دروازة امور شيطانيـ بيان علت نهي، 3
  .كند مي

  .ـ راهنمائي به گفتن سخنان نيك4
آميز بايد حريص بود و از خـدا كمـك بايـد     ـ امر به اينكه به اعمال منفعت5

  .گرفت
  .ـ نهي از تنبلي و ناتواني6
  

_____________________________  
آميز و طلب كمك از  ام كارهاي منفعتبه انج نيز در حديث ابوهريره  )1(

و در پايان از كـار بـرد كلمـة    . اهللا، امر شده و از عاجزي و تنبلي منع شده است
زيرا اين كلمه، قلب را ضعيف و انسان را عـاجز  . بوقت مصيبت، نهي شده» لو«
 .نمايد يم
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  .نهي از فحش دادن و ناسزا گفتن: )58(باب 
אאA: فرمود ص است كه رسول اهللاروايت  از ابي بن كعب 

אאא،א
،א

@FKאEK  
 :ايـن دعـا را بخوانيـد   . باد را فحش ندهيد، اگر چيز ناگواري از آن ديديـد «

AאKKK@  ما خير اين باد و خير آنچه در آن هست و خير مأموريتي را ! بار الها
شـر  و از شـرّ ايـن بـاد و از شـر آنچـه در آن هسـت و از        خواهيم ميكه دارد 

  IQHN»بريم ميمأموريتي كه دارد، به تو پناه 
  

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ـ نهي از فحش دادن باد1
  .ـ روي آوردن به دعا و سخنان نيك، هنگام مشاهدة چيز ناگوار2
  .ـ اينكه باد مأموريت دارد3
  .ـ باد گاهي مأموريت به كار خير و گاهي به كار شر دارد4

_____________________________  
گويي بــه بــاد، همچــون ناســزاگوئي بــه زمانــه اســت و در واقــع ناســزا )1(
 به كسيكه باد در اختيار و تصرف او است كه آنهم كسـي جـز اهللا   گردد ميبر
پس نهي، در اينجا تحريمي است و هر گونه فحش و ناسـزاگوئي بـه   . باشد مين

باد خيلي تند يا ويرانگر بود، فحـش بـه   : البته اگر گفته شود. باشد ميباد، حرام 
ها موصوف بـوده  بلكه اينها اوصاف و حقايقي است كه باد به آن آيد ميحساب ن

گيـريم كـه بـاد     ي، به ما، آموخت نتيجه مـ ص و از دعائي كه رسول اهللا. است
 .فرستد يكامالً در تصرف خدا و به اختيار اوست و به هر سو كه بخواهد آنرا م
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 Q R } :فرمايـد  ميكه  رد اين سخن اهللادر مو: )59(باب 
S  T U WV X Y Z [ \ ] _̂  ̀ a  b c       ed f g h i j 

k ml  n o p       q r s   t u v xw y z {             | } ~ _ ̀     a 
b c ed  f g h i j k l m on  p q r s 
t z  ]154: آل عمران[.  
دربـاره خـدا    -وران جاهليـت همچون گمانهـاى د -آنها گمانهاى نادرستى «

همه كارها : بگو» !شود؟ آيا چيزى از پيروزى نصيب ما مى«: گفتند و مى ؛داشتند
دارنـد كـه    آنها در دل خود، چيزى را پنهان مى» !به دست خداست) و پيروزيها(

داشتيم، در اين جا كشـته   اختيارياگر ما «: گويند مى ؛سازند براى تو آشكار نمى
شدن بر آنها  هاى خود بوديد، آنهايى كه كشته اگر هم در خانه« :بگو» !شديم نمى

و آنهـا را بـه   (آمدنـد   هاى خود، بيرون مى مقرر شده بود، قطعا به سوى آرامگاه
هايتان پنهـان   و اينها براى اين است كه خداوند، آنچه در سينه). رساندند قتل مى

و  ؛اسـت، خـالص گردانـد    )از ايمان(و آنچه را در دلهاى شما  ؛داريد، بيازمايد
  .)1(»هاست، با خبر است خداوند از آنچه در درون سينه

_____________________________  
از لوازم كمال پروردگار در ربوبيت و اسماء و صفات، اينست كـه هـيچ    )1(

عبارت است از تنظـيم اشـياء و    و حكمت. دهد ميكاري بدون حكمت، انجام ن
از اينرو بر بندگان واجب است كه گمانهـاي  . احوال بر حسب نتايج بسيار عالي

و بدانند كه هر كار، مطابق حكمت . خود را نسبت به پروردگارشان نيك بدارند
و به هيچ وجه نسبت به خـدا، گمـان   . گيرد ميو عدل و رحمت كاملي صورت 

ين گمـاني نسـبت بـه خـدا، نقـص در كمـال آن ذات       زيرا چن. بد نداشته باشند
= 



 

 

٢٤٨

†îyìnÛa@lbn×@Š‘@†íŠ½a@òíbË@@ 248

 .l     m n po q r s z } :فرمايـد  ميو در جائي ديگر ارشاد 
مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمـان  « .]6: فتحال[

انتظـار  كه براى مؤمنان (حوادث ناگوارى ) آرى( ؛برند مجازات كند بد مى
  .»شود تنها بر خودشان نازل مى) كشند مى

سـوء ظنـي كـه در اينجـا بـه آن اشـاره       : گويد ميابن قيم در تفسير آية اول 
، كه خدا، پيامبرش را يـاري  كردند ميآنها گمان . گرديد، متعلق به منافقين است

هم حكمـت  . ، از هم خواهد پاشيدص و بزودي دعوت رسول اهللا. رساند ينم
و هم تقدير را و هم اينـرا كـه خـدا، بـه پيـامبرش يـاري        كردند ميانكار اهللا را 

و اين پنـدار در مـورد   . خواهد داد و دينش را بر ساير اديان پيروز خواهد نمود
زيرا گمان به اينكه خدا، باطل . هاي او، سازگاري ندارد اهللا و با حكمت و وعده

كلي بخشكاند يا اينكه منكـر  هاي حق را ب كه ريشهگرداند  مياي غالب  را بگونه
حكمت و قضا و قدر الهي بشود معتقد باشند كه در تغيير و تحول و جريانـات  

فقط اراده و مشيئت خدا بدون حكمت و مدنظر داشـتن مصـالح، وجـود     عالم، 
  .همان گماني است كه كافران نسبت به اهللا، داشتند دارد،

{ I J K ML  N O P       Q R S z ]ن گمــان كــافران   ايــ « ].27: ص
امروز بيشتر مردم، در مسايل و حوادثي  .»)دوزخ(واى بر كافران از آتش  ؛است

