
  
  
  
  
  

  

  مفاهيم اساسي اسالم
  در پرتو قرآن و سنّت

  )هذه مفاهيمنا: (ترجمه كتاب
  
  : مؤلف

  صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل شيخ
جب أن تصححيم يمفاه(: تابك بر ىرد(  

  محمد بن علوي مالكي: اثر 
  
  

  ترجمه
  إسحاق بن عبداهللا العوضي

  
 هـ1429/1387چاپ اول 

  
  



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٢

٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسنامه كتاب
  

ــاب  ــام كتــ  :نــ
  

  مفاهيم اساسي اسالم در پرتو قرآن و سنت  
 :نويــــــــسنده

  

  صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ  
ــرجم  :متــــــــ

  

   العوضي دبيريإسحاق بن عبداهللا  
ــر  :ناشــــــــــ

  

  انتشارات حقيقت  
 :تيــــــــــــراژ

  

  20,000  
 :چـــاپســـال 

  

  ق.1429ش برابر با . هـ1387  
ــاپ  :نوبـــت چـ

  

  اول  
ــل  :آدرس ايميـــ

  

  com.yahoo@Haghighat_En
  

  com.aqeedeh.www

  net.ahlesonnat.www سايتهاى مفيد:  
  

  uk.org.isl.www



FWE 

 

٣

٣

  فهرست مطالب
  

  ص  عنوان  
  11 مقدمه مترجم1
  12 مقدمه مؤلف2
  22 فصل اول3
  24 آن تعريف در مؤلف بررسى و بحث و وسيله، تعريف4

5
 بدعت اثبات و....و ومنزلت جاه به توسل ى هدربار مؤلف كالم بر رد

 آن بودن
27  

  32 حديث مفاهيم بيان و إ يامبرپ به آدم توسل مورد در مؤلف كالم6
  46 آن كذب بيان و نبوت به ايشان رسيدن از قبل يامبرپ به يهود توسل7

8
 و ايشان حيات قيد در يامبرپ دعاى به نابينا شخص توسل حديث

 آن بيان
49  

9
 بن عثمان اجابت در عفان بن عثمان كردن مماطله و تعلل روايت
 باشد مى ومنكر باطل و ضعيف بسيار حنيف

56  

10
 و، است شده ذكر آن در حبيب ذكر اثر در اپ گرفتگى رفع كه آثارى
 درايت و روايت لحاظ از اثرها اين به نويسنده آگاهى عدم

57  

11
 بيابان در كه كسى براى خاص دعاى آن در كه احاديثى نويسنده ذكر
 مؤلف كالم بر رد و ثاحادي اين تخريج و است كرده گم را راه

62  

  69 است كرده توسل جبريل به دعايشان در يامبرپ كه مؤلف گمان بر رد12
  71 م عباس به عمر توسل بر مبنى مؤلف سخنان رد13

14
 بيان و گذشتگان به يامبرپ توسل و اسد بنت فاطمه قبر حديث
 احاديث اين تخريج و ذكر در نويسنده گمراهى و جهالت

73  



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٤

٤

  ص  عنوان  

15
 ايشان وفات از بعد قحطى سال در را ص يامبرپ كه مردى حديث

 ابن و كثير ابن سخنان توجيه و حديث ناي ضعف  بيان و كرد ندا
 حجر

77  

  80 حجر ابن به مؤلف بستن دروغ16

17
و تخريج اين حديث و مناقشه » أسألك بحق السائلين عليك«حديث 

 آن از لحاظ روايت و درايت
84  

  88 باشد  ميص رد بر گمان مؤلف كه تبرك همان توسل به آثار پيامبر18

19
 تابوت را در جنگهايشان و باطل تقديم و جلو انداختن بني اسرائيل

 و عقلي) نقلي(بودن استدالل نويسنده به اين كار از لحاظ دليلي 
89  

20
ي از قبر پيامبر به ا هبيان اينكه حديث دارمي در مورد باز شدن روزن

طرف آسمان براي نازل شدن باران باطل بوده و سند آن به شدت 
 باشد حديث دروغ ميو ذكر قول ابن تيميه كه اين ، باشد ضعيف مي

93  

21
بررسي و مناقشه داستان عتبي و توجيه كار كسي كه اين داستان را 

 ذكر كرده است و بيان ضعيف بودن سخن نويسنده از لحاظ علمي
95  

22
ذكر مؤلف اسم بعضي از افرادي كه آثار و احاديث ضعيف را در 

نها آ: گويد ند،  و رد بر سخن مؤلف كه ميا همورد توسل روايت كرد
 كردند  توسل ميص به پيامبر

99  

23
رد بر افتراء مؤلف مبني بر اينكه طلب غوث و كمك از افراد مقرب 

ي انبياء و پيامبران بر  ها امري است كه همه و صالح در هنگام سختي
 ند و خداوند آنرا مقرر دانسته استا هآن اجماع كرد

103  

  105ثبات رأيش در تحريف نويسنده در نقل قول از شيخ اإلسالم براي ا24



FWE 

 

٥

٥

  ص  عنوان  
 مورد توسل و رد بر اين تحريف

25
ي آن از لحاظ روايت و رد  هو مناقش» عرض األعمال عليه«حديث 

 بر استدالل به اين حديث
108  

26
افتراء و دروغ بستن مؤلف به امام محمد بن عبدالوهاب مبني بر 

كنند و بيان جهل مؤلف به  اينكه ايشان توسل بدعتي را انكار نمي
 مام در دعوتروش ا

113  

27
توسل محصور به آن نطاق تنگي : گويد رد بر سخن مؤلف كه مي

كند كه منظور او از نطاق تنگ حصر  نيست كه اهل سنت گمان مي
 باشد توسل بر أسماء و صفات خداوند و عملهاي نيك مي

115  

  117 فصل دوم28
  118 شرك در ميان قوم نوح29
  120 شرك در ميان قوم ابراهيم30

31
ي شرك و  هنتيج،  و اساس شرك بعد از قوم نوح و ابراهيماصل
 باشد ي اين دو قوم مي هفلسلف

122  

  122 شرك در ميان عربها32
  124 ها دخول شرك به امت پيامبر از طريق گروه باطني33

34
سخن مؤلف در مورد اينكه آنچه را كه خداوند در قرآن از مشركين 

اين اقرار آنها جدي ، كند ميو اقرار آنها به ربوبيت خداوند حكايت 
 و از روي ايمان نبوده است

129  

35
و ، توحيد ربوبيت و الوهيت و بيان تفاوت بين اين دو نوع توحيد

 اقرار مشركين به توحيد ربوبيت غير از توحيد الوهيت
134  



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٦

٦

  ص  عنوان  
  135 دليل از قرآن مبني بر اقرار مشركين به توحيد ربوبيت36
  143 ركين به توحيد ربوبيتدليل از سنت مبني بر اقرار مش37
  146 اشعار عرب مبني بر اقرار آنها به ربوبيت خداوند38

39
ي مجاز عقلي و رد بر احتجاج نويسنده به مجاز عقلي در جايز  همسأل

 دانستن شرك اكبر
147  

40
رد بر اعتقاد نويسنده كه مشرك كسي است كه در ربوبيت شرك 

 باشد يولي سببيت و توسل نزد مؤلف شرك نم، بورزد
151  

41
توان مؤمنين را به سبب نسبت  نمي« :گويد رد بر سخن مؤلف كه مي

 »دادن چيزي به غير خدا تكفير كرد
154  

42
ينكه صاحبان قبرها و مشايخي كه اعتقاد مشركين امروزي به ا

 پرستند در كون دخل و تصرف دارند مي
155  

43

ه ايشان همه ب« :گويد  كه ميص سخن نويسنده در مورد پيامبر
ي خداوند دخل و  هامتش عنايت دارد و در شؤون امتش با اجاز

و بيان اينكه اين اعتقاد . »تصرف دارد و به احوال امتش آگاه است
 شرك در ربوبيت است

156  

44
به ، جايز دانستن نويسنده كه از پيامبر شفاء و قضاي دين طلب شود

 دليل مجاز عقلي در فهم او از شرك
157  

  162 اينكه آيا در لغت مجاز وجود دارد يا نه؟ي مجاز و  همسأل45
  165 فصل سوم46

47
و آنچه در قرآن از شفاعت منفيه و مثبته آمده ، معناي لغوي شفاعت

 است
166  



FWE 

 

٧

٧

  ص  عنوان  
  168 معناي شفاعت منفيه48

49
 چنين حقي نيست كه هر دعايي بكنند † بر خداوند براي پيامبران

 خداوند آنرا استجابت كند و ذكر دالئل آن
171  

  175 عناي شفاعت مثبتهم50
  178 ص شفاعت پيامبر اكرم51
  182 جايز دانستن مؤلف طلب شفاعت از پيامبر به غير ايشان و رد بر آن52

53
ي كه ا هگمراه كردن و تلبيس نويسنده با قرار دادن شفاعت به گون

 از طريق تواتر معنوي، شفاعت مطلقا به پيامبران و مؤمنين داده شده
187  

54
ويسنده مبني بر اينكه دعا كردن و طلب كردن از اموات رد بر قول ن

 باشد مأذون فيه و مقدور عليه مي
193  

55
تناقض مؤلف و گمراه كردن او در تقرير اينكه شفاعت اگر در دنيا 

 بر شفاعت اخروي محمول خواهد شد، نيز طلب شود
201  

56
و احتجاج او به زنده ، جهل نويسنده به معتقد اهل توحيد و سنت

 دن شهداءبو
204  

57

بزرگ بيني و خودبيني نويسنده و گمان او بر اينكه شؤون ارواح را 
داند و جزم و يقين او به اينكه كساني را كه ندايش كنند اجابت  مي
، كمك خواهد كرد، كند و كسي را كه از او طلب كمك كند مي

 تر ها بلكه با عظمت ههمانند زند

206  

58
إذا سألت  «م حديث ابن عباسرد سخن فاسد نويسنده در مورد 

 )فقط از خدا طلب كن، هر گاه كه مسألت داشتي(» فاسأل اهللا
210  

  219اي رسول خدا از : جايز دانستن مؤلف شرك را در كالم كسي كه بگويد59



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٨

٨

  ص  عنوان  
خواهم كه چشمم را به من باز گرداني و يا اينكه بال و مصيبت  شما مي

 نند اين سخناناز ما دور شود يا اينكه بيماريم را شفا دهي و ما

60
إنه (شود   روايت ميص رد بر سخن نويسنده بر حديثي كه از پيامبر

همانا از من طلب كمك نخواهد ) اليستغاث بي وإنما يستغاث باهللا
 شد بلكه فقط از خداوند طلب كمك خواهد شد

223  

61
 در شرحش بر اين  بيان تنقص نويسنده از شأن ابوبكر صديق

 حديث
224  

  225 فصل چهارم62
  226 تكفير63

64
كنيم كه مسلمان چه بسا به  از كتب فقهي از مبحث مرتب نقل مي

 سبب بعضي امور كافر شود
232  

  238 كنيم از اهل علم كافر بودن عبادت كنندگان قبرها را نقل مي65
  251 سبب پنهان ماندن اين حكم از برخي علماي معاصر66

67
امت شرك نخواهد بود و رد بر سخنان نويسنده مبني بر اينكه در اين 

 خصوصا در جزيرة العرب
257  

  261 فصل پنجم تبرك68
  262 ي تبرك همعناي لغوي تبرك و آياتي دربار69
   و طلب بركت از غير خدا جايز نيست، بركت از خداوند است70
   خاص و عام: بركت دو نوع است71
   تقسيم بركت خاص به بركت ذات و بركت عمل و دليل آن72
   و مالزم به ذات پيامبر و انبياء  چه بسا بركتش به ذوات بركت خاص73



FWE 

 

٩

٩

  ص  عنوان  
 نيز متعدي گردد

74
بركتش به عين تعدي پيدا ، بركت خاص به اماكن عبادت و صفات

 كند كند بلكه با عمل تعدي مي نمي
  

  271 ص تبرك به رسول اكرم75
  274 تبرك به ذات انسانهاي صالح و نيكوكار76
  280 ي تبرك ه مسألرد برخي از آراء نويسنده در77
  282 فصلي در بيان معناي منتسب شدن به سلف78
  290 فصل ششم79

80
 به هيچگونه بيماري دچار ص باور و اعتقاد نويسنده به اينكه پيامبر

 مگر آن بيماري كه موجب تنقص از مقام و منزلت پيامبر، شود نمي
 و رد بر اين باور و اعتقاد، مانند بيماريهاي خفيف،  نشودص

290  

81
ي سلف را به  همتهم كردن نويسنده داعيان و دعوتگران به عقيد

 تر است در حالي كه او به اين اتهام مستحق، ي بين امت هتفرق
291  

  294 شود لفظ سلف به چند معنا اطالق مي82

83
صحابه را به بحث در آنچه كه ضررش بيشتر از ، متهم كردن نويسنده

 عرهبا ملزم شدن به مذهب اشا، باشد نفعش مي
295  

84
گمراه كردن و دروغ گفتن نويسنده در نقل قول از ابن تيميه و تقليد 

 از يك اشعري معاصر
299  

  301 اشتباه نويسنده بين ابوحيان توحيدي و ابوحيان اندلسيتلبيس و 85

86
 جائز است ص رباور و اعتقاد نويسنده به اينكه غلو در حق پيامب

فرزند خداوند و يا اصل  ص مگر اينكه غلو به جايي برسد كه پيامبر
304  



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

١٠

١٠

  ص  عنوان  
 و اساس دانسته شود

87
قول شارحين البرده موافق است با قول صاحب كتاب كه قدر و 

و قول ، منزلت آن از جميع آياتي كه به او رسيده است باالتر است
 باجوري اين است كه حتي از قرآن نيز باالتر است

309  
310  

  311 )خاتمه(پايان 88
  

  : آدرس زير تماس بگيريداانيد بتو  ميرجم براى ارتباط با مت
 )١٥٠١٠٣: (پ.  ص, )١١٧٥٧ (:الربيدي الرمز ـ الرياض: السعودية

www.aqeedeh.com 
yad٦٣١@yahoo.com 



FWE 

 

١١

١١

 D  C  B       A  
  

  قدمه مترجمم
  

אאאאאW 
باشد كه در رد   مي1»هذه مفاهيمنا«ي كتاب  كتابي كه پيش روي شماست ترجمه

  . تأليف محمد بن علوي مالكي نگاشته شده است،»مفاهيم يجب أن تصحح«كتاب 
اي، تحت عنوان  محمد بانه توسط آقاي »ن تصححأمفاهيم يجب «كتاب 

  اصل به فارسي ترجمه شده و توسط مؤسسه انتشاراتي حسيني،»مفاهيمالتصحيح «
  . چاپ شده است82 در سال –اروميه 

ي آن   را ذكر و ترجمه»...مفاهيم يجب «ما در اينجا عبارات عربي منقول از 
اي  ي آقاي بانه جمهاگرچه تر ايم و  بازگو كرده»مفاهيمالتصحيح «عبارات را از كتاب 

در بعضي موارد نياز شديدي به ويراستاري فني دارد ولي ما براي رعايت امانت، عين 
  .ايم الفاظ ايشان را نقل كرده
ي چنين كتابي كه متضمن نقل قول از دو كتاب بوده و در  بديهي است ترجمه

  .كار دشواري است زند، عين حال اصطالحات فني علم الحديث در آن موج مي
ام  بنده در اين كتاب تنها يك مترجم بوده و به هيچ وجه بر مسند قضاوت ننشسته

و اميدوارم در اداي رسالت خويش كوتاهي نكرده باشم و از خوانندگان گرامي 
  .نصيب نكنند هاي بزرگوارانه و دعاي خيرشان بي يخواهم كه ما را از راهنماي مي

{É  È      Ç  Æ  Å  ÄÊÎ  Í  Ì  Ë  Ï Ð   Ó  Ò  Ñ z 88: هود  
      ق.   ه7/6/1426

_____________________________ 
 .ی مؤلف مراجعه شود  برای آشنايی با كتاب به مقدمه−١
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أنفسنا نعوذ باهللا من شرور نستغفره، ونه ويإن الحمد هللا نحمده و نستع
 له، وأشهد أن يهاد ضل فالمن يمضل له و هده اهللا فاليعمالنا، من وسيئات أ
 اهللا ىصل له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يكشر  اهللا وحده الال إله إالَّ

  : أما بعدراً يثكماً ي آله وصحبه وسلم تسلىه وعليعل
  

ترين كالم، كتاب خداست، و بهترين هدايت، هدايتي است كه محمد  همانا صحيح
است و هر ] در دين[ و بدترين امور نوآوري ، به خاطر آن مبعوث شده)ص(

  .بدعت، و هر بدعتي ضاللت و گمراهي است] در امر دين[نوآوري 
ها در كمين  اند كه بعضي از اين فتنه ها فراوان، متنوع و فراگير شده ه فتنهامروز

  .اعضاء و جوارح بدن، بعضي متوجه قلب و بعضي آفت عقل و شعورند
جاهالن، گروهي از علماء و گروههاي از : اند ها غرق شده پروا در فتنه مردمان بي

  .ورند ها غوطه مقلدان در اين فتنه
 كه يك انسان با قلب سليم همه چيز و همه كس را ناپسند كار به جايي رسيده

شمارد، نه از ظواهر افراد راضي است، نه از اعمالشان و نه از عقول و شعورشان،  مي
و لذا در ظاهر با مردم در آميخته، و در رفتار از آنها متمايز است، و بر غربت خود 

كساني ملحق گرداند كه غربتش كند تا اينكه خدا با سرآوردن اجلش او را به  صبر مي
  .كنند را خاتمه دهند، و هراسش را به اُنس و اُلفت تبديل 

هايي كه بيشترين تأثير را بر انحراف از راه راست دارد عدم  يكي از بزرگترين فتنه
اند،  باشد؛ چه بسيارند كساني كه از روي علم به بيراهه رفته تحقق معني شهادتين مي

  .اند كه با تقليد گرفتار اين فتنه شدهو چه بسيارند كساني 
ي عدم تحقق معني شهادتين صورتهاي زيادي دارد كه اين روزگار و مردم آن  فتنه
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اي مشاهده  اي كه اين وضعيت در هيچ دوره اند، به گونه به همه اشكال آن گرفتار شده
يلي نشده است و لذا با وجود وضوح و روشني مسأله، و تشعب و تنوع آن، تعداد خ

  .اند كمي آن را درك كرده و به خاطر آن به جهاد برخواسته
به معني عدم وجود هيچ خالق » ال إله إالَّ اهللا«كنند كه  بعضي از مردم گمان مي

ديگري به همراه خداست، انگار اهل جاهليت به تعدد سازندگان، نوآوران و مدبران 
به سوي » ال إله إالَّ اهللا«وهم و با پيام اند تا اينكه پيامبراني براي دفع اين ت معتقد بوده

  .آنها مبعوث شوند
در حاليكه مردم جاهليت به تعدد معبودها باور داشتند، و نه به تعدد سازندگان 

:  گفت؛ اند كه نوح با همان معني آمده» ال إله إالَّ اهللا«و پيامبران با پيام ] جهان[
{w  |{ z y xz )26: هود(. 

  .»را نپرستيد) خداي واحد يكتايعني جز (جز اهللا «
  .و اين معني بايد در رفتار تطبيق و إعمال شود

خضوع، ذلّت و خود را كوچك شمردن است، و عبادت را : عبادت به معني
عبادت گويند چون انجام آن بايد به همراه خضوع و خشوع باشد و از طرف ديگر 

پرهيز از نواهي را افزايش همين عبادت، خضوع در برابر پروردگار و انجام اوامر و 
دهد و باعث اُنس گرفتن به او و خوار و كوچك شدن در برابر مقام واالي الهي  مي
  .شود مي

اين معني را دارد و به همين دليل هم بوده كه مردم » ال إله إالَّ اهللا«عبارت عربي 
  .كردند عصر جاهليت حتي از گفتن آن خودداري مي

ها خضوع و خشوعي   در برابر قبور، آرامگاهها و قبهامروزه تعداد زيادي از مردم
  .دهند كه هرگز در مساجد چنين خضوع و خشوعي نداشته و ندارند از خود نشان مي

پيرامون اين مقابر اَشكال متعدد و غير قابل شمارشي از اعمال منافي توحيد عبادي 
ند، بعضي كن بعضي هفت بار به دور مزارها طواف مي: خورد خداوند به چشم مي

اي : [ام را شفا بده، و دينم را ادا كن، بعضي گويند بيماري! اي ولي اهللا: گويند مي
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  ....من در پناه و حمايت تو هستم، آفات و بالها را از من دور گردان و !] صاحب قبر
اين زائران قبور معتقدند كه مردگان دفن شده در آن قبور داراي تصرفاتي در 

بعضي حق تصرف در :  طرف خدا به آنها تفويض گرديده استباشند كه از هستي مي
يك منطقه را دارند، برخي حق تصرف در يك سرزمين، و بعضي ديگر حق تصرف 
در ربع دنيا، و در نهايت به بعضي ديگر حق تصرف در تمام امور زمين تفويض شده 

  .شوند ناميده مي» غوث«است كه 
كردند خداوند امور هستي   گمان مياين تصور خيلي شبيه تصور كساني است كه

  .را به هفت ستاره تفويض كرده است
بعضي ديگر عقولشان قرار دادن شريك براي خدا در تصرفات هستي را 

شوند  مي» شرك تقريب«پذيرد ولي اين گروه نيز به تعبير ابوالبقاي كوفي مرتكب  نمي
قبرها روي آورده و ساز شرك در تصرفات است، اين گروه به مدفونين در  كه زمينه

خواهند كه برايشان شفاعت كنند تا گناهانشان بخشوده شود و يا رزق و  از آنان مي
هايي  اين گروه واسطه. شان فراوان و يا بالهايشان رفع و بيماريهايشان شفا يابد روزي

گويي . اند تا بين آنها و خدا قرار گرفته و برايشان شفاعت كنند براي خود قرار داده
ند درگاه قضاي حاجات خود را بر روي آنها بسته، و گويي خداوند جز اين خداو
ها، كانالي براي عطا و بخشش ندارد، و اين يعني وجود نقايص بيشمار در  واسطه
  .خداوند

كنند، و  براي آنها نذر و قرباني مي: جويند اين افراد به مدفونين در قبور تقرب مي
  .با اين كار خواهان نيل به شفاعتشان هستندشان طواف كرده و  يا به دور مقبره

ام  اند و من در اين كتاب توضيح داده اين دو نوع از شرك اكبر رايج و متداول شده
ها و در رأس  كه اولين گروهي كه شرك اكبر را در بين اين امت احداث كردند باطني

  .اند بوده» اخوان الصفا«آنان 
باشد، و بعضي از  خصوصاً جاهالن مياي براي فريب مردم و م اين شرك وسيله

آميز صوفيه  كنند و اين مسأله بيشتر از اعمال شرك مردم از اين طريق كسب معاش مي
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  .رواج يافت زيرا جاهالن زيادي به آن روي آورده و بازيچة دست آن گروه شدند
بعد از قرن پنجم اين شرك در بين مردم شايع و فراگير شد، و كمتر سرزميني از 

اند كه بعد از   زندگي كرده– به زعم اينان –آن سالم ماند، و در هر قرني اوليائي آفت 
مرگشان، بارگاههايي بر سر مزارشان احداث و به پرستشگاههايي تبديل شدند كه از 

  .شده است آنها شفاعت و رفع نياز و حاجت طلب مي
آرامگاهها نيز داران  مزارها بيشتر شدند، نذورات براي آنها افزايش يافت، پرده

و كسي كه موحد نباشد . اند بيشتر شدند و به راستي كه دارايي و جاه و مقام فتنه
دوست دارد مردم او را بزرگ شمرده و به دست و پاهايش بيفتند، از لباسش تبرك 
بجويند و با زبان و قلب و اعضاي بدن خشوع و خضوع خود را نسبت به او نشان 

  .دهند
 طواف كعبه ديدم كه به گمان خودش عالم بود در حالي روزي مردي را در حال

زدند و بعضي از مردم دستش را  كه به همراه دوستش با صداي بلند قهقهه مي
  .جستند بوسيدند و از لباسش تبرك مي مي

اين چه حالي و چه قلبي است كه در حال طواف كعبه قهقهه بزند و گمان كند 
  .عالم است

كشد ومالمت  ن امروزي خيلي بيشتر از اينها طول ميبازگو كردن احوال مسلمانا
  .اي به آن كافي است آور بوده و اشاره

يك روز در يكي از كشورهاي افريقايي با يكي از اين علماي فريب خورده كه 
كرد، در مورد معني عبادت و  داري آرمگاهها تشويق مي مردم را به عبادت قبور و پرده

دانم حق با شماست ولي امور  من كه مي: نهايت گفتمفهوم شهادتين بحث كردم، در 
  .زندگي را هم بايد يك جوري گذراند

واقعيت همين است و اين افراد خواهان ياري حق و حقيقت نبوده و بلكه طالب 
خواهند اين اعمال خود را با داليل شرعي  سيادت، ثروت و جاه و مقامند، و البته مي

خواهند توجيه عقلي نمايند  ث جعلي باشند، و مياثبات كنند گرچه اين داليل احادي
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  .تر باشد شان ازتارهاي عنكبوت سست گرچه دليل عقلي
ي اصلي ياران و ياوران افكار فاسد و  بنابراين حفظ اين ثروت و مقام انگيزه

خواهند آن را براي فرزندانشان نيز به ارث بگذراند، وقتي هم كه  مبتدع است كه مي
سازند تا توجه  ي آنها مي رسيدند، فرزندانشان ضريحي بر مقبرهمردند و به هالكت 

  .مردم را به سوي آن جلب و بدين وسيله بر قدرت، مكنت و ثروت خود بيفزايند
نبايد فراموش كرد كه در هر سرزميني كه قبرپرستي رايج است در همان سرزمين 

 پيروي كرده، )ص(گروهي نيز هستند كه خالصانه و مخلصانه از راه صحيح پيامبر 
كنند، اينان همان غريباني هستند كه  شوند و شبهات را قبول نمي شيفته سيادت نمي

كنند و به توحيد و توجه خالصانه به خدا، تعظيم او،  مردم را به سنّت نبوي دعوت مي
خوانند، قلوب اين گروه  هاي وي فرا مي خوف و خشيت از او و اميدواري به وعده

شان فقط در  طر ندارد، بنابراين محبتشان فقط براي خدا، دشمنيجز به خدا تعلق خا
شان تنها براي اوست، همه هم و غمشان دعوت به  راه كسب رضاي او، و بندگي

  .سوي توحيد است، توحيد در قلوب و نيات، و توحيد در جوارح و رفتار
رگواري خوانند و واقعاً چه پيروان بز اين گروه خود را پيروان سلف صالح مي

كنند، و واقعاً چه  در مقابل اينان، ساير مردم از گمراهان شرير پيروي مي. هستند
  .پيروان پستي هستند

خوانند، و هميشه در صدد نشر  دشمنان اين گروه، آنان را وهابي يا تندرو مي
اين كتابها . كتابهايي بر عليه دعوت شيخ مصلِح، محمد بن عبدالوهاب، بوده و هستند

پذيرد كه با فضاي حاكم بر  ها در هر سرزميني به شكل خاصي انجام مي لفيو رد س
  .آن سرزمين تناسب دارد

مسير همه يكي است، و راهي است قديمي كه رهروان زيادي داشته و دارد، و 
خوانند، وقتي يكي از آنان نصرت بخواهد همه  هميشه دعوتگراني به سوي آن مي

اي علمي و استداللي برخوردار باشد، بلكه   پشتوانهشتابند، ولي راهي نيست كه از مي
  .راهي است كه غايت آن تمكين در برابر دعوتگران به سوي باطل است
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گري نوشته شده كتابي است كه   يكي از اين كتبي كه در رد دعوت اصالح
ق در مصر . ه1405 ناميده و در سال 1»مفاهيم يجب أن تصحح«اش آن را  نويسنده

در عربستان سعودي با تيراژ بااليي افست گرديده و به صورت پنهاني و چاپ و بعداً 
علني در بسياري از گوشه و كنار عربستان، و در حرمين بيشتر از هر جاي ديگري، 

  .توزيع شده است
 را –شان   در مقبره–) ص(نويسنده كتاب مفاهيم، درخواست شفاعت از پيامبر 

گري از  كند، و كمك خواستن و طلب واسطه تجويز و بلكه مردم را به آن تشويق مي
) ص(خواند، و استغاثه از پيامبر  را تجويز و بلكه به سوي آن فرا مي) ص(رسول 

 مشروع – بعد از مرگشان –از او را ... را راه نجات دانسته، طلب شفاعت و كمك و
  دهد و آن را به صالحان و امثال آنها نيز، تعميم مي

! اي رسول خدا: اشكالي ندارد گفته شود: گويد ر گذاشته و ميبلكه پا را از اين فرات
  .ام را شفا بده بيماري! اي رسول خدا: ام را به من برگردان يا اينكه گفته شود بينايي

 2اساس، باطل، غيرمعتبر و كتابش مملو است از استدالل به احاديث ساختگي، بي
ستداللش فراوان است كه احاديث ضعيف مورد استشهاد و ا. و باطل و بسيارضعيف

  .با وجود سستي دليل، وجه استداللش نيز باطل است
 حرص شديدي نسبت به احاديث ساختگي و – مؤلف و همفكرانش –اين گروه 

و البته اين مسأله جديد و . اساس داشته و از احاديث صحيح و گرانبها رويگردانند بي
 منهج سلف صالح باشد، ي كساني كه منهجشان غير نوظهوري نبوده و بلكه همه

عاشق و دلباخته بدعتند تا جائيكه جعل و نسبت دادن احاديث ساختگي به پيامبر 
بعضي از : شود در نزد گروهي از آنان كاري ساده و بدون عقوبت تلقي مي) ص(

_____________________________ 
كه در اثنای مباحث از آن به صورت ) شوند] و درست فهميده[كه بايد تصحيح ] اسالمی[مفاهيم : ( به معنی−١

 .كنيم ياد می» مفاهيم«اختصار به كتاب 
 ).مرتجم. (باشد  ضعيف می غريمعترب ترمجه حديث منكر است كه يكی از اقسام حديث−٢
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به . دهند نسبت مي) ص(آنان آگاهانه و برخي از روي جهل احاديثي را به پيامبر 
 تأليف احمد بن زيني دحالن، » الوهابيةلدر السنية يف الرد عىلا«عنوان مثال در كتاب 

سيد علوي بن أحمد بن حسن بن قطب سيد عبداهللا عالمه :  آمده كه551صفحه 
جالء الظالم يف الرد عىل النجدي الذي أضل «حداد باعلوي در كتابش تحت عنوان 

اي از اين  مجموعه عبدالوهاب نگاشته و كتابي ارزشمند است  ابن كه در رد»العوام
  : حاديث را نقل كرده است، از جملها

روايت شده، ) س(، عباس بن عبدالمطلب )ص(در حديثي كه از عموي پيامبر 
در قرن دوازدهم در سرزمين بني حنيفه مردي به اندازه «: اند كه فرموده) ص(پيامبر 

 هرج و مرج  و در زمان او2زد كند كه مدام لبهايش را ليس مي يك گاو نر ظهور مي
كنند، ريختن  شود، اموال مسلمانان را حالل شمرده و براي خود دكان باز مي زياد مي

اي است كه با ظهور  دانند، اين فتنه  خون مسلمانان را مباح شمرده و آن را افتخار مي
رو هوي و هوس  رسند، افراد پستي كه دنباله آن افراد پست به مقام و منصب مي

  .»باشد گ هميشه مالزم صاحبش ميخويشند همچنانكه س
شود اگرچه  ديگري تقويت مي] حديثي[اين حديث توسط شواهد : در ادامه گويد

  .معلوم نباشد چه كسي آن را در كتاب خويش نقل كرده است
اند و در روز روشن به  اين حديث را شخص مذكور و يا امثال او جعل كرده

دروغ ) ص(صي كه بر پيامبر واي به حال اشخا. دهند نسبت مي) ص(پيامبر 
  .ببندند، و واي به حال قلبهايي كه اينها را دوست بدارد

آيا اين دو با هم در . كنند بندند و ادعاي محبت او را مي دروغ مي) ص(بر پيامبر 
_____________________________ 

اين مؤلف بـر حممـد بـن عبـدالوهاب نيـز : بندد  كسی كه بر پيامرب دروغ ببندد به طريق اولی  بر غري او نيز دروغ می−١
 ٥٤و در ص . ًظاهرا حممد بن عبدالوهاب مدعی نبوت بوده اسـت: گويد  می٥٠ًافرتائاتی بسته است, مثال در ص 

 ... .داد موی رسشان را برتشاند و   پريو خودش نيز دستور میابن عبدالوهاب به زنان: گويد
 .اليزال يلعق براطمه: ی عبارت  ترمجه−٢
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گيرند؟ خير، سوگند به خدا، جز در قلب شخص دورو و دروغگو  يك قلب جا مي
  . شوند جمع نمي

گرچه معلوم نباشد چه كسي اين «: گويد پرداز مي  دروغجاي تعجب است كه اين
در حالي كه اگر حديث را به يك كتاب » حديث را در كتاب خويش نقل كرده است

  .يافت داد دروغش در بين جاهالن بيشتر رواج مي مفقود ارجاع مي
دروغ ) ص(از مثالهاي نوع دوم يعني كساني كه از روي ناآگاهي به پيامبر 

 نقل »الرد املحكم املنيع« كتاب 17توان به حديثي اشاره كرد كه در صفحه  بندند مي مي
: فرمودند) ص(دانند كه پيامبر   مي- چه برسد به علماء –همه طالب و عوام : (شده

در حالي كه آنچه در نزد علماء و طالب و بلكه ). »باشد اعتماد مردم بر نسبشان مي«
) :(كه اين سخنِ امام مالك بن انس طالب نوآموخته معروف و مشهور است اين

  ).ص(باشد نه قول پيامبر  مي
كند، و هر كس در صدد  هر كس بدعت را دوست داشته باشد سنّت را ترك مي

  ... .ماند باز مي) ص(تزيين بدعت برآيد به همان اندازه از معرفت سنت رسول اكرم 
هايي را كه در  ه شبه-ايم   كه ما در اين كتاب آنرا نقد كرده– مفاهيمكتاب 

معارضه با دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب مطرح شده بودند، در يكجا جمع كرده 
است و مؤلف در گمان، پندار، تهمت و تفكر و ادعاهايش پيرو همان گذشتگان 

باشد تا جائيكه زحمت مراجعه دوباره به نقل قولهاي كتب ايشان را به  خودش مي
  .ثق است يا نهخود نداده تا ببيند نقل آنها مو

 آراء خود را در كتابي مطرح كرده كه دوري از فهم توحيد و مفاهيممؤلّف كتاب 
زند، و نيز عدم فهم دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب در  متعلقاتش در آن موج مي

آن نمايان است، مؤلف از دعوتگران به بندگي و پرستش قبور انبياء و صالحان به 
اند، مجاز  به اجماع كفر دانسته» الرده« فقهاء در باب شدت دفاع كرده و آنچه را كه

شمارد و از آنجا كه مؤلف مريدان و هواداراني دارد الزم است با استعانت از  مي
  .خداوند اين مسايل و وجه صواب و حقيقت آنرا توضيح داده و روشن سازيم
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هايت آميزي كه مؤلف تجويز كرده همانهايي است كه انبياء و در ن اعمال شرك
  .اند براي مبارزه با آن مبعوث شده) ص(محمد 

شرك در الوهيت خداوند اشكال گوناگوني دارد و شيطان آن اشكال را براي 
كند، چرا كه شيطان  اند، آراسته مي فريب خوردگان و كساني كه مرتكب شرك شده

سازد به  حريص و دلباخته اين است كه مردم مرتكب شرك شوند و آنها را قانع مي
  .اند اينكه مرتكب هيچ كار خالفي نشده

بنابراين شرك راههايي دارد و هر راهي زيبايي و آراستگي خاص خودش را دارد 
و همچنانكه ابوسعيد خدري روايت . شود كه همين آراستگي باعث فريب مردم مي

  .به حسب مراتبي كه دارند واجب است كه دفع گردند) و زشت(اند اعمال منكر  كرده
ها مورد قبول خدا و انتفاع مردم قرار بگيرد چراكه هدفي جز  ت اين برگهاميد اس
  .ام اين نداشته

 ناميده »الورقات الكارسة للمفاهيم اخلارسة« را –رد كتاب مفاهيم  –اين كتاب 
اش را   كه خدا جزاي خيرش دهد و درجه–بودم، ولي هنگامي كه پدر بزرگوارم 

 اين كتاب را مطالعه كرد آن را –و نيكي قرار دهد ي خير  عالي گرداند و او را وسيله
 ناميد، امر پدر عظيم و طاعتش غنيمت است و لذا براي بزرگداشت »هذه مفاهيمنا«