و از ايـن بيمـاري در امـان    كنند  ميافتد، در مورد اهللا سوء ظن پيدا  يكه اتفاق م
بشناسـد و بدانـد كـه     نخواهد بود مگر كسيكه و اقعاً اهللا را با اسما و صـفاتش 

  . گيرند ميوي سرچشمه كارهايش از حكمت و مصلحت ق

     =
_____________________________ 

و . باشـد  مـي كه يقيناً خداوند از چنين نواقصي مبـرّا  . شود ميكبريائي محسوب 
 .چنين گماني نسبت به اهللا، منافي با توحيد و با كمال توحيد است
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و اگر شما، اوضاع اعتقادي مردم را بررسي كنيـد در خواهيـد يافـت كـه از     
كه بايـد چنـين و چنـان    كنند  ميتقدير، شكوه و گاليه دارند و خود را سرزنش 

  ...و . گويند ميو از بود و نبود، . يمكرد مي

؟ آيا از و اكنون بدرون خود، نظري بينداز و ببين اوضاع خودت چطور است
  :اين نوع بيماريها سالم هستي؟ شاعر چه خوش سروده است

  اي  نجات يابي، از بالي بزرگي نجات يافته )گماني نسبت به اهللابد(اگر از آن
  IQHNبينم يو اگرنه، من تو را نجات يافته، نم

  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  .ـ تفسير آية سورة فتح2  .ـ تفسير آية سورة آل عمران1
  .ـ خبر دادن به اينكه سوء ظن انواع مختلفي دارد كه قابل شمارش نيست 3
مگر كسيكه واقعاً خدا را با اسما  كند ميـ از سوء ظن به خدا، نجات پيدا ن4

_____________________________  
كـه كارهـاي خـدا، از روي     شـد  مـي در اذهان مشركين، چنين وسوسـه   )1(

 [ \ ] Y Z } :نـد گفت مـي بخـاطر همـين    گيرد ميحساب و حقانيت انجام ن
_̂z  و اين سخنشان نوعي اعتراض بر خدا و انكار حكمت و تقدير وي بود.  

، اما چـون در مـورد خـدا و    كنند ميبسياري از مردم، خود را مسلمان قلمداد 
اسما و صفاتش، علم و آگاهي كافي ندارند و در مورد صبر و پاداش بزرگ آن، 

  .شوند مي، به همان بد گمانيهاي جاهلي نسبت به خدا، دچار دانند ميچيزي ن
كه انسان مسلمان، اسما و صفات اهللا را آموزش ببيند و قلبش را  طلبد ميپس 

نسبت به خدا پاك بگرداند و بر او اعتماد داشته باشد كه خداوند حـق اسـت و   
اين حسـن ظـن واعتقـاد را بوقـت     . كارهايش از روي حساب و حقيقت است

 .هاي بزرگ نيز، محفوظ داشته باشد يبتمص
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  .و صفاتش بشناسد
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  حكم انكار تقدير الهي: )60(باب 
سوگند به كسيكه جان من در دسـت اوسـت كـه اگـر     : گويد مي م ابن عمر
ندازه كوه احد، طال داشته باشد و همه را در راه خدا، انفاق بكند، تا به يكي به ا

 ،ص زيرا رسول اهللا. مسألة قدر، ايمان نياورده باشد، از او پذيرفته نخواهد شد
אאאA: فرمود

@FKE  
ايمان، عبارت است از اينكه به خدا و فرشتگان و كتابها و پيـامبرانش و بـه   «

  .)1(»روز واپسين و به خير و شر تقدير، ايمان داشته باشي
طعـم  : اي پسـر : روايت است كه به فرزندش گفت و از عباده بن صامت 

 ايمان را نخواهي چشيد تا اينكه يقين داشته باشي به اينكه مصيبتي كه دچار آن
شوي، غير ممكن بود كه از تو بگذرد و آنچه كه از آن نجات يـافتي، مقـدر    يم

A: شنيدم كه فرمود  ،ص و من از رسول اهللا. نبود كه به تو برسد
،אאWא،W؟אWא

א@K  
_____________________________  

قدر، عبارت است از علم و آگاهي فراگير خدا، نسـبت بـه مخلوقـات و     )1(
نوشته شدن آنها در لـوح محفـوظ و خواسـت و ارادة عمـومي اهللا در پيـدايش      

  .اشياء و ساخت شكل و هيئت متناسب با هر يك از آنها
 `  _ } :فرمايـد  مـي نانكـه  چ باشـند  ميافعال بندگان نيز از مخلوقات خدا 

a b z] .خداوند آفريدگار همه چيز است«]. 62: الزمر«.  
 z © ̈ § ¦ ¥ } :بــه صــراحت فرمــوده اســت ديگــرو در جــائي 

 .»سازيد با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى« ].96: الصافات[
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Dتقـدير همـه چيـز را تـا     : آنگاه فرمود. اولين چيزي كه خدا، آفريد، قلم بود
  .قيامت، بنويس

אA :شنيدم كه فرمود ص همچنين از رسول اهللا! فرزندم
@Kيعني هر كس بر غير اين عقيده بميرد، از من نيستIQHN  

وقتـي خـدا، قلـم را    : ، فرمـود ص و در روايت احمد، آمده كـه رسـول اهللا  
. ، نوشته شـد گرفت ميآنگاه هر آنچه بايد تا قيامت انجام . بنويس: فرمود  آفريد،

A: ، فرمـود ص و در روايت ابن وهب آمده كه رسول اهللا
אא@Kي هر كس به خير و شر تقدير، ايمان نداشـته  يعن

  IRHNسوزاند يباشد، خدا او را در آتش دوزخ م
يقين كن كه آنچـه  « :و در روايت عباده بن صامت آمده كه به فرزندش گفت

_____________________________  
وقتي اسـت   و اينشود  ميانكار نمودن تقدير الهي، گاهي كفر، محسوب  )1(

و . كه شخص، علم فراگير اهللا و يا نوشتن مقادير را در لوح محفوظ انكـار كنـد  
گاهي بدعت است و منافي با توحيد، و ايـن وقتـي اسـت كـه اراده و مشـيئت      

  .عمومي اهللا را انكار نمايد
مفهوم سخن ابن عمر اين است كه پذيرش اعمال صالح، منوط است به اينكه 

بخاطر اينكه عمل نيك فقط از مسلمان . يمان داشته باشدشخص به تقدير الهي ا
پـس عمـل او   . وكسيكه تقدير را انكار بكنـد، مسـلمان نيسـت   شود  ميپذيرفته 
 .حتي اگر به اندازه كوه احد، طال انفاق نمايدشود  ميپذيرفته ن

  . شوند مينسبت به بندگان تبديل به خير و شر » خير و شر« )2(
زيرا افعـال  . ، در آنها شري وجود نداردباشند مييدة اهللا اما نسبت به اينكه آفر

 .اش، خير است و همه گيرد ميخدا از حكمت و مصلحت واالي وي سرچشمه 
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و آنچـه از تـو گذشـت و از آن نجـات      كـرد  ميبه تو اصابت كرد، بايد اصابت 
  .»كرد مييافتي، نبايد به تو اصابت 

و سنن از ابن ديلمي روايت شده كه ايشان نزد، ابـي بـن كعـب،     و در مسند

در دل من، اندكي شبهه در مورد، تقدير پديد آمده است، در ايـن  : رفت و گفت
اگر به اندازة كوه : ابي بن كعب گفت. مورد چيزي بگو تا قلبم شفا حاصل بكند

ايمـان داشـته    تا اينكـه بـه تقـدير،    پذيرد نمياحد، طال انفاق نمايي، خدا از تو 
گـذرد   يگذشت و آنچه از تو م يو آنچه به تو اصابت كرده، نبايد از تو م. باشي

و اگر بـر غيـر از ايـن عقيـده بميـري، از دوزخيـان       . كرد مينبايد به تو اصابت 
سپس نزد عبد اهللا بـن مسـعود و حذيفـه بـن     : گويد ميابن ديلمي . خواهي بود

، همـان چيـزي را بـرايم    ص از رسـول اهللا يمان و زيد بن ثابت رفتم، آنها نيز 
حـاكم در صـحيح   . (حـديث صـحيح اسـت   . گفتند كه ابي بن كعب گفته بـود 

  IQHN)خود
  

_____________________________  
. زيرا كه تقدير اشياء بر اساس علم خدا، نوشته شده و تعيين گشته است )1(

شـته  ست كه ايمان داا البته نبايد فراموش كرد كه از مقتضاي ايمان به تقدير اين
ست و تكاليف شـرعي  ا  كردهباشي به اينكه خدا، تو را مختار آفريده و مجبور ن

  .نيز وظيفة انسان آزاد و مختار است
Aאא@K  معني اين جمله، طبق قول راجح علما، يعني وقتي كه

ـ » حين«در اينجا بمعني » اول«پس كلمة . خدا قلم را آفريد ه و وقـت  يعني زمان
نه اينكه اولين مخلوق خدا، قلم است زيرا اولـين مخلـوق، عـرش الهـي     . است
 .باشد مي
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ بيان فرضيت ايمان به تقدير الهي1
  .ـ بيان كيفيت ايمان به آن2
  .ـ نابودي اعمال كسيكه به آن ايمان، داشته باشد3
  .چشد كسيكه به تقدير، ايمان ندارد يان را نمـ طعم ايم4
  .ـ اولين مخلوق خدا5
  .ـ قلم تمامي جرياناتي را كه تا قيامت قرار بود اتفاق بيفتد نوشت6
  .از كسيكه به تقدير ايمان ندارد ص ـ اعالم بيزاري رسول اهللا7
  .كردند ميـ گذشتگان نيك براي ازالة شبهه نزد علما مراجعه 8
، بگونة كـافي  ص بهة آنها را در روشني فرمايشات رسول اهللاـ علما نيز ش9

  .دادند ميو شافي، پاسخ 
  
  
  



 

٢٥٥

 

א 255 

  .)1(آنچه در مورد مجسمه سازان آمده است: )61(باب 
WאA :فرمـود  ص روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره 

،אא@K

zxK »اهللا ،خواهـد  مـي چه كسي ظالمتر است از كسي كه : فرمايد مي ،
اي و يـا يـك    اي يا دانه پس ذره) دتوان مياگر كسي . (مانند من مخلوق، بيافريند

  .»دانه جو بيافريند
אאA :فرمود ص ول اهللاو از عايشه روايت است كه رس«

אאא@K  
عذاب روز قيامت از آن كساني اسـت كـه در آفـرينش     و شديدترين بدترين

  IRHN»كنند ميبا خدا، مماثلت 
_____________________________  

)1( A@  و . سـازد  مـي كه با دست شكل و صورتهائي  گويند ميبه كسي
تنديسگر، كه با دست بـه نـوعي تشـابه بـا خـالق      : اين كار، دو نوع اشكال دارد

  .پردازد يزند و مانند او به آفرينش م يم
اي بـراي شـرك ورزيـدن بـه خـدا       ها وسـيله  ها و مجسمهم اينكه، تصويردو
هـا   چنانكه بسياري از مشركين عهد سابق بوسيلة تصويرها و مجسـمه . باشند مي

ورزيدند و بخاطر حساسيتي كه در دين مبين اسالم نسـبت بـه شـرك     يشرك م
نخواهد  وجود دارد، طبعاً با تصوير و مجسمه، بعنوان ابزارهاي شرك، سازگاري

 .داشت
ترين عذاب قيامت به كسي  اما مفهوم حديث، عايشه چنين بود كه سخت )2(

و چنين گمـاني كفـر   . داند ياختصاص دارد كه خود را همچون خدا، آفريننده م
  : البته در صورتي كه داراي يكي از اين دو حالت باشد. اكبر است

= 
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آمده است كه ظـالمترين فـرد، كسـي اسـت كـه در       در حديث ابوهريره 
و اين، ظن و گماني بيش نيست زيـرا در واقـع   . كند مي با خدا مماثلت  آفرينش،

: فرمايـد  مـي كسي توانايي برابري با اهللا را ندارد بخاطر همين است كه خداونـد  
 .اي و دانه و جوي بيافرينيد پس ذره: گوييد ياگر راست م

A :فرمـود  ص و از ابن عباس روايت است كـه رسـول اهللا  
א،@FK
EK »  ر در آتش است، هر تصويري كه ساخته است، بصـورتجاي هر مصو

  .»دهند ميو او را در دوزخ بوسيلة آن، عذاب  آيد مياي در  موجود زنده
א؛A: همچنين از ابن عباس، مرفوعـاً روايـت اسـت   
אא@FKEK  

كـه در  كنند  ميهر كس در دنيا تصويري ساخته است، در آنجا او را موظف 
  IQHNآن، روح بدمد و او قادر به چنين كاري نخواهد بود

آيا تـو را بـراي   : به من گفت علي : گويد مياست كه از ابو الهياج روايت 

     =
_____________________________ 

  .د گرفتـ بتي بسازد با علم به اينكه مورد پرستش قرار خواه1
از آنچـه خـدا   : اي بسازد و خيال بكند يـ و اينكه تصوير و مجسمه يا نقاش2

  .آفريده، بهتر است
ــر همــين حمــل   ــدا كــردهحــديث فــوق را علمــا ب البتــه تصويرســازي و . ن