  .رأي، نظر و فرموده ايشان در برابر رأي و گفته خود، همين عنوان را بر كتاب نهادم
ر است، و نيز از آنجا كه گي اي وقت اي داشتم و هر مشغله هاي پراكنده از آنجا كه مشغله

ها هميشه براي عقب انداختن و كاستن ارزش كارها دست به دست يكديگر هم و غم
كاهند، مجبور شدم كتاب را در چند مقطع  ها از صفاي گفتار و متانت كالم مي دهند و فتنه مي

  .1نگارش كنم

_____________________________ 
ام زيرا اساس نظريات وی   در اين كتاب فصل اول و قسمتی از فصل دوم كتاب مفاهيم را نقد و بررسی كرده−١

ارد و مؤلف آن در اسـتدالل نيـز ًكتاب مفاهيم اغالط فراوانی خمصوصا در احاديث د. در اين دو بخش است
= 

٢٠
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و به ما پناهگاهي جز تو نداريم پس ما را بر حقيقت ثابت قدم گردان ! خداوندا
بريم  به تو پناه مي! خداوندا. بصيرت عطا كن و نهال خلوص را در درون ما بارور كن

از اينكه ناآگاهانه مرتكب شرك شويم، و نسبت به آنچه ناآگاهيم طلب مغفرت 
باشي پس اي  تو اهل مغفرت مي! ايم و خداوندا نماييم چرا كه ما كوتاهي كرده مي

  آمين . گذراز همه گناهانمان در! خداوندا
 نيو آخر دعوانا أن احلمدهللا رب العامل

 صالح بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ
 ق.   ه١٣/٥/١٤٠٦پنج شنبه 

     =
_____________________________ 

آميز و متعلقات آن و آنچه را كـه بيـانگر مـنهج  ام و به رد اعامل رشک مرتكب اشتباه شده كه معرتض آن نشده
 .ای كافی است ام و عاقالن را اشاره مؤلف است بسنده كرده
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  : لفصل او
  

  .»وسيله«معني  -1
منابع آثار و اخباري كه مؤلـف كتـاب         ) و بررسي (تخريج   -2

 .مفاهيم به آنها استدالل كرده است
  .ين آثاررد استدالالت مؤلف به ا -3
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 أيب صـالح ةٍ ابـن أيب شـيبه بإسـناد مـن روايـورو( :گويد   مي 45مؤلّف در صفحه    
 .ًفساق نحوا من حديث البيهقي]...) و كان خازن[السامن عن مالك الدار 
وقد أورد هذا احلديث ابن حجر العسقالين وصحح سنده كام : (قال صاحب املفاهيم

ني حفاظ احلديث, مما ال حيتاج إىل بيان تقدم, وهو من هو يف علمه وفضله ووزنه ب
 . اه) وتفصيل

شود كه  وسيله به چيزي گفته مي: كند  چنين ترجمه مي97و مترجم در صفحه 
خداوند آنرا سبب نزديكي به خودش قرار داده است، و باعث برآوردن نياز نزد 
خداوند باشد، و پايه و اساس بر اين گذاشته شده است كه وسيله در محضر 

  .اوند داراي منزلت و قدر و احترام باشدخد
اين كالم حاوي دو جمله است كه اولي صحيح، ولي دومي مجمل است تا از 

  .اجمال آن مشروعيت بخشيدن به وسايل نامشروع را نتيجه بگيرد
مبنا و معيار، وجود منزلت و حرمت وسيله در نزد متوسل اليه «: اينكه گفته شده

  : شود   از آن استنباط ميمجمل بوده و دو معني» است
اگر مراد اين است كه ذات انبياء و صالحان به خاطر منزلت و احترامشان در نزد 

 قرار بگيرند برداشتي نادرست و – براي رسيدن به خدا –توانند وسيله  پروردگار مي
پايه است زيرا خداوند پيروي از انبياء و صالحان، تصديق آنان، و اتباع از  كالمي بي

ي نزديك شدن به خدا قرار  يت آنان و جهاد به منظور نصرت حقيقت را مايههدا
داده، و اين را يكي از وسايل مشروع براي تقرب به خود شمرده كه جايز است قبل 
از درخواست و دعا عنوان گردد، و ذات اين بندگان نيكوكار وسيله تقرب به خدا 

  .باشد ار نمينيست همچنانكه حرمت و منزلت ايشان وسيله اين ك
توسل به دعاي اين افراد صالح تنها به هنگام زنده بودنشان مشروعيت دارد 

اين كار را كرده و بعد از وفات ) ص(همچنانكه مسلمانان در زمان حيات رسول اهللا 
و به اجماع همه علماي قرون پيشرو . اند ايشان براي استسقاء به غير او مراجعه كرده
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، توسل نه به دعاي ايشان، و نه )ص(عد از وفات رسول اهللا  ب– قرون اوليه –اسالم 
  .به ذاتشان مشروعيت ندارد

وسائلي از قبيل اعمال صالح خود : و اگر مراد از آن جمله مجمل معني زير است
توانند وسيله تقرب قرار بگيرند، اين  به خاطر حرمت در نزد خدا مي... شخص و 

  .باشد  و مطابق حقيقت ميتبعيت از سنت صحيح بوده، كالمي درست
ي مورد  اي مجمل ذكر كرده تا از خالل كالم صحيح وسيله مؤلف عمداً جمله

ادعاي مبتدعان را مشروعيت ببخشد، ولي ما اجمال آن را توضيح داده و وجه صواب 
  .آنرا، كه تفسير يك آيه از آيات قرآن كريم است، بيان كرديم

  :  نقل كرده است2/348، »زاد المسير «دو معني دارد كه ابن جوزي در» وسيله«
كه اين رأي از ابن عباس، عطاء، مجاهد و :  به معني قرابت، نزديكي و خويشي- 1

فراء روايت شده است، و يا به معني نزديك شدن و تقرب جستن به خدا از هر 
  .طريقي كه او رضايت داشته باشد و اين رأي قتاده است

ني به او نزديك شدم و به بيت زير استشهاد يع» توسلت اليه«: ابوعبيده گويد
   :كند مي

 إذا غفل الواشون غدنا وصلنا
 

 وعاد التصايف بيننا والوسائل 
 

زماني كه سخن چينان غافل بودند ما به وصلت رسيديم و دوستي خالص بين ما 
  .و وسايل دوباره برقرار شد

  .باشد، و اين رأي ابن زيد است  وسيله به معني محبت مي- 2
  : ي در مجموعه سؤاالت نافع بن ازرق از ابن عباس آمده كه مراد از وسيله در آيه

 { §  ¦ ¥z )1)35 :هالمائد.  
آيا عرب : حاجت است، پرسيد» الوسيله«: باشد؟ ابن عباس جواب دادند چه مي

_____________________________ 
 .و برای تقرب به خدا وسيله بجوييد:  به معنی−١
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  : گويد بله، عنتره مي: آن را استعمال نموده است؟ جواب داد
 إن الرجال هلم إليك وسيلة

 

 َيأخذوك تكحيل وختضبيأن  
 

  .مردان نيازمند اين هستند كه تو را در هنگام كحل و خضاب زدن بگيرند
بنابراين وسيله يعني تقرب به خدا از طريق انجام انواع طاعات، و باالترين آنها 
مخلص شدن است در برابر او، و تقرب به او از طريق محبت خدا و محبت رسول 

و چكيده گفتار . و هر كسي كه او را دوست دارد، و محبت دين او، )ص(اكرم 
  .سلف در اين باب، با وجود تنوع تعابير، بيانگر همين مطلب است

  .)35: هالمائد( �z ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  § } در آيه 
  .از خدا بترسيد و براي تقرب به خدا وسيله بجوييد! اي مؤمنان

رساند،  ختصاص را ميمقدم شده و اين تقديم حصر و ا» اليه«جار و مجرور يعني 
به اين معني كه وسايل تقرب فقط براي نزديكي به خداست و نبايد هيچ كس را در 

  .)5: هالفاتح( V U T S Rz }اين امر شريك گردانيم، همچنانكه
  .كند عبادت و طلب كمك را به خدا محدود و محصور مي

ن معني را وسيله در حقيقت هما: گويد  مي2/98طي در تفسير خود، عالمه شنقي
وسيله يعني تقرب به خدا از طريق : اند و آن اينكه دارد كه عموم علماء بيان كرده

و تفسير ابن عباس از آيه نيز ). ص(اخالص در عبادت، مطابق با سنت رسول اكرم 
ها از بزرگترين انواع  داخل در همين معناست زيرا دعا و زاري براي طلب نيازمندي

  .شود  براي نيل به رضايت و رحمت خدا محسوب مياي عباداتي است كه وسيله
به اين ترتيب روشن شد كه ملحدان و پيروان جاهل و مدعيان تصوف در جهل و 

  .برند سرگرداني به سر مي
اي بين خدا و بندگانش  اند كه واسطه زيرا وسيله را به شيخ خود تفسير كرده

ر دادن واسطه بين خدا و و اين به بازيچه گرفتن كتاب خدا بوده و قرا. باشد مي
: باشد، همچنانكه در آياتي به اين مطلب تصريح شده است بندگانش از اصول كفر مي
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 { f e    d  c b a `z )3: الزمر(.  
  .كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند ما آنان را پرستش نمي

̈  �¡}|{ ~}: و نيز آيه § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ± ° ¯ ®¬ «    ª © ³ ²z )18: يونس(.  
آيا خدا را به چيزى خبر : بگو! اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند و مى«
منزه است او، و برتر است از آن ! دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟ مى

  .»دهند همتايانى كه قرار مى
بنابراين بر هر شخص مكلفي واجب است بداند راه رسيدن به رضاي خدا، 

باشد، و هر كس از اين مسير  مي) ص( و رحمت الهي پيروي از رسول اكرم بهشت
̀  a }: كند منحرف شود راه را گم مي _̂  ] \ [  Z Y

 d c bz )123: النساء(.  
هر كس كار بدي بكند در . وهاي اهل كتاب استزوهاي شما و نه به آرزنه به آر«

  . پايان كالم شنقيطي).»شود برابر آن كيفر داده مي
ً الزما ورضوريا, وليست ً التوسل ليس أمراَّإن(: گويد  مي43لّف در صفحه مؤ ً

«¼  } :, كام قال تعاىلً مطلقااإلجابة متوقفة عليه, بل األصل دعاء اهللا تعاىل

À ¿ ¾ ½z     ) انتهي.)186: هالبقر .  
واسطه قرار دادن براي خداوند، نه الزم :  چنين ترجمه كرده90و مترجم در ص 

باشد، اجابت دعا منوط به وسيله نيست، بلكه در اصل دعا و  نه ضروري مياست و 
: فرمايد البه به درگاه خداوند است و بس، كه قرآن در اين مورد مي

{½¼»z )186: هالبقر.(  
چنانچه اصل دعا بدون واسطه پروردگار است پس چرا از اين اصل : گويم مي

 صورتي قابل انجام است كه عدول كنيم در حالي كه واضح است خالف اصل در
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اصل نباشد ولي خداوند هميشه زنده و پايدار بوده، نه چرت و نه خواب او را فرا 
اش او را بخواند، به او اميدوار باشد، از او بترسد و به  گيرد، دوست دارد بنده نمي

  .اسماء و صفات او توسل كند
ونه است و اين اصلِ چنانچه براي هر مسلماني، در هر جايي كه باشد خدا اين گ
  !تر وجود دارد؟ اصيلي است، پس چرا از آن عدول كنيم، آيا راهي هدايت يافته

كنند ولي دوست دارند بدون هيچ دليل صحيحي از  به هدايت و اتباع اقرار مي
آيا دعا از خداي يگانه ! كند؟ خالف اصل پيروي كنند، آيا اصل براي آنان كفايت نمي

خداوند زنده و پابرجا دعاي مضطر را ! سازد؟  قانع نميو بدون واسطه آنها را
  : گرداند و فرموده است كند و مصيبت را از او دور مي مستجاب مي

{À¿¾½¼»z  )186: هالبقر( .  
  .»من نزديكم:) بگو(ي من بپرسند،  و هنگامي كه بندگانم از تو درباره«

م مردگان و الفاظ اگر چنين است چرا بايد از اصل عدول و به ذات، جاه و مقا
  !جديد ديگر توسل بجوييم؟

شود كه فقط خداي يگانه را بخوانند تا با اين كار  چرا به مسلمانان ياد داده نمي
قلوبشان به هنگام بال و مصيبت و يا به منظور جلب منفعت متوجه غير خدا نشود و 

  . بپردازندشريكي براي خدا قرار ندهند، تنها خدا را دوست داشته، تنها به ذكر او
هر كس درِ بدعت در توسل را بر روي مسلمانان بگشايد، آنان را به شرك 

كشاند گرچه اين كار طول بكشد زيرا كوچكترين بدعت در توسل در نهايت به  مي
  .انجامد دعا و به فرياد خواندن مردگان و طلب شفاعت، ياري و كمك از آنان مي

َّ أن اخلالف شكيل, وليس ونحن نر(: گويد  مي44مؤلف كتاب مفاهيم در صفحه 
َّبجوهري, ألن التوسل بالذوات يرجع يف احلقيقة إىل توسل اإلنسان بعمله, وهو املتفق 

   ).عىل جوازه
ولي من اعتقادم بر اين است، :  چنين ترجمه كرده92و مترجم در صفحه 
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اختالف در اين مورد شكلي و لفظي است، چون كسانيكه ذات و اشخاص را 
دهند، در حقيقت عبارت از اين است كه اشخاص اعمال   و واسطه قرار ميوسيله

  .اند و اين نوع توسل باتفاق درست است صالحه خود را وسيله قرار داده
اساس و فريبي واضح است چراكه خود متوسالن به ذات،  اين سخني بي: گويم مي

دانند كه اختالف   ميدانند، و نيك جاه و مقام صالحان تفاوت بين دو نوع توسل را مي
اي فاسد  و استدالل مؤلف از مقدمه: جوهري و اساسي است، و نه شكل و ظاهري

شود به اين معني مؤلف به مجاز عقلي پناه برده كه بعداً به طور مفصل در  ناشي مي
  .كنيم مورد آن بحث مي

آيا : ي مؤلف و شكلي بودن اختالف بايد از او پرسيد و به فرض صحت گفته
ي  شوند، ترك كنيم؟ جمله  نيست الفاظي كه توهم امور غيرشرعي را باعث ميواجب

كند، و هيچ  در ظاهر بر توسل به ذات آن شخص داللت مي» كنم به فالني توسل مي«
اعمال «قرينه لفظي و يا غيرلفظي، متصل و يا منفصل وجود ندارد كه فالني را به 

اي مؤلف تنها يك قرينه قلبي خفي ي مورد ادع و قرينه. معني كنيم» نيك فالني
باشد، و البته حكم كردن در مورد قلوب مردم فرع بر اطالع از آن است و هيچ  مي

  .راهي براي اين اطالع وجود ندارد
عالوه بر اين بايد گفت كه در شريعت پاك اسالم الفاظي كه توهم امور غيرشرعي 

£¤ }: فرمايد گردند همچنانكه خداوند مي  را باعث شوند، متروك مي
  ± ° ¯ ® ¬« ª  © ¨ § ¦ ¥z 

هنگامى كه از پيغمبر تقاضاى مهلت براى درك آيات ! (اى افراد باايمان.  )104: هالبقر(
زيرا كلمه اول، هم به معنى . (»انظرنا«:  بلكه بگوييد؛»راعنا« ؛: نگوييد) كنيد قرآن مى

 و دستاويزى براى ؛باشد مى» !ما را تحميق كن«، و هم به معنى »!ما را مهلت بده«
و (و براى كافران ! بشنويد) شود آنچه به شما دستور داده مى(و ) دشمنان است
  .»عذاب دردناكى است) استهزاكنندگان
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برد و   را به عنوان يك فحش بكار مي»راعنا«علت امر الهي اين بود كه يهود 
 را به دل خود راه ام تلفظ اين كلمه هيچ وقت معني مورد نظر يهودگمسلمانان به هن

توان گفت كه صحابه به هيچ وقت اين معني فاسد را به  دادند و بطور قطع مي نمي
  .آوردند ولي با وجود اين از گفتن اين كلمه نهي شدند ذهن نمي

  . اين آيه بيانگر دو مطلب است: گويد  مي2/57قرطبي در تفسير خود، 
  .پسند را بهمراه دارندپرهيز از استعمال الفاظي كه توهم معني نا: اول
  .تمسك به سد ذرايع و حمايت از اين قاعده: دوم

محتمل معني » راعنا«گرچه واژة : گويد  مي1/58جصاص در احكام القرآن، 
مراعات كردن و منتظر ماندن هم هست ولي از آنجا كه محتمل مسخرگي مورد نظر 

اين معني را نيز دارد و باشد از استعمال آن نهي شده است زيرا احتمال  يهود نيز مي
  .وجود دارد] عرب[امثال آن در لغت 
آيه بيانگر اين مطلب است كه هر لفظي كه محتمل دو معني : در ادامه گويد

پسنديده و ناپسند باشد استعمال آن بدون مقيد كردن به قيدي كه معني پسنديده را 
  .قطعي كند جايز نيست

ني تمسخر و ناپسند از همه دورترند از اي كه در اراده مع بايد تأمل كرد، صحابه
استعمال اين واژه منع شدند چرا كه واژه محتمل دو معني بود و در اينجا خداوند براي 

  . استعمال اين واژه خلوص نيت را كافي ندانسته و لذا از استعمالش نهي كرده است
ري وحمل اخلالف يف مسألة التوسل هو التوسل بغ(: گويد  مي44مؤلف در صفحه 

َّبأن يقول اللهم إين أتوسل إليك بنبيك . عمل املتوسل, كالتوسل بالذوات واألشخاص
  ).ن, أو أتوسل إليك بأيب بكر الصديق أو بعمر بن اخلطاب أو بعثامن أو بعيل حممد 

مسئله توسل كه در بين علماء مورد :  چنين ترجمه كرده92و مترجم در صفحه 
باشد، مانند   غير از اعمال صالحه خود مياختالف است، توسل فرد مسلمان به

واسطه قرار دادن ذات و يا حضرت ابوبكر صديق و يا عمر فاروق يا عثمان 
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دهم كه دعايم را  ذوالنورين و يا علي مرتضي را بين تو و خود وسيله قرار مي
  .دانند را ممنوع مي گري قبول فرمائيد، بعضي از علماء اين توسل و واسطه

هنگام اختالف و منازعه بايد به كتاب خدا و سنت رسول اكرم به : گويم مي
^ _`a }: مراجعه نمود، همچنانكه فرموده) ن(و فهم صحابه ) ص(

 r  q po n m l k j i  h g f e d c b
 sz )115: النساء(. 
كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت كند، و از راهى جز راه « 

 و به دوزخ داخل ؛بريم رود مى ا او را به همان راه كه مىمؤمنان پيروى نمايد، م
   .» و جايگاه بدى دارد؛كنيم مى

از ديدگاه سلف صالح هيچ اختالفي بر سر اين مطلب وجود ندارد كه توسل به 
ذات اشخاص و نيز توسل به اعمال مردگان غيرمشروع بوده و دعا با آن جايز نيست، 

يچيك از آنها به نقل صحيحي روايت نشده است كه به اين دليل كه چنين مطلبي از ه
به يكي از خلفاي چهارگانه و يا يكي از عشرة مبشره يا يكي از اصحاب بدر توسل 

و ما بايد مطابق با فهم و عمل آنان رفتار كنيم كه اين راه نجات و منهج . كرده باشد
و از پيروي باشد و كسي كه راهي غير آن بجويد از اهل سنت نبوده  أهل سنت مي

  .ايشان بهره نبرده است
خالصه مطلب اينكه توسل به ذات اشخاص و امثال آن از چهار وجه غيرشرعي و 

  : باشد ممنوع مي
اند، و واضح است  اين كار بدعت بوده و صحابه و تابعين آن را انجام نداده: اول

ي  ندازههيچ چيز ديگري در نزد خدا به ا. كه هر بدعتي در دين باعث گمراهي است
دعا محبوب نيست همچنانكه ابوداود، ترمذي و غيره با سند صحيح از نعمان بن 

   .»دعا همان عبادت است«: فرمودند) ص(اند كه پيامبر  بشير روايت كرده
پس اگر دعا يك نوع عبادت و بلكه كل عبادت است بنابراين احداث يك امر 
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  .جديد در عبادت به اتفاق علماء مردود است
اي نادرست و اشتباه  جمله» كنم توسل مي... به ابوبكر، عمر و «ي  ملهج: دوم

شود، و منشأ آن باور به اين مطلب است كه هر  محض است كه از بدفهمي ناشي مي
گيرد و اين اشتباه است زيرا هر كسي  چيزي كه به آن توسل شود وسيله قرار مي

ارتباط و اتصالي ايجاد ] ابوبكرخود و [بين دو ذات » كنم به ابوبكر توسل مي«: بگويد
كرده كه به هيچ طريق ممكن نيست و هيچ وجه مشتركي كه آنها را با هم جمع كند 

پروردگارا من به : مثالً بايد بگويد) ن(وجود ندارد، وجه مشتركي مثل حب صحابه 
كنم و اين كار پسنديده و مشروع  به تو توسل مي... دوستيم نسبت به ابوبكر، عمر و 

  .باشد معنا و نامفهوم مي اي بي  ولي توسل به ذات اشخاص گفتن جملهاست
نافع و سودمند ) ص(همچنين توسل به ياري، نصرت، محبت و اتباع از پيامبر 

بنابراين الزم است يك راه ارتباطي بين دو ذات ذكر شود كه عبارت است از . است
DCBA } :گويد همچنانكه خداوند از زبان مؤمنان مي. ايمان و عمل صالح

 J I  H G F Ez )53: آل عمران( .  
 ؛پيروى نموديم) تو(اى، ايمان آورديم و از فرستاده  به آنچه نازل كرده! پروردگارا«

  .»!ما را در زمره گواهان بنويس
̄  °   ± µ ´³ ² }: فرمايد و باز مي ® ¬ « ª ©

 À ¿ ¾ ½ ¼   » º ¹ ¸ ¶z )193: آل عمران.(  
به : كرد كه را شنيديم كه به ايمان دعوت مى) تو( منادى ما صداى! پروردگارا«

و ! گناهان ما را ببخش!  پروردگارا؛و ما ايمان آورديم! پروردگار خود، ايمان بياوريد
  .»بميران) و در مسير آنها(و ما را با نيكان ! بديهاى ما را بپوشان

  .و آيات زياد ديگري كه در اين مورد وجود دارد
اند  و پيروانشان به نيت دروني اكتفا نكرده بلكه آن را به زبان آوردهانبياء، رسوالن 

درحاليكه در نيك و پسنديده بودن نيات آنان شكي نيست، آيا با اين وجود نبايد 
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و از مجاز عقلي در چنين . خَلف آنان به طريق اولي نيت خود را به زبان آورد
  موردي كه باعث فساد كالم است، پرهيز كنند؟

اند و نه توسل به ذات   صحابه از توسل، توسل به دعا را استنباط كرده:سوم
، توسل )ص(به دعاي عباس، عموي پيامبر ) س(به همين علت عمر . اشخاص را

كه مدفون بود دوري جست در حالي كه ) ص(كرده و از توسل به ذات پيامبر 
 آنان مشروعيت دارد و بنابراين فهم. تر از مقام نبوت بود ي عباس پايين درجه و مرتبه

  . بايد از آن تبعيت كرد
اگر آنان كوچكترين راه : گويد  مي6/113، »روح المعاني«شهاب الدين آلوسي در 

يافتند محال بود به عباس توسل  مي) ص(و كمترين توجيهي براي توسل به پيامبر 
ا و كنند، و از آنجا كه آنان سابقين اولين هستند و به خدا و رسول و حقوق خد

شناسند، با اين  ي دعاي مشروع را از همه بهتر مي رسول از همه آگاهترند و محدوده
ها رفع گردند و آسان شوند و  خواستند سختي وجود وقتي دچار مخمصه شده و مي

باران ببارد و نياز شديد به باران داشتند در اين هنگام به دعاي عباس توسل جستند، 
 دليل واضحي است كه تنها راه آنان مشروعيت دارد اين خود). ص(و نه ذات پيامبر 

  .و الغير
پرسيم، آيا توسل به ذات  به فرض درستي توسل به ذات اشخاص مي: چهارم

اشخاص بهتر است و يا توسل به اسماء و صفات خدا و اعمال صالح؟ اگر جواب 
ود، اي كفرآميز و باطل خواهد ب داده شود كه توسل به ذات اشخاص بهتر است گفته

و اگر جواب داده شود كه توسل به اسماء و صفات خدا و اعمال صالح بهتر است 
پس در صورتي كه افضل مشروعيت داشته و در دسترس هم : توان پرسيد باز مي

  گرديد؟ باشد، چرا به دنبال مفضول مي مي
َّوقد جاء يف احلديث أن آدم توسل (: گويد  مي46مؤلف كتاب مفاهيم در صفحه 

حدثنا أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل : قال احلاكم يف املستدرك. بالنبي 
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حدثنا أبواحلسن حممد بن إسحاق بن إبراهيم احلنظيل حدثنا أبو احلارث عبداهللا بن مسلم 
الفهري حدثنا إسامعيل بن مسلمة أنبأنا عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه, عن جده عن 

يا رب أسألك بحق : ملا اقرتف آدم اخلطيئه قال«: ل رسول اهللا قا: عمر ريض اهللا عنه قال
] ٦٥١ ص ٢ج [وصححه » املستدرك«أخرجه احلاكم يف . احلديث» ...حممد ملا غفرت يل 

» دالئل النبوة«ورواه البيهقي يف . وصححه» اخلصائص النبوية«ورواه احلافظ السيوطي يف 
ًوصححه أيضا القسطالين, . دمه كتابهوهو ال يروي املوضوعات, كام رصح بذلك يف مق

 . »شفاء السقام«, والسبكي يف ]٢/٦٢[» املواهب اللدنيه«والزرقاين يف 
, »جممع الزوائد«. وفيه من مل أعرفهم«األوسط «رواه الطرباين يف : قال احلافظ اهليثمي

 . كالم الكاتب اه]) ٨/٢٥٣[
دم به حضرت توسل حضرت آ :كند  چنين ترجمه مي95و مترجم در صفحه 

به هنگامي «:  استفرموده) (پيامبر مورد اعتماد رسول؛ به اسناد معتبر و راويان 
تو را به خاطر محمد ! خداوندا: كه آدم دچار خطا شد و از بهشت رانده شد گفت

از ابوسعيد عمر » المستدرك«اين حديث را حاكم در كتاب ... . از گناهانم درگذر
ابوالحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم حنظلي از بن محمد بن منصور عادل از 

ابوالحارث عبداهللا بن مسلم فهري از اسماعيل بن مسلمه از عبدالرحمن بن زيد 
) رضي اهللا عنه(بن اسلم و او از پدرش و او از جدش و او از عمر بن خطاب 

روايت كرده است، و سيوطي در كتاب خصائص النبويه همان حديث را آورده 
كتاب دالئل النبوه كه اصال حديث موضوع در آن  چنين بيهقي درهم است، و

نيست و قسطالني آن را صحيح دانسته است، و جماعت ديگر نيز عين اين 
  .اند بطوريكه در صحت آن جاي ترديد نيست حديث را روايت كرده

ل ـن سطور شامل اشتباهات، تحريفات و غفلتهايي است كه در ذيـاي: مـگوي مي
كردم كه يك ستم پيشه كه فريب  هيچ وقت فكر نمي. دهم  توضيح مي–هللا  إن شاء ا–
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علم خود و علماي زمانه خود را خورده باشد، اين گونه به نقل اين حديث و 
  .احاديث مابعد بپردازد

  : دهم سه زاويه كار مؤلف را مورد بررسي قرر مي من در اينجا از
  . استشهادنقد و بررسي ارجاعات و مصادر حديث مورد: اول
  .بررسي روايي حديث: دوم
  .بررسي متن حديث: سوم

  
  :نقد و بررسي ارجاعات و مصادر حديث مورد استشهاد: اول

انتساب حديث خللي وجود دارد زيرا گروهي از مشايخ حاكم و گروهي از  - 1
اند ولي سند همه آنها  طبقه او و گروهي از طبقه بعد از او اين حديث را روايت كرده

] در طبقات بعدي[رسد و لذا كثرت اين راويان  رحمن بن زيد بن اسلم ميبه عبدال
  .پردازم كند و به همين دليل به ذكر همه اين اشخاص نمي صحت خبر را تقويت نمي

عن : (مؤلف مفاهيم سند حاكم را بازگو كرده ولي از عهده اين كار بر نيامده - 2
ه كردم و همچنين در دادن آدرس را از سند جا انداخته بود كه خودم آنرا اضاف) ابيه
 را ذكر كرده و چون دو مرتبه اين 651، ص 2دچار اشتباه شده و ج » المستدرك«از 

اعالم «به عالوه اينكه بعد از مطالعه رساله . كار را كرده بعيد است كه سهو القلم باشد
ته را نوش) 651، ص 2ج (تأليف واعظ بحرين مشاهده كردم كه او نيز همين » النبيل

المستدرك، ج (در حالي كه اين مطلب در . چاپ شده است» مفاهيم«و قبل از كتاب 
تا به امسال جز همان چاپ هندوستان، » المستدرك«وجود دارد و از ) 615، ص 2

 .چاپ ديگري وجود ندارد
و باز نوشته حاكم اين حديث را صحيح شمرده در حالي كه اين برداشت 

دانند كه صحيح  و اهل حديث مي» صحيح اإلسناد«حاكم نوشته : باشد نادرست مي
 .االسناد به معني صحيح بودن حديث نيست

سيوطي اين «: گويد ترين جاهاي كالمش آنجاست كه مي يكي از عجيب - 3
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و اين سخن از ناآگاهي ايشان نسبت به علم » و صحيح شمرده... حديث را روايت 
ه و محدثان براي چنين موردي آن اشتباه بود» روايت كرده«دهد زيرا  الحديث خبر مي
كنند، زيرا به كسي كه حديثي را در كتابش ذكر و براي يك مطلب به  را استعمال نمي

شود كه آن شخص اين حديث را روايت  كند، گفته نمي آن استدالل و استشهاد مي
  .كرده است

شود حديث را روايت كرده كه حديث را از شيوخ خود  و تنها به كسي گفته مي
  . اولين شخص با سند آورده باشدتا

تر است زيرا سيوطي  ولي اينكه گفته سيوطي اين حديث را صحيح شمرده عجيب
كه مؤلف به آن اشاره كرده در مورد صحت حديث صحبتي » الخصائص«در كتاب 

  .نكرده است و اين افتراء به سيوطي است
 را از به خاطر ضعف علمي كه دارد صحت اين حديث» مفاهيم«مؤلف كتاب 

گيري كرده، آنجا كه سيوطي  نتيجه) 1/8(» الخصائص«كالم سيوطي در مقدمة كتاب 
  .ام اين كتاب را از احاديث ساختگي و مردود به دور گردانيده: گويد مي

مؤلف به اين سخن سيوطي عموميت بخشيده و گمان كرده كه اين سخن سيوطي 
انگر صحت همه احاديث به معني صحت كل كتاب است، در حالي كه اين سخن بي

» مناهل الصفا في تخريج احاديث الشفاء«كتاب نيست، همچنانكه در كتاب ديگرش 
  .كند به ضعف سند همين حديث اشاره مي) 30ص (

تأليف ابونعيم پيروي كرده و » الخصائص«از كتاب » الخصائص«سيوطي در 
است كه البته در احاديثي را كه سند غيرشفاف و يا متن ناپسندي دارند، نقل كرده 

بعد از نقل دو حديث كه متنشان خيلي ناپسند بوده به اين مطلب ) 1/47(همان كتاب 
خواستم اين دو حديث را بياورم ولي در اين كار از ابونعيم پيروي  نمي«: كند اشاره مي

  .»كنم مي
  .»كند او موضوعات و احاديث ساختگي را نقل نمي«:  در مورد بيهقي گفته است-4

پس چرا ادامه كالم بيهقي بعد از روايت اين حديث را نقل : واب بايد گفتدر ج
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آوري تا مسأله را بر   اي؟ چرا هميشه به تلبيس، تدليس و اجمال گويي روي مي نكرده
كني كه  افراد ساده مشتبه گرداني و تنها قسمتي از سخنان مورد استشهاد را نقل مي

  كني؟ يه كالم خودداري ميكند و از ذكر بق رأي خودت را تقويت مي
عبدالرحمن : گويد بعد از آوردن اين حديث مي) 5/489(» داليل النبوه«بيهقي در 

به تنهايي اين حديث را روايت كرده و او شخص ] در طبقه خود[بن زيد بن أسلم 
دانند  اين كالم بيهقي سخني گرانبهاست كه ارزش آنرا فقط محدثان مي. ضعيفي است

ان طالبي كه به اصطالحات اهل آن علم آشنا نيستند راه اجمال ولي مبتدعان بس
  .گيرند گويي را در پيش مي

حتي اگر يك نفر راستگو : گويد مي) 141 – 3/140(» ميزان االعتدال«ذهبي در 
 خواهد 1نقل كند آن حديث، حديثي منكر] در طبقه خودش[حديثي را به تنهايي 

ر مورد آنهايي كه حافظه خوبي ندارند و يا اگر راوي راستگو اينگونه باشد د. بود
فراموشكارند چه بايد گفت؟ و در درجه بعد در مورد شخص ضعيفي كه هيچكدام 

توان گفت؟ و بعضي مثل حاكم گويند  از علماء قائل به تعديل او نيستند چه مي
  .احاديث چنين شخصي را بايد جزو احاديث ساختگي قلمداد كرد

آيا : گويم مي. نيز اين حديث را صحيح شمرده استقسطالني :  مؤلف گويد- 5
قسطالني آنرا صحيح شمرده و يا عين كالم بيهقي را بازگو كرده است؟ ايشان در 

و . عبدالرحمن به تنهايي اين حديث را نقل كرده است: گفته) 1/76(» المواهب«
رحمن عبدال: گويد را شرح داده در شرح اين عبارت مي» المواهب«زرقاني كه كتاب 

به تنهايي روايت كرده، يعني اين حديث از كس ديگري غير از او روايت نشده است، 
  .بنابراين چون راوي حديث ضعيف است اين حديث، غريب خواهد بود

و بعضي از كتب ديگرش بدون تصريح از سيوطي » المواهب اللدنيه«قسطالني در 
بازگو كرده » رات الذهبشذ«كرده است، و اين مطلب را ابن عماد در  نقل قول مي

_____________________________ 
 . يكی از اقسام حديث ضعيف است−١
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كنم تا معلوم شود كه قسطاني اگر هم حديثي  در پايين اين جريان را بازگو مي. است
را صحيح بشمارد معتبر نيست، زيرا از علمايي نيست كه اهل تخريج حديث و جرح 

  .1و تعديل باشد و بلكه تنها يك ناقل است
ه سيوطي از دست شود ك گفته مي: كند نقل مي) 123 – 8/122(ابن عماد 

گيرد  كرده كه او از كتابهاي سيوطي مطالبي را مي قسطالني ناراحت بوده و گمان مي
دهد و در نزد شيخ االسالم زكريا از او  و به هنگام نقل آنها را به سيوطي نسبت نمي

گاليه كرد، شيخ از او خواست مدعاي خود را ثابت كند و سيوطي به چند جا اشاره 
اند،  تأليفات بيقهي مشخص:  از بيهقي نقل كرده و سپس گفتكرد كه قسطالني

گويد كتابي را كه استفاده كرده به ما معرفي كند وگرنه بايد  قسطالني اگر راست مي
  .به نقل سيوطي از بيهقي: بگويد

شيخ جاراهللا بن فهد نقل كرده كه قسطالني تصميم گرفت دل سيوطي را به دست 
. رفت و به خانه سيوطي رسيد و در زد» الروضه«د و به آورد لذا از قاهره راه افتا

ام تا تو  كه هستي؟ جواب داد كه من قسطالني هستم، پابرهنه و سر برهنه آمده: گفت
  .تو را بخشيدم ولي در را باز نكرده و با او روبرو نشد: سيوطي گفت. مرا ببخشي

تأليف كرد كه » الفارق بين المصنف و السارق«و سيوطي كتابي را تحت عنوان 
برخي، : گويد احتماالً مرادش از سارق همان قسطالني باشد زيرا در آن كتاب مي

ام، به تاراج  تعدادي از كتابهاي مرا كه سالها براي جمع و تدوينشان زحمت كشيده
اشاره » الخصائص«و » المعجزات«توانم به دو كتابم  برند و به صورت مشخص مي مي

و دومي كتابي مختصر است، سارق اين دو كتاب را با عين كنم كه اولي كتابي بزرگ 
  .2برند الفاظ من دزديده و البته اهل بصيرت به اين مسأله پي مي

_____________________________ 
 .اساس كتبش دوری شود  با اين وجود كتب نافعی دارد به رشط آنكه از مسايل بی−١
را بـصورت كامـل و بـا حتقيـق قاسـم » ...الفـارق «ی  , ربيـع الثـانی, رسـاله١٤٠٢سال » عامل الكتب« جمله −٢

 . آن نقل نموديم٧٤٥سامرائی منترش كرده و ما از ص 
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شرح «ندارد و گويا مراد مؤلف كتاب » المواهب« زرقاني كتابي به اسم - 6
اين حديث را ) 1/76(به عالوه بايد اشاره كرد كه زرقاني در . بوده است» المواهب

  .ف نموده استتضعي
بينيم كه مؤلف حقيقت را نقل نكرده و به تحريف آن پرداخته و چه ماهرانه به  مي

 2، ج 1و البته در ذكر منبع نيز دچار اشتباه شده به جاي جلد . تلبيس دست زده است
  .نوشته است

و : گويد اند، مي  مؤلف در برشمردن تعداد افرادي كه حديث را صحيح شمرده- 7
در حالي كه سبكي در تصحيح . آنرا صحيح شمرده است» اء السقامشف«سبكي در 

 163كند، سبكي در ص  حديث از حاكم تقليد كرده و مقلد چيزي را ثابت نمي
البته سبكي خود به . در تصحيح اين حديث به رأي حاكم اعتماد كرديم: گويد مي

لم ضعف عبدالرحمن بن زيد بن اس: گويد كند ولي مي ضعف اين حديث اقرار مي
  .شديد ندارد

تأليف طبراني را فراموش كرده » المعجم الصغير« در بازگويي منابع حديث، - 8
  .است
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  بررسي روايي حديث: دوم
توان نتيجه گرفت كه به جز حاكم هيچ كس  از آنجا كه قبالً توضيح داديم مي

) 2/615(» المستدرك«ديگري قائل به صحت سند اين حديث نيست، حاكم در 
اين حديث، صحيح السند بوده و اولين حديثي است كه از عبدالرحمن بن : دگوي مي

 1و اين حديث را همه محدثاني كه به صورت مرفوع. ام زيد بن اسلم روايت كرده
و رأي حاكم در مورد اين راوي غير قابل . رسانند اند به عبدالرحمن مي روايت كرده

  :قبول است، به سه دليل
عبدالرحمن بن زيد : گويد مي) 1/154 (»دخل إىل الصحيحامل« حاكم در كتابش - 1

كند كه بر علماي اهل بصيرت مخفي  بن اسلم احاديث ساختگي را از پدرش نقل مي
با : گفته است) 1/114(اين در حالي است كه حاكم در ابتداي كتابش . نمانده است

ر نقل  كه د–خواهم اسامي تعدادي از مجروحين  استعانت و توفيق خداوند مي
 را بيان كنم و اين كار نتيجه آگاهي اجتهاد شخصي بوده و نه –اند  حديث عادل نبوده

كنم نقل احاديث اين گروه جز بعد  و گمان مي. به تقليد از هيچكدام از امامان اين فن
هر كس حديثي را نقل كند : اند فرموده) ص(از بيان حالشان جايز نيست زيرا پيامبر 

  .باشد ذب است، خودش نيز از زمره دروغگويان ميكه بداند دروغ و ك
آوري كرده و عبدالرحمن  اسامي اين مجروحان را جمع» المدخل«حاكم در كتاب 

باشد، ولي  اين كار حاكم تناقض و تعارض مي. كند بن زيد بن أسلم را نيز ذكر مي
چرا حاكم دچار اين تناقض گشته؟ و چرا سندي را كه عبدالرحمن در آن است 

  يح شمرده است؟صح
 تأليف 3932حاكم در سال : جواب اين سؤال در نزد اهل حديث روشن است

_____________________________ 
 رسـول اهللا مباشـرة بـدون ذكـر سـند     ن قول يا فعل يا تقريري به مرفوع به حديثي گفته مي شود كه در آ     «-1

 .» نسبت داده شودص
 .اثبات شده است... و ) ١/٢(» السامع« مهچنانكه در −٢
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.  سال بيشتر بوده است72را شروع كرد و اين يعني سن حاكم از » المستدرك«كتاب 
اند كه حاكم  بعضي بيان كرده: گويد مي) 5/233(» لسان الميزان«حافظ ابن حجر در 

حاكم در : شي گرديد و مؤيد اين مطلب اينكهدر اواخر عمرش دچار غفلت و فرامو
تعدادي را ذكر و روايت از آنها و احتجاج بدانها را بطور قطع مردود » الضعفاء«كتاب 

احاديثي را از همين افراد روايت و » المستدرك«شمارد، سپس خودش در كتاب  مي
 أسلم نقل شمارد، مثالً ايشان حديثي را از عبدالرحمن بن زيد بن آنها را صحيح مي

عبدالرحمن احاديثي : كند در حالي كه او را از زمره ضعفاء شمرده و گفته است مي
ساختگي از پدر خودش روايت كرده كه علماي اهل بصيرت به ساختگي بودن آن 

  .اند پي برده
همان رأي ابن حجر است، از جمله سخاوي در » مستدرك«نظر علماء در مورد 

در » المستدرك«علت اين امر، تصنيف كتاب : ... دگوي مي) 1/36(» فتح المغيث«
باشد كه در آن زمان دچار غفلت و فراموشي شده و از تحرير و  اواخر عمر مؤلف مي

5تنقيح همه كتاب بر نيامده و مؤيد اين مطلب اينكه تساهل حاكم در 
 ابتداي كتاب 1

5پايان اين ي كتاب خيلي كمتر بوده و در  نسبت به بقيه
انتهي امالء ( نخست نوشته 1

  ).امالي حاكم تا اينجاست= حاكم 
و عبدالرحمن كه اين حديث مورد استشهاد قائالن به جواز توسل را روايت كرده خيلي 

شخص صالحي است : اند ضعيف است، و علي بن مديني و ابوحاتم رازي درباره وي گفته
باشد، همچنين أحمد، ابن معين، بخاري، نسايي، دارقطني و  اس مياس ولي در حديث بي

حديث عبدالرحمن : گويد تعداد زياد ديگري او را تضعيف نموده و طحاوي در مورد او مي
  .در نزد علماي اهل حديث در نهايت ضعف و سستي است

باشد و مؤلف كتاب  آري، اين عبارت امام احناف و شيخ مصريان در زمان خود مي
جويد و بندگي  به وسيله يك حديث در نهايت ضعف و سستي به خدا تقرب مي» مفاهيم«

  .باشد اي غيرقابل اعتماد مي پايه و پشتوانه كند، واقعاً كه استداللي ضعيف و بي او را مي
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اند شخصي   در سندي كه حاكم و بيهقي اين حديث را توسط آن روايت كرده- 2
در ترجمة ) 2/405(» الميزان«د دارد كه ذهبي در به اسم عبداهللا بن مسلم فهري وجو

فهري از اسماعيل بن مسلمه بن قعنب از عبدالرحمن بن زيد : گويد اين شخص مي
اگر !] اي آدم: خداوند به آدم گفته است[بن أسلم خبر باطلي را روايت كرده كه 

داليل «در ادامه گويد اين حديث را بيهقي در . كردم بود تو را خلق نمي محمد نمي
  .روايت كرده است» النبوه

بعيد نيست كه عبداهللا بن مسلّم بن : گويد مي) 3/360(» لسان الميزان«ابن حجر در 
ي  پذيرفته باشد چراكه ابن رشيد هم طبقه) گفته و(رشيد اين ترجمه را براي فهري 

  . داند را متهم به وضع و جعل حديث مي) فهري(ابن حبان او : اوست، ذهبي گويد
  : اند از جمله  تعداد زيادي سند اين حديث را ضعيف شمرده- 3

  ).5/486(» داليل النبوه«بيهقي در 
حديث ساختگي است و در : گويد مي) 2/615(» تلخيص المستدرك«ذهبي در 

  .اساس است سند حديث ساختگي و متن آن باطل و بي: گويد مي» الميزان«
 سند حديث را 6ص » ي البكريالرد عل«شيخ تقي الدين بن تيميه در مختصر 

  .داند ساختگي مي
  .»الصارم المنكي«حافظ بن عبدالهادي در 

  ).2/323(» البدايه والنهايه«حافظ ابن كثير در 
  ).8/253(» مجمع الزوايد«هيثمي در 

  ).30ص (» تخريج احاديث الشفاء«سيوطي در 
  ).1/76(» شرح المواهب«زرقاني در 

  ).2/242(» شرح الشفاء«شهاب خفاجي در 
  ).1/215(» شرح الشفاء«مالعلي قاري در 

  ).1/67(» تنزيه الشريعه«ابن عراق در 
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  بررسي متن حديث : سوم
مسلّم است دعايي كه بوسيله آن خداوند متعال توبه آدم را پذيرفت، همان دعايي 

I H G F E D C B A }:  ي اعراف بيان شده است كه در سوره
 M L  K Jz )23: األعراف( .  

و اگر ما را ! ما به خويشتن ستم كرديم! پروردگارا: گفتند )آدم و همسرش(«
  .»!نبخشى و بر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود

Ð }: القاء كرد) ؛(پس اين كلمات همان كلماتي است كه خداوند به آدم 
  Ü  Û Ú Ù Ø ×Ö Õ        Ô Ó Ò Ñz )37: هالبقر(.  

و خداوند ) و با آنها توبه كرد (؛لماتى دريافت داشتسپس آدم از پروردگارش ك«
  .»پذير و مهربان است  چرا كه خداوند توبه؛توبه او را پذيرفت

از ده تن از مفسران نقل كرده است ) 1/116(اين مطلب را ابن كثير در تفسيرش 
مجاهد، سعيد بن جبير، ابوالعاليه، ربيع بن انس، حسن، قتاده، محمد : كه عبارتند از

اين . بن كعب قرظي، خالد بن معدان، عطاء خراساني و عبدالرحمن بن زيد بن اسلم
اند كه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم، راوي آن  ده مفسر آيه را به اين شيوه تفسير كرده

نيز يكي از اين ده تن بوده و اين ) ص(حديث ضعيف در مورد توسل آدم به محمد 
الوه از هيچ يك از صحابه، تابعين و يا تبع افزايد، بع خود بر سستي آن حديث مي

) ص(تابعين هيچ حديث صحيح و يا حتي ضعيفي در مورد توسل آدم به محمد 
و شايد علت اين امر تحت تأثير . روايت نشده است، بجز احاديثي جعلي و ساختگي

قرار گرفتن بعضي از مسلمانان جاهل باشد كه چون مسيحيان در اين باره فضايلي 
اين ) ص(اند، اينها نيز براي اثبات فضيلت پيامبر  كرده روايت مي) ؛(يسي براي ع

  .اند احاديث را ساخته
و : ... گويد در مورد عقايد مسيحيان مي) 1/524(» الملل والنحل«شهرستاني در 

نظير است و با  اي باالتر از اين دارد، زيرا او يگانه فرزند و بي مرتبه) ؛(مسيح 
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  .شد) ؛(باشد و او باعث بخشوده شدن لغزش آدم  ابل مقايسه ميساير انبياء غير ق
  .اند در اين مورد از مسيحيان كم نياورند آري مسلمانان جاهل و ناآگاه خواسته

) ... ص( بعد ذكر حديث توسل آدم به محمد 47در ص » مفاهيم«مؤلف كتاب 
حلديث عند ابن تيمية َّ أن افهذا يدل عىل(: گويد و استشهاد ابن تيميه به اين حديث مي

  .الخ) َّصالح لالستشهاد واالعتبار ألن املوضوع أو الباطل ال يستشهد به عند املحدثني
كند  اين گفته داللت بر اين مي... : كند  چنين ترجمه مي97و مترجم در صفحه 

تواند براي استشهاد آورده شود، و داراي  كه اين حديث در نزد ابن تيميه مي
تواند مورد  ن موضوع يا باطل در نزد علماي محدثين نمياعتبار است، چو

  ... .استشهاد واقع گردد
 ذكر 6ص » الرد علي البكري«شيخ االسالم اين حديث را در ابتداي كتابش : گويم مي

با اين حديث و : گويد داند و مي و آن را ساختگي و بيشتر شبيه حكايات بني اسرائيل مي
رعي را اثبات كرد كه قبالً ائمه بيان نكرده باشند و نيز توان هيچ حكم ش امثال آن نمي

نبايد نتيجه گرفت، مگر . هيچ عبادتي را كه صحابه، تابعين و تبع تابعين بر آن نباشند
افرادي كه نسبت به طرق احكام شرعي از همه ناآگاهترند و نسبت به مسلك دين از 

با سنَد صحيح و يا حسن و يا ) ص(همه گمراهترند، اين حديث را هيچ كسي از پيامبر 
  .حتي با سند ضعيفي كه معتضد داشته باشد، روايت نكرده است

كند  شيخ االسالم در بيشتر از يكجا اين حديث را موضوع و ساختگي معرفي مي
ولي در آنجا كه اين حديث و حديث ديگري را نقل كرده، كه مؤلّف كتاب مفاهيم 

كه . باحثه با قائالن به وحدت وجود بوده استنيز از آنجا نقل قول كرده به علت م
ي كتاب به حال و  كند تا مطالعه كننده  البته اين دو حديث را با سند كامل نقل مي

ميزان صحت آن دو روايت پي ببرد زيرا عادت علماء اينگونه است كه با نقل سند 
مين دليل به ه. گذراند تا دربارة آن قضاوت كند حديث آن را به عهده خواننده مي

گاهي احاديث ساختگي ... شود كه محدثان بزرگي مثل ابونعيم، خطيب و  مشاهده مي



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٤٤

٤٤

كنند و در اين كار معذورند چون سند حديث را ذكر  و يا خيلي ضعيف را نقل مي
  .اند تا اگر مشكل و خللي در آن باشد، آن را نيز بيان كرده باشند كرده

 قبل أن يترشف العامل توسل برسول اهللا ويف احلديث ال(: گويد  مي50مؤلف در ص 
 املدار يف صحة التوسل عىل أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه َّبوجوده فيه, وأن

  .  اه) ًه ال يشرتط كونه حيا يف دار الدنياَّعز وجل وأن
در اين حديث كه حضرت آدم : كند  چنين ترجمه مي104و مترجم در صفحه 

  بيايد توسل جسته است، يعني مداربل از اينكه بوجودق) (حضرت رسول به 
گيرد بايد در نزد  براي صحت توسل آن است كسي كه وسيله و شيخ قرار مي

خداوند متعال مقرب و محترم و داراي شأن و منزلت باشد و الزم نيست شفيع 
  .در قيد حيات و در دنيا باشد» متوسل به«

 ساختگي اكتفا نكرده و به مؤلف به صحيح شمردن يك حديث: گويم مي
استخراج علت حكم آن پرداخته و سپس آن علت را زمان و مكاني مغاير با آن قياس 

وجود داشته ) ص(قبل از اينكه محمد ) ؛(آدم : نموده است با اين توضيح كه
باشد به او توسل جست و معني اين كار جز جواز توسل به هنگام حيات و قبل و 

  .باشد بعد از آن نمي
در درجه بعدي مؤلف تخصيص پيامبر به اين حكم را جايز نشمرده و حكم را به 
هر كسي از انبياء و اولياء و صالحان كه در نزد پروردگار داراي قدر و منزلت رفيع 

  .باشد، تسرّي داده است
كنند و وقتي گمان كردند چنين  و اين استدالل كساني است كه به قبور توسل مي

) ص(جايز است دليلي براي حصر آن در پيامبر ) ص(مبر توسلي در مورد پيا
نديده و به همه مردگان تسرّي بخشيدند و طلب دعا، شفاعت و ساير عبادات براي 

مالك صحت » مفاهيم«و به تعبير مؤلف كتاب . ساير مردگان را نيز جايز شمردند
اي قدر و شود در نزد پروردگار دار توسل اين است كه آن شخصي كه به او توسل مي
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  .منزلت رفيع باشد
سازي براي بيان مسايلي است كه بعداً بيان  چيني و زمينه و اين گفتار مؤلف مقدمه

  .كند مي
اين جسارت در مورد احكام شرعي را تا پايان قرن سوم هيچ كسي به زبان نرانده 

ظهور كردند كه جماعت » اخوان الصفا«بود تا اينكه قرامطه باطني و پيروانشان 
نتيجه و » مفاهيم«هوري بوده و در اوايل قرن چهارم ظهور كردند و سخنان مؤلف مش

برداشت همان محصوالتي است كه آنان كاشتند، و آنان بودند كه بعد از سه قرن 
  .چيزهايي را مطرح كردند كه هيچ كسي قبل از آن نگفته بود

اي : ن آمدهچني) 4/21(» اخوان الصفا«در رسالة چهل و دوم از مجموعه رسايل 
بدان كه بعضي از مردم از طريق انبياء، پيامبران، امامان و جانشينان آنان و يا ! برادر

اولياء و صالحان، و يا مالئكه مقرب و از طريق تعظيم و بزرگداشت اينها و 
 تا –عبادتگاههايشان و اقتداء به آنان، و پيروي از اعمالشان و عمل به وصيتهايشان 

 به –ممكن باشد و در توانشان باشد و اجتهادشان به آن برسد آنجا كه برايشان 
كسي كه خداوند را آنگونه كه شايسته است، شناخته باشد . جويند خداوند تقرب مي

كند و اين مرتبه و درجه عارفان كه اولياء  به هيچ كسي غير از خودش توسل نمي
  .باشد هستند، مي

 انبياء براي تقرب به خدا ندارد و ولي كسي كه درك و فهم ناقصي دارد راهي جز
هر كس فهم ناقصي نسبت به انبياء داشته باشد جز از طريق اماماني كه جانشينان 
پيامبرانند راهي براي تقرب به خدا ندارد و چنانچه در معرفت اين جانشينان و 
اوصياء هم نقص داشته باشد راهي ندارد به جز تبعيت و پيروي از سفارشات آنان و 

 به راه و روششان و رفتن به مساجد و مشاهدشان و دعاء، نماز، روزه، تمسك
 كه –ايشان  استغفار، و طلب مغفرت و رحمت بر سر مزارشان و در برابر مجسمه 

  ... . و امثال ديگري از اين قبيل - يادآورشان هستند 
 كه و هر كس. اين افراد به غير از اين شيوه راه ديگري براي تقرب به خدا ندارند
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 را عبادت كرده و از طريق يكي از بندگان به خدا - هر چه كه باشد –يك چيزي 
كند و به خدا تقرب  جويد سرانجامش بهتر است از كسي كه دينداري نمي تقرب مي

  .جويد نمي
اخوان الصفا به اين طريق شرك را در بين مسلمانان منتشر كرده و در بين جاهالن 

گيرد همه جاهالن  ل آتشي كه درخت خشكيده را فرا ميطرفداران زيادي يافتند و مث
گروهي از علماء از همان ابتداء با آن مقابله كردند ولي از آنجا كه . را در برگرفت

پرستي فراموش شده بود، غايت و نهايت اين كار  قبالً در بين مسلمانان بت
ر شد و علماي الصفا از همان اول روشن نبود ولي بعد از مدتي همه چيز آشكا اخوان

  : گويد از جمله ابن عقيل حنبلي مي. قرون چهارم و پنجم با آن به مقابله پرداختند
كرد از آن تكاليف  از آنجا كه تكاليف شرعي به جاهالن و اوباش سنگيني مي

منحرف شده و براي خود شيوه جديدي وضع كردند و چون در اين شيوه جديد 
د انجام آن برايشان ساده بود مثالً به بزرگداشت مجبور به اطاعت از فرمان كسي نبودن

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

اند و مبناي آن همان قياس فاسدي  اين شرك اكبري است كه مرتكب آن شده
ذكر كرده و از طريق آن توسل به ذات اشخاص را » مفاهيم «باشد كه مؤلف كتاب مي

تجويز نموده است و هر وسيله يا راهي كه به شرك و يا كفر بيانجامد ممنوع بوده و 
  .مقابله با آن و جلوگيري از آن واجب است

هر كس محبت خدا و رسولش را در سينه داشته باشد از بازگشت به شرك دوران 
  .آن را از بين برد، بيم و هراس خواهد داشت) ص(جاهليت كه آن حضرت 

 »)(توسل قوم يهود به محمد « فصلي را تحت عنوان 51مؤلف در صفحه 
كانت هيود خيرب (: گشوده و در آن فصل حديث ابن عباس را ذكر كرده كه فرمود

تقاتل غطفان فلام التقوا هزمت هيود, فدعت هيود هبذا الدعاء, وقالوا إنا نسألك بحق 
تفسري «...) نبي األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر الزمان أن تنرصنا عليهم ال
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 . اه]) ٢٧ −٢/٢٦[» القرطبي
يهود : گويد مي) (ابن عباس : كند  چنين ترجمه مي106و مترجم در ص 

كردند، وقتيكه به هم رسيدند، قوم  خيبر با قوم غطفان دعوا داشتند و جنگ مي
خوانند و به درگاه خداوند البه  سپس اين دعا را مييهود شكست خوردند و 

خواهيم به خاطر  خداوند از شما مي» ...اللهم نسألك بحق النبي األمي «كردند  مي
اي در آخر زمان او را براي ما بفرستي، ما را بر  آن پيامبراني كه به ما وعده داده
  ... .آنها نصرت بده و غالب گردان

ل به اعمال يهود كار عجيب و غريبي انجام داده است، مؤلف با استدال: گويم مي
ي ابن عباس نيز نه منبعي ذكر كرده و نه محدثي كه آن را صحيح  براي اين فرموده

و ) 2/263(» المستدرك«اين اثر را حاكم در . شمرده باشد، زيرا كسي را نيافته است
و از پدرش، او از جدش، از عبدالملك بن عنتره و ا) 2/76(» داليل النبوه«بيهقي در 

حاكم بعد از ذكر . اند از سعيد بن جبير و سعيد از ابن عباس اين كالم را نقل كرده
ضرورت ايجاد كرد اين حديث را در باب تفسير نقل كنم و : گويد اين حديث مي

هيچ ضرورتي نداشت حاكم اين : گويد مي» تلخيص«ذهبي در . حديث غريبي است
  .است» هالك«و » متروك«لملك كار را بكند زيرا عبدا

گويد سند اين حديث ضعيف است در حالي كه  مي» الدر المنثور«سيوطي در 
  .كند تا آنجا كه بتواند از ضعيف شمردن حديث پرهيز مي] در آن كتاب[سيوطي 

 او  ي ذكر كرده و درباره) 1/170(» المدخل«خود حاكم نيز عبدالملك را در 
  .كند اختگي از پدرش نقل مياين شخص احاديث س: گويد مي

او را ... اين عبدالملك همان شخصي است كه ابن معين، ابن حبان، جوزجاني و 
چهار در از «دانند، و همان كسي است كه حديث زير را ساخته است  دروغگو مي

اسكندريه، عسقالن، قزوين و عبادان و : باشد كه عبارتند از درهاي بهشت باز مي
  .»هاست ثل فضل بيت اهللا بر سايرخانهفضل جده بر اينها م

و جاهالن روايات دروغين عبدالملك را ترويج بخشيدند، همان كساني كه ميلي 
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ي  عاشق و شيفته، نداشته و از صحيح رويگردانند و در مقابل) ص(به سخنان پيامبر 
  .بازي هستند دروغ و حقه

مجموع «از رسايل كه يكي ) 300 – 1/299(» التوسل والوسيله«شيخ االسالم در 
 JP O N M L K z} :ي آيه: گويد باشد، مي مي» الفتاوي

  ).89: هالبقر(
كه با كمك آن، بر (دادند  و پيش از اين، به خود نويد پيروزى بر كافران مى«

  .»)دشمنان پيروز گردند
ي يهود مجاور مدينه مثل بني قينقاع،  نويسان درباره به اتفاق همه مفسران و سيره

پيمان بودند  نضير نازل شد، همان يهودياني كه با اوس و خزرج هم ظه و بنيقري بني
نيز با هنگام ورود به مدينه با آنان هم پيمان شد ولي آنان بعداً پيمان ) ص(كه پيامبر 

توان ادعا كرد كه اين آيه در  پس چگونه مي... شكستند و پيامبر با آنان محاربه نمود 
داند   نازل شده است؟ اين كالم دروغگويي است كه نميمورد يهوديان خيبر و غطفان

  .خوب دروغ بگويد
يهود با خواندن اين : گويد  دهد اينكه مي اش را بيشتر نشان مي و آنچه دروغگويي

  .دعا بر غطفان پيروز شدند و اين را هيچ كسي به جز اين دروغگو نقل نكرده است
و » الداليل«و ابونعيم در ) 2/333(اين روايت صحيح و ثابت شده را ابن جرير 

 به روايت از 63اش، ص  ، هر سه از ابن اسحاق در سيره)2/75(» الداليل«بيهقي در 
  .اند يونس ابن بكير نقل كرده

: اند كه مشايخي براي ما روايت كرده: عاصم بن عمر بن قتاده گويد: يونس گويد
ود نيز در بين ما زندگي يه: شناخت را نمي) ص(در بين عرب كسي از ما بهتر پيامبر 

شد،  كردند كه آنها اهل كتاب و ما بت پرست بوديم، و هر وقت منازعه مي مي
زمان آن رسيده كه پيامبري مبعوث شود و ما از او پيروي كرده و شما را : گفتند مي

مبعوث شد ما از او ) ص(ولي وقتي محمد . كنيم مانند عاد و إرم بكشيم و نابود 
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: ود كفر ورزيدند، خداوند در همين مورد آيه زير را نازل كرد كهپيروي كرده و يه
{J        P O N M LKz )89: هالبقر( .  

  .»دادند و پيش از اين، به خود نويد پيروزى بر كافران مى«
اين حديث صحيحي است و احاديث زياد ديگري با همين معنا و مفهوم روايت 

  .كنيم  را بازگو نميي كالم بقيه شده كه براي پرهيز از اطاله
يك نابينا به : كند كه اشاره مي) س( به حديث عثمان بن حنيف 52مؤلّف در ص 

  .كند  توسل مي- در زمان حيات وي -) ص(دعاي پيامبر 
» الجامع«، ترمذي در )4/138(» المسند«اين حديث را امام احمد در : گويم مي

» السنن«و ابن ماجه در ) 418 – 417(» عمل اليوم والليله«و نسائي در ) 5/569(
 و 1/313(» المستدرك«و حاكم در ) 9/19(» المعجم الكبير«و طبراني در ) 1385(

  .اند روايت كرده... و ) 519
از : عثمان بن عمر از شعبه از ابوجعفر روايت كرده كه گفت: امام احمد گويد

مد با سند ديگري باز اح... غماره بن خزيمه و او از عثمان بن حنيف روايت كرده كه 
و در سند ديگري ... روح از شعبه و او از ابوجعفر مديني روايت كرده كه : گويد مي
  ... . از ابوجعفر خطمي روايت كرده كه – يعني ابن سلمه –مؤمل از حماد : گويد مي

هشام دستوائي و روح ابن قاسم اين حديث : گويد» عمل اليوم والليله«نسائي در 
از ابوجعفر عمير بن يزيد بن خراشه از ابوأمامه بن : اند روايت كردهرا با سندي ديگر 

  .سهل از عثمان بن حنيف
حديث بوده، بعضي از محدثين، ] ضعف[اين اختالف در سند يكي از علل 

  .اند كه جاي تأمل است احاديثي را به علت وجود اين ضعف مردود شمرده
بوده و ايرادي » حسن«ند سندي كن سندي كه شعبه و حماد روايت را با آن نقل مي

و ابوجعفر خطمي كه روايات احمد را نقل كرده همان عمير بن . بر آن وارد نيست
» صدوق«او را شخصي » التقريب«يزيد انصاري خطمي مدني است و حافظ در 

  .كند معرفي مي



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٥٠

٥٠

و . گروهي نيز قائل به ضعف اين حديثند زيرا ابوجعفر جاي بحث و ايراد دارد
اند به اين دليل كه ابوجعفر را شخصي غير از  د آن را ضعيف دانستهگروهي سن
  .كنند دانند و به رأي ترمذي در اين باره استناد مي خطمي مي

با وجود همه اينها، اين حديث چيزي را براي قائالن به جواز توسل به ذات و 
و ) ص(كند زيرا توسل مذكور در آن به دعاي پيامبر  جاه و مقام اشخاص ثابت نمي

باشد،  آن هم در زمان حيات ايشان صورت گرفته كه كامالً مطابق اصول شريعت مي
و بيانگر شفاعت مشروع دنيوي است، و مدلول حديث بيانگر جواز توسل به دعاي 

باشد و اين مطلب در روايات  مي) ص(در زمان حيات آن حضرت ) ص(پيامبر 
لذا اهل سنت و محدثان آن را خورد و  ديگري غير از اين حديث نيز به چشم مي

و هر . پذيرند و جدالي در مورد آن صورت نپذيرفته و معني حديث واضح است مي
چگونه : كس گمان كند اين حديث بيانگر توسل به ذات است بايد از خودش بپرسد

) ص(و چرا هيچكدام از صحابه و يا ساير مسلمانان نابينا نه در زمان حيات پيامبر 
فاتشان به ذات وي توسل نجستند تا شفا يابند؟ پس بايد نتيجه گرفت و نه بعد از و

] اين توسل[بوده و نه به ذات پاكش، و اين حديث ) ص(كه توسل به دعاي پيامبر 
  .باشد مي) ص(مخصوص آن نابينا بوده و يكي از معجزات پيامبر 

 ةحاببل قد استعمل بعض الص) (ًليس هذا خاصا بحياته و(: گويد سپس مؤلف مي
.( ((هذه الصيغة من التوسل بعد وفاته  

مخصوص زمان حياتشان نبوده و ) (توسل به اين شيوه به پيامبر اكرم : معني
 شيوه به او نيز به همين) (بلكه بعضي از صحابه بعد از وفات آن حضرت 

  .اند توسل كرده
ا كه كند كه در آن عثمان بن حنيف مردي ر اي استدالل مي سپس مؤلف به قصه

توسل به با ! پروردگارا: دهد كه بگويد براي قضاي حاجتي نزد او آمده، آموزش مي
. آورم نمايم و به تو روي مي  است از تو مسألت ميكه پيامبر رحمت) (پيامبر 
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آورم كه حاجتم را برآورده  من با توسل به تو به پروردگارت روي مي! اي محمد
 آن مرد همين كار را كرد و عثمان  ....د و بعد از آن حاجت خود را بگوي. سازد

  . حاجتش را برآورد
  .اين نقل مختصري از روايت طبراني بود

  . اند حافظ طبراني و حافظ ابوعبداهللا مقدسي اين قصه را صحيح شمرده: مؤلف گويد
مؤلف در اينجا چشم بر حقايق بسته و روايات صحيح را پوشانده و امر : گويم مي

  .ش مشتبه كرده استرا بر غير پيروان
طبراني هرگز اين قصه را صحيح نشمرده و چنانچه كالم طبراني را سالم و بدون 

مؤلف با انتساب صحيح شمردن قصه . شد كرد باعث اين التباس نمي تحريف نقل مي
دارد كه ببينند آيا مؤلف صادق و  ها را از تتبع گفتارش باز مي به اشخاص ثقه خيلي

صيت اين محدثان در جهت نشر و ترويج خرافات راستگوست و يا از شخ
  كند؟ سوءاستفاده مي
كسي جز شبيب بن سعيد مكي اين قصه : گويد مي) 1/184(» الصغير«طبراني در 

كند كه شبيب شخصي ثقه است و فرزندش با سند زير  را نقل از روح بن قاسم نمي
و اين . يد أيلياحمد بن شبيب از پدرش از يونس بن يز: كند از او نقل حديث مي

حديث را شعبه از ابوجعفر خطمي كه اسمش عمير بن يزيد و شخصي ثقه است نقل 
كند و عثمان بن عمر بن فارس به تنهايي آن را از شعبه نقل كرده و حديث  مي

  .صحيح است
) ص(به اين ترتيب روشن شد كه طبراني حديث سابق را كه حديث پيامبر 

 وجه متعرض قصه نشده تا آن را تصحيح و يا باشد صحيح شمرده ولي به هيچ مي
به نوعي ضعف آن » ...از روح بن قاسم كسي جز «تضعيف گرداند، بلكه با گفتن 

  .قصه را بيان كرده است
با سند زير نقل ) 9/17/18(» الكبير«و » الصغير«: طبراني اين قصه را در دو كتابش

ري تميمي، از أصبع بن طبراني از شيخش طاهر بن عيسي بن قيرس مص: كرده است
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فرج از عبداهللا بن وهب از شبيب بن سعيد مكي از روح بن قاسم از ابوجعفر خطمي 
كنيد در اين سند روايت عبداهللا بن وهب از شبيب بن  همچنانكه مالحظه مي. مدني

خورد كه سند ناپسندي است و در ناپسند بودن اين سند بين  سعيد به چشم مي
الكامل في ضعفاء «ابن عدي در . تالفي وجود نداردعلماي اهل حديث هيچ اخ

 را روايت 1احاديث منكري] شبيب[ابن وهب از او : گويد مي) 4/1347(» الرجال
  .كند مي

شايد شبيب براي تجارت به مصر رفته و از حفظ رواياتي را : افزايد سپس مي
توهماتي شده براي ابن وهب بازگو كرده و او نوشته كه در ايـن كار دچار اشتباه و 

  . از روي تعمد نبوده است– إن شاء اهللا –است كه 
باشد و هيچ جاي استدالل  مدار اين قصه بر اين سند بوده و متن آن نيز منكر مي

كند  به قصه منكر وجود ندارد و آنچه كه منكر بودن اين قصه را بيان و تشديد مي
همين حديث ) 170(»  والليلهعمل اليوم«و ابن سني در ) 527 – 1/526(حاكم : اينكه

ي مذكور از طريق احمد بن شبيب بن سعيد از أُبي از روح بن  را بدون اشاره به قصه
قاسم از ابوجعفر مدني خطمي از ابوأمامه بن سهل بن حنيف از عمويش عثمان بن 

  .اند حنيف روايت كرده
از تر است زيرا احمد بن شبيب آن را  و اين روايت حاكم و سايرين صحيح

رواياتي را كه : گويد در ترجمة شبيب مي» التقريب«پدرش روايت كرده و حافظ در 
] در سند[اند جاي ايراد و اشكال  فرزندش احمد و يا ابن وهب از او نقل كرده

  .ندارند
احمد بن شبيب راوي مخصوص پدرش بوده و اين حديث ابن وهب را از همان 

ايت نموده است، ولي بحثي از داستان طريق و با همان سندي نقل كرده كه او رو
مذكور نكرده و اين داستان را فقط ابن وهب نقل نموده كه اين امر منكر بودن آن را 

_____________________________ 
 . يكی از انواع حديث ضعيف است−١
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دهد، و از طرف ديگر چون مخالف روايت احمد بن شبيب از پدرش  نشان مي
شود تا جايي كه امكان دروغ و ساختگي بودن آن  باشد منكر بودن آن تشديد مي مي

  .سازد ميرا ممكن 
به اين ترتيب روشن گرديد كه حديث استشهادي مؤلّف يا منكر است و يا 
ساختگي، و داليلي كه براي اثبات اين مطلب ذكر كرديم روشن و واضح بود، و براي 
كسي كه خداوند چشم بصيرتش را باز كرده باشد، كافي است، ولي هر كس خداوند 

  .خواهد داشتاو را به ضاللت گرفتار بسازد راه رهايي ن
و جاي تعجب دارد كه مؤلف كتاب مفاهيم احاديث منكر و واهي را بيشتر از 
احاديث صحيح دوست دارد، در حالي كه جا داشت احاديث ساختگي را از مقام 
  .شامخ نبوت دور گردانده و از انتساب اخبار واهي و نشر و ترويج آن جلوگيري كند

: گويد مي) 212ص (» تيسير العزيز الحميد«عالوه بر اين، سليمان بن عبداهللا در 
در سند طبراني طاهر بن عيسي وجود دارد كه شخصي مجهول بوده و عدالتش ثابت 

شود،  نشده است، همچنانكه ذهبي او را ذكر ولي متعرض جرح و يا تعديل او نمي
بنابراين احتجاج به اخبار اين شخص مخصوصاً در صورت مخالفت آن اخبار با 

  .باشد ن و سنّت جايز نمينصوص قرآ
علم من شكا إليه إبطاء اخلليفة «َّإن عثامن بن حنيف (: گويد  مي54مؤلف در صفحه 

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

ه آن مرد ب... عثمان بن حنيف ... : كند  چنين ترجمه مي108و مترجم در صفحه 
] تعليم داد[كند، اين دعا را  كه از دست خليفه شكايت داشت كه به او توجه نمي

شده است و پيامبر را مورد خطاب قرار داده كه به ) (كه در آن توسل به پيامبر 
  ... .فريادش برسد و در نزد خدا شفاعت نمايد، بعد از وفات پيامبر بود 

شكند و هر آنچه را  ا خم و پشت او را مياين كالم مؤلف كمر مؤمن ر: گويم مي
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كردم مؤلف مفاهيم اين مطلب  هيچ وقت فكر نمي. دهد تا به حال گفته بود، به باد مي
خواندن مردگان و درخواست كمك از آنان، . را به صراحت بگويد و به قلم بكشد

رد پايه و مخالف دين اسالم بوده و با اعمال مردم عصر جاهليت تطابق كامل دا بي
. بردند ها به انبياء و صالحان مرده پناه مي زيرا آنها نيز براي رفع بالها و دفع مصيبت

  !!خوانند؟ آيا اين افراد قرآن را نمي
{ ¶ µ ´ ³ ²   ±           ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ §

  Å ÄÃ Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ¸
  Ê É         È Ç Æz )57 – 56: اإلسراء(.  