و كساني كه با ايـن چيزهـا سـر و كـار      باشند ميتراشي از گناهان كبيره  مجسمه
 .ندا هعده داده شددارند، نفرين شده و به عذاب دردناك و

كه تصويرهاي حيوانات و انسانها ممنوع  آيد مياز حديث ابن عباس، بر  )1(
 .باشند مي
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مرا براي انجام آن فرستاده بود، نفرستم؟ رسـول   ص انجام كاري كه رسول اهللا
  @FKEKאA :، فرمودص اهللا

گـذار مگـر   هيچ تصويري را نگذار مگر آنرا نابود كن و هيچ قبر مرتفعـي ن «
  .)1(»آنرا با خاك مساوي كن

  
  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  .ـ مجازات سنگين براي تصوير برداران و مجسمه سازان1
ـ ، ـ بيان علت آن كه2 ادبـي نسـبت بـه خـدا،      يعبارت است از جسارت و ب

  :چنانكه فرمود
، ماننـد مـن دسـت بـه     خواهـد  مـي تر از آن كسي است كـه   چه كسي ظالم«
  .»ش بزندآفرين
اي  حتـي ذره و دانـه  . انـد  ـ تذكر به اين مطلب كه او، توانا و بندگان ناتوان3

  .ند بيافرينندتوان مين
  .ـ تصريح اين مطلب كه سخترين عذاب، قيامت متعلق به آنان است4
در مقابل هـر تصـويري كـه سـاخته اسـت، موجـودي در دوزخ آفريـده         ـ 5
  .شود ميده كه بوسيلة آن موجود، شكنجه داشود  مي

  .كه در آن، روح بدمدشود  ميـ موظف 6

_____________________________  
كـه علـت اصـلي حرمـت تصـوير و       آيـد  مـي از مفهوم حديث علي، بر  )1(

سازي همان وسيلة شرك بودن آنست، چنانكه حكم آن با حكم قبرهاي  مجسمه
 .، يكسان استباشند مي مشرف كه وسيلة بارز شرك و گاهي محل شرك
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  .اي ديديم، آنرا نابود كنيم ـ به ما امر شده كه هر جا تصوير و مجسمه7
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  زياد سوگند خوردن: )62(باب 
  .]89: مائده[. Í  Î z } :ارشاد باريتعالي است

  .»!)و نشكنيد(و سوگندهاى خود را حفظ كنيد «
אA: فرمـود  ص رسـول اهللا روايت است كـه   از ابوهريره  و

@FKEK  
  .برد يرساند و بركت كاسبي را از بين م يسوگند، جنس را به فروش م

אA،: فرمود ص و از سلمان روايت است كه رسول اهللا
אWאאא

@FKאEK 
خداوند، با سه نفر، سخن نخواهد گفت، و آنهـا را پـاكيزه نخواهـد كـرد و     «

  :براي آنان، عذاب دردناك است
و مردي كه نام اهللا را وسيلة امرار معـاش  ـ 3ـ نادار متكبر 2ـ پيرمرد زناكار 1

خـرد مگـر بـا سـوگند و چيـزي       يخود، ساخته اسـت طـوري كـه چيـزي نمـ     
  .)1(»فروشد مگر با سوگند ينم

_____________________________  
زيرا كسيكه توحيد در قلبش . سوگند زياد با روح توحيد سازگاري ندارد )1(

ريشه دوانيده باشد، اسـم اهللا را بخـاطر هـر چيـز كوچـك و بـزرگ بـر زبـان         
خورد گرچه يمين لغو  يهرگز سوگند به دروغ نم. خورد يو سوگند نم آورد مين

، قابل مؤاخـذه نيسـت، امـا    آيد مير زبان يعني سوگند كه بدون قصد و اختيار ب
  .نمايد يانسان مؤمن و موحد حتي از همين نوع سوگندها نيز پرهيز م

سوگند خوردن ممكن است، كـاالي  : فرمود ص در حديثي ديگر، رسول اهللا
= 
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A: فرمـود  ص و از عمران بن حصين روايت است كه رسـول اهللا 
א،א،א،KKK@K 

אW؟


א@FKEK 
אאWAאصWא

،،אא
@FKEK@ @

ينـد و  آ يبهترين مردم، مردمان قرن من و كساني هستند كه بعـد از آنهـا مـ   «
نمي دانم كه اينرا : يدگو مييند، راوي آ يهمچنين كساني هستند كه بعد از آنها م

كـه گـواهي    آيـد  مـي دوبار تكرار كرد يا سه بار، و افزود كه بعد از شـما ملتـي   
يا در حالي كـه گـواه مـاجرا    . (گيرد ميدر حالي كه كسي آنان را گواه ندهند  مي

و بـه آن وفـا    نماينـد  ميو اهل امانت نيستند و نذر كنند  ميو خيانت ) اند نبوده
يعني هم و غمي جز شكم پرسـتي و  (شود  مين چاقي غالب و در آنا. كنند مين

  .)1(»)شوند ميبدنسازي ندارند كه در نتيجه چاق و فربه 
  

     =
_____________________________ 

 .گردد ميشما را بفروش برساند ولي سرانجام باعث نابودي آن 
بهتـرين  «: فرمـود  صاهللاروايت اسـت كـه رسـول     و از ابن مسعود  )1(

بـرم و مردمـان بعـد از آن و     يمردم، مردمان قرني هستند كه من در آن بسـر مـ  
اش بـر سـوگندش و    يكـه گـواه   آيد ميسپس ملتي . مردمان بعد از آنها هستند

وقتي كوچك بـوديم  : گويد ميابراهيم . گيرد مياش، سبقت  يسوگندش بر گواه
 .»كردند ميبه عهد، تنبيه  ما را بخاطر گواهي دروغ و وفا نكردن
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

  
  .ـ توصيه جهت حفاظت از سوگندها1
  .برد يولي بركت آنرا، مشود  ميـ بيان اينكه سوگند، باعث فروش جنس 2
كسيكه در خريد و فـروش از سـوگند، اسـتفاده     ـ مجازات شديد در مورد3
  .كند مي

گنـاه  )اسـباب (ـ تذكر اين مطلب كه جرم گنـاه كسـاني كـه در آنهـا داعيـة     4
  .بيشتر استباشد  ميضعيفتر 

خورند در حالي كه از آنها خواسته نشده كه  يـ مذمت كساني كه سوگند م5
  .سوگند بخورند