توانند  آنها نه مى! پنداريد، بخوانيد مى) معبود خود( غير از خدا كسانى را كه: بگو«
كسانى را كه آنان . مشكلى را از شما برطرف سازند، و نه تغييرى در آن ايجاد كنند

اى هر  جويند، وسيله به پروردگارشان مى) براى تقرب(اى  خوانند، خودشان وسيله مى
 چرا كه عذاب ؛ترسند عذاب او مى و از ؛ و به رحمت او اميدوارند؛چه نزديكتر

  .»پروردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت است
اين آيات بصورت عام كار همه كساني را كه غير از خدا چيز ديگري را 

اسم موصول بوده و اسامي موصول يكي » الذين«ي  شمارد، كلمه خوانند مردود مي مي
نانكه علماي اصولي و نحوي در رسانند همچ هايي هستند كه عموميت را مي از صيغه

شود كه  شامل همه كساني مي» الذين«اند، بنابراين  كتب خود به اين مطلب اشاره كرده
شوند و همه انبياء و  غير خدا هستند و مورد دعا و طلب و درخواست واقع مي
گيرد و در يك كالم  صالحان و غير آنان از جمله مالئكه و جنيان را در بر مي

ها از هيچ چيز و هيچ  ك، ياري و طلب، دفع بالها و رفع نيازمنديدرخواست كم
باشد و مشروعيت نداشته، و  كسي از جمله اين نيكان و صالحان و انبياء جايز نمي

  . باشد همان پيروي از مردم مشرك و اهل جاهليت مي
انبياء و صالحان بعد از مرگشان قدرت جلب منفعت و دفع مضرّت براي 
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اين افراد ادعاي پيروي از پيامبران را دارند . رند چه برسد به ديگرانخويشتن را ندا
  !!طلبند ولي دينداري باطل و جاهالنه را مي

: گويد اش بر ابن جرجيس مي  از رديه24شيخ عبدالرحمن بن حسن در صفحه 
z y x w v u t s r q  p o }  }: خداوند فرموده

 b  a ` _ ~ }|z )21 – 20: النحل(.  
 بلكه خودشان ؛كنند خوانند، چيزى را خلق نمى دهايى را كه غير از خدا مىمعبو«

دانند در چه   و نمى؛آنها مردگانى هستند كه هرگز استعداد حيات ندارند. هم مخلوقند
  .»شوند زمانى محشور مى

 در مورد بتها –كنند  خردان گمان مي  چنانكه بي-اين آيه : دهد و چنين توضيح مي
رود، به عالوه مرگ براي بتهايي كه  جز در مورد عقالء بكار نمي» ذينال«نيست زيرا 

شوند موضوعيت ندارد زيرا آنها زنده نيستند تا مرگ به  از سنگ و چوب ساخته مي
سراغشان بيايد و مبعوث شدن آنها در قيامت معقول نيست تا خدا علم به آن را از 

اني  تنها در مورد كس ba`_~z}آنان نفي كند و عبارت 
به عالوه درك و شعور كردن . شوند ميرند و بعد مبعوث مي شود كه مي استعمال مي

كنند و هر كسي كه به زبان عربي آشنا باشد اين  براي موجوداتي است كه تعقل مي
  .داند حقايق را مي

اي استدالل كرده كه گفته  زده به استدالل فاسد مؤلف برگرديم كه به كالم مصيبت
  .آورم من با توجه به تو به پروردگارم روي مي! اي محمد: است

كند؟  اين كالم، بعد از آنكه بطالن خودش هم ثابت شده، چه چيزي را ثابت مي
آيا جايز است به روايات منكر و باطل استدالل كنيم؟ و اگر هم با تنزّل اين خبر را 

  : بپذيريم باز هم جا دارد بپرسيم
بعد از ) ص( در تشهد براي نداي پيامبر )يالسالم عليك أهيا النب(آيا : اوالً

، تا با تمكين اين منزلت )ص(باشد و يا براي استحضار منزلت پيامبر  وفاتشان مي



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٥٦

٥٦

بزرگداشت ايشان و ياري و نصرت راهشان، بهتر : حقوق آن حضرت كه عبارتند از
امبر خوانند آن را مجوز نداي پي و هيچ يك از علمايي كه اين تشهد را مي. اداء گردد

  .دانند بعد از وفاتش نمي) ص(
و اين اثر روايت شده و به شدت منكر نيز همين گونه است و نداي پيامبر براي 
استحضار منزلت ايشان بوده و اين نوع ندا در فن معاني و بيان بطور مفصل توضيح 

  .داده شده است
 در –ه پيامبر نهايت اين اثر منكر و ضعيف بيان توجه و التفات مصيبت زده ب: ثانياً

 بوده و بحثي از خواندن مردگان نكرده و توجه به مخلوقات درخواست –هنگام دعا 
است از طريق آنها، و نه از خود آنها، و بين اين دو مسأله تفاوت بزرگي است، زيرا 

آيد، ولي درخواست از  در توجه به پيامبر و درخواست از خدا خلوص دعا فراهم مي
آيند، و در دعا، كه نوعي  است كه ايشان از عهده آن بر نميپيامبر خواستن چيزي 

  .شود عبادت است، با خدا شريك قرار داده مي
آيا اين دعا كه باعث رفع بال و دفع مصيبت و ايجاد گشايش است بر امت : ثالثاً

مسلمانان در عهد ! اند؟ مخفي مانده و لذا به هنگام مصيبت و سختي از آن بهره نبرده
پناه بردند در حالي كه پيامبر ) دعاي عباس(قحطي شده و به عباس عمر دچار 

هايي شدند و بعد  و در زمان عثمان و علي دچار فتنه. در جوارشان مدفون بود) ص(
  !از آن رنج و محنتهايي چشيدند ولي چرا اين دعا را استعمال نكردند؟

مع كالم عثامن َّوملا ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب (: گويد  مي54مؤلف در ص 
 َّاخلليفة بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن, وحدثه باحلديث الذي سمعه وشهده, ليثبت له أن

   . اه] , وندائه له واستغاثته بهحجته إنام قضيت بتوسله به 
و هنگاميكه آن مرد فكر : كند  چنين ترجمه مي109 و 108و مترجم در صفحات 

با عثمان بن عفان صحبت كرده و سفارش كرد كه عثمان بن حنيف درباره او  مي
او را نموده است به اين خاطر بود كه خليفه او را راه داد و نيازش را برآورده 
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ام و داستان را برايش  نمود، عثمان بن حنيف گفت من با خليفه صحبت نكرده
مبر و استغاثه از او و ندا غبازگو كرد تا بفهمد كه نياز او بواسطه توسل به پي

او برآورده شده است، و قسم مغلظ خورد كه من درباره شما با خليفه هيچ كردن 
  .ام نگفته
اين كالم مؤلف اتهام و افترايي است كه به صحابي جليل القدري كه در : گويم مي

بدر شركت نموده، بسته و سخني است براساس ظن و گمان، و ظن هر كالمي به 
  .ارتو جسارتي است پشت سر جس. دروغ نزديكتر است
اند و  اين قصه صحيح بوده و طبراني و مقدسي صحيح شمرده: در ابتدا گفت

تصحيح آنان را به نقل از منذري، هيثمي و غيره ذكر كرد و ما بيان كرديم كه كالم 
طبراني را تحريف كرده بود زيرا طبراني حديث داخل قصه را صحيح شمرده بود و 

: شود ين افتراءات سيخ نميآياي موهاي مؤلف مفاهيم با ا. نه قصه را
{ e dcba`z )105: النحل(.   

دروغگويان ) آرى، (؛بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند تنها كسانى دروغ مى«
  .»واقعى آنها هستند
عن  :گويد  مي.»يف املرض والشدائد) (التوسل به «  تحت عنوان67مؤلف در ص 

اذكر :  فخدرت رجله, فقال له رجلمر اهللا بن عم كنا عند عبد:  قال1]حنش[اهليثم بن 
 .فكأنام نشط من عقال! يا حممد: فقال. أحب الناس إليك

ٍخدرت رجل رجل عند ابن عباس : و عن جماهد قال ُ َْ ُ اذكر :  فقال له ابن عباسمِ
فهذا توسل يف صوره : فذهب خدره, ثم قال) (حممد : فقال. أحب الناس إليك

 . اه.)النداء
: گويد نس ميابن هيثم بن خ:  چنين ترجمه كرده است133و مترجم در صفحه 

_____________________________ 
 .حتريف شده است) خنس(به ) حنش( در كتاب مفاهيم −١
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، مردي گفت اي ]خوابيد[كه پايش سست شد در نزد عبداهللا بن عمر بوديم 
مثل اينكه » يا محمد«همه دوستتر داري ياد كن، او هم گفت  عبداهللا كسي كه از

  .از بند و زنجير رهايي يافته است
اس پاي مردي سست گرديد، ابن و از مجاهد روايت شده است در نزد ابن عب

عباس به او گفت ياد كن از كسي كه از تمام مردم دوستترش داري، او گفت 
  .و سستي پايش از بين رفت» ص محمد«

آورده است » الكلم الطيب« در كتاب 165، صفحه 47شيخ ابن تيميه در فصل 
  .كه اين توسل به صورت ندا آمده است

  .كنيم ر دو زمينه روايي و درايي بررسي مياين كالم نويسنده را د: گويم مي
به » عمل اليوم والليله«خبر اول را ابن سني در : بررسي روايي احاديث) الف
محمد بن خالد از محمد برذعي از حاجب بن سليمان : كند  چنين نقل مي170شماره 

و ... از محمد بن مصعب از اسرائيل بن ابواسحاق از هيثم بن حنش روايت كرده كه 
  : نهايت ضعيف است و علل ضعف آن عبارتند از اين سند بي

از اصحاب حديث : ابن معين گويد.  ضعف بودن محمد بن مصعب قرقساني- 1
  .ضعيف است: نبوده و نسبت به آن غافل بوده است، نسائي و ابوحاتم رازي گويند

گفت، و احاديث مرسل را به  اين شخص اسانيد را جابجا مي: ابن حبان گويد
: اسماعيلي گويد. كرد، و احتجاج به حديثش جايز نيست رت مرفوع روايت ميصو

  .كرد اشتباهاتش زياد است زيرا از حفظ نقل مي: خطيب گويد. ضعيف است
ابن عدي نيز همين را گفته، و ابن قانع كه اهل . ايرادي بر او نيست: احمد گويد

شود   مشخّص ميدر يك جمع بندي ضعف راوي. تساهل است او را توثيق كرده
  .اند همچنانكه علماء بيان كرده

) 88ص (» الكفايه في علوم الروايه«خطيب در .  مجهول بودن هيثم بن حنش- 2
شود كه نه به طلب علم  مجهول در نزد علماي حديث بر كسي اطالق مي: گويد

مشهور باشد و نه علماء او را بشناسند و نه حديثش جز يك طريق روايي ) حديث(
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... طايي، عبداهللا بن أغر همداني و هيثم بن حنش  مر، جبار باشد، مثل عمرو ذيداشته 
  .كه از اين افراد به جز ابواسحاق سبيعي كس ديگري نقل نكرده است

 از يك 1 ابواسحاق سبيعي مدلس است و در اين سند نيز به صورت معنعن- 3
  .كند شخص مجهول حديث را روايت مي

تالط بوده است و همين حديث را يكبار از  ابواسحاق دچار عارضه اخ- 4
كند و اين يك  و بار ديگر از عبدالرحمن بن سعد روايت مي) يا أبوسعيد(أبوشعبه 

  .شود نوع اضطراب است كه حديث با اين عارضه مردود شمرده مي
ترين حديثي كه در اين باره روايت شده و در عين حال تدليس ابواسحاق  صحيح

روايت نموده و ) 964(» ادب المفرد«روايتي است كه بخاري در دهد  را نيز نشان مي
پاي ابن عمر : ابونعيم از سفيان از عبدالرحمن بن سعد روايت كرده كه: گويد مي
. ترين شخص را بر زبان بياور اسم محبوب: حس شده و خوابيد، مردي به او گفت بي

  ).ص(محمد : و او گفت
  : تر بوده و حاوي فوايدي است يحاين روايت از همه روايات اين باب صح

دهيم  ابن عمر محمد را بدون حرف ندا گفت و همچنانكه بعداً توضيح مي: اول
گفتند تا بهتر آن  را هم مي» يا«در بين عرب شايع بوده كه به همراه ذكر اسم محبوب 

ابن عمر از استعمال . شخص را در ذهن استحضار كنند و گرفتگي پايشان رفع شود
  .اء پرهيز كرد زيرا استعمال آن محذوريت شرعي داشتياي ند
را بر زبان آورده و او محبوبترين مردم در نزد او ) ص(اينكه او اسم پيامبر : دوم

شود مگر اينكه رسول خدا  بوده، مطلب صحيحي است زيرا ايمان اشخاص كامل نمي
يشتر دوست را از پدر و مادر، فرزند و همه مردم و بلكه از خودشان نيز ب) ص(

  .داشته باشند

_____________________________ 
ه اين معنی كه راوی نوع اخذ و حتمل حـديث از  به صورت معنعن روايت كردن يكی از عاليم تدليس است ب−١

 .مرتجم... . عن فالن : گويد ًكند و مثال می راوی قبل از خود را بيان نمی



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٦٠

٦٠

سفيان از حفاظ قابل اعتماد است و نقل اين خبر از ابواسحاق توسط ايشان : سوم
  .دهد كه اين روايت صحيح و غير آن اشتباه و مردود است نشان مي

» عمل اليوم والليله«خبر دومي را كه مؤلف مفاهيم نقل كرده بود، ابن سني در 
خورد كه متهم به كذب  هيم در سند آن به چشم مينقل كرده و غياث بن ابرا) 169(

بر سر ) يا(كذاب و خبيث است و در الفاظ اين حديث : ابن معين گويد. باشد مي
  .كند در نيامده، بنابراين سخن مؤلف را اثبات نمي) ص(محمد 
گوييم غايت امر اثبات ذكر نام محبوب  به مؤلف مي: بررسي درايي حديث) ب

ه است، و اصالً طلب حاجت از او در روايت نيست، و نه توسط شخص پا خوابيد
خورد،  اي براي رفع خوابيدگي پا شده، و نه توسلي در آن به چشم مي محبوب واسطه

و اثبات استغاثه و توسل با اين الفاظ به معني اين است كه هر كس نام محبوب خود 
  .م باطلي استرا بر زبان براند به او توسل جسته و استغاثه نموده و اين كال

اگر يك كافر اسم حبيب خود را بگويد : پس مراد مؤلف از اين گفته چيست كه
گردد؟ آيا اين هم توسل است؟ و آيا خداوند متعال كه  خوابيدگي پاهايش برطرف مي

سازد اين وسيله را هم كه كافر  ها را برطرف مي )گرفتگي(بيماريها و خوابيدگي 
  كند؟ است، قبول مي
ي تجربي در نزد عرب جاهلي قبل از اسالم معروف بوده و در توضيح اين مداوا
اندازد و خون را  ذكر محبوب حرارت غريزي را در بدن به جريان مي: آن گفته شده

گردد  شود و گرفتگي رفع مي در رگها به حركت درآورده، باعث تحريك اعصاب مي
  :  اين باره وجود داردي اسالمي در و اشعار زيادي از دورة جاهلي و نيز از دوره

  : شاعر گويد
ُّصب حمب إذا ما َرجله خدرت   ُّ َ ُ ْ ِ

 

َكبيشة (أد  َ ْ َ َحتى يذهب اخلدر) ُ َ 
 

زند تا  عاشق دلباخته وقتي پايش سست شود و بخوابد، كبيشه را صدا مي
  .خوابيدگي پايش مرتفع گردد

ُرجيل ال يزال َّعىل أن َ ُمذ هلا  أَ ِ ِى أجيلك يف فكريًمقيام هبا حت ْ َ ْ ُ 
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  .آورم يابد تا اينكه تو را به ياد مي سستي پايم همچنان ادامه مي
  : و كُثير گويد

ِإذا مذلت رجيل ذكرتك اشتفي   ُ ْ َ َ َ
 

ٍبدعواك من مذل هبا فيهون  ْ َ 
 

وقتي پايم سست شد تو را ياد كردم و با خواندن تو سستي پايم مرتفع شده و 
  .آرامش يافت
  : خطاب به بثينه گويد درو جميل 

ْوأنت لعيني قرة حني نلتقي   َّ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ٌ ُ َ
 

ْوذكرك يشفيني إذا خدرت رجيل  َ َ ْ َ ُِ ِ ِْ 
 

كنم روشني چشم مني و ياد تو سستي پايم را شفا  هر وقت از تو ديدار مي
  .دهد مي

  : و زني گويد
ٍإذا خدرت رجيل دعوت ابن مصعب   ْ َُ ُ

 

ُفإن قلت  َ أجىل فتورهااهللاِ َعبد: ْ َ ْ 
 

گفتم سستي از » عبداهللا«خوانم، همينكه  وقتي پايم سست شود ابن مصعب را مي
  .شود پايم دور مي

  : و موصلي گويد
ْواهللاِ ما خدرت رجيل وما عثرت ْ َ ََ ََ َ  

 

ُ ذكرتك حتى يذهب اخلدرَّإال  ََ َُ ْ ِ 
 

كردم تا سستي سوگند به خدا، پايم سست نشد و آسيب نديد مگر اينكه تو را ياد 
  .از آن دور شد

  : گويد و وليد بن يزيد مي
َّكلفا معنى   ًأثيبي هائام َ ُ ً ِ َ

 

ِإذا خدرت له رجل دعاك  َ ٌْ ْ َ َ 

1 
 

اي كه هر وقت پايش  نظري كن به عاشق دلباخته و گرفتار شده!) اي معشوقه(
  .سست شود تو را بخواند

_____________________________ 
 .٣٢١ – ٢/٣٢٠:  بلوغ اإلرب−١
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  .و اشعار ديگري از اين قبيل
 توسل – كه زن و مردانند –هايشان  اين اشخاص به معشوقه: توان گفت آيا مي

  !!شان مورد قبول واقع شده است؟ اند و درخواستشان برآورده و وسيله جسته
 و(«.(النبي التوسل بغري «: گشايد  عنوان جديدي مي68مؤلف در صفحه 

و حافظ هيثمي اين . كند نقل مي) 10/132(احاديثي را از مجمع الزوايد هيثمي 
آنچه به هنگام گم شدن حيوانات و اشياء و يا (احاديث را در يك باب تحت عنوان 

آورد كه اين باب را در ضمن ابواب دعاهاي سفر  مي) شود ياري خواستن خوانده مي
  .ثبت كرده است

هيثمي با عنواني كه براي اين باب گذاشته ميزان فهم عالي خود از نصوص را بيان 
براي اين باب بيانگر » )ص(توسل به غير پيامبر «نوان كرده است، ولي گذاشتن ع
  .پردازيم باشد كه در ادامه به طور مفصل به آن مي عدم درك و فهم نصوص مي

عن (: گويد كند از جمله مي مؤلف تحت اين عنوان به چند حديث استدالل مي
ًإذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وه«: قال عتبه بن غزوان عن نبي اهللا  و بأرض ليس ً

ًهبا أنيس فليقل يا عباد اهللا أعينوين, فإن هللا عبادا ال نراهم رواه ... » وقد جرب ذلك. َّ
انتهى ) َّالطرباين ورجاله وثقوا عىل ضعف يف بعضهم إال أن يزيد بن عىل مل يدرك عتبه

  .كالمه
عتبه بن غزوان از پيامبر روايت : كند  چنين ترجمه مي133و مترجم در صفحه 

اگر يكي از شما در جايي چيزي را گم كرد و در آنجا غريب باشي و : ه استكرد
اهللا  يا عباد«دوست و همراهي سراغ نداشته و خواستي به شما كمكي بشود، بگو 

اي بندگان خدا به كمك برسيد، همانا خداوند . »نراهم  هللا عباداً الأعينوني فإنَّ
اين روايت را ... . ن كار تجربه شده بينيم و اي بندگاني دارد كه ما آنها را نمي

طبراني نقل كرده و رجال آن با وجود ضعفي كه در بعضي از آنهاست، توثيق 
  .يزيد بن علي، عتبه را نديده است] به عالوه[اند،  شده
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  .باشد اين حديث از چند زاويه قابل نقد مي
را داخل )وقد جرب ذلك(از جمله عبارت :  تحريفهاي مؤلف در حديث- 1

نقل كرده در حالي كه اين عبارت از طرف ) ص(گيومه و به عنوان كالم پيامبر 
همچنين به جاي زيد بن . بعضي از راويان متأخر به متن منقول اضافه شده است

  .علي، يزيد بن علي نوشته كه اشتباه بوده و در معجم طبراني نيز زيد آمده است
از طريق احمد بن يحيي ) 17/117(» المعجم الكبير« اين حديث را طبراني در - 2

از عبدالرحمن بن شريك از أبي از عبداهللا بن عيسي از زيد بن علي از عتبه بن غزوان 
  .به صورت مرفوع روايت كرده است

اين حديث را طبراني با سند منقطع : گويد مي» نتايج األفكار«حافظ ابن حجر در 
  : ، دو نقص ديگر هم داردشود عالوه بر انقطاع سند و گفته مي. نقل كرده است

احاديثش واهي است، و ابن : وجود عبدالرحمن بن شريك، ابوحاتم گويد: اول
اين دو قول را . كند گاهي اشتباه مي: گويد ي ثقات ذكر كرده و مي حبان او را در زمره

  .نقل كرده است» تهذيب التهذيب«ابن حجر در 
داهللا نخعي، قاضي مشهور، وجود شريك پدر عبدالرحمن، كه همان ابن عب: دوم

كند و از زماني كه  صدوق است، زياد اشتباه مي: حافظ در تقريب گويد. باشد مي
اش دچار تغيير گرديد، عادل، فاضل و عابد و بر مبتدعان  قاضي كوفه شد حافظه

  .سختگير بوده است
 ،انقطاع سند، ضعف عبدالرحمن: برد بنابراين سند اين حديث از سه آفت رنج مي

  .توان سند آن را ضعيف شمرد  ضعف شريك، پس بطور يقيني ميو
يف [َّإن هللاِّ مالئكة «: قال وعن ابن عباس أن رسول اهللا : گويد و باز مؤلف مي

 احلفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر, فإذا أصاب أحدكم عرجة , سو]األرض
جممع « نقله عن  اه. رجاله ثقاترواه الطرباين و. »!أعينوين يا عباد اهللا: بأرض فالة فليناد

  .»الزوائد
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مبر روايت كرده غابن عباس از پي: كند  چنين ترجمه مي133و مترجم در صفحه 
 خداوند متعال به غير از كرام الكاتبين مالئكه در زمين دارد همه چيز اهمان: است

 اگر ،نويسند ريزند، مي كنند، حتي برگ درختان كه از درخت مي را يادداشت مي
به » اهللا أعينوني يا عباد«در زمين دردي يا رنجشي براي شما پيش آيد فرياد كنيد 

  ]. روايت كرده استطبراني. [فريادم برسيد اي بندگان خدا
اين اثر را بزار روايت كرده است و » مجمع الزوايد«در يك نسخه از : گويم مي

آورده و » البحر الزخار «احتماًال همان صواب باشد زيرا اين اثر ابن عباس را بزار در
اين اثر را موسي بن اسحاق : گويد بزار مي: گويد) 34 – 4/33(» كشف األستار«هيثمي در

از منجاب بن حارث از حاتم بن اسماعيل از أسامه بن زيد از أبان بن صالح از مجاهد از 
  .بعد همين اثر را آورده است: فرمودند) ص(ابن عباس روايت كرده كه پيامبر 

نقل شده ) ص(اين روايت با اين الفاظ تنها با همين سند از پيامبر : ر گويدبزا
  : و اين جاي تأمل دارد. است
 و بعضي ، اسامه بن زيد همان ليثي مدني بوده كه بعضي او را عادل دانسته- 1

عبداهللا . روايت أثرم از او معتبر نيست: احمد بن حنبل گويد. قائل به جرح او هستند
: به نظر من احاديث اسامه حسن هستند، احمد جواب داد: پدرش گفتبن احمد به 

 اسامه را ،بري، يحيي بن سعيد اگر در احاديثش تدبر كني به منكر بودن آن پي مي
شود ولي شايستگي احتجاج بدانها  احاديثش نوشته مي: تضعيف كرده، ابوحاتم گويد

: دهد  و ادامه مي،عفاء استاز ض: برقي گويد. قوي نيست:  نسايي گويد،را ندارند
  .احاديثش منكر است: گويد يحيي مي

ابن معين در روايتي كه أبويعلي : توان به موارد زير اشاره كرد در توثيق اسامه مي
 و بنابر روايت ، و نيز در روايت عباس از ابن معين او را توثيق كرده،روايت كرده

 و ابن عدي از ابن معين پيروي .1دارمي از ابن معين آمده كه ايرادي بر او نيست
_____________________________ 

 .»ليس به بأس«:  ترمجه اصطالح−١
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و ابن شاهين او را توثيق كرده، ابن حبان بعد . احاديثش ايرادي ندارند: گويد كرده، مي
  .كند و اشتباه هم مي: افزايد از توثيق مي

 به -برد كه احاديث منقول توسط اسامه  هر كسي در اين اقوال تدبر نمايد، پي مي
 احاديث با سند ديگري نيز روايت شوند مورد  مردودند ولي چنانچه همان-تنهايي 
 و همين حديث يكي از احاديثي است كه أسامه به تنهايي آن را از ابن عباس ،قبولند

  .روايت كرده است
 حافظ در مورد حاتم بن اسماعيل كه حديث را از أسامه بن زيد نقل كرده، - 2
گاهي به وهم و  و خودش شخصي صدوق بوده كه ،نويسد صحيح آنچه مي: گويد مي

  .پندار گرفتار شده است
جعفر بن عون برعكس حاتم بن اسماعيل اين : گويد شيخ ناصرالدين ألباني مي

شعب «حديث را به عنوان يك اثر از ابن عباس نقل كرده است كه بيهقي آن را در 
تر است، گرچه هر  جعفر بن عون از حاتم موثق. نقل كرده است) 2/455/1(» االيمان
از طريق آنها حديث روايت ) بخاري و مسلم(رجالي هستند كه شيخين دو از 
 و هيچ جرحي در مورد او وارد ، ولي هيچ عالمي جعفر را تضعيف نكرده،اند كرده
نسايي در : اند، از جمله  در حالي كه بعضي از علماء ايراداتي به حاتم وارد كرده،نشده

 به همين ،شده ده كه دچار غفلت مي و در مورد او گفته ش،قوي نيست: مورد او گويد
 و خودش ،كند صحيح آنچه را نوشته و ثبت مي: دليل حافظ در مورد حاتم گفته

ولي در مورد جعفر . شود شخص صدوقي است كه گاهي به وهم و پندار دچار مي
  .صدوق است: گفته

آن وجود ] ضعف[ و علت ،به نظر من حديث معلول است: گويم به همن دليل مي
  .مخالف استحديث 

 اين حديث را أسامه به تنهايي نقل كرده و حديثي را كه يك راوي با حافظه - 3
 مگر اينكه با اصول ،شود  ناميده مي1 روايت كرده باشد منكر- به تنهايي -ضعيف 

_____________________________ 
 . يكی از اقسام حديث ضعيف است−١



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٦٦

٦٦

  .صريح و صحيحي تأييد و تقويت شود
سند اين حديث حسن ولي خود حديث به شدت غريب : حافظ ابن حجر گويد

و . نوشته است) 5/151(» األذكار« اين مطلب را ابن عالن در شرحش بر  و،است
  .ي حسن بودن حديث نيست بديهي است سند حسن الزاماً نشان دهنده

و اين حديث صرفنظر از ضعفي كه دارد بر درخواست و نداي مردگان داللتي 
مشان را دهند و مالئكه كال ندارد، بلكه صراحت دارد بر اينكه مالئكه را ندا مي

 زيرا مالئكه زنده ،ي درخواستشان هستند شنوند و به إذن پروردگار قادر به اجابه مي
 به اين 1 و هر كس در جواز نداي معين،بوده و قدرت راهنمايي راه گم كرده را دارند

دروغ بسته و در كالم آن حضرت تدبر ) ص(آثار و روايات استدالل كند، بر پيامبر 
  .مخصوصاً اگر اين شخص پيرو هوي و هوس هم باشدو تأمل نكرده است، 

اين اثر از اذكاري است كه با وجود ضعف : بعد از اين توضيح جا دارد بگوئيم
 زيرا موافق اصول ،توان به آن عمل كرد موجود در آن از باب تساهل و تسامح مي

  و مورد خاصي،شرعي بوده و هيچ مخالفتي با نصوص قرآني و احاديث نبوي ندارد
 ،باشد  جايز نمي، و قياس ساير موارد بر آن،است كه از طريق دليل شرعي ثابت شده

  .زيرا مبناي عقايد توقف در حدود نصوص است
كند  از پدرش روايت مي) 245ص (» المسائل«به همين دليل عبداهللا بن احمد در 

دن اين در راه حج راه را گم كردم در حالي كه پياده بودم، شروع كردم به خوان: كه
مرا به راه راهنمايي كنيد و همچنان به تكرار آن ادامه دادم تا ! اي بندگان خدا: جمله

  .ام اينكه متوجه شدم به راه بازگشته
ء و ائمه در اين احاديث تدبر  توان نتيجه گرفت كه مؤلف مفاهيم بسان علما مي

التوسل «اب به  و علت تسميه ب،نكرده و نتوانسته فهم درستي از آنها به دست بدهد
 و نه تنها هيچكدام از علماي متقدم اين ،شود  همين جا ناشي مي از»)(النبي بغير 

_____________________________ 
 . كمک كننده−١
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 بلكه همه بر منع اين برداشت و اين رأي اتفاق ،اند  برداشت را از آن احاديث نكرده
  .اند  نظر داشته

كرده و از طريق عبداهللا بن مسعود روايت » مجمع الزوايد«مؤلّف مفاهيم به نقل از 
: هر وقت حيوان يكي از شما در بياباني گم شد، بگويد«: فرمودند) ص(كه پيامبر 
اي در هر جا دارد و  آماده] فرشتگان[آن را نگه داريد، چراكه خداوند ! اهللا اي عباد

ابويعلي و طبراني اين حديث را روايت كرده . »آنها، آن حيوان را نگه خواهند داشت
  .»ن حيوان را براي شما نگه خواهند داشتآ«: و طبراني اضافه كرده

  .خورد كه ضعيف است در سند اين حديث معروف بن حسان به چشم مي
به نقل از ابراهيم بن نائله و ) 10/267(» المعجم الكبير«اين حديث در : گويم مي

به ) 36صفحه (تأليف ابن سنّي » عمل اليوم والليله«و ) 2/244(ابويعلي » المسند«در 
ابويعلي روايت شده، در هر دو كتاب آمده كه حسن بن عمر بن شفيق از نقل از 

سمرقندي از سعيد بن ابوعروبه از عبداهللا بن بريده از ] ابومعاذ[معروف بن حسان 
  ... .كند كه  عبداهللا بن مسعود با سند مرفوع روايت مي
  : و اين سند به چند دليل ضعيف است

: ابوحاتم در مورد وي گويد. خورد  معروف بن حسان در سند به چشم مي- 1
  .منكرالحديث است: مجهول است، ابن عدي گويد

معروف همان شخصي است كه از ابن ابي ذئب از نافع از ابن عمر بصورت 
هر كسي درختي را پرورش كرده و تنومند گرداند ثواب وي «: كند كه مرفوع نقل مي

و اين حديثِ . »روزه باشد و روزها ،دار ها شب زنده مثل ثواب كسي است كه شب
  .نقل كرده است» الكنجروذيات«موضوعي است كه كنجروذي در 

هر كس بعد از دوره اختالط : نسائي گويد:  وجود سعيد بن ابي عروبه در سند- 2
و معروف بن حسان از طبقه . ارزشي ندارد] حديثش[محفوظات سعيد از او نقل كند 

نگام كه هنوز دچار اختالط نشده بود به جز صغار بوده و از سعيد بن عروبه در آن ه
در اوايل اختالط و به هم . اند حديثي روايت كنند ي كبار، كوچكترها نتوانسته طبقه
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 ولي در اوج اختالط تعداد زيادي ،ريختن محفوظات، تعدادي از او روايت نقل كرده
بوده است  148 و اوج آن سال 132اند، اوايل اختالطش سال  از او روايت نقل كرده
  .كند همچنانكه بزار بيان مي

و اين حديث را . كثيرالتدليس بوده: حافظ گويد:  عروبهى تدليس سعيد بن اب- 3
  .ابن بريده به صورت معنن روايت كرده بنابراين مورد قبول نيست

اين حديث، حديث غريبي است كه ابن : گويد» نتائج األفكار«: كتاب حافظ در - 4
  .اند و بين ابن بريده و ابن مسعود انقطاع وجود دارد آوردهسني و طبراني آن را 

روايت كرده است كه يزيد بن ) 425 – 10/424(» المصنف« ابن أبي شيبه در - 5
 تا آخر :فرمود) ص(هارون از محمد بن اسحاق از أبان بن صالح نقل كرده كه پيامبر 

  .حديث
ى در  بنابراين علّت پ و تدليس ابن اسحاق نيز مشهور است1اين سند معضل است

 ضعف بر اين حديث عارض است و راهي براي اعتماد ى در پى علّت و ضعف پپى
  .باشد  مي2سند آن مطروحو به آن وجود نداشته، 

به سبب اين همه ضعف هيچ يك از علماء اين حديث را صحيح و يا حسن 
  .اند ط ديگران بودهاند و يا ناقل تضعيف آن توس تضعيف كرده بلكه يا آن را. اند هنشمرد

 هم از ،»اين توسل است در قالب نداء«: گويد اين عبارت مؤلف مفاهيم نيز كه مي
  . و هم از نظر شرعي ادعاي گزافي بيش نيست،نظر لغوي

 و بلكه نداء براي دعا و طلب ،شكال توسل نبودهدر لغت هيچ وقت نداء يكي از ا
شنود و اجابت   كه مي و در خطاب به يك شخص حاضر،به صورت مباشر است

ي قبول دعا   در حالي كه توسل يعني يك مقرب را وسيله،يابد كند موضوعيت مي مي
  .قرار دادن

_____________________________ 
 .مرتجم.  و هم وصف متن حديثی,د است يكی از اقسام به شدت ضعيف كه هم وصف سن−١
 .مرتجم.  به معنی مطرود و مردود−٢
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از نظر شرعي نيز اين احاديث ضعيف هستند، حديث اول و سوم كه خيلي 
 و دومي كه متضمن نداي مالئكه است ضعيف و خيلي غريب است و ،اند ضعيف

ي زنده   زيرا در اين حديث مالئكه، ندارد–ورد ادعاست  كه م- هيچ داللتي بر توسل 
  .شوند و قادر به اجابت ندا داده مي

» ذم الكالم«ي سلف صالح در اين باره، همچنانكه هروي در  چه نيك بوده سيره
عبداهللا بن مبارك در يكي از سفرهايش راه را گم كرد و : كند روايت مي) 4/68/1(

به من كمك ! اي عباداهللا:  و مخمصه بيفتد و ندا دهدشنيده بود كه هر كس در تنگنا
دنبال اين باب حديثي گشتم تا : گويد] عبداهللا بن مبارك. [شود كنيد، به او كمك مي
  .1به سند آن نگاه كنم

عبداهللا بن مبارك به خود اجازه نداده كه بدون تأييد سند يك : هروي گويد
  .حديث به آن اعتماد كند

كردند  اينگونه بود، كه در مورد اسانيد بحث و تحقيق ميآري راه و رسم سلف 
ولي بعضي از خلف و پيروان خلف به هر چيزي كه مؤيد رأي و نظرشان باشد دل 

اي به تبعيت از   و اينان عالقه، حتي اگر يك حديث ساختگي و جعلي باشد،بندند مي
  .ندارند) ص(سنّت رسول اكرم 

 كان يقول بعد ركعتی حلديث أن النبی وجاء فی ا(: گويد  مي69مؤلّف در ص 
 .» أعوذ بک من الناراللهم رب جربائيل وإرسافيل وميكائيل وحممد «: الفجر

 إين! اللهم:  التوسل هبم, فكأنه يقولى معنوختصيص هؤالء بالذكر يف: (ثم قال
انتهی )  الرشحو قد أشار ابن عالن إلی هذا يف. الخ. أتوسل إليک بجربيلأسألک و