و بيـان حـوادث بعـد از    . لاز مردمان سه قـرن او  ص ـ ستايش رسول اهللا6
  .آنها

  .اند در حالي كه گواه نبودهدهند  ميـ مذمت كساني كه گواهي 7
ـ گذشـتگان نيـك، فرزندانشـان را بخـاطر گـواهي و وفـا بـه عهـد تنبيـه          8
  .كردند مي
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  .عهد و پيمان اهللا و پيغمبرش: )63(باب 
ــت  ــالي اسـ ــاد باريتعـ  a b c d  e ` _ ~ { } :ارشـ

f g h i j kl m     n o  p q r z  ]91: نحل[.  
و سوگندها را بعـد از  ! و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد«

خـود  ) سـوگند (محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بـر  
  .)1(»دهيد، آگاه است ايد، به يقين خداوند از آنچه انجام مى قرار داده

كسي را اميـر لشـكر،    ص هر گاه رسول اهللا روايت است كه و از بريده 
، او را به رعايت تقواي الهي در مورد خود و مسلماناني كـه بـا او   كرد ميتعيين 

KKK@KאאאאA: فرمـود  مـي و . نمود همراه بودند، توصيه مي
FEK  

 .ند، بجنگيدا هو با كساني كه كفر ورزيد. به نام خدا، در راه خدا، جهاد كنيد«
. كودكـان را مكشـيد  . عهد شكني مكنيد، مثله نكنيد. جهاد كنيد و خيانت مكنيد

هر گاه با مشركين و دشمنانت روبرو شدي آنها را به پذيرش يكي از اين موارد 
نخسـت بـه اسـالم     بپـذير، آنهـا را   فرا خوان و هر كدام را قبول كردند، از آنان

آنگـاه از آنـان بخـواه كـه بـه شـهر       . ل كـن دعوت كن، اگر پذيرفتند تو نيز قبو
_____________________________  

)1 ({ } ~ _ ` az  اينجـا مـراد    در: انـد  گفته» عهد«در تفسير
و مراد از معاهده، عقد معامالتي است كه بين مردم رد و بـدل  . باشد ميسوگند 

يعني وفا كردن به چيزي كه در اثر عقود و سـوگندها، مشـخص شـده    . شود مي
زيرا معني سوگند خوردن بـه اهللا،  . تا عظمت نام اهللا محفوظ بماند. واجب است

و عمل نكردن . يعني آن شخص، وفا بموجب آنرا، با نام خدا تأكيد نموده است
 .بمقتضاي آن، يعني عدم تعظيم نام اهللا و هتك حرمت آن
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و بگـو اگـر چنـين كرديـد، از تمـامي حقـوقي كـه        . مسلمانان، هجرت بكننـد 
يا بر عهدة آنهاست، شما نيـز از آنهـا برخـوردار     مهاجرين از آن برخوردارند و

و اگر هجرت را نپذيرفتند، مانند مسلمانان بدوي با آنهـا برخـورد   . خواهيد بود

يبند احكام اسالم، بشـوند، امـا از غنـايم، سـهمي بـه آنهـا داده       يعني پا. شود مي
  .»مگر اينكه در جهاد شركت بكنند. شود مين

اگر قبول كردند، تو نيز . بخواه) ماليات(اگر اسالم را نپذيرفتند، از آنان جزيه 
اما اگر قبول نكردند، پس به كمك خـدا، بـا   . قبول كن و دست از جنگ باز دار

  .آنان نبرد كن
اي رامحاصره كردي، سپس آنان خواستند كه به عهد و پيمان خدا  و اگر قلعه

بلكه بر اساس عهد و پيمان خودت با . و پيامبرش با تو صلح بكنند، چنين مكن
زيرا اگر شما عهد و پيمـان خـود را بشـكنيد، مجـازاتش     . آنان، وارد گفتگو شو

همچنـين اگـر،   . يدكمتر است از اينكه عهد و پيمان خـدا و رسـولش را بشـكن   
اي را در محاصرة خويش در آوردي، آنگاه از تو خواستند كه حكم  ساكنان قلعه

. چنين مكن بلكه حكم خودت را پيشـنهاد كـن   خدا را در مورد آنان اجرا كني،
  IQHNزيرا از كجا معلوم كه شما واقعاً مطابق با دستور خدا با آنان رفتار كني

_____________________________  
به اميـران لشـكر، سـفارش     ص آمده كه رسول اهللا در حديث بريده  )1(
مصالحه نكنند بلكه بر اساس  تا بر اساس عهد خدا و رسولش با دشمن كرد مي

و اين درس بزرگ و مهمي اسـت بـراي   . عهد و ذمة خود با آنان مصالحه كنند
و بـه ايـن    باشند ميپيروان توحيد و خصوصاً كساني كه معروف به اهل توحيد 

، تا مبادا از زبانشان سخني بر آيد كه بيانگر عـدم  دهند ميعلم با ارزش، اهميت 
و بايد در عهد و پيمان و عقـود  . ميتي نسبت به آن باشداه يفراگيري توحيد و ب

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  
  .ـ فرق ميان عهد و پيمان خدا و پيامبرش با عهد و پيمان مسلمانان1
  .كه ضررش از مسألة ديگر، كمتر استاي  مسألهـ راهنمائي به 2
  .به نام خدا و در راه خدا جهاد كنيد: كه فرمود ص ـ اين دستور رسول اهللا3
بـا كسـاني كـه بـه خـدا كفـر       : كـه فرمـود   ص ـ اين فرمايش، رسول اهللا4
  .اند، بجنگيد يدهورز
  .به كمك اهللا با آنان بجنگ: كه فرمود ص ـ اين ارشاد رسول اهللا5
  .ـ فرق ميان حكم خدا و حكم علما6
 دانـد  مـي كـه ن  كند ميـ اينكه صحابي پيامبر، بوقت ضرورت حكمي صادر 7

  .با حكم خدا، موافق است يا خير

     =
_____________________________ 

مبادا حرمت سوگند . طوري رفتار كرد كه نسبت به اهللا، فوق العاده تعظيم بشود
. از بين برودشود  ميو همچنين حرمت عهد و پيماني كه بر اساس نام اهللا بسته 

 .شود مياي به پيكر توحيد، محسوب  كه اين كار ضربه
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  سوگند خوردن به جاي اهللا: )64(باب 
AW: فرمود ص روايت است كه رسول اهللا  از جندب بن عبد اهللا
אאKא Wאא

؟@FKE  
بخدا سوگند كه خداونـد، فالنـي را نخواهـد    : مردي سوگند خورد و گفت«

كه فالنـي را  دهد  مياين چه كسي است كه مرا سوگند : ، فرمودخداوند. بخشيد
  .»نبخشم؟ من او را بخشيدم و عمل تو را نابود گردانيدم

. آمده كه گويندة اين سـخن، شخصـي عابـد بـود     و در حديث ابوهريره 
آن شخص با گفتن يك سخن، دنيا و آخرتش را بـر بـاد   : گويد مي ابوهريره 

  IQHNكرد

_____________________________  
و  آيـد  مـي دن بجاي خدا، گاهي در اثر تكبر و غـرور پـيش   سوگند خور )1(

بر خدا حقي دارد، و خداوند مجبور است مطابق سـوگند  كند  ميشخص گمان 
نـوعي  . باشد ميچنين تفكري كامالً خطا و مخالف با توحيد ... او فيصله بكند و

ديگر از اين گونه سوگندها آنست كه حديث پيامبر به آن اشـاره دارد، چنانكـه   
اند كه اگر بر خدا سـوگند يـاد كننـد،     برخي از بندگان خدا چنان«: فرموده است

خـدايا  : مانند اينكه بگويـد (شود  ميكند و واقع  خداوند قسم آنان را اجابت مي
خورم كه فالن امر واقع شود، خداوند قسم او را اجابت كرده  من به تو قسم مي

  .»)و آن امر مواقع شود
ه انسان، عاجزانه و نيازمندانه و بـا حسـن ظـن بـر     و اين در صورتي است ك

  .خدا، سوگند بخورد
 كـرد  مـي مردي عابد كه گمان : در حديثي كه در متن، بيان گرديد، آمده است

= 
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  :اين باب بيان شدخالصه آنچه در 
  
  .ـ هشدار از سوگند دادن خدا يا سوگند خوردن بجاي خدا1
  .ـ عذاب خدا حتي از بند كفشمان به ما نزديكتر است2
  .بهشت همچنان ـ3
انسان، عمل نيـك انجـام   : ـ اين حديث، مؤيد حديثي است كه در آن آمده4
و بـه  شـود   يمـ ، آنگاه گناهي مرتكب شود ميتا اينكه به بهشت نزديك دهد  مي

  . افتد دوزخ مي
ـ گاهي انسان به خاطر عملي كه قلباً براي انجام آن اصـال تمـايلي نـدارد،    5

  .شود ميبخشيده 
  

     =
_____________________________ 

پس از چندين سال عبادت بجائي رسيده كه بايد در مورد بندگان خدا قضاوت 
: اسقي، گفتهر چه بگويد، خدا مي پذيرد، در مورد مرد ف كرد ميبكند و گمان 

خداوند، از اين سخن كه مخالف با منش بندگي . بخشد بخدا، كه خدا او را نمي
و توحيد بود، ناراضي شد و آن مرد فاسق را بخشيد و اعمال نيك مرد عابـد را  

كه اين بيانگر خطر بسيار بزرگ مخالفت با توحيد و با شعائر اهللا . نابود گردانيد
 .باشد مي
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  .نبايد اهللا را شفيع مخلوق قرار داد: )65(باب 
آمـد   ص روايت است كه مردي بدوي، نزد رسول اهللا از جبير بن مطعم 

غر شده اند، فرزندان گرسـنه  ، جسمها ضعيف و الص اي رسول خدا: و گفت

مـا خـدا را   . از پروردگارت، براي ما طلب باران كـن . هالك شدند چهارپايانو 
אA،@:فرمود ص رسول اهللا. مدهي ميشفيع تو و تو را شفيع خدا قرار 

א@Kآنگاه . چندين مرتبه تسبيح گفت، و حتي رنگ اصحابش نيز پريد
א>א؟A> :فرمود

@FKאאKE  
Dشأن و منزلت اهللا، فراتر از اينست! آيا مي داني اهللا كسيت؟! واي بر توC.  

  IQHNدهند ميو افزود كه، خدا را شفيع هيچ يك از بندگان، قرار ن
  
  
  
  

_____________________________  
طه بين خود و ديگران قرار داد به ايـن معنـي كـه خـدا     نبايد خدا را واس )1(

  .اين كار با توحيد سازگاري ندارد. سفارش او را نزد فالن مخلوق، بكند
A@ شويم، كه شفاعت ما را نزد تو  ييعني به خدا متوسل م

و چنـدين بـار    @אA: فرمود ص رسول اهللا. بكند تا براي ما دعا بكني
تا بزرگي و تقدس پروردگار را خاطر نشـان سـازد و هـر نـوع     . را تكرار كرداين

شـأن و  . سوء ظن و نظري را كه بيانگر، نقص شأن خدا باشد، از اذهان بزدايـد 
 !اهللا كجا و مخلوق حقير و ناتوان كجا؟! منزلت اهللا، باالتر از اين حرفهاست
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  :ن باب بيان شدخالصه آنچه در اي

  
  .مدهي ميما خدا را نزد تو شفيع قرار : ـ ممنوعيت اينكه كسي بگويد1
و آثار آن در سيماي اصحابش نيـز، در اثـر    ص ـ تغيير سيماي رسول اهللا2

  .شنيدن اين سخن
  .رد نفرمود »مدهي ميتو را شفيع خدا قرار « :ـ اين سخن را كه گفت3
  @KאAـ توضيح و تفسير 4
آمدنــد و از او  يمــ ص مســلمانان، بوقـت خشكســالي نــزد رسـول اهللا   ــ 5

  .نمودند يدرخواست دعاي طلب باران م
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بسـتن  از مرزهاي توحيد و  ص پاسداري رسول اهللا: )66(باب 
  .و ترديد هاي شك راه
من با هيأت بني عـامر بـودم   : گويد ميعبد اهللا بن شخير روايت است كه،  از

 رسـول اهللا . شما سيد ما هسـتيد : رفتيم و به ايشان گفتيم ص كه نزد رسول اهللا
شـما از  : گفتـيم . يعني سيد خدا اسـت  K@אאA: فرمود ص

همين سخن يا بعضـي از آن را  : فرمود. همة ما بزرگتر و از همه سخاوتمندتري
  IQHN)دابوداود با سند جي( .مواظب باشيد كه شيطان بر شما غلبه نكند. بگوييد

يـا  : گفتند ص روايت است كه گروهي از مردم، به رسول اهللا و از انس 
رسول . و سيد ما و فرزند سيد ما. ، بهترين ما و فرزند بهترين ماص رسول اهللا

ومواظب باشيد كه شيطان شما را فريب . اي مردم، سخنتان را بگوئيد«: ص اهللا
ندارم كه مرا فراتر از آنچـه   دوست. هستم من محمد، بندة اهللا و رسولش. ندهد

  IRHN)نسائي با سند جيد.( »هستم، ببريد
_____________________________  

پاسـدار راسـتين   با آنكه سيد فرزندان آدم اسـت، چـون    ص رسول اهللا )1(
هـائي   و يكـي از راه . هاي شرك را مسدود بكند توحيد بود، سعي داشت كه راه