 .هكالم
در حديث آمده است كه حضرت : كند  چنين ترجمه مي134و مترجم در صفحه 

_____________________________ 
 .٢/١٠٩:  سلسله االحاديث الضعيفه−١



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٧٠

٧٠

) ( اللهم رب جبرئيل «فرمود  مي» حيصاله الض«بعد از دو ركعت نماز فجر
] كتاب[نووي در بحث » بك من النار اسرافيل وميكائيل ومحمد النبي، أعوذو

رساند  مالئكه مياذكار اين حديث را آورده است، اختصاص به ذكر چند نفر از 
و » الخ... اللهم إني اسئلك وأتوسل اليك بجبريل و «شود  كه در معني چنين مي

  .]كند به اين مطلب اشاره مي... [ شرح االذكار 29 صفحه 2ابن عالن در جلد 
و تحليل ) ص(مؤلف در اين گفتار با دستاويز قرار دادن فرمودة پيامبر : گويم مي

 در 1)كأنه يقول(ات رأي خود بپردازد و گرنه عبارت خواهد به اثب شخصي خود مي
اين . مطلع گشت) ص( پيامبر قلب و چگونه به ه است،مورد پيامبر را از كجا آورد

  .جسارت بزرگي است به مقام شامخ رسالت
» شرح األذكار«مؤلّف بعد از آن با نسبت دادن تحليل خود به ابن عالن در 

رت خود بيابد، در حالي كه ابن عالن نه تنها به خواهد مؤيدي براي جسا مي) 2/141(
 و كار مؤلف جز تحريف و ، بلكه به آن اشاره هم ننموده،اين مطلب تصريح نكرده

  .باشد تغيير و تبديل چيز ديگري نمي
تخصيص اين مالئكه بزرگوار به ذكر : گويد مي» شرح األذكار«ابن عالن در 

 –مه چيز است و غير آنها را هم آفريده  در حالي كه خداوند، پروردگار ه–نامشان 
به خاطر تقرير اين مسأله در قرآن و سنت است كه ربوبيت خداوند به امور و 

  . و نه مسايل ريز و كوچك،موجودات بزرگوار و عظيم الشأن اضافه شده
بنابراين توسل به خدا از طريق ربوبيت وي براي اين ارواح عظيم : افزايد سپس مي

  .ت تأثير زيادي بر برآورده شدن حاجات و رسيدن به اهداف داردو موكل بر حيا
اين سخن ابن عالن سخن زيبايي است، توسل به ربوبيت خداوند بر اين ارواح 

 و اين كار يعني توسل به يكي از صفات خداوند كه ، و نه توسل به خود ارواح،است
  .پسند خدا و رسول توسلي است مشروع و مورد

_____________________________ 
 .گويد می) ص(انگار پيامرب :  به معنی−١
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مندان به فساد  ي ماست و بايد دروغگويان و عالقه شايسته) ص(تبعيت از پيامبر 
  .و إفساد را به حال خود رها كنيم

معنی توسل «: گشايد كه  اين عنوان جديد را مي69مؤلف كتاب مفاهيم در صفحه 
 و در ذيل اين عنوان آراء علماء در اين باره را تحريف كرده است كه »عمر بالعباس

 را داشته - دعاء – دعاست و عباس توانايي انجام اين كار اين توسل به: گويند مي
  .است

من فهم من كالم أمرياملؤمنني أنه إنام توسل بالعباس ومل (: گويد و با تعجب مي
فقد مات فهمه وغلب عليه ومهه, : , ألن العباس حی والنبی ميت يتوسل برسول اهللا 

فإن عمر مل يتوسل بالعباس إال . ه لرأيه قاهرةأو عصبي ,ة ظاهرةونادی علی نفسه بحال
  ...).لقرابته من رسول 

و كساني كه برداشتشان از اين : كند  چنين ترجمه مي137و مترجم در صفحه 
مبر در حال حيات نيست و عباس زنده است به غداستان اين است كه چون پي

 ،استهمين خاطر اين كار را انجام داده است، بدانيد كه عقل و شعور آنها مرده 
و واهمه بر آنها غلبه كرده است و به حالت تعصب و يا نفهمي با خود صحبت 

كند، چون به طور حتم عمر كه عباس را واسطه قرار داد فقط به خاطر احترام  مي
  ... .باشد كه عباس جزء آنها است مبر و اهل و بيتش ميغپي

 و رد آن چه ساده !بنيان است پايه و بي و چه بي! چه گفتار عجيبي است: گويم مي
  !باشد مي

  : اين گفتار دو منشأ دارد
  . شهوت خفي مؤلف كه در خالل اين سطور قابل مشاهده است- 1
  .ي آن  كمي فهم، درك و تحقيق در مورد معني استسقاء از صالحان و تاريخچه- 2

از يزيد بن اسود استسقاء ) م(در نقل صحيحي آمده كه معاويه بن ابوسفيان 
: گويد مي) 381-2/380(» المعرفه والتاريخ«يعقوب بن سفيان در كتابش حافظ . نمود
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كند كه خشكسالي شد،  ي روايت ميئرأبواليمان از صفوان از سليم بن عامر خبا
معاويه بن ابوسفيان و مردم دمشق براي استسقاء خارج شدند، معاويه بر منبر نشست 

او آمد و به دستور . ا زدنديزيد بن اسود جرشي كجاست؟ و مردم او را صد: و گفت
] تر از معاويه اي پايين پله[معاويه به باالي منبر رفت و در كنار دو پاي معاويه 

ما امروز از طريق بهترين و نيكوكارترينمان از شما ! پروردگارا: نشست، معاويه گفت
 ما از طريق يزيد بن اسود جرشي از! ، پروردگارا]خواهيم و باران مي[استشفاع كرده 

دستهايت را به سوي خدا دراز كن، يزيد دستهايش را بلند ! خواهيم، اي يزيد شما مي
  .كرد و همه مردم اين كار را كردند

فوراً ابري بسان سپر از طرف مغرب ظاهر شد و باد آن وزيدن گرفت و باران 
هايشان  شروع شد و شدت گرفت تا جايي كه نزديك بود مردم نتوانند به خانه

  .بازگردند
با ) 1/602(» تايخ دمشق«و ابوزرعه در ) 7/444(» الطبقات«اين اثر را ابن سعد در 

 بنابراين، ،اند سندي متصل كه همه راويانش از وثاقت كامل برخوردارند، نقل كرده
  .باشد اين اثر كامالً صحيح مي

در زمان حياتشان ) ص(از ماجراي استسقاء به پيامبر ) (بينيم كه معاويه  مي
شود  متوجه مي) (در زمان عمر ) (برداشتي را دارند و از استسقاي عباس چنين 

.  و لذا از يزيد خواست تا براي آنها طلب باران بكند،كه عباس براي مردم دعا كرد
بدون شك قرابت با صالح و ! دارد؟) ص(يزيد چه قرابت و نزديكي با پيامبر اكرم 

ثل قرابت ابولهب، به هيچ دردي نيكوكاري سودمند است وگرنه مجرد قرابت، م
  .خورد نمي

) ص(علت اصلي و سبب واقعي خواستن دعا از افراد مذكور تبعيت از پيامبر 
بوده و در چهارچوب برداشت ) ن(باشد و ما پيرو و فهم و برداشت صحابه  مي

اند و از   همچنانكه ساير اصحاب نيز همين كار را كرده،كنيم خلفاي راشد حركت مي
  .جوييم هم پيروان هوي و هوس دوري و بيزاري ميدرك و ف
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 را »حق االنبياء والصاحلنيبحقه و) (توسل النبی « عنوان 65مؤلف در ص 
  : گشايد و  مي

اغفر «:  و فيه–  – فاطمه بنت أسد أم علی ثم استدل بحديث قرب رسول اهللا 
 واألنبياء الذين  بنت أسد, ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها, بحق نبيکة فاطميألم

, وفيه روح بن صالح وثقه ابن »األوسط«و» الكبري « يفرواه الطرباين: قال. »من قبلی
 ص ٩ج (» جممع الزوائد«  كذا ب[حبان واحلاكم وفيه ضعف, وبقيه رجاله رجال الصحيح 

 .بسند جيد» الكبري«و» األوسط « يفرواه الطرباين] ٢٥٧
 .أنسورواه ابن حبان واحلاكم وصححوه عن 

 . عن جابرة شيبورواه ابن أيب
 .و ابن عبد الرب عن ابن عباس

 الثقات وقال  روح بن صالح أحد رواته, ولكن ابن حبان ذكره يفواختلف بعضهم يف
» جممع الزوائد « يفيوهكذا اهليثم. ثقه مأمون, وكال احلافظني صحح احلديث: احلاكم

 عن ة شيبابن أيب ابن عباس, وكذلک ابن عبدالرب عنورجاله رجال الصحيح, ورواه 
 . اه).  وحتقيقة وأبونعيم, فطرقه يشد بعضها بعضا بقويجابر, وأخرجه الديلم

در مناقب و احترام فاطمه دختر : 1كند  چنين ترجمه مي128و مترجم در صفحه 
اسد، مادر علي بن ابي طالب آمده است كه به هنگام فوت ايشان حضرت رسول 

كَند و خاك گورچه بيرون   و به دست خود گور را مي،بر سر گور او حاضر شد
اهللا «مبر در آن دراز كشيد و فرمودند غانداخت، وقتي كه گور به انتها رسيد، پي مي

الذي يحيي و يميت و هو حي اليموت، اغفر ألمي فاطمه بنت أسد ولقنها حجتها 
» لراحمينووسع عليها مدخلها بحق نبيك واالنبياء الذين من قبلي فإنك ارحم ا

_____________________________ 
 .)مرتجم. (ايم ی كل داستان را از تصحيح مفاهيم نقل كرده  برای فايده بيشرت ترمجه−١
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سپس چهار بار بر او اهللا اكبر خواند و بعد خودش و عباس و ابوبكر صديق او را 
طبراني در كتابهاي كبير و اوسط روايت كرده «در درون گور و در لحد گذاشتند، 

 اين موضوع آمده 257، صفحه 9جلد » مجمع الزوايد«كتاب  و همچنين در» است
نيست بلكه بنابر شرط ابن حبان از تر  است كه حديث از مرتبه حسن پايين

 در  اينكه حضرت رسول. باشد و مالحظه خواهيم نمود احاديث صحيحه مي
اين حديث و حديثهاي ديگر در درگاه خداوند به حق و احترام آنان توسل كرده 

شود كه توسل به درگاه عظمت  است همه فوت كرده بودند، بنابراين ثابت مي
چه در قيد حيات و چه در حالت ممات باشند درست الهي به حق و به اهل حق 

  .است
هاي مؤلف بود و آنها را نقل كردم تا خواننده به موارد زير  اين كالم عين نوشته

  : پي ببرد
  . عدم شناخت و معرفت مؤلف نسبت به علم و اصول تخريج حديث- 1
  : و در چند سطر پشت سرهم، مانند، چندين تناقض در يك حديث واحد- 2

 در ابتداي كالم عبارتي از هيثمي را نقل كرد كه ضعف حديث را بيان – الف
چگونه . هيثمي آن را صحيح شمرده است: د و سپس در انتهاء گفته استنك مي
توان گمان برد كه هيثمي اين حديث را صحيح شمرده در حالي كه در مورد روح  مي

اين عبارت را بعد از  و ،ضعف بر او وارد است: گويد كه راوي اين حديث است مي
بعالوه، اينكه مؤلف . اند بازگو نمودن كالم كساني گفته كه روح را توثيق كرده

اند در نهايت ثابت   صحيحرجال راوي اين حديث، همه راوي احاديث: گويد مي
 چه برسد به تصحيح سند ،ك روات ثقه هستند و ربطي به سند ندارديك كند ي مي

  .آنهم با اين عبارت
  .ن جيد بودن و صحيح بودن سند تفاوتي نگذاشته است بي–ب 
ديلمي و ابونعيم نيز آن را : گويد  براي التباس و توهم كثرت طرق مي–ج 
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  .اند اند در حالي كه اين دو نيز از طريق روح روايت كرده آورده
 روايت ابن ابي شيبه و ابن عبدالبر را دو مرتبه تكرار كرده و هدفش از اين - 3

و عباراتش در اين روايت مختلف، مضطرب و . ني كردن آن بوده استكار طوال
ماند چه برسد به كسي كه در آن  و اين مسأله بر خواننده پوشيده نمي. تكراري است

  .تأمل كند
» األوسط«حديثي كه توسط انس روايت شده و طبراني در : تخريج حديث

از ) 13/121(» الحليه«م در و نيز ابونعي) 24/352(» المعجم الكبير«و ) 1/152-153(
  .اند طريق روح بن صالح از سفيان ثوري از عاصم احول از انس نقل كرده

 و ،خورد كه دارقطني او را تضعيف نموده در اين سند روح بن صالح به چشم مي
اي جز تضعيف نداشته  كند مگر چاره دارقطني كسي را تضعيف نمي: گويد ذهبي مي

» فيض القدير«، اين مطلب را مناوي در 1)و پيدا نشودو دارويى براى مرض ا(باشد
  .نقل كرده است) 1/28(

او ] علماء: [ابن عدي نيز او را تضعيف كرده، ابن ماكوال بعد از تضعيف او گويد
احاديث منكري از او : گويد» تاريخ الغرباء«ابن يونس در . اند را تضعيف نموده
  .روايت شده است

نموده، به توثيق روح پرداخته و در  ا را توثيق ميه ابن حبان نيز چون مجهول
روح بن صالح مصري بوده، از يحيي بن ايوب و اهل : گويد مي) 2/132/2(» الثقات«

سرزمين خود روايت كرده است، و محمد بن ابراهيم و اهالي مصر از او روايت 
  .اند كرده

توثيق ابن حبان،  بنابراين ،شود از ظاهر اين عبارت مجهول بودن روح برداشت مي
تأييد معتبري براي روح نيست، و حاكم كه شاگرد ابن حبان است شايد در توثيق 

هر كس ضعيف باشد حديثش مورد قبول نيست، چه . روح از او تبعيت كرده است

_____________________________ 
 .)مرتجم(دورخ میمقصود اين است كه روايتش بدرد ن −١
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و اين حديث را هيچ . برسد به زماني كه آن حديث را به تنهايي روايت كرده باشد
و » األوسط«اند، به همين دليل طبراني در  يت نكرده روا ثورىيك از شاگردان سفيان

روح بن صالح اين حديث را به : گويند به نقل از طبراني مي» الحليه«نيز ابونعيم در 
 و بديهي است هر وقت راوي ضعيفي حديثي را به تنهايي ، نقل كرده است1تنهايي

ر ترجمه و شرح د» الميزان« همچنانكه ذهبي در ،نقل كند آن حديث را منكر گويند
  .كند حال ابن مديني به اين مطلب اشاره مي

اين روايت را ابن حبان و حاكم از انس نقل كرده و آن را : مؤلف گفته است
  .اند صحيح شمرده

به » الجامع الكبير«و سيوطي در » االصابه«ابن حجر در : هيچ يك از دو عالم ماهر
ي روايت را در دو جا از كتابش  ه و متقي هندي هم،ندا اي نكرده اين مطلب اشاره

و ظاهراً مؤلف فريب . اي به اين مطلب نكرده است نقل كرده ولي اشاره» كنزالعمال«
 در حالي ،اين مطلب را بيان كرده است) 391ص (كوثري را خورده كه در مقاالتش 

 توان به ميزان ، تأليف عالمه عبدالرحمن معلمي يماني مي»التنكيل«كه از طريق كتاب 
  .تحريف و تلبيس كوثري پي برد

همچنين ابن عبدالبر از طريق ابن عباس اين را روايت كرده : (گويد  اما اينكه مي
باشد زيرا از روايت  ، اين مطلب و اين ادعا تدليسي شديد و تلبيسي بزرگ مي)است

توسل ايشان به حق خود و حق ساير انبياء برداشت ) ص(ابن عباس از پيامبر 
 پس چرا مؤلف كتاب ،يرا اين الفاظ در روايت ابن عباس وجود ندارندشود، ز نمي

خواهد چيزي را ثابت كند كه نه ثابت   آيا مي؟خواهد تلبيس وتدليس نمايد مفاهيم مي
  ؟شده و نه روايت گرديده است

ري از عطاء بسعدان بن وليد سا: گويد مي) 4/1891(» األستيعاب«ابن عبدالبر در 
هنگامي كه فاطمه مادر علي بن : (ن عباس روايت كرده كه گفتبن أبي رياح از اب

_____________________________ 
 .باشد می» ّتفرد به«ترمجه اصطالح ) به تنهايی (−١
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رداي خود را بر او پوشانده و در قبرش ) ص(ابي طالب فوت كرد، رسول اكرم 
. ام با هيچ كس ديگر اينگونه رفتار كني نديده! اي رسول خدا: دراز كشيد، گفتند

 همانا ردايم را بر او بعد از ابوطالب هيچ كس از اين زن براي من بهتر نبود،: فرمودند
اش دراز كشيدم تا سختي بر  پوشاندم تا با پوششهاي بهشت پوشانده شود و در مقبره

  ).او ساده شود
  : كند اين نقل قول ايراد كار مؤلف مفاهيم را به خوبي نمايان مي

حالي كه ابن عبدالبر روايت اين  گفته بود ابن عبدالبر آن را روايت كرده، در: اول
  . و تفاوت بين اين دو بسيار است،سط سعدان بن وليد را حكايت نمودهاثر تو

و ساير انبياء ) ص(در خبر منقول از ابن عباس بحثي از توسل به حق پيامبر : دوم
  .پرستان پرهيز كرد هاي اين هوس بنابراين بايد از گفته. خورد به چشم نمي

  : گويد  مي67 – 66مؤف مفاهيم در ص 
حدثنا :  قاال وأبوبكر الفاريسةأخربنا أبونرص بن قتاد: كر البيهقیقال احلافظ أبوب(

 عن ة حدثنا حييی بن حييی, حدثنا أبو معاوي الذهيلأبوعمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن عيل
 زمن عمر بن اخلطاب, أصاب الناس قحط يف:  صالح عن مالک قالاألعمش عن أيب
فأتاه . هلكوا استسق اهللا ألمتک فإهنم قد! يا رسول اهللا:  فقال ي قرب النبفجاء رجال إىل

: أخربهم أهنم مسقون, و قل له السالم ويائت عمر فأقرئه من« املنام فقال  يفرسول اهللا 
 . »عليک بالكيس الكيس

هذا إسناد صحيح و. ال آلوا إال ما عجزت عنه!  ربيا: فأتی الرجل فأخرب عمر فقال
.  اه].  عرشة حوادث عام ثامني يف١)٩١ ص – ٧ج (» يهالبدا «كذا قال احلافظ ابن كثري يف[

 .كالم صاحب املفاهيم
_____________________________ 

 نيز اين اشتباه را تكرار كرده است و گويی اشتباه چاپی ٧٧ نوشته و در صفحه ١, جلد ٧ مؤلف به جای جلد −١
 .نيست
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حافظ ابوبكر از چند نقر تا به : كند  چنين ترجمه مي132و مترجم در صفحه 
 در زمان خالفت عمر بن خطاب خشكسالي و ،رسد روايت كرده است مالك مي

ث مزني بود به  يكي از اصحاب كه گويا بالل بن حار،قحطي در مدينه پيش آمد
 از خداوند تقاضا كن كه باراني براي  مبر آمد و گفت يا رسول اهللاغنزد قبر پي

 را در خواب  امتت بفرستد كه خيلي در مضيقه هستند، شب حضرت رسول
 و به او بگو كه خداوند ، پيش عمر برو و سالمش برسان،گفت ديد و به او

   زرنگ باشد، آن شخص نزد عمرفرستد و به او بگو زرنگ، برايشان باران مي
 خداوندا تو شاهد: آمد و خوابي را كه ديده بود برايش بازگو نمود، عمر گفت

ابن كثير، «.  نكردم مگر از آنچه از او عاجز مانده باشميهستي از هيچ چيز تقصير
  .»91، صفحه 1بدايه، جلد 

  .كالم مؤلف از دو جهت قابل بررسي است: گويم مي
 روايت سيف را قبل از روايت بيهقي نقل كرده كه در آن آمده، عمر ابن كثير: اول

) (دهم كه به  شما را به خداوندي سوگند مي: بر باالي منبر رفت و به مردم گفت
  ايد؟ اسالم هدايتتان كرد، آيا هيچ بدي از من ديده

 را به آنان گفت، - بالل بن حارث -سپس عمر اين خبر مزني . نه: همه گفتند
: گفتند] كه به مفهوم خبر پي برده بودند[پي بردند ولي عمر متوجه نشد، آنها همه 

با اين خبر از تأخر و تعلل تو در طلب باران و استسقاء خبر داده است ) ص(پيامبر 
  .بنابراين بايد استتسقاء كني

اي : (به او گفته بود كه به عمر بگويد) ص(خبر سيف به اين شرح بود كه پيامبر 
و اين پيمان ] وتو جانشين من هستي[ن عهد و پيمان من به دست توست اآل! عمر

  .)گره محكمي است بنابراين زرنگ باش
پيامبر به اين وسيله خواسته به عمر بگويد استسقاء و طلب باران كند و ساير 

  .اند صحابه نيز همين مطلب را برداشت كرده
استسق اهللا ! يا رسول اهللا(: اين حديث سرّ لطيفي دارد و آن اينكه كالم صحابي
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 منكر و غيرمشروع بوده و تعلل و تأخر عمر در طلب باران و استفاده از )ألمتک
ي مشروع باعث پناه بردن آن مرد به شيوه و راهي غيرمشروع شده بود، و پيامبر  شيوه

  .به همين دليل چنين خبري را براي عمر فرستاد
ن كردم تا هدف ابن كثير از مقدم اين مطالب را با صرفنظر از ضعف روايت بيا
روايت سيف را ) :(ابن كثير : كردن روايت سيف بر روايت بيهقي روشن شود

  .را بيان كرده است) زرنگ باش اي عمر(مقدم كرده چون روايت سيف معني 
شود تأخر عمر در طلب باران كه عبادتي مشروع و محبوب درگاه الهي  گفته مي

ر در اين كار باعث خلوص نيت مردم، توجه به خدا و است از آن جهت بوده كه تأخ
شود ولي اين تأخر باعث آن كار غيرمشروع شد كه  افتادگي در برابر مقام ربوبيت مي

  ).ص(عبارت بود از توسل يك شخص به پيامبر
آن را ) ن(و به خاطر غيرمشروع بودن اين كار است كه هيچ يك از صحابه 

  . مشروع استسقاء پناه بردندي انجام ندادند و بلكه به شيوه
ذكر كرده » داليل النبوه«روايتي را كه حافظ ابن كثير به نقل از بيهقي در : دوم

  : اند دچار چندين علت و عارضه است كه علماء بيان كرده
 روايت 1باشد و اين حديث را به صورت معنعن  اعمش شخصي مدلِّس مي- 1
و يا امثال آن ] اخبرنا[يا ] حدثنا [ و روايت اشخاص مدلس جز در صورتي كه،كرده
اين احتمال را ] عن فالن[يا ] قال فالن[ مثالً گفتن ،گويند، غير قابل قبول است را مي

 ولي با ،كند كه راوي اين حديث را از شخص ضعيفي فرا گرفته ايجاد و تقويت مي
از ذكر اسم آن شخص خودداري و حديث را به شخص قبل ] قال[و يا ] عن[گفتن 

به طور مفصل » مصطلح الحديث« و اين مطلب در ،دهد از راوي ضعيف نسبت مي

_____________________________ 
 است و اين چون در عنعنه نوع حتمل و يادگريی حديث مبهم... . ّو نگفته حدثنا و يا » عن فالنی« يعنی گفته −١

 والبته در رشايط خاصی حـديث معـنعن صـحيح شـمرده ,شود ای است كه باعث ضعف حديث می عارضه
 .مرتجم. شود می
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اين در حالي است كه به نظر حافظ و غيره اعمش از طبقة . توضيح داده شده است
  .باشد دوم مدلّسان مي

گاه اصلي است،  خورد و راوي اول و تكيه  مالك كه در سند به چشم مي- 2
 ولي جرح و يا تعديل ،اتم نام او را ذكربخاري و ابن ابي ح. باشد مجهول مي

 و ابن كثير چون اشخاص ،و حديث راوي مجهول قابل قبول نيست. اند نكرده
كند، سند اين حديث را صحيح شمرده  را توثيق مي» كبار التابعين«مجهول از طبقه 

  .ي اشخاص مجهول ممكن نيست  در حالي كه تاريخ وفات و تعيين طبقه،است
ان ذكوان بوده و حديث را از مالك روايت كرده است در حالي  ابوصالح هم- 3

 زيرا تاريخ وفات ،كه سماع و يا درك محضر مالك توسط ايشان قابل اثبات نيست
باشد و مخصوصاً چون ذكوان اين حديث را به صورت معنعن نقل  مالك معلوم نمي

  .ندك  در سند را ايجاد مي– و نه تدليس –كرده، احتمال وجود انقطاع 
و ( مالك كه راوي مجهولي است، عالوه بر اين، در نقل اين روايت نيز تنها - 4
ي بزرگي بوده و مردم را به شدت گرفتار كرده تا  است در حالي كه حادثه) متفرّد

 رهايي از اين سختي و  جايي كه پوست عمر از شدت آن حادثه سياه شده بود و راه
 چه برسد به بزرگان، زيرا اين مطلب بسان ،بال را كوچكترها نيز به ياد داشتند

بنابراين عدم نقل اين حادثه عظيم . شد در بين آنها نقل مي» عام الرماده«گرسنگي 
آورد   نقل آن بسيار بوده، اين احتمال را پيش مي1توسط سايرين در حالي كه دواعي

  .كه اين مطلب گمان مالك بوده و واقعيت نداشته است
  : كند ي اين روايت را نقل مي  حافظ ابن حجر درباره گفتار67مؤلف در ص 

و [ صالح السامن عن مالک الدار  أيبةٍ بإسناد صحيح من رواية شيبوروی ابن أيب(
 .يًفساق نحوا من حديث البيهق] ...) كان خازن عمر

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

 .ها  انگيزه−١
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 بيان حيتاج إىل  علمه وفضله ووزنه بني حفاظ احلديث, مما الهو يفتقدم, و هو من 
 . اه) تفصيلو

ي همين روايت از   و بلكه بعد از ترجمه1مترجم عين اين عبارت را ترجمه نكرده
ابن حجر عسقالني هم اين حديث را آورده است و : زبان ابوبكر بيهقي، گفته است

ين حديث را روايت كرده غفلت از گفتن اين مطلب كه ابن ابي شيبه هم ا
  ... .ورزيده است و 

 ،منزلت حافظ به عنوان يك علَم در علوم حديث جاي بحث نيست: گويم مي
داند ولي الفاظ حافظ و  ولي بحث بر سر كسي است كه خود را به علم منتسب مي

  .كند مدلول آنها را درك نمي
 سند اين حديث را حافظ ابن حجر هرگز آنچنانكه مؤلف مفاهيم گمان كرده

با سندي كه صحت آن تا ابوصالح سمان :  و بلكه فقط گفته است،صحيح نشمرده
و بين صحيح . ثابت شده كه ابوصالح نيز آن را از مالك دار روايت كرده است

 و صحيح شمردن كل سند تفاوت زيادي ،شمردن سند حديث تا يك راوي مشخص
 دو علت و ازنابراين، اين كالم ابن حجر ب. وجود دارد كه بر اهل علم پوشيده نيست

  :  نيست كه قبالً به طور مفصل توضيح داديم و عبارت بودند ازخارجعارضه 
  .مجهول بودن مالك - 1
  .احتمال انقطاع بين ابوصالح و مالك - 2

 روشن – كه قبالً بيان شد –با اين توضيح فضل كالم ابن حجر بر كالم ابن كثير 
  .باشد ن بيان ضعف اين اثر ميشود و كالم ابن حجر متضم مي

عالوه بر همه اينها، همچنانكه قبالً نيز توضيح داديم الفاظ اين اثر هيچ داللتي بر 
  .اي كه مؤلف مفاهيم گرفته، ندارند نتيجه

_____________________________ 
 . و يا شايد ترمجه كرده ولی من آن را نيافتم−١
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 .»الفتوح«روايت سيف در 
 املنام  رأی يفيأن الذ» الفتوح «و قد روی سيف يف(: گويد  مي67مؤلف در ص 
  اه. إسناده صحيح: , قال ابن حجرة أحد الصحابن احلارث املزيناملذكور هو بالل ب

  .انتهی]) ٢ ج ٤١٥ص (» يفتح البار«[
اي يافت نشد و  ي آقاي محمد بانه اين عبارات نيز در جاي مشخصي از ترجمه

  .بلكه مفهوم آن در البالي ساير مطالب بيان شده است
شخصي كه اين : روايت كرده» الفتوح«سيف در : ي عبارت مؤلف ترجمه

» فتح الباري«خواب را ديد بالل بن حارث، يكي از صحابه، است و ابن حجر در 
  .سند آن را صحيح شمرده است) 2/415(

ن حجر ـن حجر، زيرا كالم ابـاين كذب و افتراي آشكاري است بر اب: مـگوي مي
ابن  تصحيح - ي كالم و ادامه) يكي از صحابه است: (... گويد تا آنجاست كه مي

  . را مؤلف مفاهيم به او نسبت داده است-حجر 
حافظ چگونه سندي را كه سيف در آن باشد . بندد نگاه كن با چه جرئتي افتراء مي

: گويد در مورد همين شخص مي» تقريب التهذيب«حالي كه در  كند؟ در تصحيح مي
و هر كس ضعيف الحديث باشد همچنانكه از خود اصطالح . ضعيف الحديث است

 و ،شماريم آيد احاديثش را حتي اگر در نقل آنها تنها هم نباشد مقبول نمي  ميبر
ي كتابش آورده كه بعداً در اثناي كالم حافظ در مورد  حافظ اين مطلب را در مقدمه

  .كنيم سيف آنرا بازگو مي
  ه و دروغ او را در برگرفته است؟  چرا مؤلف مفاهيم به دروغ و افتراء روي آورد

كار : گويد مي) 1/58(» يل أبي علوآ مناقب يالمشرع الروي ف «:تاب در كمؤلف
 م قبيح براي اهل بيت قبح بيشتري دارد و به همين دليل عباس به فرزندش عبداهللا 

تر از دروغ  كسي از اين امت قبيح همانا دروغ براي هيچ! اي فرزند محبوبم: گفت
  .گفتن توسط من و تو و اهل بيت تو نيست
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 ة الياممة موقعذكر احلافظ ابن كثري أن شعار املسلمني يف(: گويد  مي67مؤلف در ص 
  . اه]) حممداه[كان 

ابن كثير نوشته است شعار  :كند  چنين ترجمه مي132و مترجم در صفحه 
  .بود» يا محمداه«مسلمانان در واقعه يمامه 

 اين مطلب را در ضمن يك خبر طوالني دربارة غزوه) :(ابن كثير : گويم مي
يمامه نقل كرده است كه نقل آن مقداري پس و پيش دارد ولي اين شعار را از ابن 

شعيب به نقل از : گويد نقل كرده و مي) 3/293(» تاريخ األمم والملوك«جرير در 
و : ... نوشت» سري«سيف از ضحاك بن يربوع از پدرش از مردي از بني سحيم براي 

  .ر در البالي آن نقل كرده استطبري بعد از اين سند قصه را با اين شعا
 است و مسائل عقيده و توحيد و بلكه احكام شرعي نيز 1سند اين حديث ناواضح
باشد كه   و نقل آن صرفاً براي پند و اندرز و عبرت مي،شود از كتب تاريخي اخذ نمي

: گويد به همين علت امام احمد بن حنبل مي. اجماالً مورد تصديق است و نه تفصيالً
  . آن سه دسته دانسته استوو اخبار غزوات را جز: اساسند ته از اخبار بيسه دس

  : باشد ابهام سند نيز از سه جهت مي
باشد از تعداد زيادي  مي» الرده«و » الفتوح« سيف كه همان بن عمر و مصنف - 1

  .كند از راويان مجهول نقل اخبار مي
  : گويد مي) 2/255(» الميزان االعتدال«ذهبي در 

متهم : ابن حبان گويد. متروك است: ابوحاتم گويد. 2معتبر نيست: گويد ود ميابودا
  .احاديثش منكر هستند اكثر:  و ابن عدي گويد،به زنديق بودن است

اضافه . 3اي استوار ندارد حديثش پايه: أزدي گويد:  وجود ضحاك بن يربوع- 2
_____________________________ 

 .باشد میيعنى تارك » مظلم«ی   ترمجه−١
 .»ليس بشیء«: ی  ترمجه−٢
 .»حديثه ليس بقائم«: ی  ترمجه−٣
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هايي از او نقل اين شخص از همان راويان مجهولي است كه سيف به تن: كنم كه مي
  .حديث كرده است

  .و آن مرد سحيمي) پدر ضحاك( مجهول بودن يربوع - 3
اين روايت را سيف بن . شوند همه اين علل و عوارض باعث تضعيف حديث مي

  .ي كافي صحبت كرديم عمر روايت كرده و ما در مورد او به اندازه
اساس را نقل كرده  ت بيتوان به ابن جرير ايراد وارد كرد كه چرا اين روايا و نمي

: گويد مي) 1/8(» تاريخ األمم والملوك«در مقدمه كتابش ) :(است، زيرا ابن جرير 
شمارد به خاطر   مي و بدپسندند و يا شنونده شنيع آنچه را كه خواننده اين كتاب نمي

همانا كسي از گذشتگان : پندارند اين است كه به هيچ وجهي آنرا صحيح و واقعي نمي
 كه اين اخبار را براي ما بازگو كند و بلكه از طريق ناقالني به ما رسيده است و نيامده

ايم و البته مورخين بعدي نيز در نقل آن  ما به همان شيوه كه رسيده آن را بازگو كرده
  .اند از او تبعيت كرده

 به زعم خود براي اثبات جواز توسل به حق 66 – 65مؤلف مفاهيم در ص 
 ة الصالمن خرج من بيته إىل«: كند كه ابوسعيد خدري استدالل ميصالحان به حديث 

 ً مل أخرج أرشا وال هذا فإيني أسألک بحق السائلني عليک, وبحق ممشاإين! فقال اللهم
  .احلديث» ...ةًرياء وال سمع ًبطرا, وال

ابوسعيد خدرى از حضرت : كند  چنين ترجمه مي129و مترجم در صفحه 
كسي كه به قصد اداي نماز در :  فرموده استد كهكن  مىروايت)  (رسول

ته   و بگويد خداوندا به خاطر كساني كه از،مسجد از خانه خود خارج گردد
نمايند و به خاطر  كنند و از شما طلب مغفرت مي قلب به درگاه شما نيايش مي

اين بيرون آمدنم كه خودت دانا هستي كه بيرون آمدنم به منظور خود نشان دادن 
  ... .تعريف نيست ا تكبر نيست و يا براي ريا وو ي

ي آن  مؤلف مطابق عادت خود در بررسي سند حديث و قضاوت درباره: گويم مي
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  .كوتاهي نموده است
و ) 1/256(» السنن«، ابن ماجه در )3/21(» المسند«اين حديث را امام احمد در 

» التوحيد«خزيمه در كتاب اند و ابن  نقل كرده) 85(» عمل اليوم والليله«ابن سني در 
كند كه همه آن را از  به نقل اين حديث در يك كتاب ديگر نيز اشاره مي) 17ص (

بن مرزوق از عطيه عوفي از ابوسعيد خدري به صورت مرفوع نقل طريق فضيل 
  .اند كرده

  : و اين سند به چند علت ضعيف است
اند و  عيف كردهكه بعضي او را توثيق و بعضي تض:  وجود فضيل بن مرزوق- 1

به خاطر نقل احاديثشان مورد ايراد قرار گرفته ) :(يكي از اشخاصي كه امام مسلم 
ابن حبان در مورد فضيل . كند به اين مطلب اشاره مي) :( همچنانكه حاكم ،است
  .كند احاديث ساختگي را از عطيه نقل مي: گويد
مشهوري است كه تابعي : گويد مي» الميزان«ذهبي در :  وجود عطيه عوفي- 2

: اند نسايي و گروهي ديگر نيز گفته. ضعيف الحديث است: احمد گويد. ضعيف است
  .ضعيف است

 احمد ،عطيه عالوه بر ضعيف بودن مدلس هم بوده است:  تدليس عطيه عوفي- 3
گرفت و از او با  ام كه عطيه به نزد كلبي آمده و تفسير را از او ياد مي شنيده: گويد
  .كرد  نقل ميي ابوسعيد كنيه

يك علت ديگر در اثبات ) 1/37(» السلسله الضعيفه« شيخ ناصرالدين الباني در - 4
اي كه يكبار با  باشد، به گونه كند كه اضطراب حديث مي ضعف اين حديث بيان مي

 و در جاي ديگر مثل روايت ابن ابي - كه قبالً ذكر كرديم -سند مرفوع روايت شده 
  .از ابن مرزوق به صورت موقوف روايت شده است) 12/110/1(» المصنف«شيبه در 