روي در تجليـل از انسانهاسـت،    انجامد، همـين افـراط و زيـاده    يكه به شرك م
  .سيد، اهللا است: بنابراين فرمود
بـا الـف و الم،   » السـيد «اند كه، مخاطب قرار دادن كسي به عنوان  علما، گفته

يعني كسيكه داراي تمامي امتيـازات  دهد  ميزيرا معني استغراق را . استمكروه 
چنانكه آن دسته از مسلماناني كه در مـورد اوليـاء اهللا، دچـار شـرك     . سيد باشد

 .برند مي، كلمة سيد را در مورد بسياري از بزرگان به كار شوند مي
، گـر چـه   تو از ما افضل و اعظم هسـتي : ، گفتندص اينكه به رسول اهللا )2(

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد
  

  .ـ نهي از افراط و تجاوز از حد1
  .چه بگويد @Aـ اگر كسي را گفتند 2
  .ـ امر به مواظب بودن از فريب شيطان با آنكه جز سخن حق، نگفته بودند3
دوست ندارم كه مـرا بـيش از آنچـه    «: ه فرمودك ص ـ فرمايش رسول اهللا4

  .»هستم، باالتر ببريد
  

     =
_____________________________ 

مواظـب  «: فرمود ص ند، رسول اهللاگفت ميواقعيت داشت، ولي چون رو در رو 
بخاطر اينكه تجليل و تمجيـد رو در رو،  . »باشيد كه شيطان شما را فريب ندهد

ي الهي، اعتقاد ندارند، دچـار كبـر و غـرور و خـود      كساني را كه به حول و قوه
 .گرداند ميپسندي 
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 º ¹ ̧ } :فرمايد ميتفسير اين ارشاد باريتعالي كه : )67(باب 
» ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÄÅ Æ Ç È 

É Ê  z  ]آنها خدا را آن گونه كـه شايسـته اسـت نشـناختند، در     « .]67: زمر
 اوست و آسمانها پيچيده در دسـت حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه 

 .»پندارنـد  ى كه براى او مىخداوند منزه و بلندمقام است از شريكيهاي ؛او راست
در  خداوند:  است  آمده  از ابوهريره  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  خـود در هـم    راسـت   كند و آسمانها را بـا دسـت   مي  را قبضه  زمين  روز قيامت

  پـس  فرمـانروا   ؟ مـنم  االرض  ملـوك   ايـن   انـا الملـك  : گويد مي  ، سپسپيچد مي
  آمده  كه  است  صورتي  همان  بهاين و اعتقاد   بيانالبته ؟  زمين  كجايند فرمانروايان

  .)مترجم. (آنها  تحريف  به  بردن  كيفيت، يا دست  به  شدن قائل  است، بدون
 صلماي يهود، نزد رسـول اهللا  روايت است كه يكي از ع از ابن مسعود 

بينيم كه خـدا، آسـمانها را بـر روي     يما در تورات اين مطلب را م: آمد و گفت
يك انگشت و زمينها را روي انگشت ديگر و درختان را روي يـك انگشـت و   
آب را روي يك انگشت و خاك را روي انگشت ديگـر و سـاير مخلوقـات را    

در رسـول اهللا  . منم پادشـاه : گويد مي ، آنگاهدهد ميروي يك انگشت خود قرار 
، طوري تبسم كـرد كـه دنـدانهايش،    كرد ميحالي كه سخنان آن يهودي را تأييد 

 ¾ ½  ¼ « º ¹ ̧ }: ار گرديــد و ايــن آيــه را تــالوت كــردآشــك

¿ À Á z  FKE  
هـا و درختـان را روي يـك     و در روايت مسلم، چنين آمده اسـت كـه كـوه   

  .منم اهللا، منم پادشاه: گويد ميجنباند و  يو آنها را محكم مد ده ميانگشت قرار 
و در مسلم و بخاري چنين آمده كه آسـمانها را روي يـك انگشـت و آب و    
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خاك را روي انگشت ديگـر و بقيـة مخلوقـات را روي انگشـت ديگـر، قـرار       
 صدر صحيح مسـلم روايـت اسـت كـه رسـول اهللا       و از ابن عمر. دهد مي

אאאאאA :فرمود
א،אא؟א؟א،

א،؟א؟א@FKE  
پيچاند و آنها را در دست راسـت خـود    يخداوند، روز قيامت، آسمانها را م«
كجايند پادشاهان سـتمگر؟ كجاينـد متكبـران؟    . منم پادشاه: گويد ميو . گيرد مي

. مـنم پادشـاه  : يـد گو ميو  گيرد ميسپس زمينهاي هفتگانه را در دست ديگرش 
  متكبران؟ كجايند پادشاهان ستمگر؟ كجايند

شـاذ اسـت زيـرا در    » شـمال «برخي از راويان، معتقدند كـه كلمـة   : توضيح(
  ).باشند ميروايات صحيح آمده كه هر دو دست اهللا موصوف به يمين 

آسمانها و زمينهاي هفتگانه در دسـت  : و از ابن عباس روايت است كه گفت
  ).ابن جرير و غيره. (باشد ميانة خردل در دست يكي از شما اهللا، مانند د

، به ما خبر داد وهب ابن، حدثني يونس: گويد ميدر حديثي ديگر، ابن جرير 
 :فرمايـد  مي صرسول اهللا ابن زيد گفته است كه پدرم به من خبر داد كه: گفت

Aאאאאאא@K  
آسمانهاي هفتگانه در مقابل كرسي خدا، مانند چند درهم است كه در داخل 

  .سپري قرار داده شوند
A :گويـد شـنيدم كـه    صاز رسول اهللا: گفتابوذر : گويد ميابن جرير 

אאאא@K
رسي در مقابل عرش مانند حلقة آهنيني است كه در ميان دشت بزرگـي  يعني ك

فاصلة آسـمان اول تـا آسـمان    : نقل شده است و از ابن مسعود . افتاده باشد
و فاصلة هـر آسـمان تـا ديگـري،     . باشد ميسال  )500(بعدي، به اندازة مسافت
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ت و از و از آسمان هفتم تا كرسي نيز همين مقدار فاصـله اسـ  . همين قدر است
عرش خدا بر روي آب، و خدا بـر   كرسي تا آب نيز پانصد سال فاصله است و

אF .و هيچ يك از اعمالتـان بـر او پوشـيده نيسـت    . روي عرش است
אKאא

אאKאאא،
WA@EK  

A :فرمـود  صو از عباس بن عبدالمطلب روايت اسـت كـه رسـول اهللا    
א؟אאW


אאא

אא،א
@FKאאEK   

 خدا و رسـولش : دانيد فاصلة بين زمين و آسمان چقدر است؟ گفتيم يآيا م«
  .باشد ميسال  )500(بين زمين و آسمان مسافتي به اندازة : ، فرموددانند ميبهتر 

ضخامت هـر   و. و از هر آسمان تا آسمان ديگر نيز همين فاصله وجود دارد
و حد فاصل آسـمان هفـتم و عـرش خـدا،     . باشد ميسال راه  )500(آسمان نيز 

و . باشـد  مـي عمق آن به انـدازة فاصـلة آسـمان و زمـين      دريائي وجود دارد كه
  .)1(»آدم بر او پوشيده نيست خداوند متعال فوق آنست و هيچ يك از اعمال بني

_____________________________  
زيـرا اگـر   . ، با اين باب، كاري بسيار عظيم استختم اين كتاب توسط شيخ )1(

اي  اند، چـاره  واقعاً خواننده متوجه اوصاف باريتعالي بشود كه در اين باب بيان شده
  .جز اينكه در مقابل عظمت پروردگار، سر تسليم، فرود آورد نخواهد داشت

= 
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  :خالصه آنچه در اين باب بيان شد

     =
_____________________________ 

{ ̧ ¹ º » ¼  z  خدا را آنگونه كه شايستة عظمت ايشـان اسـت،   : يعني
پس شايسته است كـه  . پرستيدند يو گر نه كسي جز او را نم. اند پنداشتهعظيم ن

در مورد اهللا بينديشيم؛ پروردگار غالب و با حكمتـي كـه داراي تمـامي صـفات     
اي از  در امـالك وسـيع خـويش كـه زمـين ذره     . باالي عرش است. جالل است

بخشد  يد، مرحمتها و نعمتهايش را به هر كه بخواه .كند ميآنهاست، امر و نهي 
او ولي نعمت همگان، و . سازد ميو از هر كه بخواهد، بال و مصيبت را برطرف 

آسمانها تحـت فرمـان و در   ! ببين چه خالق عظيمي. اهل فضل و بخشش است
اين خالق . اند ، و فرشتگان بفرمان او و در عبادت او مشغولباشند ميتصرف او 

و تـو را بـه   كنـد   مـي ي مثل تو، رو عظيم و پادشاه بزرگ، به بندة حقير و ناچيز
! خوانـد  مـي و تو را به رعايت تقوا و به پيروي خود ! خواند ميعبادت خود فرا 

ـ اگر بـداني    شوند ميكه اينها در واقع به خير و عزت و سربلندي خودت تمام 
و بر سر عقل بيايي ـ اگر واقعاً خدا را بشناسي و حقوق و صفاتش را بداني كه  

اختيـار، در   يو صفات، داراي علو مطلق است، خواهي ديد كه ب چگونه در ذات
آنگـاه بوسـيلة   . كني يتسليم فرود آورده، و از فرمايشاتش اطاعت م مقابلش سر

و چـون كالمـش را تـالوت    . ، به او تقرب خواهي جستدارد ميآنچه دوست 
ر و و امـ  گويـد  مياي تالوت خواهي كرد كه او مستقيماً با تو سخن  كني بگونه

آنگاه تجليل و تعظيم تو از خدا، غير از تجليـل و تعظـيم كنـوني    . كند مينهيت 
از اينرو يكي از اسـباب رسـوخ ايمـان در قلـب و ايجـاد عظمـت       . خواهد بود

. ست كه بنده در ملكوت آسمانها و زمين به تفكر و تدبر بنشيندا باريتعالي، اين
 .ستا  دادهچنانكه خدا نيز همين دستور را 
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 À ¿ ¾ ½ } :ســخن پروردگــار كــه فرمــود ـــ تفســير ايــن1

Áz  ]67:زمر[.  

ـ اين مسايل نزد يهود زمان پيغمبر، باقي مانده بودند و آنان نه آنها را انكار 2
  .كردند ميو نه تأويل 

  .اي نيز به تأييد او، نازل گرديد ـ رسول اهللا، سخن آن عالم يهودي را تأييد كرد و آيه3
  .آشكار ساختن اين علم، توسط آن يهودي بودـ خنديدن رسول اهللا به خاطر 4
كـه آسـمانها روي يـك    باشـد   مـي ـ تصريح به اينكه خدا، داراي دو دست 5

  .دست و زمينها روي دست ديگرش قرار خواهند گرفت
البته اين روايت را، شاذ قـرار  . (است» چپ«ـ تصريح به اينكه دست ديگرش6
  ).باشد ميدست خدا، راست  ند زيرا در روايات صحيح آمده كه هر دوا داده

  .كند ميرا خطاب » جباران و متكبران«ـ در آنجا 7
  .در دست خدا، مانند دانة خردلي در دست انسان خواهند بود ـ زمين و آسمان 8
  .ـ ميزان بزرگي كرسي، در مقابل آسمانها9

  .ـ ميزان بزرگي عرش، در مقابل كرسي10
  .باشد مياي  ـ عرش و كرسي و آب، چيزهاي جداگانه11
  .ـ فاصلة بين آسمانها12
  .ـ حدفاصل آسمان هفتم و كرسي13
  .ـ حدفاصل كرسي و آب14
  .ـ عرش باالي آب است15
  .ـ خدا، باالي عرش است16
  .ـ حد فاصل زمين و آسمان17
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  .باشد ميسال  500ـ ضخامت هر آسمان به اندازة مسافت18
  .أعلم واهللا. باشد مي ـ عمق دريائي كه برفراز آسمانهاست، پانصد سال راه19

سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است و درود بـر سـيد مـا؛ محمـد و     
  .ساير آل و اصحابش
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  مطلب پشت جلد
  

اي جز  را به يگانگي بشناسيد و بندگي كنيد، چاره د اهللاخواهي ميشما كه 

ي و يـا  اين نداريد كه كتاب التوحيد را همراه داشته باشيد و آنرا به طور انفـراد 
 .دست جمعي در منازل و يا مساجد، بخوانيد

اي يكبار در مجلسي  چه خوب بود اگر علماء و داعيان راه خدا، حداقل هفته
علمي و عمومي در مسجد جامع شـهر خـود، بـابي از ايـن كتـاب را تـدريس       

و بدينصورت جوامع اسـالمي را از لـوث شـرك و بـدعت و عقايـد       كردند مي
  .دادند ميخرافي نجات 

نظير كه اقشار مختلف مسلمان چه عالمان بـه   كتاب التوحيد، كتابي است بي
  .باشند ميعلوم اسالمي و چه ديگران، به آن نيازمند 

  .وآله وصحبه وسلم وصلى اهللا على نبينا محمد
  
  
  :انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم  
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