كنم سند آن  گمان مي: بغوي روايت خود را از طريق ابن مرزوق آورده و گويد
  .سند آن موقوف است: گويد) 2/184(» العلل«مرفوع باشد و ابن ابي حاتم 

باشد زيرا احاديث راويان مضطرب ضعيف  و اين كالم الباني موجه و مستدل مي
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  .شود و اين سند راهي براي گريز از اضطراب ندارد  ميشمرده
نتايج «و ابن حجر در ) 1/323(» تخريج األحياء الصغير«و حافظ عراقي در 

حديث حسن : گويد  و ابن حجر مي،سند اين حديث را حسن شمرده» االفكار
ن و ابونعيم اصفهاني آ» التوحيد«باشد كه احمد، ابن ماجه و ابن خريمه در كتاب  مي

ابونعيم از طريق فضيل از عطيه از » كتاب الصاله«در : و در ادامه گويد. اند را نقل كرده
عن « يعني عطيه نگفته ،ابوسعيد نقل شده ولي به مرفوع بودن آن اشاره نشده است

به اين : افزايد ابن حجر در ادامه مي. »حدثني ابوسعيد«و بلكه گفته است » ابي سعيد
  .در امان مانده استترتيب از تدليس عطيه 

حافظ در اينجا حديث را حسن شمرده زيرا تدليس عطيه را منتفي : گويم مي
  :  و دو ايراد بر اين رأي وارد است،دانسته
 تدليس عطيه از نوع تدليس معروف در سند حديث نيست كه به جاي - 1

ست، اي ديگر ا بگويد، بلكه تدليس عطيه به گونه» قال«و يا » عن«... و » حدثني«
در حالي كه مراد او از ابوسعيد كنيه ... ابوسعيد برايم روايت كرد : گويد عطيه مي
  .همچنانكه امام احمد به اين مطلب اشاره كرده است.  نه ابوسعيد خدري،كلبي است

) ابوسعيد( حافظ خود بيان كرده كه در سند دومي، روايت از زبان صحابي - 2
 پس چرا به ،منتسب است) ص(يامبر  و در سند اولي حديث به پ،گفته شده

آري با اين تأمل است كه بسياري از حفاظ اين ! مضطرب بودن آن اشاره نكرده؟
  : اند از جمله حديث را ضعيف شمرده

و ). 3/459(» الترغيب والترهيب«حافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري در 
  ).25ص (» األذكار«حافظ نووي در 

  ).1/288(» مجموع الفتاوي« در و شيخ االسالم ابن تيميه
  .اند و ديگراني كه اين رأي صحيح را ترجيح داده» زوايد ابن ماجه«و بوصيري در 

: گويد در مورد همين حديث مي) 1/288(» مجموع الفتاوي«شيخ االسالم در : نكته
اين حديث را عطيه عوفي از ابوسعيد روايت كرده و اين شخص به اتفاق علماء 
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 نيز روايت شده كه آن هم 1 و البته اين حديث از طريق سندي ديگرباشد ضعيف مي
ضعيف است و الفاظش داللتي بر اين مطلب ندارد، حق سائالن بر خدا اين است كه 
دعايشان را اجابت كند و حق عبادت كنندگان بر او ثواب دادن به آنهاست و اين 

 همه علماء وعده حقي است كه خداوند متعال بر خودش مقرر كرده و به اتفاق
  .»...صادقي داده است 

مخلوقات بر خدا حقي دارند و منظورش : هر كس بگويد: گويد مي) 1/217(و در 
از آن حق، همان چيزي باشد كه خدا خبر وقوع آن را داده، سخن صحيحي گفته 

 و اين همان حقي است كه خداوند از روي ،كند  زيرا خداوند خالف وعده نمي،است
و رحمت خود آن را واجب گردانده و دعاكننده مستحق اين حق بوده حكمت، فضل 

 و يا اينكه از طريق اسباب ،خواهد به وعده خود وفا كند و با دعايش از خدا مي
خواهد كه  مشروعي مثل اعمال صالح كه تحقق مسببات در گروه آنهاست از خدا مي

يستند آن را از خدا  ولي بعضي كه مستحق اين حق ن،اش را برآورده سازد خواسته
طلبد در  خواهند، مثال با توسل به جاه و مقام يك شخص ديگر اين حق را مي مي

اي هيچ تناسبي با شخص دعاكننده نداشته و سببي نيست كه به  حالي كه چنين وسيله
  .آن مسبب برسد

كنند از طريق عبادت حقي  بعضي از جاهالن گمان مي: گويد مي) 1/214(و باز در 
يابد كه از جنس حقوق مخلوقات بر ساير مخلوقات است، مثالً كساني كه  ميبرخدا 

كنند و باعث جلب منفعتي و يا دفع مضرتي  به پادشاهانشان و مالكانشان خدمت مي
 و چنانچه جفا و ،خواهند شوند در عوض از آنان پاداش و دستمزد مي براي آنان مي

ايم؟ و به خاطر خدمتي  ما اين كار را نكردهآيا : گويند يا رويگرداني آنها را ببيند، مي

_____________________________ 
. باشد  مراد ابن تيميه از سندی ديگر, طريق وازع بن نافع عقيلی از ابوسلمه بن عبدالرمحن از جابر از بالل می−١

ًختـريج حـديث را قـبال بيـان . اسـاس و واهـی اسـت ًحديثی كامال بی: گويد ابن حجر درباره اين حديث می
 .٤ ه, شامر»ياضكليه اصول الدين بالر«جملة : ک. كرديم و برای اطالع بيشرت, ر
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. گذارند، حتي اگر اين را به زبان نياورند، در دلشان بر اين باورند اند منت مي كه كرده
  .شود و چنين توهمي در مورد خدا از جهل و ظلم انسان ناشي مي

  : گويد  مي»)(التوسل بآثاره « ذيل عنوان 62مؤلف در ص 
تربک ليس له إال معنی , وهذا ال كانوا يتربكون بآثاره – ن – ة الصحابَّثبت أن(

 ال علی ةهو التوسل بآثاره إلی اهللا تعالی, ألن التوسل يقع علی وجوه كثريواحد أال و
 هل يصح أن يتوسل بالفرع وال! يتوسلون به? وجه واحد, أفرتاهم يتوسلون بآثاره وال

 !).يصح باألصل?
در تاريخ ثبت است كه اصحاب  :كند  مي چنين ترجمه124و مترجم در صفحه 

 و از آن به عنوان تبرك ،دانستند حضرت رسول آثار آن حضرت را مبارك مي
كردند، و اين فقط يك معني دارد، يعني آثار او را در نزد خداوند  استفاده مي

گردد، بلكه از  دادند، چون توسل فقط از يك جهت انجام نمي وسيله قرار مي
  .واقع خواهد شدراههاي گوناگون 

پس آيا ممكن است توسل به آثارش درست باشد ولي توسل به شخص او 
ممنوع شود؟ آيا امكان دارد توسل به فرع جايز باشد ولي توسل به اصل درست 

  نباشد؟
خبر از تفاوتهاي معاني  از آنجا كه اكثر پيروان اهل بدعت نادان و بي: گويم مي

 و بزرگانشان خيلي راحت با الفاظ بازي لغات و اصطالحات شرعي هستند، رؤسا
زنند تا آنها را با معني مورد نظر خود  كنند، سر و ته لغات و اصطالحات را مي مي

  .مطابق سازند
تبرك جستن صحابه به ذات . اي از اين باب است اين سطور مؤلف نيز نمونه

 به و مو و عرق آن حضرت امري است ثابت شده و ما نيز به تبرك) ص(پيامبر 
 ولي مؤلف با چه مجوزي تبرك را ،ذات مباركش اقرار كرده و به آن ايمان داريم

توسل ناميده است؟ و چگونه به خودش اجازه داده كه برخالف همه صحابه و علماء 
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  .است  و توسل چيز ديگري، درحالي كه تبرك يك چيز،تبرك را توسل بنامد
اين «: گويد شود، آنجا كه مي يبه اين ترتيب گزافه گويي در كالم مؤلف روشن م

  .»است) ص(تبرك از ناحيه صحابه يك معني بيشتر ندارد و آن توسل به آثار پيامبر 
كند تا مذهب خود را ثابت كند  به صراحت افعال صحابه گرامي را تحريف مي

كند كه جز در جوامع جاهلي خريدار  اي غيرعلمي استفاده مي ولي در اين كار از شيوه
لي هوشياري علمي و شرعي ضامن رد اين گمان و پندارها بوده و آن را ندارد، و
  .تابد برنمي

داشت، پس  را براي تبرك در نزد خود نگه مي) ص(يك موي پيامبر ) (أنس 
توسل ) ص(به موي پيامبر : چرا مؤلف يك روايت را پيدا نكرده كه انس بگويد

و هرگز مبتدعان چنين مطلبي را  ،يابد و البته هرگز چنين روايتي را نمي. كنم مي
  .اگر در اين كار حامي همديگر باشنداگر به ستاره ثريا بروند، و حتى  حتي ،يابند نمي

و بين ... ي گرامي بين تبرك به آثار منفصل از جسم رسول مثل مو و  صحابه
اند ولي به صحابه   و يا فهميده،فهمند  ولي اين گروه نمي،گذاشتند توسل تفاوت مي

  . و ما اهل سنّت به لطف خدا از مسير صحابه منحرف نخواهيم شد،بندند راء ميافت
ً ليس إال توسال بآثار أولئک األنبياء إذ ة احلقيقهذا يفو( :گويد  مي64مؤلف در ص 

معنی لتقدهيم التابوت بني أيدهيم إال ذلک, واهللا سبحانه راض عن ذلک بدليل أنه رده  ال
  . اه)  ملک طالوت, ومل ينكر عليهم ذلک الفعلةی صح علة وآيةإليهم وجعله عالم

و اين آوردن صندوق به ميدان : كند  چنين ترجمه مي128و مترجم در صفحه 
باشد، و غير از اين  نبرد و انتظار چيرگي، در حقيقت، توسل به آثار انبياء مي

 به  اين هم هست، كه خداوند به آن راضي بوده است، مفهوم ديگر ندارد، و نشانه
دليل اينكه صندوق بر آنها بازگردانيد، و آنرا عالمت صحت پادشاهي طالوت 

  .قرار داد، و اين عمل را از آنان نهي نكرد
  .كند اساس اين مطلب را درك مي هر كسي كه بويي از علم برده باشد بي
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اند به معني  كرده اينكه يهود تابوت را در جلوي خودشان حمل مي: (مؤلف گفته
، در حالي كه اين مسأله را از اخباريون گرفته و )ن امر توسط خدا بوده استتأييد اي

  .كند به جاي نصوص شرعي به آنها استدالل و از آن حكم استنباط مي
ام كه براي اثبات يك حكم شرعي به  از هيچ يك از علماي متقدم و متأخر نشنيده

  .گفته مورخ اعتماد كنند
اند تأسف خورد زيرا غير علماء با كالمشان  ردهبايد براي اصولي كه علماء وضع ك

اگر در نزد مؤلف مفاهيم و امثال ايشان اسرائيليات . دهند همه آن اصول را به باد مي
استدالل ) 10/9(» حليه األولياء«حجت شرعي است چرا به روايت ابونعيم در 

ي نيكي  لهمن به وسي! پروردگارا: اينگونه دعا كرد) ؛(يوسف : كنند كه گويد نمي
  ).ام  و يعقوبِ اسرائيل، به تو روي آورده1پدرانم، ابراهيم خليل و اسحاقِ ذبيح

آيا به وسيله نعمتي كه ! اي يوسف: وحي كرد كه) ؛(و خداوند به يوسف 
  جويي؟ ام به من تقرب مي خودم به آنها داده

  .اي مؤلف مفاهيم به اين نقل استدالل كنيد
بارت به مقام واالي ربوبيت افتراء زده، آنجا كه عالوه بر اين مؤلف در اين ع

نگاه كن كه مؤلف مفاهيم با نقل يك ). خداوند از اين كار راضي است: (گويد مي
خبر از مورخين كه صحت آن مورد قبول علماء نيست چگونه بر رضايت خداوند 

  .كند نسبت به مسأله تأكيد مي
) ص(اش  سول گراميخداوند چگونه رضايت دارد به امري كه خودش و ر

گفتاري كه از عجله، سوءنظر و كم . اند  و بلكه مورخان آن را نقل كرده،اند نگفته
  .خواهيم شر آن را از ما دور سازد توجهي نشأت گرفته و ما از خدا مي

  . باهللاَّ االةحول وال قو الو

_____________________________ 
. ی هيود ابراهيم خواست فرزندش اسحاق را رس بربد و قربانی كند  ذبيح به معنی مذبوح و رسبريده, به عقيده−١

 .مرتجم
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: لیثم ساق قوله تعا :گويد مي »التوسل بآثار األنبياء« با عنوان 64مؤلف در ص 
{ º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 É È Ç Æ  ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ »
  Î Í            Ì Ë Êz )٢٤٨: البقرة(. 

به ) صندوق عهد(نشانه حكومت او، اين است كه : و پيامبرشان به آنها گفت«
در آن، آرامشى از پروردگار شما، و ) همان صندوقى كه. (سوى شما خواهد آمد
 در حالى كه فرشتگان، آن را حمل ؛سى و هارون قرار دارديادگارهاى خاندان مو

 .» اگر ايمان داشته باشيد؛اى شماستبر) روشن(اى  در اين موضوع، نشانه. كنند مى
كانوا ينرصون بربكته وبام جعل اهللا فيه : [قول ابن جرير» تارخيه «نقل عن ابن كثري يفو

 ].ةمن السكين
: خداوند در قرآن فرموده است: كند  چنين ترجمه مي127و مترجم در صفحه 

{ ° ¯ ®  ...  Îz )٢٤٨: البقرة(.  
باز رسولشان به آنها گفت، نشاني حكومت او آن است كه صندوق معلوم نزد 
شما خواهد آمد، همان صندوقي كه در آن براي شما آرامشي هست از خدا، و 

اند كه آن  شتهاي است از آنچه خاندان موسي و هارون از خود بجا گذا باقي مانده
آورند، عالمت روشني است از خداوند اگر  كنند و مي صندوق را مالئكه حمل مي

  .مؤمن باشيد
حافظ ابن كثير در كتاب تاريخش از ابن جرير نقل كرده است، هر وقت با 

آوردند و به بركت آن آرامش  كردند، آن صندوق را همراه مي دشمنان جنگ مي
و به بركت آنچه از آل موسي و هارون باقي مانده كه خدا در آن قرار داده بود 

  .يافتند بود و در آن صندوق گذاشته بودند، بر دشمنان خود غلبه مي
چه فاصله زيادي بين دليل و مدعا وجود دارد، ادعاي توسل به آثار : گويم مي
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ا يهود ب: گويد ورزد كه مي ي ابن جرير استناد مي كند در حاليكه به گفته انبياء را مي
اين استدالل تحريف علم شرعي و . يافتند بركتي كه در آن تابوت بود نصرت مي

  : ارتكاب جرم و جنايت نسبت به آن است زيرا
ي قرآني تنها اين مطلب آمده كه يهود فرمانروايي طالوت را به خاطر   در آيه- 1

گويد نشانه  مي و پيامبرشان به آنها ،كردند اينكه از دودمان فرمانروايان نبود، انكار مي
فرمانروايي اين شخص اين است كه تابوت را براي مطمئن شدن شما نسبت به 

ي آثار بجا مانده از آل   نشانه دوم اينكه در آن تابوت بقيه.آورد صحت ادعايش مي
. باشد  و نشانه سوم حمل آن تابوت توسط مالئكه مي.موسي و آل هارون وجود دارد
  .اين تنها پيام آيه است و بس

 نياز به دليل دارد چه برسد به اينكه - براي اثبات - كالم ابن جرير و غيره - 2
  .ي اثبات مسايل ديگر گردد و به آن استدالل شود خودش وسيله

 به فرض صحت تبرك يهود به تابوت، چه دليلي داريم تا بگوييم آنها به - 3
  .گذارد جستند؟ مؤلف بين توسل و تبرك فرقي نمي تابوت توسل مي

 به فرض صحت گمان و پندار مؤلف، چه دليلي داريم بگوييم هر چه در - 4
  !باشد؟ شريعتهاي گذشته جايز بوده، در شريعت ما نيز مطلقاً جايز مي

 عدم – به فرض اثبات آن – دليل عدم جواز پيروي از بني اسرائيل در اين كار - 5
 حتي در ،اده نكردهباشد كه در غزوات از آن استف مي) ص(انجام آن توسط پيامبر 

آيا شايسته نبود ... . اند مثل غزوه مؤته و  غزواتي كه مسلمانان شكست هم خورده
  ! را جلو بفرستد تا وسيله نصرت باشد؟... چيزي از آثار خودش مثل لباس و 

عدم انجام اين كار در حالي كه به شدت مورد نياز بوده بيانگر عدم مشروعيت آن 
  .است
هيچ كدام از صحابه هيچ چيزي . اند ن برداشت نادرستي نداشته صحابه نيز چني- 6

را به عنوان تبرك به همراه مجاهدان و لشكر اسالم نفرستادند و ) ص(از آثار پيامبر 
بلكه به جاي اين كار مرداني مخلص و كوشا فرستادند و از قوانين خاص قتال و 

  .ثار و بقاياي جسمي آنانپيروي از اوامر و نواهي انبياء پيروي كردند و نه از آ
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: گويد  مي»بعد وفاته)  (يالتوسل بقرب النب« با عنوان 66مؤلف مفاهيم در ص 
 كتابه  يفيقال اإلمام احلافظ الدارم: ذكر برهانه علی هذا العنوان الغريب, فقالو(
 .  بعد موته نبيه أكرم اهللا تعاىل باب ما: »السنن«

 حدثنا أبواجلوزاء ١دحدثنا عمرو بن مالک البكریحدثنا أبوالنعامن حدثنا سعيد بن زي
ً قحطا شديدا فشكوا إىلةقحط أهل املدين: أوس بن عبداهللا قال  أنظروا قرب:  فقالتة عائشً

. ففعلوا: يكون بينه وبني السامء سقف, قال  الى السامء حتً فاجعلوا منه كوا إىلالنبی 
 عام الفتق, ي من الشحم فسمتفتقت(سمنت اإلبل  نبت العشب وىًفمطرنا مطرا حت

 .انتهی ما نقله صاحب املفاهيم). ٤٣ص ١ج(» سنن الدارمی.» اه) نافذه: ًمعنی كوا أیو
امام حافظ دارمي در : كند ه ميم چنين ترج131 و 130و مترجم در صفحات 

در كتاب سنن خود از چند نفر راوي تا به حضرت » ما أكرم اهللا تعالي نبيه«باب 
روايت كرده است كه در شهر مدينه در اثر خشكسالي قحطي رسد  عايشه مي

: بسيار شديد پيش آمد، و شكايت را نزد حضرت عايشه بردند، عايشه گفت
برويد در ضريحي كه بر قبر حضرت رسول هست و در باالي آن روزنه ايجاد 

 نباشد و به حق ايشان از خداوند طلب باران ىكنيد، كه ميان قبر و آسمان سقف
باريد كه گياه ] اي[مردم همان كار را كردند و باران به اندازه: گويد د، مينمائي

  .»تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق«سبز شد و شترها فربه شدند، 
از تصرفات مؤلف بوده كه » ...تفتقت من الشحم «قرار دادن عبارت : گويم مي

سمنت االبل «: مدهچنين آ» سنن دارمي«باشد زيرا در  باعث اخالل در نقل سليم مي
 ،باشد  و لذا تصرف مؤلف در آن مذموم مي2»حتي تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق

_____________________________ 
 ., نكری آمده و نه بكری»السنن« در −١
» یسـال فراخـ= عـام الفتـق «ای دريده شدند و لذا آن سال را  شرتان چاق شدند تا جايی كه از فربه:  به معنی−٢

 .ناميدند



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٩٤

٩٤

و اين در سنن دارمي » معني كوا أي نافذه«و اين عبارت را نيز مؤلف اضافه كرده كه 
  .نيامده، در حالي كه مؤلف اين عبارت را نيز به دارمي نسبت داده است

  : زيرا. جيت نداردو اين اثر، ضعيف بوده، ح
) 5/1799(» الكامل«ابن عدي در .  روايت عمرو بن مالك نكري ضعيف است- 1
دزدد، و  احاديث منكر را به نقل از راويان ثقه نقل كرده و احاديث را مي: گويد مي
  .عمرو بن مالك نكري ضعيف بوده است: گفت از ابويعلي شنيدم كه مي: افزايد مي

عمرو به غير از اينها احاديث منكر : گويد ديث ميسپس بعد از ذكر اين احا
  .كند عمرو اشتباهاتي دارد و احاديث غريبي نقل مي: ابن حبان گويد. ديگري نيز دارد
 آيا !اند استناد كرد؟ توان به احاديثي كه عمرو و امثال او روايت كرده چگونه مي

   پيامبر نيست؟دزدند بر سنت و شريعت غيرت و حميتى بر كسانى كه حديث را مى
يحيي بن سعيد . كند، ضعيف است  سعيد بن زيد كه از عمرو روايت مي- 2
قوي : نسائي و غيره گويند. اند احاديثش ضعيف: سعدي گويد. ضعيف است: گويد مي

. پسنديد  ايرادي بر او نيست و يحيي ابن سعيد او را خيلي نمي: نيست احمد گويد
  .ل كرده استنق» الميزان«اين اقوال را ذهبي در 

آنچه در : گويد مي) 69 و 68ص (» مختصر الرد علي البكري« شيخ االسالم در - 3
در آن قرار ) ص(ي خود كه قبر پيامبر  شود كه از حجره مورد عايشه روايت مي

اي رو به آسمان گشود تا باران ببارد، صحت ندارد و افراد مشهور به  داشت دريچه
  .اند كذب آن را روايت كرده

در طول ) ك(ي عايشه  كند اينكه حجره نچه كذب اين خبر را تقويت ميو آ
تا پايان ) ص(اي نداشته بلكه بعد از فوت حضرت محمد  حيات ايشان دريچه

به همان شيوه باقي ماند كه قسمتي از آن پوشيده و قسمت ديگر ) ك(حيات عايشه 
 شده كه پيامبر روايت) ك(و در صحيحين به نقل از عايشه . آن غير پوشيده بود

تابيد  ي من مي خواند كه خورشيد همچنان به حجره نماز عصر را هنگامي مي) ص(
و اين حجره تا عهد وليد بن عبدالملك به همين شيوه باقي . شد و بعد از آن سايه مي
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  .ضميمه كرد) ص(ماند تا اينكه او آن را به مسجد پيامبر 
توان پي برد كه   اين حكايت ميبعد از روشن كردن ابهام و ضعف نقلي و عقلي

اساس و واهي  ي اعتماد به حكايات بي گيري مؤلف مفاهيم از اين مقدمه نتيجه نتيجه
اين كار توسل به قبر : گيري كرده كه بوده و هيچ ارزش و اعتباري ندارد، مؤلف نتيجه

باشد به جهت وجود مبارك اشرف مخلوقات و حبيب پروردگار  مي) ص(پيامبر 
 پس سخنان او هيچ ارزشى ندارد، حتى . و نه به خاطر مقبره بودن آن، در آنجهانيان

  ).قطمير(جو، و نه هم به وزن پوست خرما ) نخاله(به اندازه سپوس
 رواها اإلمام ةفهذه القص(: گويد ي عتبي مي  بعد از ذكر قصه72مؤلف مفاهيم در ص 

ورواها أيضا احلافظ ). ٤٩٨ص  ( الباب السادسيف» اإليضاح«ـ كتابه املعروف ب يفيالنوو
 z} | { ~ �}:  تفسريه الشهري عند قوله تعاىلعامد الدين ابن كثري يف

)). ٥٥٦ ص ٣ج (» ياملغن« كتابه ً ورواها أيضا الشيخ أبو حممد بن قدامه يف )٦٤: النساء(
  .ىانته

و بزرگواران ذيل اين داستان را : كند  چنين ترجمه مي139و مترجم در ص 
  : اند كردهروايت 

  .498 شيخ نووي در كتاب ايضاح باب ششم صفحه -1
} | { ~ }:  ابن كثير در تفسير معروفش به موقع تفسير آيه-2

�z )٦٤: النساء(   
  .556 صفحه 3جلد » المغني« شيخ ابومحمد بن قدامه در كتاب -3

اين عبارات عاميانه است نه علمي و از فهم طالب علم نشأت نگرفته : گويم مي
بر كسي » رواها«باشد به اين دليل كه  براي اين موارد اشتباه محض مي» رواها«يرا ز

  : شود كه قصه را با سند كامل نقل كند اطالق مي
و ) 8/274(» المجموع شرح المهذب« نووي آن را روايت نكرده و بلكه در - 1
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ردي، بهترين گفتاري كه در اين باب وارد شده حكايت ماو: گويد» االيضاح«اواخر 
: اند، عتبي گويد قاضي ابوطيب و ساير بزرگان از عتبي است كه آن را حسن شمرده

  .»...نشسته بودم ) ص(در نزد مقبره پيامبر 
 و هر كس اين گفتار را روايت ،شود اين گفتار نووي بود كه روايت ناميده نمي

يس و خواهد تلب  و يا مي،خبري از اصطالحات علماست بنامد يا از بدفهمي و بي
  .تدليس كند و حقيقت را وارونه جلوه دهد

جماعتي از : گويد  ابن كثير نيز آن را روايت نكرده و بلكه در تفسيرش مي- 2
كنند  حكايت مشهور عتبي را نقل مي» الشامل«جمله شيخ ابومنصور صباغ در كتاب 

  ... .كه 
  .و اين روايت نيست بلكه يك نقل قول است

ي تضعيف نقل   آن را روايت نكرده و بلكه آنرا به صيغه»المغني« ابن قدامه در - 3
  ... .شود  از عتبي روايت مي: گويد مي) 3/557(» المغني«كرده و در 

اين روايت نيست و بلكه نقل آن هم به صورتي است كه بيانگر ضعف حديث 
 داند كه روايت گفت كه مؤلف نيز مي ي اين موارد بايد باشد و البته عالوه بر همه مي

و شايد به خاطر . باشد عتبي سند ضعيف و واهي دارد و غيرصحيح و مردود مي
حه فاش به اين مسأله است كه چيزي جز اين شبهه برايش نمانده و لذا در ص آگاهي

يه سند كه مدار اند و از ناح اين قصه را عتبي و سايرين نقل كرده: گويد  مي73
مهم نيست و بلكه  چه صحيح باشد و چه ضعيف، قضاوت محدثان است

و يا اينكه چيزي كه مستلزم ! اند؟ آيا اين افراد كفر و ضاللت نقل كرده: پرسيم مي
  !... .اند؟ دعوت به سوي بت پرستي و قبرپرستي است، نقل كرده

  : گويم مي
و خلفاي راشدين و صحابه گرامي و ) ص( مادام كه اين كار، سنّت پيامبر - 1

 و بلكه حكايتي است كه ،قرون اوليه اسالم نيستعمل تابعين و حتي كار نسلهاي 
تواند  باشد، چگونه مي توسط يك راوي مجهول روايت شده كه سند آن ضعيف مي
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  !كرد؟ براي عقيده توحيدي كه اصل اساسي است به آن استناد
توان به آن احتجاج كرد در حالي كه معارض احاديث صحيحي  چگونه مي

 و نيز از غلو در مورد خود ،ور و صالحان به طور عامي قب باشد كه از غلو درباره مي
و نقل و حسن شمردن اين ! كنند؟ شان به طور خاص نهي مي و مقبره) ص(رسول 

گرداند زيرا مخالف نصوص صحيح  روايات توسط بعضي از علماء آن را حجت نمي
ي  و طبيعي است، بعضي از علماء به بعضي از مسايل،باشد ي سلف صالح مي و عقيده

نقل و اظهارنظر اشتباه  و علماء نيز در. اند، پي نبرند كه ساير علماء به آن رسيده
دانيم   و مادام كه راه درست را مي،كنند كه در اين حالت حق با آنها نخواهد بود مي

 و دين ما بر ،نقل فالني و يا حكايت ديگري جايگاهي در دينداري ما ندارند
  .و بلكه بر براهيني صحيح استوار است ،حكايات و رؤياها استوار نشده

 گاهي بعضي از مسايل، موارد، مصاديق و معاني بر موحدان نيز پوشيده - 2
 1براي ما نيز ذات انواطي: گفتند) ص(شود همچنانكه بعضي از صحابه به پيامبر  مي

اهللا اكبر اين عادت : فرمودند) ص(پيامبر . قرار بده همچنانكه آنان ذات انواط دارند
 P O N MUT S R Q z}: صحاب موسي است، آنها نيز به او گفتندا

 .)١٣٨: األعراف(
  »!دارند) و خدايانى(گونه كه آنها معبودان  تو هم براى ما معبودى قرار ده، همان«

  .و اين حديثش صحيح است
ال اله اال «اين صحابه نيز اگرچه تازه از كفر رهيده و به اسالم گراييده و به شعار 

ها و انداد است و با وجود  متصف بودند كه گوياي توحيد معبود و رد شريك» اهللا
به بعضي از موارد و مصاديق آن پي نبرده » ال اله إال اهللا«علم اين اصحاب به حقوق 

_____________________________ 
. ی آويـزان كـردن وسـايل دارداهـای زيـادی بـر يعنی دارای آويزه, و درختی را گويند كه شاخه:  ذات انواط−١

... . مرشكان در زير چنني درختی نشسته بودند و وسايلشان را آويزان كرده بودند كه صحابه ديدند و گفتنـد 
 .مرتجم
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و در اين حالت بعد از توضيح و تبيين مطلب بايد به حقيقت بازگشت و به . بودند
شان   همچنانكه اين صحابه در گفته،خبر معذور است آن ملتزم شد، و جاهل و بي

ماند   و همچنين علماي ديگري كه بعضي از مسايل بر آنان پوشيده مي،معذور بودند
  .معذورند

معارضه كرد ) ص(توان با نصوص كتاب خدا و سنّت رسول خدا   چگونه مي- 3
آنهم با استناد به حكايتي كه راوي به خاطر حسن شمردن آن را روايت كرده است، 

̀  e d c b a }: فرمايد  حالي كه خداوند ميدر _ ~ }
 i h g     fz )٦٣: النور(.   

اى دامنشان را  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه فرمان او مخالفت مىبا پس آنان كه «
  .»بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد

اقفند اي كه به إسناد و صحت آن و كنم از دسته تعجب مي: گويد امام احمد مي
{ ~ _ }: گويد  درحالي كه خداوند مي،رو رأي سفيان هستند ولي دنباله

d c b a `z شرك است، شايد با : داني فتنه چيست؟ فتنه  آيا مي
هاي الهي باعث تسرّي زيغ و كجي به درون خود شده و  نپذيرفتن بعضي از فرموده
  .در نتيجه هالك به بار آيد

اند و احتماالً در كتاب  الب از احمد نقل كردهاين مطلب را فضل بن زياد و ابوط
  .تأليف امام احمد مذكور باشد» )ص(طاعه الرسول «

بر اطاعت از هر كس ديگري مقدم باشد ) ص(اطاعت از پيامبر بايد بنابراين 
حتي اگر آن شخص بهترين اين امت، ابوبكر يا عمر، باشد همچنانكه ابن عباس 

پيامبر : گويم نگ بر سر شما ببارد زيرا من مينزديك است از آسمان س: گويد مي
اگر ابن عباس اين . ابوبكر و عمر چنان گفتند: گوييد   و شما مي،چنين گفت) ص(

 كه ضعيف و منكر -نشين در قصه عتبي  ديد كه با كالم يك عرب باديه گروه را مي
  گفت؟ كنند، چه مي معارضه مي) ص( با سخن پيامبر - است 
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اي  هاي بيهوده تر از اين استدالل داران آن گرانبهاتر و عظيمسنت در قلوب دوست
 به آن چنگ زده و احاديث منكر و رؤياها ستونهاي  بدعتىاست كه مؤلف مفاهيم

 كرده و تنها از پيامبر دهند، پس بايد از او پرهير  را تشكيل مي-  مفاهيم- كتابش
 واهي و باطل خودداري  و از رد احاديث صحيح وايمان به اخبار،پيروي كنيم) ص(

  .ورزيم چرا كه با اين كار در معرض نفوذ فتنه به قلب و هالكت خواهيم بود
رد ...  هيچ عالمي نيست مگر اينكه بعضي از آرائش به خاطر ضعف برهان و - 4
شود و اينان قبل از ايضاح مسأله با داليل كافي معذورند و چنانچه مردم تنها از  مي

اند، پيروي كنند از دين اسالم خارج   رخصتهايي كه دادهفتواهاي شاذ علماء و
هر كس فقط از رخصتها پيروي كند زنديق است و : شوند، همچنانكه گفته شده مي

چنانچه شهوت پرستان و فساد خواهان و منحرفان از راه راست بخواهند از اين 
است كه رخصتها، نردباني براي رسيدن به شهوتهايشان درست كنند بر حاكم واجب 

 بزند همچنانكه در فقه حد تعزيركن ساخته و آن افراد را  با آنها مقابله و آن را ريشه
و هيچ عالمي نگفته، هر وقت مجرمي براي . مذاهب اربعه و سايرين قيد شده است

تبرئه خود به رأي عالمي كه اشتباهش در آن مورد نمايان است، استناد ورزد، تبرئه 
  .دگرد شود و عتاب نمي مي

 ةئمأسامء املتوسلني من أبيان «: گشايد  اين عنوان را مي76مؤلف مفاهيم در ص 
  .1»املسلمني

مؤلف در اين بخش معيار خود را نقل احاديث متضمن توسل توسط اين بزرگان 
قرار داده و اين قضاوت ظني و گماني است كه از آن نهي شده، و باور بيشتر اين 

 و يك قاعده بين علماء مقرر شده كه هر كسي ،باشد افراد خالف تصور مؤلف مي
ي  مورد صحت و سقم حديث را از عهده حديثي را با سند آن نقل كند قضاوت در

  .خود خارج كرده است
_____________________________ 

 .اند  اسامی بزرگانی كه توسل نموده−١
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و اگر يك مؤلف حديثي را در كتاب خود روايت و آن را صحيح بشمارد باز هم 
شايد فهم ديگري از الزاماً نشان دهنده رأي مؤلف در آن باره نخواهد بود؛ چه بسا 

اي ديگر مانع قبول حكم آن حديث   و يا وجود ادله،مدلول آن حديث داشته باشد
 مثالً وجود اجماع برخالف مدلول حديث، يا نسخ ،توسط همان شخص شوند

  .و براي تفصيل اين مطلب بايد به كتب اصول مراجعه كرد... حديث و 
  : ماردش مؤلف اسامي اين افراد را به اين شيوه برمي

 ., فقد ذكر حديث آدم وصححه»املستدرک « فمنهم احلاكم يف−١
را ذكر و آن را ) و توسل او(كه حديث آدم : »المستدرك« حاكم در -1

  .صحيح شمرده است
به » المدخل«حديث مورد نظر ضعيف است همچنانكه حاكم خودش در : جواب

شود  ن را شامل مياي از مستدرك كه اي  و نسخه،ضعف راوي آن اشاره كرده است
را » المستدرك«اي جعلي است، و همچنانكه قبالً توضيح داديم حاكم نتوانست  نسخه

  .تنقيح كند
 در حالي كه حديث را به شدت ،رأي حاكم همين بوده: توان گفت بنابراين نمي

  .تضعيف نموده است
 زم أن ال, فقد ذكر حديث آدم وغريه, وقد الت»ةدالئل النبو « يفيالبيهق:  ومنهم−٢

 .خيرج املوضوعات
آدم و نيز احاديث ديگري را ) توسل(كه حديث : »داليل النبوه« بيهقي در -2

  .نقل كرده، و بيهقي خود را ملتزم كرده بود كه احاديث موضوع نقل نكند
خود بيهقي بر اين حديث تعليق نوشته و به تفرد و ضعف راوي آن اشاره : جواب

  .است كه احاديث معلول به آن مردودنداي  كرده و اين علت و عارضه
 ., فقد ذكر احلديث و غريه»ةاخلصائص النبوي« كتابه  يفيالسيوط:  و منهم−٣
و ) توسل آدم(كه اين حديث : »الخصائص النبويه« سيوطي در كتابش -3
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  .احاديث ديگري را نقل كرده است
وت آري سيوطي حديث را در آنجا ذكر كرده ولي در مورد آن قضا: جواب

همين حديث را نقل » تخريج الشفا«ننموده و متعرض صحت و سقم آن نشده و در 
  .كند و ضعف سند آن را بيان مي

 .غريهفقد ذكر احلديث و» الوفا «ابن اجلوزی يف: منهم و−٤
كرده  كه همين حديث و احاديث ديگري را نقل: »الوفا« ابن جوزي در -4
  .است

نقل كرده و اصالً متكفل ] در اين كتاب[فته ابن جوزي هر حديثي را كه يا: جواب
دروغهايى ذكر كرده كه «ابن جوزي در كتابش . صحت سند احاديث نبوده است
 كه جامع احاديث ساختگي است ذكر كرده كه علماء »اهل شأن و علما به آن واقفند

  .شمارند اين را يكي از موارد متناقض از او مي
 .قاری واخلفاجی, منهم عياض ومال ]٧, ٦, ٥: [وقال

  . قاضي عياض، مالقاري و خفاجي7، 6، 5
 كه مالك -اند  قاري و خفاجي حديث توسل آدم را تضعيف كرده: جواب

» شرح الخفاجي«و ) 1/215(» شرح القاري« رجوع كنيد به -باشد  قضاوت مؤلف مي
)2/242.(  

 .»ةاملواهب اللدني« كتابه  يف ومنهم القسطالين−٨: قال
  .»المواهب اللدنيه«ر كتابش  قسطالني د-8

گويد و بلكه از   را از خود نمي– تصحيح حديث –قسطالني اين رأي : جواب
كند كه ما قبالً داستان آن را نقل كرديم و گفتيم همين كارهاي  سيوطي نقل مي

  .را تأليف كند» الفارق بين المصنف والسارق«قسطالني باعث شد سيوطي كتاب 
 ].٤٤ ص ١ج[»  املواهبرشحه عىل «يف رقاينز ومنهم ال−٩قال 

  ).1/44(» المواهب« زرقاني در شرحش بر -9
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زرقاني حديث توسل آدم را تضعيف نموده و اگر رأي زرقاني اينگونه : جواب
از آن ) 44، صفحه 1جلد(كند بايد دليل بياورد، در  است كه مؤلف مفاهيم ادعا مي
  .كتاب چنين مطلبي وجود ندارد

 .يلنوو ومنهم ا−١٠قال 
  . نووي-10

اينكه نووي داستان عتبي را نقل كرده، به معني موافقت ايشان با جواز : جواب
  .باشد توسل به ذات اشخاص و غير آن نمي

 .منهم ابن كثريو: قال
  . ابن كثير-11

ذكر داستان عتبي به معني موافقت ايشان با توسل به ذات و غير آن : جواب
ولي راويش را تضعيف ،م كه ابن كثير آن را ذكرورد حديث توسل آد نيست، اما در
ي پيامبر آمد ما قبالً به طور  در مورد داستان مردي هم كه بر سر مقبره. كرده است

مفصل توضيح داديم و تصحيح سند آن توسط ابن كثير به معني جواز آن كار توسط 
  .كند همچنانكه ابن كثير خود به اين مطلب اشاه مي،وي نيست

 زيرا اين ،تواند دليل باشد باشد نمي مي» يا محمداه«شان ناقل شعار و اينكه اي
  .مطلب را در اثناي يك حديث طوالني با سندي ابهام آميز نقل كرده است

 . ي قرب النب جاء إىلي الرجل الذةمنهم ابن حجر فقد صحح سند قص و−١٢: قال
آمد صحيح ) (كه سند داستان مردي را كه بر سر قبر پيامبر :  ابن حجر-12

  .شمرده است
ابن حجر آن را صحيح نشمرده و بلكه گفته سند حديث تا ابوصالح : جواب

اي  دار نقل كرده و اين اشاره ال سمان صحيح است كه ابوصالح هم حديث را از مالك
  .فهمند است به علت و عارضه موجود در سند كه علماي متخصص آن را مي

 . املفرسي ومنهم القرطب−١٣: قال
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  . قرطبي مفسر-13
قرطبي قسمتي از داستان آن اعرابي را بازگو كرده و اين كار ايشان به : جواب

  .معني باور و عقيده به همه الفاظ منقول در آن حكايت نيست
بر بسياري از » مفاهيم«شود و افتراي مؤلف  به اين ترتيب پرده تدليس كنار زده مي

كاري شايسته نيست و به مقتضاي قواعد  كه انجام چنين ،شود اين بزرگان روشن مي
  .اند  و لذا هيچ يك از مصنفان قبل از وي چنين كاري نكرده،علمي مردود است
 حممد ي باألنبياء وآخرهم النبة اخللق يوم القيامةاستغاث: گويد  مي54مؤلف در ص 

 :الخ...  أهل املوقف  ربه يفليشفع إىل. 
تقرير من رب العاملني, رسلني وسائر املؤمنني, وفهذا إمجاع من األنبياء وامل(: ثم قال

  عند الشدائد بأكابر املقربني من أعظم مفاتيح الفرج ومن موجبات رىضة االستغاثَّنأب
 . اه) رب العاملني

از اينكه در صحراي : كند  چنين ترجمه مي112 و 111 مترجم در صفحات و
اين واقعه ... ت و شود جاي شك و ترديد نيس محشر به حضرت رسول توسل مي

رساند كه پناه بردن به بزرگان و  به اجماع رسوالن خدا و به اجازه خداوند، مي
مقربان درگاه الهي به موقع بروز و حدوث حوادث و شدايد از بزرگترين كليد 
رفع شدايد و حصول فرج و شادي است و از طرفي باعث رضامندي خداوند 

  .باشد متعال مي
 قبيح نسبت به پروردگار جهانيان و انبياء و رسوالن است اين جسارتي: گويم مي

 كشنده )زهرى(و اگر بخار چنين جسارتي به ابرها برسد و با آنها ببارد آبشان سمي
كند كه زبانه  ها ببارد آن را به آتشي تبديل مي  و اگر آن باران بر چشمه،خواهد بود

و باعث بندگي غيرخدا كرده  كشد ولي هوي و هوس اينگونه عقلها را تباه  مي
  .)٢٣: اجلاثية( I H G F E     D  C B Az } : شود مي

و هر چه  (آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده«
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بر اينكه شايسته ( و خداوند او را با آگاهى )دهد مىخواست از خوب و بد انجام 
  .»گمراه ساخته) هدايت نيست

 { Å Ä       Ã Â Á  À  É È Ç Æz )٤٣: الفرقان( .  
آيا تو ! آيا ديدى كسى را كه هواى نفسش را معبود خود برگزيده است؟«
  .»؟)يا به دفاع از او برخيزى(او را هدايت كنى  توانى مى

دين ) صحت(آيا انبياء و رسوالن بر ! آيا پروردگار دين جاهلي مقرر كرده است؟
و با چه روشني و وضوحي ! ح استهوي و هوس چه قبي! اند؟ جاهلي اجماع كرده

  !توان جاهليت را در امواج سطور كتاب مفاهيم ويرانگر ديد مي
) ص(مخلوقات از پيامبر : ين است كهپيوستند چن آنچه در قيامت به وقوع مي

ايستادن در (خواهند تا در نزد پروردگار براي انجام قضاوت و رهايي ازموقف  مي
سأله مطابق با قواعد صحيح شفاعت است زيرا شفاعت كند و اين م) صحراي محشر

پس شفاعت در اين مسأله به معني . شود از خداوند حي و حاضر و قادر شفاعت مي
درخواست از حي و حاضر است و اين مؤيد طلب شفاعت از مردگان و يا تقرب به 

sr y x w v u t}: مردگان از طريق عبادت آنها نيست

 ¡� ~  } | { zz )١٨: يونس(.  
رساند، و نه سودى  پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«
  .»!اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند  و مى؛بخشد مى

  :  گويد55مؤلف در ص 
 أم  يهل جيوز التوسل بالنب: − : − سئل شيخ اإلسالم: » الكربالفتاو «ويف(

 والسالم عليه, ةحمبته وطاعته والصالل باإليامن به, و هللا, أما التوساحلمد: ال? فأجاب
 حقه, فهو أفعال العباد املأمور هبا يفوبدعائه وشفاعته ونحو ذلک من ما هو من أفعاله و

 . اه] ١٤٠, ص ١ج»  الكربالفتاو«[مرشوع باتفاق املسلمني 
شيخ » كبريفتواي «در كتاب : كند  چنين ترجمه مي113و مترجم در صفحه 
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) (سؤال شد آيا توسل به حضرت رسول ) ره(از شيخ االسالم : ه استآمد
درست است يا نه؟ پاسخ داد الحمدهللا اما توسل به ايمان به ايشان و محبت و 
طاعت او و فرستادن صلواه و سالم بر او و به دعا و شفاعت ايشان، خالصه به 

ا امر شده است و در آنچه از افعال او و افعال بندگان كه از طرف خداوند به آنه
مبر نازل گشته است، به اتفاق تمام مسلمانان درست است و اشكالي غحق پي
  .»140، صفحه 1 جلد–فتاوي كبري «ندارد 
مؤلف مفاهيم به هدايتي كه براي خودش تعريف كرده دل بسته و : گويم مي

 مرتكب تحريف و تبديل شده و آخر كالم شيخ ،خوشحال است و در اين نقل قول
السالم را حذف كرده تا اين توهم را پيش آورد كه شيخ االسالم توسل به دعا و شفاعت ا

  .و اين تحريفي است از نوع تحريفات قبلي. دانسته را از زنده و مرده مساوي مي
 در) ن(و صحابه : گويد ي همين كالم منقول توسط مؤلف مي شيخ االسالم در ادامه

جستند، و بعد از فوت ايشان به عباس،  ميزمان حيات آن حضرت به ايشان توسل 
  .جستند همچنانكه قبالً به پيامبر توسل جسته بودند ، توسل مي)ص(عموي پيامبر 

برد و بايد حتما به همراه آن ذكر گردد،  اين كالم شيخ اجمال قبلي را از بين مي
شان گويد كه توسل در زمان حيات پيامبر از طريق طلب دعا از اي شيخ در ادامه مي

خواستند، دعا  بوده و يا گاهي پيامبر بدون درخواست براي هر يك از اصحاب كه مي
زنده بوده و ) ص(اشكال است زيرا پيامبر  و اين مطلب صحيح و بي. كردند مي

توانسته براي كسي كه  امكان دعا براي آنها را داشته و به تأييد نصوص قطعي مي
 فوت ايشان و انتقال به زندگي در برزخ ولي بعد از. كرده، دعا كند درخواست مي

  .ديگر امكان دعا و شفاعت براي درخواست كنندگان را ندارند
و هر دليلي در اين باره نقل شود غير قابل قبول است، مگر نص صريح كه نص 

 نه در بين نصوح صحيح و نه حسن و نه ،صريح دال بر اين مطلب هم وجود ندارد
) ص(و پيامبر . ه بد فهميده شده باشند مگر نصوصي ك،حتي نصوص ضعيف

همچنانكه در فصل شفاعت از همين كتاب توضيح داده شده به هيچ يك از پيامبران 
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قبل از خود و حتي شهداي احد و افضل آنها، حمزه بن عبدالمطلب، توسل نجسته و 
دا اند و شه  درحاليكه آنان شهيد شده،اند و درخواستي از آنان نداشته استشفاع نكرده

  .برند ميرند و بلكه در حيات برزخي به سر مي نمي
اينگونه است و ما پيروان او هستيم و مبتدعان گمراه پيرو ) ص(سنت پيامبر 

  .هوي و هوس خويشند
و هر كس اهل نظر باشد اين مطالب براي او بيانگر تفكري است كه به اذن 

 خواهان راه راست، دهد، به شرط اينكه پروردگار او را از حسرت خوردن نجات مي
  .هدايت مستحكم و هدايت آورده شده توسط بهترين مخلوقات باشد

 َّ أنةمما يستفاد من كالم الشيخ ابن تيمي(: گويد  از كتاب مفاهيم مي56مؤلف در ص 
 قد دعا  له, و قد جاء أنه  اهللا بدعائه  صح له أن يتوسل إىلمن دعا له رسول اهللا 
 . اه) ةأحاديث كثري ألمته, كام ثبت ذلک يف

:  اهللا سبحانه وتعالی بذلک فيقوللذا فإنه يصح لكل مسلم أن يتوسل إىل: (ثم قال
, فأتوسل إليک هبذا ة األمه قد دعا ألمته, وأنا من أفراد هذ ًإن نبيک حممدا! اللهم

ق رج عن األمر املتفيريد, فإذا قال ذلک مل خي  آخر ما, إىليلی وأن ترمحن الدعاء أن تغفر
 . اه)  علامء املسلمنيةعليه بني كاف

گويم از  من مي: كند  چنين ترجمه مي115 و 114، 113و مترجم در صفحات 
  : شود اين گفته شيخ دو چيز استنباط مي

   ...-اول 
توانند به واسطه دعاي او به  كند، مي  كساني كه پيامبر براي آنها دعا مي–دوم 

يله قرار دهند، و در حديث آمده است كه خداوند متعال پناه ببرند و آنرا وس
حضرت رسول براي امتش دعا كرده است و در بسياري از حديثها اين موضوع 

  .ثابت شده است
پس بنابراين براي هر مسلمان درست است كه به درگاه خداوند راز و نياز ... 
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براي امتش دعا كرده و من ) (مبرت محمد غخداوندا همان پي: نمايد و بگويد
خدمتت  آورم و اين دعاي او را در كي از افراد امت او هستم به شما پناه ميي

خواهد  تا آخر هر چه مي«دهم، مرا مورد مغفرت و مرحمت خود  وسيله قرار مي
هر وقت اين كار را انجام دهد از امر متفق عليه بين علما . قرار دهيد» بگويد

  .خارج نشده است
بعد از ) ص(يح دادم كه توسل به دعاي پيامبر در چند سطر باالتر توض: گويم مي

  .وفات ايشان بدعت و خروج از فهم سلف صالح در مورد توسل است
مقصود مؤلف نبوده و بلكه با اين مقدمه ) ص(و البته توسل به دعاي پيامبر 

: فإن قال(: كند چيني درصدد بيان چيز ديگري است كه در ادامه به آن تصريح مي
بيان ما ينعقد عليه , فقد فاته الترصيح بام ينويه, و إليک بنبيک حممد  أتوسلإين! اللهم
  . اه) خيرج عن هذا احلد هو مقصود كل مسلم, ومراده القلبه, و

! خداوندا: و اگر چنانچه بگويد: كند  ترجمه مي چنين115و مترجم در صفحه 
كه منويات دهم و به آنچه در درون دارد تصريح نكند  من محمد را وسيله قرر مي

  .باشد، باز از حد جواز علماء خارج نشده است قلبش مقصود كل مسلمانان مي
. كند كه مقصود مؤلف از بازگويي مطالب قبلي چه بوده است اين كالم روشن مي

پس بنگريد به ضعف استدالل و كمي بصيرت مؤلف كه چگونه قلوب مسلمانان را 
كند كه  يكشاند و گمان م حضرت ميبعد از وفات آن) ص(به سوي توسل به پيامبر 
داند كه مراد و مقصود آنان از آن حدي كه   آگاه است و ميبه آنچه در درون آنهاست

داري است كه به  و يا پرده! آيا به تفتيش قلوبشان پرداخته؟. رود او گذاشته فراتر نمي
  !اسرارشان آگاه است؟

 فراتر نهاده و به توسل ناجايز و البته خود مؤلف از اين حد و مرز مورد ادعا پا را
  .رسيده كه عبارت است از جواز استغاثه و طلب شفاعت از انبياء

  !اي به صراحت دعاي خود را نگويد؟ چرا چنين دعا كننده: جا دارد بپرسيم
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  .باشد علتِ عدمِ تصريح رسيدن به هدف مورد نظر مي: جواب واضح است
آورند در  دانند، بر زبان نمي بهتر ميتر و  چرا آنان لفظي را كه براي دعا صحيح

 پس طبيعي است اگر .ي دعاء باشد حالي كه دعاكننده بايد به دنبال بهترين شيوه
 ولي چون نيت ،بايست تصريح كنند گويد مي  است كه مؤلف ميمقصودشان همان

  .كنند ديگري دارند و مقصودشان توسل به ذات است، آنرا مخفي مي
از وسايل شرك بوده و شخصي كه از او ياري، شفاعت و توسل به ذات بدعت و 

  .شود قادر به برآوردن حاجت نخواهد بود و استغاثه طلب مي
ي كساني كه قائل  و اگر در مردم امروزي تأمل نمايي، خواهي ديد كه تقريباً همه

 مثالً استغاثه از ،دانند به جواز توسل به ذات اشخاص هستند، شرك را جايز مي
دارند و من كتابهايشان را  واست از آنان و طلب شفاعت از آنها را روا مياموات، درخ

داراي بصيرت و ) خواننده گرامي(ام و اميدوارم شما  مطالعه كرده و همين گونه يافته
  .از رستگاران باشي

 لكم وممايت  خريحيايت«: جاء فی حديث عن النبی : گويد  مي57مؤلف در ص 
ً, فإن وجدت خريا محدت اهللا, وإن ّم تعرض أعاملكم عيللكم, حتدثون وحيدث لك خري

 ي النب عىلةجزء الصال « يفرواه احلافظ إسامعيل القايض. »ًوجدت رشا استغفرت اهللا لكم
وصححه» جممع الزوائد « يفي, و ذكره اهليثم. 

 تنتفع ةاألم برزخه, واالستغفار دعاء, و يفة يستغفر لألمو هذا رصيح بأنه 
 . كالم صاحب املفاهيم اه.)»بذلک

چون در حديث آمده است كه : كند  چنين ترجمه مي115و مترجم در صفحه 
هم حيات و هم مماتم براي شما خير و بركت است، در «:  فرموده استمبر غپي

كنم، و در حال  كنيد و من هم براي شما صحبت مي قيد حيات شما صحبت مي
 بودند نيكدهند اگر آنها خير و  ميمماتم اعمال و كردار شما را به من نشان 

آورم و اگر شر و بد بودند از خداوند براي شما طلب  حمد خداوند را بجاي مي
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مبر و هيثمي در كتاب غاسماعيل حافظ در بحث صاله بر پي» نمايم مغفرت مي
  .آيد باشد كه در آينده هم مي اند و حديث صحيح مي مجمع الزوايد روايت كرده
 در برزخ براي امتش ت دارد كه حضرت رسول و اين حديث صراح

  .ي امت منفعت داردباشد كه برا نمايد، و استغفار، خودش دعا مي استغفار مي
  .اين كالم از چند جهت قابل بررسي است: گويم مي

) 36ص (» جزء الصاله علي النبي« اين حديث مورد نظر را اسماعيل قاضي در - 1
سليمان بن حرب از حماد بن زيد از غالب : گويد به صورت مرسل نقل كرده و مي

  : ... .كند كه فرمودند روايت مي) ص(قطان از بكر بن عبداهللا مزني از رسول اكرم 
كند كه مؤلف مفاهيم  و سپس اسماعيل قاضي حديث را با الفاظ ديگري ذكر مي

 مزني گمان كرده با اين الفاظِ مورد استناد او، آن را ذكر كرده است و بكر بن عبداهللا
 بنابراين روايت ايشان از.  وفات يافت106باشند و در سال  از تابعيني است كه ثقه مي

  . است و حديث مرسل در نزد محدثان مورد قبول نيست1مرسل) ص(پيامبر 
ذكر و صحيح شمرده يعني » مجمع الزوايد«هيثمي اين حديث را در : مؤلف گفته

و باز به نقل از . دهيم  در مورد آن توضيح ميهيثمي روايت بزار را ذكر كرده كه بعداً
  .اند اند راويان احاديث صحيح رجالي كه حديث را روايت كرده: هيثمي گفته

ولي اين گفته بيانگر صحت حديث نيست بنابراين با استدالل به اين گفته 
اين حديث را صحيح شمرده است همچنانكه مؤلف مفاهيم چنين : توان گفت نمي

رجال راوي اين حديث راوي احاديث ( است، زيرا گفتن عبارت جسارتي نموده
باشند به معني توثيق آن رجال است و اينكه احاديث صحيحي از آنها  صحيح مي

روايت شده و هرگز به معني صحيح بودن سند و يا صحيح بودن حديث نيست و 
 صحت سند نيازمند اثبات اتصال سند و عدم انقطاع و عدم وجود مدلس در سند

احمد بن حنبل از سفيان ثوري از : مثالً اگر حديثي با اين سند نقل شود كه. باشد مي
_____________________________ 

 .مرتجم. ای كه آن را روايت كرده است و حذف صحابه) ص( يعنی روايت تابعی از پيامرب  مرسل−١
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ترين  ي رجال آن از حافظ توان گفت همه ابن مسيب از ابوبكر صديق نقل شود مي
ي راويان منقطع  راويانند و اين به معني صحت سند نيست زيرا سند مذكور بين همه

اويان يك راوي محذوف است زيرا نه احمد  يعني بين هر دو نفر از اين ر،است
  . و نه او، ابوبكر را، و نه سفيان ابن مسيب را،سفيان را ديده

 بلكه بين اين دو مراتبي از ،و صحت حديث مالزم اثبات صحت سند نيست
ضعف و صحت وجود دارد كه علماء و اهل نظر بر آن واقفند و چه بسا حديث 

  . است2ل و يا غلط و يا معل1صحيحي كه شاذ
صحت سند و عدم شذوذ و : و تعريف علماء از حديث صحيح دو شرط دارد

  .شود علّت و هر حديثي كه هر دوي اين ويژگيها را نداشته باشد صحيح ناميده نمي
اي را به  گردد كه مؤلف مفاهيم مطالب تحريف شده به اين ترتيب روشن مي

  .اند هيثمي نسبت داده كه ايشان نگفته
 كتابش به نقل از عراقي آورده كه عراقي 172لب را مؤلف در ص مثل همين مط

  .سند آن جيد است: گويد
يوسف بن : نقل كرده كه)  زوائد مسند1/397(» المسند« اين حديث را بزار در - 2

موسي از عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد از سفيان از عبداهللا بن سائب از زاذان 
اي دارد كه  خداوند مالئكه«: روايت كرده است كه فرمودند) ص(از عبداهللا از پيامبر 

: فرمودند) ص(پيامبر : افزايد و مي» رسانند گردند و سالم امت من را به من مي مي
  .»...حيات من براي شما خوب و «

  .اين حديث از عبداهللا جز با اين سند نقل نشده است: بزار گويد
 به –د دارد كه روايات اين شخص و در اين سند عبدالمجيد بن ابي رواد وجو

_____________________________ 
 .مرتجم. يعنی خمالف نصی قويرت از خودش باشد:  شاذ−١
ای كه در حديث وجود دارد ولی در ظاهر آن ناميان نيست و جز با تتبع و مهارت  يعنی علت و عارضه:  معلل−٢

 . مرتجم.توان به آن پی برد فراوان نمی
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 مورد قبول محدثان نيست، و به همين دليل حافظ عراقي، استاد و شيخ - تنهايي 
اند ولي  رجال اين سند رجالي هستند كه در كتب صحيح آمده: گويد هيثمي مي

اند، اگرچه مسلم، نسائي و ابن معين از  رواد را بعضي تضعيف كرده عبدالمجيد بن ابي
حيات من براي «ي  و اين زياده. كرده باشند و مسلم او را توثيق كرده باشداو روايت 

را عبدالمجيد به تنهايي روايت كرده است ولي آغاز حديث را كه » ...شما خوب و 
از سفيان از عبداهللا بن سائب روايت شده و راويان همه بر » ...اي  خداوند مالئكه«

دالمجيد آن قسمت زياده را به تنهايي نقل  ولي عب،نقل اين مقدار از سفيان متفقند
  .باشد كرده كه براساس تحقيق شاذ و ضعيف مي

 اگر صحت اين حديث ثابت هم بشود باز مؤيد ادعاي مؤلف مفاهيم نيست و - 3
زيرا دعاي پيامبر . باشد براي امتش نمي) ص(جواز توسل به عموم استغفار پيامبر 

تر است از استغفار آن  سل به آن مناسبتر و براي تو به هنگام حيات بليغ) ص(
 و اين دعا و درخواست ايشان به – در صورت ثبوت –تشان فاود از حضرت بع

هنگام حيات از نظر شايستگي براي توسل به آن، از استغفار ايشان بعد از وفات كمتر 
 و لذا ايجاد و احداث ، ولي اين عمل در زمان حياتشان مشروع و مجاز نبوده،نيست

  .بدعت استآن 
و كساني كه بعد از آنها ] قرون اوليه اسالم[و هيچ يك از مردمان بهترين قرون 

كه عاشقان بدعت و اند  اند و به چنين توسلي روي نياورده اند چنين كاري نكرده آمده
  .دان هجر كنندگان سنت اختراع كرده

ه ترين شبه ربط مؤلف مفاهيم طبق عادت خودش به كمترين و بي: گويم مي
حديث «: گويد ي اين حديث مي درباره) 173ص (تمسك كرده و در اواخر كتابش 

  .صحيحي است كه طعني بر آن وارد نيست
  .ي كمي علم است و اين دروغ محض و يا نشانه

يستغفر اهللا لنا  يعلم أعاملنا بعرضها عليه, وهو يدل علی أن النبی و(: مؤلف گويد
كان كذلک فإنه جيوز لنا أن نتوسل به إلی اهللا ونستشفع إذا  وقبيح, وءعلنا من يسعلی ما ف
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  . اه...) يدعو لنايه, ألنه يعلم بذلک فيشفع فينا وبه لد
  .متأسفانه ترجمه اين عبارت در متن فارسي تصحيح المفاهيم يافت نشد

از طريق ) ص(كند بر اينكه پيامبر  داللت مي] حديث[و اين : معني عبارت
شود و از خداوند به خاطر اعمال   از اعمال ما مطلع ميي اعمال به ايشان عرضه

و مادام كه اينگونه است، پس جايز است . نمايد بد و قبيح بر ايمان استغفار مي
به خدا به پيامبر توسل كرده و در محضر خدا از آن حضرت ] تقرب[براي 

ي ما مطلع بوده و برا] استشفاع و توسل ما[استشفاع كنيم زيرا آن حضرت به اين 
  ... .كند شفاعت و دعا مي

اين حديث بيانگر عرضه اعمال ما به پيامبر است و مؤلف براي جواز : گويم مي
 قرن 14كند، چه فهمي است كه  ي اعمال استدالل مي طلب شفاعت به همين عرضه

  .امت به آن نرسيده تا اينكه اين مبتدعان ظهور كردند و به آن پي بردند
ر چيزي است و تجويز طلب شفاعت چيز ديگري و ي اعمال بر پيامب عرضه

و اگر اعمال ما بر او عرضه شود از كارهاي شرك آميز ما راضي . ربط با اولي بي
طلب شفاعت از مردگان، زيرا براي مشركي كه از مردگان ياري : نخواهد شد از جمله

S T }: فرمايد  مي متعالطلبد هرگز نبايد استغفار كرد، همچنانكه خداوند مي
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  X W V U

gf e dz )١١٣: التوبة(.  
طلب آمرزش ) از خداوند(براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان «

پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين ) آن هم (؛كنند، هر چند از نزديكانشان باشند
  .»گروه، اهل دوزخند

براي ) ص(و پيامبر . باشد كاب شرك ميطلب شفاعت از مردگان كاري بد و ارت
  .كند كسي كه دينش را ترك و از هوي و هوس پيروي نموده و مشرك شده استغفار نمي

 و در آخرت خواهد بود و نه در ،در دنيا به هنگام حيات) ص(استغفار و شفاعت پيامبر 
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  .برد مياي ن بهره) ص(دوران برزخ، كه مشرك از هيچكدام از انواع شفاعتهاي پيامبر 
پس هر كس بعد از وفات آن حضرت از او شفاعت بخواهد، شفاعت آن حضرت 

  .در آخرت را از دست داده است
و اين گفتار مؤلف مفاهيم نيز ناپسند است كه به مقام نبوت تعدي كرده و با 

  .كند بنابراين پيامبر براي ما شفاعت و دعا مي: گويد حالت جزم و يقيين مي
شود اين  ت حق اختصاصي خداست و تنها از او طلب ميو از آنجا كه شفاع

بعد از وفاتشان ) ص(پس جايز است از پيامبر : گويد گفتار بسيار قبيح مؤلف كه مي
) ص(محمد ! پروردگارا: بلكه بايد مانند افراد مخلص دعا كرد كه. شفاعت خواست
  .گردانبرا براي ما شفيع 

 شيخ االمام حممد بن عبدالوهاب الال«: گشايد  عنواني جديد مي61مؤلف در ص 
  .1»ينكر التوسل

اي از دو حال خارج  اينكه محمد بن عبدالوهاب را با شيخ و امام آراسته: گويم مي
 و ،اي يا به فضل، إصالح و جهاد ايشان در امر تجديد دين اسالم اعتراف كرده. نيست

  . اين دو وصف بوده است2يا اينكه مرادت كاربرد اصطالحي و عرفي
اگر معني اول مورد نظرت بوده پس بايد اين را هم بداني كه شيخ دعوتش را 

  .و شرك اكبر و أصغر برپا كرد) آشكار(=براي محاربه انواع شرك خفي و جلي 
آن را ) ص(شوند و خدا و رسولش  و با وسايل شرك كه به شرك منجر مي

بيند كه  يشان تأمل كند ميا» التوحيد« و هر كس در كتاب ،اند، مبارزه كرد تحريم كرده
  .چرخد و چراغي است بر صراط مستقيم پيرامون همين محور مي

آورده بود مجاهده ) ص(براي بازگرداندن مردم به ديني كه محمد ) :(و شيخ 
كرد و نيز در جهت اثبات شرك بودن بعضي از اعمالي كه برخي از مردمان هم عصر 

_____________________________ 
 .كند امام شيخ حممد بن عبدالوهاب توسل را انكار نمی:  معنی−١
 .وإما أن تكون عنيت هبا وضعها اللغوی: ی عبارت  ترمجه−٢
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ري از مردم معاصر وي قبور را بسيا. وي و منتسب به اسالم زحمتها كشيد
خواندند و آنها را در دعا  پرستيدند ومردگان را به صورتي مستقل از خدا مي مي

دادند تا برايشان در نزد خدا شفاعت كنند و تقرب بر ايشان  شريك خدا قرار مي
ي امثال اينان  و خداوند درباره. حاصل سازند، مصيبتها را دفع و بالها را رفع گردانند

̀  c b a}: مودهفر _ ~ } | { f e  d z )الزمر :
اينها را : و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه« .)٣

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند نمى
همين افراد انواع قرباني را تقديم قبور كرده و انواع عباداتي را جز براي خدا روا 

دهند و خضوع و خشوعشان بر سر مزارها بيشتر از  يست، در برابر قبور انجام مين
از اموات كمك خواسته و از آنها خوف داشته و آنها را . خضوعشان در مساجد است
 و بلكه ، و تقربشان به آنها بيش از تقرب به خدا بوده،بيشتر از خدا دوست دارند

و گرايشهاي الحادي مثل تفكر وحدت اند  پروردگار و ياد او را فراموش كرده
، و يكي وجودي و بزرگتر دانستن اولياء نسبت به انبياء در بين آنها رواج يافته است

  :گويد از پيشگامشان مي
  برزخ يفةمقام النبو

 

 فويق الرسول ودون الويل 
 

  .تر از واليت است در برزخ مقام نبوت كمي باالتر از رسالت، و پايين
ديد، بنابراين   مسايل شرك آميزي بود كه شيخ در اين سرزمين ميو اين جزئي از

ي جهادي  حتي در سيره) ص(با توكل بر خدا و پيروي از سنت رسول گرامي 
  .ايشان مجاهده را شروع كرده و خداوند او را نصرت و عزت بخشيد و تمكين داد

 چشم و اين واقعيتي كه از آن صحبت كرديم در اكثر سرزمينهاي اسالمي به
 و برايشان  كردخورد و الزم است اين اسباب دخول به كفر را به آنها گوشزد مي

جهاد با دست، جهاد با زبان و جهاد با قلب با : توضيح دهيم و سپس با انواع جهاد
  .اند گير شده آنان مبارزه كنيم، ولي مردم، جز اندكي، به خواب غفلت فرو رفته و زمين

به و تغيير اين انواع از شركهاي مذكور و هدايت همه تالشهاي شيخ صرف محار
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  .مردم گرديد
بايد به اين مطلب نيز اشاره كرد كه شيخ دعوتگري با حكمت و اهل تدبير بود و 

ديد مخاطبش به انواع شرك آلوده است او را از بدعت و وسايل شرك  زماني كه مي
ي   است، بلكه در مرحلهديد كه شرك در بين مردم ريشه دوانده  زيرا مي،كرد نهي نمي

اول به تبيين شرك پرداخت و سپس بعد از استقرار اسالم در قلب بندگان به مجاهده 
كنند چون  با شرك اكبر پرداخت، زيرا چنين اشخاصي از وسايل شرك تنفر پيدا مي

هر انسان عاقلي چنانچه از چيزي تنفر پيدا كرد از راهها و وسايل مرتبط با آن چيز 
  .شود مينيز متنفر 

  : همچنانكه شاعر گويد
  من سلمی وجارهتاة السالمَّنإ

 

 حتل علی حال بوادهيا أن ال 
 

اش در اين است كه به هيچ وجه به كوي   راه در امان ماندن از سلمي و همسايگي
  .او نروي

اين شاعر قديمي نيز به اين حقيقت پي برده و عقالء بر آن واقفند و شريعت نيز 
  .ناميده است» سد ذرايع«ي  م آن را قاعدهآن را وضع و اس

 كتابش 73ي مباحثش در باب توسل، در ص  به عنوان چكيده» مفاهيم«مؤلف 
  ). يظنها املتعنتوني التةالضيقة  تلک الدائر عىلًليس مقصورا:  التوسلَّإن(: گويد مي

و اين درخواست از خداوند،  :كند  چنين ترجمه مي141و مترجم در صفحه 
اند  خود را در آن محاصره كرده] مغرضان[ر اين دايرة تنگ كه مقرضان منحصر د

  .باشد نمي
گريزد، قلب  مؤلف كالمي گفته كه هر صاحب قلب سليمي از آن مي: گويم مي

سليمي كه از محبت و اجالل خداوند مملو شده و با پرداختن به آن از غير خدا دور 
ر خدا او را مشغول كرده و يا خدا را و كسي كه ذكر غير خدا همانند ذك. مانده است

به صورت كلي فراموش كرده و در نتيجه خدا او را از خودش غافل ساخته به چنين 
چه كالمي است كه اگر با آب دريا مخلوط شود آن را آلوده . نس داردكالمي اُ
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  !سازد  و اگر بر زمينهاي كشاورزي جاري شود زندگي مردم را تباه مي،سازد مي
آيا اسمائي كه ! ي كوچك و تنگ است؟  به اسماء و صفات خدا دايرهآيا توسل

آيا صفات واالي خدا و ! شان كوچك است؟ اند براي توسل دايره  غير قابل شمارش
  . باهللاَّالإ ةحول وال قو سبحان اهللا والشان كوچك است؟  افعال حكيمانه او دايره
 بخواني عمر تو و همراهانت اگر با توسل به اسماء الهي او را! اي مؤلف مفاهيم

توانيد آن را  رسد ولي شما به نهايت و آخر اين راه نخواهيد رسيد و نمي به پايان مي
  .شمارش كنيد

مداوم به اسماي واالي خداوند توسل  روز و بطور اگر شبانه! اي مؤلف مفاهيم
  .شوند يابند ولي آنها تمام نمي بجويي، عمر پايان مي
اي خدا نود و نه تاست كه هر كس آنها را بر شمارد وارد اسم! اي مؤلف مفاهيم

اگر آنها را مفرد به دعا بخواني و سپس به صورت مركب دوتايي،  شود، و بهشت مي
تمام خاليق آن را  ي زياد خواهد بود كه اگرا بخواني تعدد آن به اندازه... سه تايي و 

  .توانند به پايانش برسانند بدون تكرار بخوانند نمي
اندازد هشدار  تو را از گفتن چنين كالمي كه بدن را به لرزه مي! ي مؤلف مفاهيما
آميز و بدعت  دهم، بايد به سوي خدا بازگردي و از اين گفتار و از پيامدهاي شرك مي

  .ي آن توبه كني گونه
توسل : گويند ي كساني كه مي كنيم از گفته ما برائت خود را اعالم مي! پروردگارا
برائتمان ! خداوندا.  صفات واالي خداوند دايره كوچك و محدودي استبه اسامي و

 ،را قبول بفرما و از اسماء و آثار صفات خود چنان به ما بياموز كه قلوبمان را تقويت
  .و ما را به راه راست هدايت كند
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  : فصل دوم 
  

ي توحيد ربوبيت و الوهيت كه        مسائلي درباره 
  :شامل موارد زير است

  . در قوم نوح و ابراهيم و عربشرك -
 .دخول شرك بين مسلمانان اين امت -
بــراي موجــه نــشان دادن » مجــاز عقلــي«رد  -

 .شرك
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  ).؛ (شرك در بين قوم نوح
z y x w v u } }در تفسير آيه ) 8/667(امام بخاري در صحيحش 

 £ ¢  ¡ � ~ } |z )٢٣: نوح(.  
تهاي ود و سواع و يغُوث و دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، ب: و گفتند«

  .»يعوق و نسر را هرگز رها نكنيد و دست از دامنشان نكشيد
بتهايي كه در قوم نوح رايج بودند بعداً : (كند كه نقل مي) م(به نقل از ابن عباس 
  : به اعراب سرايت كردند

  .ي كلب در دومه الجندل بود ود بت طايفه
نزديكي سبا گرديد و » جرف«ي غطيف در يغوث بت مراد بود و بعد از آن بت بن

  .يعوق بتي بود در همدان
  .نسر بت حمير از آل ذي الكالع بود

اينها اسامي مردان صالحي از قوم نوح بودند كه بعد از وفاتشان شيطان به قومشان 
  .وسوسه كرد كه بتهايي ساخته و بر جاي آنان بنشانند و با اسم آنها صدايشان بزنند

شدند تا اينكه اين نسل از بين  ر را كردند و آن بتها پرستش نميقومشان اين كا
  ).ها تغيير كرد و بعد از آن مورد پرستش واقع شدند رفت و شناخت آن نشانه

در نقلي از ابن عباس كه عبد بن حميد از محمد بن كعب روايت كرده، آمده كه 
ي زماني ما بين   فاصلهاند كه در اين افراد، صالحاني بوده: (در تفسير همين آيه گفت

اند و بعد از آنان ديگران آمده و آنها را تا سر حد عبادت محترم  آدم و نوح زيسته
هايي از آنان بسازيد تا  بهتر است اشكال و مجسمه: ابليس به آنها گفت .اند شمرده مي

نسل بعدي كه  .بتوانيد به آن نگاه كنيد، آنان اين كار را كردند و اين نسل سپري شد
و آنان نيز ... كردند و  گذشتگانتان اينها را عبادت مي: آمد، شيطان به آنان گفت

  ).عبادتشان كردند
در نزد ابوجعفر در مورد يزيد بن : عبد بن حميد از ابن مطهر نقل كرده كه گفت
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يزيد در ابتداي سرزمين كشته شد كه غير خدا در آن : (مهلب صحبت شد، او گفت
ي قومش  ود مرد مسلماني بود كه همه:  ذكر كرده و گفت و سپس ود را.پرستش شد

اش چادر زدند و بر آن گريه و  او را دوست داشتند، وقتي فوت كرد اطراف مقبره
كردند، وقتي ابليس گريه و زاري آنها را ديد در صورت انساني ظاهر شد و  زاري مي

اي  دوست داريد مجسمهكنيد، آيا  بينم بر اين مرده گريه و زاري مي مي: به آنها گفت
. به شكل او برايتان بسازم و آن را در مجالستان بگذاريد تا شما را به ياد او اندازد

اي به شكل او برايشان ساخت و آن را در مجلس خود   شيطان مجسمه،بله: گفتند
آيا دوست : قرار دادند وقتي شيطان اين را ديد وارد مرحله بعدي شده و به آنها گفت

اي به اين شكل بسازم تا باعث ياد اين مرحوم  ي هر يك از شما مجسمهداريد برا
  .و شيطان اين كار را كرد. بله: گردد؟ گفتند
فرزندان اين نسل رسيدند و ديدند كه آنها با اين : افزايد ي روايت مي در ادامه

ي ياد آوردن  كنند و اين كار نسل به نسل گشت تا اينكه فلسفه ها چكار مي مجسمه
به عنوان يك ) ود(فراموش شد و كار به جايي رسيد كه اين بت ) ود(شخص آن 

  .شد عبادت مي» اِله«
بود، بتي كه آن ) ود(اي كه غير از خدا در زمين پرستش شد  اولين بنده: گويد مي

  ).ناميدند مي) ود(را 
) 8/669(» فتح الباري«روايات ديگري نيز در اين باره نقل شده است، حافظ در 

  : ي آراء درباره اين بتها دو تاست چكيده: گويند بعضي از شارحان مي: (گويد يم
  .اند  اين بتها در بين قوم نوح بوده- 1
  .ي قبلي تا پايان قصه...  اين بتها اسامي مردان صالحي بوده - 2

مرجع همه اين اقوال يكي است و آن اينكه داستان اين صالحان شروع : گويم مي
  ).وسط قوم نوح بود و نسلهاي بعد در اين كار از آنان پيروي كردندعبادت اين بتها ت

  .پايان كالم ابن حجر
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  .)؛(شرك در بين قوم ابراهيم 
هاي موجود در عهد  فرقه(: گويد مي) 563-1/560(» الملل والنحل«شهرستاني در 

  .اند شده به دو صنف اصلي تقسيم مي) ؛(خليل اهللا 
  .هئصاب - 1
  .حنفاء - 2

اي  ما براي شناخت خدا و شناخت اوامر و احكام او به واسطه: دگفتن ئه ميبصا
نياز داريم و اين واسطه بايد روحاني باشد نه جسماني زيرا روحاني از پاكي، طهارت 
و نزديكي به خدا برخوردار است ولي جسماني، هر كس كه باشد بشري است مثل 

 در هويت و ،آشامد ورد و ميخ آشاميم او نيز مي خوريم و مي خود ما، و از آنچه ما مي
  .در شكل ظاهر مثل خودمان است

  .)٣٤: املؤمنون( z  y x w v u  t s z }: گفتند مي
  .»و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت كنيد، مسلما زيانكاريد«

اي از جنس بشر نياز داريم  ما براي شناخت و اطاعت به واسطه: گفتند و حنفاء مي
اي در بشر  و حكمت از روحانيات باالتر باشد، چنين واسطهكه از نظر پاكي، عصمت 

اش  وحي را با بعد روحاني. باشد بودن مثل ما و در روحاني بودن از ما متمايز مي
كند اش به ما ابالغ مي عد بشريدريافت و آن را با ب.  

  .)١١٠: الكهف( à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öz}: دايفرم ميخداوند 
شود  به من وحى مى) امتيازم اين است كه (؛م مثل شمامن فقط بشرى هست: گوب«

  .»كه تنها معبودتان معبود يگانه است
  .)٩٣: اإلرساء( ª © ¨ §z  » ¬     ® ¯ ° } : فرمايد و نيز مي

مگر من جز انسانى فرستاده )! معنى از اين سخنان بى(منزه است پروردگارم : بگو«
  .»خدا هستم؟

ي روحاني محض و تقرب به  انست به جنبهتو ئه نميبسپس از آنجا كه صا
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مصاديق آن و دريافت وحي از آن اكتفا كند، گروهي از آنان به صورتهاي فلكي اين 
هاي هفت گانه و بعضي از  ها روي آوردند كه عبارت بودند از سياره  روحاني
  1:ها ستاره
  .ئه نبطي و رومي و فارس به سيارات روي آوردندبصا

  .گان روي آورندئه هند به ستاربو صا
و . كنيم و با استعانت از توفيق الهي به قدر ممكن مذاهبشان را به تفصيل ذكر مي
شنوند و  شايد اين افراد از صورتهاي فكلي به سوي اشخاصي روي آوردند كه نمي

  .خورند بينند و به هيچ درد آنان نمي نمي
  

 .پرستان ستاره: ي اول فرقه
  .بت پرستان: ي دوم فرقه

: گويد  در ذكر مذهب معتقدان به بعد روحاني مي673ني سپس در صفحه شهرستا
اي دارد كه حكيم بوده و از  به نظر صاحبان اين مذهب دنيا صانعِ پديد آورنده(

مبراست و بر ما واجب است به عجز خود در وصول به ] و تغيير[ويژگيهاي حدوث 
  .جالل و عظمت او پي ببريم
و اين . شود مقرب در نزد او به وي تقرب جسته ميهاي  و همانا از طريق واسطه

  . ها در جوهر، فعل و در حالت روحاني و مطهر و مقدسند واسطه
از مواد جسماني و قواي آن مبرا بوده، از حركات : جوهرشان مقدس است يعني

مكاني و تغييرات زماني منزهند و بر طهارت سرشته شده و فطرتشان بر تقديس و 
كنند و هرچه او بگويد همان را انجام  رمان خداوند سرپيچي نميتسبيح است، از ف

همانا معلم اول ما، عازيمون وهرمس، ما را به اين حقيقت :  گويند دهند و مي مي
  .راهنمايي كرده است

_____________________________ 
 .باشد می» بعض الثوابت« ترمجه عبارت −١
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كنيم و آنها پرورش  ها تقرب جسته و بر آنها توكل مي بنابراين ما به اين واسطه
باشند و اهللا رب  نزد خدا واسطه و شفيع ما ميدهندگان و خدايانمان هستند و در 

  .االرباب و الهِ آلِهه و پروردگار و مالك هر چيزي است
كردند چون  ئه بود كه ستارگان را پرستش ميبغرض از نقل اين كالم بيان حال صا

بردند از طريق چيزي كه سرشتش بر طهارت، تقديس و تسبيح است  گمان مي
  .توان به خدا رسيد مي

شرك قوم نوح و شرك قوم ابراهيم وجه جامعي است كه بعد از آنها اصنافي بين 
اند  از شرك مردم از آن متفرع شده است، بعضي به مقدار كمي در اين شبهه فرو رفته

تا دوباره آنها را به راه [اند  و بعضي زياد، و لذا پيامبراني براي اين اقوام فرستاده شده
 و شرك قوم ،ط با مظاهر صالح و نيكي در بشر بودشرك قوم نوح در ارتبا]. آورند

  .شد ي اسرار طبيعت و وظايف افالك ناشي مي ابراهيم از تعقل و بررسي فلسفه
بنابراين شرك قوم نوح شرك تقريب و شفاعت بود، و شرك قوم ابراهيم شرك 

  عبادت شدند، شرك تقريب– استعانت –اسباب و اعانت، و وقتي بتهايي به اين منظور 
  .شد، همچنانكه آخر كالم شهرستاني داللت بر اين مطلب دارد و شفاعت ناميده 

  

  .شرك عرب و دينهاي موجود در بين آنها
بر دين حنيف ابراهيم بودند و اين آيين را از ) ؛(عرب بعد از ابراهيم 

اسماعيل پسر ابراهيم گرفته و در بين خود منتشر كردند و با انتشار اين دين، نسبت 
  .يت اهللا محبت پيدا كرده و قلوبشان به آن تعلق خاطر پيدا كردبه ب

و اولين كسي كه در كعبه بت گذاشت عمرو بن لُحي بن غالوثه بن عمرو بن «
به شهر بلقاء در شام » بيت اهللا«عامر بود كه با رفتن قومش به مكه و تسلط يافتن بر 

اينها :  سؤال كرد، گفتندمورد آن پرستند، در رفت و ديد كه قومي در آنجا بت مي
ايم و  پروردگاران ما هستند كه به شكل اشخاصي از بشر و هيكلهايي بلندمرتبه ساخته

كنيم و آنها به ما  دهند، طلب آب مي خواهيم و آنان ما را نصرت مي از آنان نصرت مي
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  .دهند خواهيم و آنها ما را شفا مي  و از آنها شفا مي،دهند مي] باران[آب 
 كار آنها شگفت زده شد و از آنها خواست بتي را به او بدهند و آنها عمرو از

دو بت ديگر . را به او داده و او هبل را به مكه آورده و آن را در كعبه گذاشت» هبل«
  .نيز به شكل زوجين و به اسم إساف و نائله همراه هبل آورده شدند
يند و از طريق او به عمرو از مردم خواست هبل را تعظيم كرده و به آن تقرب جو

  .1»...خدا توسل كنند
  : كند شهرستاني اديان و اعتقادات عرب را نيز به صورت مجمل، چنين ذكر مي

منكران خالق و رستاخيز و بازگردانده شدن به سراي آخرت، كه اين : ي اول طايفه
  .اند افراد كم و انگشت شمار بوده

  .اخيز و زنده شدنتمنكران رس: ي دوم طايفه
  .بت پرستان: ي سوم يفهطا

و بعضي از عرب به يهوديت گرايش داشتند و برخي به مسيحيت و تعدادي ديگر 
  .ئهببه صا

  : گويد مي) 2/1232(ي سوم در  و در توضيح طائفه
گروهي به خالق و ابتداي خلقت و نوعي از زنده شدن اعتقاد داشتند ولي (

كردند كه اين بتها در سراي  ن ميپرستيدند و گما پيامبران را انكار كرده و بت مي
كنند و لذا به نزد بتها رفته و هدايايي  خرت و در برابر پروردگار برايشان شفاعت ميآ

كردند و با پايبندي به مناسك و شعائر و حالل و حرامي كه قرار داده  براي آنها قرباني مي
 بر اين - ت شمار به جز تعدادي انگش- و اكثريت عرب. جستند بودند به آنها تقرب مي

  .باور بودند
  

_____________________________ 
 ., چاپ بدران)١٢٢٣ -٢/١٢٢٢(امللل والنحل :  شهرستانی−١
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  ي اسالمي شد؟ چگونه شرك وارد جامعه
ي انواع خودش برچيده  بندگي بتها و پرستش آنها با همه) ص(با بعثت پيامبر 

گرفتار لجن شرك ] مدتي[شده و عقول از پستي آن رهايي يافتند و بعد از اينكه 
توجه خداي يگانه شد و بودند، به توحيد ارتفاء يافته و قلوب عرب و غير عرب م

ي   پيامبر باشد و يا مالئكه،كرد كه اين شريك  و فرقي نمي،تفكر شرك برچيده شد
خود را اتمام و دينش را كامل گردانده و ] هدايت[ و خداوند به اين طريق امر ،مقرب

  .را بر كرسي نشاند» كلمه اهللا«
هاي  ينكه باطنيه سپري كردند تا اـنسلهايي را همين گون رون وـمسلمانان ق

 امثال اسماعيليه و حركتهايي كه از آن منشعب شدند مثل قرامطه، اخوان -  خبيث
 پديد آمدند كه همه اَشكال مختلف عقيده و تفكري - ...ها و دروز و  الصفا، فاطمي
  .واحد بودند

پرداخته بودند و آن را ) ص(اين جنبش از قديم به تقديس اهل بيت پيامبر اكرم 
ي اسماعيل بن  ي امامت در سالله  سلسله:يك شعار كرده و قائل بودندتبديل به 

ي همين  جعفر قرار دارد و در تقديس آل بيت مشهور بوده و دولت فاطميه نتيجه
  .ها بود جنبش باطني

بنابراين در قرون اوليه مظاهر شرك در بين مسلمانان، آنگونه كه مشركان عرب 
 و حتي ،شد دانستند، ديده نمي در نزد خدا ميصالحان و انبياء را واسطه و شفيع 

 اين دعوت ،دادند و جهال ي گسترش مياسماعيليه معتقدات خود را به صورت سرّ
شد و   زيرا باعث رفع مسؤوليت و تكاليف شرعي مي،را پسنديدند] و اين معتقدات[

ين جا توجه به قبور و بر پا كردن مزارها و مشهدها و دعا كردن در نزد مقابر از هم
تا اينكه شيطان كاري كرد كه مردگان را شفيع خود بدانند، سپس ... نشأت گرفت، 

 و بعد كار به جايي كشيده شد كه معتقد ،كاري كرد از خود مردگان دعا و طلب كنند
 و اين كار به تدريج از آغاز آن تا دو ،ي مدفون تصرفاتي در هستي دارد بودند مرده

  .قرن به اوج خود رسيد
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ترين شخص و گروهي كه مسلمانان را در مورد اعتقاد به ارواح و قبور  يميو قد
ها و خصوصاً   اسماعيلي-   تا آنجا كه بنده مطلع هستم- به دين جاهليت فرا خواندند

ي و مخفيانه عقايدشان را گسترش اخوان الصفا بودند كه به صورت يك گروه سرّ
تا جاييكه مؤلف و ] شد ترويج مي[مل شان در خفاي كا  و حتي پنجاه رساله،دادند مي

  .شود  اگرچه در مورد آنان ظن و گمانهايي برده مي،نويسنده آنها تقريباً نامعلوم است
هاي ملقب به اثني عشري از آنها تبعيت  سپس در تقديس قبور اهل بيت، موسوي

كرده و در مورد زيارت مشاهِد و چگونگي زيارت و دعا خواندن بر سر قبور 
ي  را با سندهاي باطل و ساختگي به ائمه  و تصانيف خود،في تدوين نمودندتصاني

  . نسبت دادندناهل بيت 
 را مطالعه كرده و مطالب 1، تأليف ابن قولويه»الزيارات الكامله«و بنده كتاب 

  . و اين كتاب به چاپ هم رسيده است،ام زيادي از اين قبيل را در آن مشاهده نموده
ها و جنبش اخوان الصفا را مطالعه كند به آنچه گفتيم،  ليهر كس ميراث اسماعي

ي عظيمي بوده و قبل از آنها مردم قبور و مردگان مدفون   بنابراين حادثه،خورد بر مي
 قبل از ظهور –ي جهل بر مردم   ولي با غلبه،گرفتند در آنها را شفيع و واسطه نمي

 با ظهور دولت فاطمي  و،مردم دچار اين فتنه شدند  بعضي از–دولت فاطمي 
  .ي قبلي منتشر گرديدمزارهايي بر پا و عقايد سرّ

ي چهل و دوم از مجموعه رسايل اخوان الصفا مطلبي آمده كه اين مسأله  در رساله
  : گويد مي) 21-4/19(مؤلف رساله در : را روشن كرده و برهاني است بر اين مسأله

به سوي آنان مبعوث شده ) ص(اين به آن خاطر بود كه قوم جاهلي كه پيامبر (
پرستيدند و معتقد بودند كه با تعظيم بتها و سجود و انقياد در برابرشان به  بود بت مي

زباني بودند كه نه توان  كنند در حالي كه بتها، اجسام بي خداوند تقرب حاصل مي

_____________________________ 
ق در نجـف .    ه١٢٥٦بوده و اين كتاب در سال .    ه٣٦٧ی  اين شخص مهان ابوالقاسم جعفر بن حممد, متوف−١

 .چاپ سنگی شده است
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 و نه صورت و نه حركت، و لذا ، و نه قدرت احساس و تشخيص،نطق داشتند
ي را به سوي آنان فرستاد تا آنها را به چيزي راهنمايي كند كه از اين خداوند رسول

  .تر باشد تر، استوارتر و براي تبعيت شايسته آيين هدايت يافته
از علماء متمايز و با  اگرچه بشرند ولي زنده و ناطق بوده و) † (ولي پيامبران

نگونه كه شايسته اند و خدا را آ مالئكه در آمده] و سرشت[نفوس پاك خود به شكل 
شناسند، بنابراين تقرب به خدا از طريق انبياء و توسل به  و حق معرفت اوست، مي

ترند از بتهايي كه گنگ  تر و به هدايت نزديكتر و انبياء به اينكار محقّ آنان شايسته
  .بينند و قادر بر رفع ضرر نيستند شنوند و نمي بوده، نمي

: كنيم ي آغازين پرستش بتها را بازگو مي قطهسپس بدان كه ما در اينجا شروع و ن
شروع پرستش بتها توسط امتها از پرستش ستارگان شروع شد و شروع پرستش 

 و علت پرستش مالئكه تقرب به خداوند از طريق آنان و ،ستارگان از بندگي مالئكه
  .توسل به آنها بود

و صفاي عقولشان و مبدأ اين كار زماني بود كه حكماي اوليه با پاكي نفوس خود 
ي تأمل در مصنوعات   و اين توفيق نتيجه،دريافتند كه جهان صانع حكيمي دارد

عجيب و تفكر در مخلوقات اعجاب برانگيز و توجه به اين مخلوقات و بررسي آنها 
با تحقق اين هويت در درونشان به وحدانيت او اقرار كرده و او را به ربوبيت . بود

ي ساير مخلوقات  اي دارد كه برگزيده مالئكه] اين خداوند[برگزيدند و پي بردند كه 
 تقرب به خدا در آمده و به مالئكه توسل دبه همين دليل درصد. و بندگان ناب اويند

كرده و با تعظيم آنها جوياي تقرب به خدا شدند، همچنانكه انسانهاي روي زمين 
 به او تقرب حاصل كنند و با توسل به نزديكترين كسان پادشاه همين كار را مي

كنند، بعضي از مردم از طريق توسل به اقارب، نديمان، وزيران، كاتبان، فرماندهان  مي
 و براي تقرب به هر كس از نزديكان پادشاه ،شوند و خواص پادشاه به او نزديك مي
  ... .كنند كه برايشان ممكن باشد، توسل مي

ا را شناخته، به او ايمان به همين ترتيب حكماء و اهل ديانات و كساني كه خد
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آورده و به وجودش اقرار كرده بودند، همين كار را كرده و درصدد تقرب و نزديكي 
ي قدرت و توان خود و تا آنجا كه اجتهادش ياري  برآمدند، و هر يك به اندازه

  .كرد و در نفسش نقش بسته بود، به دنبال تقرب بودند مي
س رفتند و نسلشان منقرض شد قومي وقتي اين حكماء و خداپرستانِ خداشنا

ي  رسيدند و فلسفه ديگر جانشين آنها گرديد كه در علم و معرفت به پاي آنها نمي
ي آنها اقتدا كنند و لذا  دانستند و دوست داشتند به سيره دينداري را نمي] اين نوع[

هايي را تراشيدند، درست مثل همان  بتهايي به شكل و صورت آنها ساخته و مجسمه
هايي را از مسيح و روح  كاري كه نصاري در معابدشان كردند و اشكال و مجسمه

ساخته و به عالوه اَشكالي از تصرفات عيسي را به ) †(القدس و جبرائيل و مريم 
  .ي او و تصرفاتش را زنده نگه دارند د تا به اين طريق ياد و خاطرهتصوير كشيدن

  : گويد سپس اخوان الصفاي باطني مي
  فصل 

ضي از مردم از طريق انبياء و رسوالن و ائمه و بدان كه بع! پس، اي برادرس
اوصياي آنان و يا از طريق اولياي الهي و صالحان و يا مالئكه مقرب و تعظيم اين 
بزرگان و مساجدشان و بزرگداشت مشاهد آنان و اقتداء به آنها و افعالشان به خدا 

به سفارشات و سنتهاي اين بزرگان به خواهند از طريق عمل  جويند و مي تقرب مي
ي قدرت و توان خود و تا آنجا كه برايشان ممكن بوده و اجتهادشان برسد و  اندازه

ولي كسي كه خداوند را آنگونه كه . در نفوسشان نقش ببندد، تقرب حاصل كنند
 و اين ،كنند خود به كس ديگري توسل نمي] اعمال[شايسته است بشناسد به غير از 

  .ي عارفاني است كه اولياي خدا هستند درجه
ولي كسي كه فهم و معرفت و حقيقتش قاصر باشد، راهي جز انبياء براي رسيدن 

 و كسي كه فهم و معرفتش از درك انبياء نيز قاصر باشد راهي جز ،نداردرا به خدا 
ندارد و تنها از طريق را امامان جانشين و اوصياي پيامبران براي رسيدن به خدا 

بندي به آداب و رسوم آنان و رفتن به مساجد و مشاهدشان و دعا و نماز و روزه، پاي
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هايي از بت و  استغفار و طلب مغفرت و رحمت در نزد قبورشان و در نزد مجسمه
ها و و احوال آنها  اند تا يادآور نشانه صنم و امثال آن كه به شكل آنها ساخته شده

  . خداوند تقرب و نزديكي حاصل كنندتوانند به باشند، جز از اين طريق نمي
سپس، بدان كه در هر حال كسي كه چيزي را عبادت و از طريق شخصي به 

جويد حالش بهتر است از كسي كه هيچ ديني ندارد و هيچ تقربي  خداوند تقرب مي
  .اي از رسايل اخوان الصفا پايان كالم مؤلف رساله...) كند حاصل نمي

ن سوم ظهور كرده و در قرن چهارم رسايلي براي اين جماعات باطني در اول قر
مردم [خفاي كامل افكار  و در. تثبيت مذهب خود نوشته و در بين مردم منتشر كردند

 و البته علماي اعالم اين مطالب را انكار و رد كرده ،را در حماقت فرو بردند] جاهل
 و از علماي قرن »الفنون«و صاحبان آن را تكفير نمودند، همچنانكه ابن عقيل مؤلف 

 - از سر كار آمدن دولت فاطمي   بعد–پنجم يعني معاصر با انتشار اين مذاهب 
وقتي تكاليف بر جاهالن و فرومايگان سخت شد از حدود شريعت : (گويد مي

منحرف شده و به تعظيم حدودي پرداختند كه خود آنرا براي خود وضع كرده بودند 
ر خود رهايي يافته و كار برايشان سهل شده و به و با اين كار از تحت فرمانروايي غي

خالف توحيدي [اند و به كارهاي  كافر شده] حدود شريعت[نظر من اين اشخاص به 
تعظيم قبور، درخواست طلب نياز از مرده و نوشتن تميمه : از جمله] اند روي آورده

 بندگان الت و  و يا مثل،]اين كار و آن كار را برايم بكن! كه اي موالي من[در آنجا 
  ... .انداختند و  مي] خاصي[ بر روي درخت – به منظور تبرك –عزي لباسهايشان را 
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  فصل
 را گشوده و بعد از ذكر آيه »الواسطه الرشكيه« عنوان 26مؤلف مفاهيم در ص 

{ f e    d  c b a `z) گويد  مي )٣: الزمر :  
 من دونه ة آهلا لألصنام واختاذه املرشكني عبادهتمِ اإلنكار عىل يفة رصحيةهذه اآلي(
 .ى اهللا زلف عبادهتم هلم تقرهبم إىلَّ أن عىلة الربوبي دعوإرشاكهم إياها يف و,تعاىل

 .فكفرهم ورشكهم من حيث عبادهتم هلا ومن حيث اعتقادهم أهنا أرباب من دون اهللا
ّكانوا جادين   ما أولئک املرشكنيَّ تشهد بأنة هذه اآليَّ أني البد من بياهنا وهةوهنا مهم

  .ـه.١) ربنا عنهميفيام حيك
  : كند  چنين ترجمه مي63و مترجم در صفحه 

و استدالل به اين آيه در جاي خود قرار نگرفته است، چون آيه شريفه ... 
 كه براي بتها عبادت ، اعتراض و انكار بر كافران است صراحت دارد كه درباره

دانند، عبادت  يت بتها را شريك خدا مي و در دعوي ربوب،كنند نه براي خدا مي
پس كفر آنان از آنجاست كه براي اين دانند،  تقرب و نزديكي به خدا ميبتها را 

  .كنند و معتقد هستند ارباب واقعي آنها هستند نه خداوند بتها عبادت مي
 كه الزم است توضيح داده شود و استوجود مدر اينجا يك نكته بسيار مهم 

دهد كه آن دسته از مشركان در اين گفتار  ه اين آيه شهادت مي است ك]اين[آن 
راستگو نبودند و اعتقادشان نزديكي به خداوند نبود تا مجوز عبادت براي بتها 

  ... .باشد
  : اين كالم محتوي دو مسأله است: گويم مي
بوده و » ارباب من دون اهللا«كفار و مشركان عرب معتقد بودند كه بتهايشان : اول
دهند و اين مطلب مخالف صريح قرآن است و به عنوان مثال  كنند و رزق مي ميخلق 

  .ي مورد استشهاد خالف اين مطلب گفته شده است در همان آيه



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

١٣٠

١٣٠

` e d c b a }: گفتند اينكه خداوند از آنها نقل كرده كه مي: دوم
fz گفتند و اين از اقوال عجيب و   مشركان اين سخن را با جديت و حقيقت نمي

وآوريهاي غريبي است كه مؤلف مفاهيم در گفتن آن از ديگران پيشي گرفته و از آن ن
  .ساخته است] اش براي دفاع از عقيده[اي  اسلحه

خداوند قولي را از مشركان نقل و حكمي را بر آن مترتب ساخته ولي مؤلف 
گار اند، ان آنها در گفتن آن سخني جدي نبوده و خالف حقيقت را گفته: مفاهيم گويد

گويند، آيا خداوند سخن ياوه حكايت   خداوند نفهميده كه اينها حقيقت را نمي
̀  b a}: فرمايد  در حالي كه خود مي؟كند مي _ ~ } |  {z) الطارق :
و هرگز . كند سخني است كه حق را از باطل جدا مي) قرآن(كه اين « .)١٤−١٣

  .»شوخي نيست
ه حتي طالب علم از گفتن آن اي است ك و عباراتش در اين مسأله به گونه

گويد مگر اينكه در قلبش فتنه و كجي و  كند و بلكه كسي آن را نمي خودداري مي
  .شرك و بدعت ريشه دوانده باشد

̀  }: فرمايد خداوند مي _ ~ } | { zy x w v
 t  s r    q po n m l k  j i h g f e    d  c b a

 y x      w  v uz) ٣: الزمر( .  
د كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار آگاه باشي«

پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند  اينها را نمى: دادند و دليلشان اين بود كه
 ؛كند نزديك كنند، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مى

  .»كند ده است هرگز هدايت نمىكنن خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران
خداوند از اين ! اي غيرجدي نازل شده است؟ ي اين آيه به خاطر گفته آيا همه

افتراي محض مبرا و پاك است، و اين افترايي است كه مخالف اقوال جميع علماء 
  .بوده و تا به حال هيچ مفسري چنين سخني را نگفته است
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` a }: بدان كه ضمير عبارت (:گويد مي) 26/241(فخر رازي در تفسيرش 
f e d c bzگشتند و دو  گردد كه مورد عبادت قرار مي  به اشيائي برمي

  .عقالء و غيرعقالء: قسم بودند
مثل مسيح، عزير، و مالئكه كه توسط اقوامي عبادت : معبودان صاحب عقل

ي  شدند، و عبادت ماه و خورشيد و ستاره توسط بعضي از مردم كه آنها را زنده مي
  .دانستند  مي1عاقل و ناطق

وجود عدم اتصافشان به حيات و عقل مورد عبادت قرار  و اشيائي كه با
  .گرفتند، بتها بودند مي

` }كالمي كه از كفار نقل شده كه : بعد از روشن شدن اين مطلب بايد گفت
az ي معبود عاقل است و شايسته نيست در مورد غيرعقالء گفته شود،  شايسته
  : لبه دو دلي

 ضمير عقالء بوده و شايستگي استعمال براي بتها را a `z} ضمير در - 1
  .ندارد
رسد كه اين كفار معتقد بوده باشند كه مسيح و عزير و مالئكه   بعيد به نظر نمي- 2

 ولي بعيد است يك عاقل معتقد باشد بتها و ،كنند در نزد خدا براي آنان شفاعت مي
  .پايان كالم فخر رازي...) كنند يجمادات او را به خداوند نزديك م

مانعي ندارد كالم فخر رازي را با سخن يكي از مفسران معاصر تقويت كنيم، و 
علناً : گويد مي) 5/3037(»  ظالل القرآنيف«باشد كه در  اين مفسر سيد قطب مي

ولي در خالص كردن ... دانستند خداوند را خالق خود و خالق آسمانها و زمين مي
ي فرزند خدا بودن   خدا بر فطرت خود باقي نمانده بودند و از اسطورهعبادت براي

 سپس بتهايي به عنوان يادبود مالئكه ساختند كه با عبادت آنها. مالئكه دوري نجستند
_____________________________ 

 ).مرتجم( صاحب فكر و تدبري −١
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كردند كه عبادت  كردند و تصور مي  مالئكه را عبادت مي-   به زعم خود-
 عبادت - 1ل الالت و العزّي و مناهناميدند مث  كه آنها را الهه مي–هاي مالئكه   مجسمه

شود   و باعث مي،خود آنها نبوده و بلكه راهي است براي تقرب و نزديكي به خداوند
  .كه در نزد خدا براي شخص شفاعت كنند

و اين انحراف است از پاكي و صفاي ذهن و استقامت آن، به سوي اين خرافات 
 ،اند ي مالئكه  و نه بتها مجسمه،تندو به حقيقت نه مالئكه دختران خدا هس. ها و فتنه

 ، و نه شفاعت اينها را قبول كرده،دهد و نه خداوند متعال به اين انحراف رضايت مي
و همانا بشريت به همان اندازه كه از توحيد خالص و ! شود و نه تقربي حاصل مي

آن را  كه اسالم و اعتقاد به توحيد الوهيت به همراه هر پيامبري -شود  آسان دور مي
 به همان اندازه از منطق فطرت فاصله گرفته و منحرف - به ارمغان آورده است

بينيم كه كامال شبيه  و ما امروزه در همه جا عبادت قديسان و اولياء را مي. شود مي
باشد كه به زعم خود  هاي مالئكه مي عبادت عرب نخستين براي مالئكه و يا مجسمه

  .شد  نزد خدا انجام ميبراي رسيدن به تقرب و شفاعت در
و خداوند سبحان راه رسيدن به خود را محدود كرده در راه توحيد خالصي كه از 

  ).اي كامالً بدور است ي اسطوره ي وساطت و شفاعت به آن شيوه شائبه
  : آمده كه) 23/322(» التحرير والتنوير«و در تفسير 

ه اين معني كه  استثناء از علل محذوف است ب c bz}ي  استثناء در آيه(
كنيم مگر براي  ما آنها را براي چيزي عبادت نمي=  ) ليقربوناَّإالء نعبدهم ليش ما(

  ... .تقرب
رساند، به اين معني كه علت كار را در همين  اينجا قصر را مي ثناء درتبنابراين اس

  ...).شود محدود كرده و قصرِ قلبِ اضافي ناميده مي مورد
_____________________________ 

ی مالئكـه نبـوده و بلكـه يـا   جمـسمهةشود الـالت, العـزی ومنـا ی نجم فهميده می  مهچنانكه از تفسري سوره−١
 .اند ی برش و يا سنگ بوده مسجمه
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اند، نقل كنيم صدها صفحه  گفته] ي اين آيه درباره[سران ي آنچه را كه مف اگر همه
ي مختصر در را به روي كساني كه جوياي اطالع  گيرد ولي همين اشاره جا مي

  .بيشتري در اين باره هستند، گشوده است
مشركان در گفتن اين (شود كه كالم مؤلف مفاهيم كه  و به اين ترتيب معلوم مي

اساس خودش بوده كه در گفتن  مفاهيم بي از...) ندا سخن جدي نبوده و دروغ گفته
 و بعد از چهارده قرن تنها كسي است كه به آن پي برده ،باشد آنها منحصر به فرد مي

و [ي سخنش اين است كه خداوند متعال كالمي را حكايت نمايد   و الزمه،است
اً كه چه كه راست نبوده و ياوه و بيهوده باشد، واقع] حكمي براساس آن صادر كند

  !تفسير زشتي است
اظهار كرده و به ) 27ص (جايي ديگر  ي اين سخنش را در و مؤلف الزمه

  . كند صراحت آن را بيان مي
̈  © ª » ¬®}:  قوله تعاىلًقل ذلک أيضا يفو( §¦¥z 

َّفإهنم لوكانوا يعتقدون حقا أن. )٢٥: لقامن(   اخلالق وحده, وأن أصنامهم ال اهللا تعاىلً
  . ه.١.)عبادهتم هللا وحده دوهناق لكانت ختل

  :  چنين ترجمه كرده65و مترجم در صفحه 
̈  © ª  }: و اين معني باز در اين آيه جريان دارد § ¦¥

¬ «z)ا سؤال كني كه چه كسي آسمانها و هاگر از آن« اآليه، .)٢٥: لقامن
  . »گويند خداوند زمين را آفريده است همانا مي

اً معتقد باشند كه خالق فقط خداوند است و همانا اگر راست بگويند و واقع
  .كردند و نه براي بتها بتها خالق نيستند، بدون شك براي خداوند عبادت مي

دهد، و رد آن در  اين كالم مؤلف اگر در رود فرات انداخته شود آن را تغيير مي
  .آيد ادامه مي
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  توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت
ار عرب كه پيامبر به سويشان مبعوث گرديد از كه گمان برده بود كف: ي اول مسأله

بوده و » ارباب من دون اهللا«اند كه معتقد بودند بتها  آن جهت كافر و مشرك بوده
همانها خالق و رازق هستند و مؤلف گمان كرده كه كفار عرب به خالق بودن خداوند 

 ª©¨§¦¥®¬«z}ي  باور نداشتند و در مورد آيه
ا سؤال كني كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است اگر از آنه« .)٢٥: لقامن(

  .»گويند خداوند همانا مي
اند و خداوند  مشركان معتقد به اين مسأله نبوده و در واقع دروغ گفته: گويد مي

  .اين دروغ آنان را نقل كرده است
باشد و علت  مي] به ظاهر مسلمان[ي گمراهي بسياري از مردم  اين مسأله ريشه

تشار آن در بين مردم، منطق مذموم يونان و متكلماني هستند كه شاگردان آن اصلي ان
ي توحيد را  اند كه كلمه اي ساخته  و اين افراد از اين مسأله قاعده،اند  منطق بوده

  .كنند براساس آن تفسير مي
و حقيقتي كه شك به آن راه ندارد و علماء همه بر آن اتفاق نظر داشته و قرآن به 

) ص(كند، اين است كه مشركان عرب در زمان رسول اكرم   را بيان ميصراحت آن
 و لذا آنها به توحيد ربوبيت در افعال ،خالق و رازق آنهاست» اهللا«معتقدند بودند كه 

تسخير و ساير افعال ديگر رب اقرار  و 1ترزق، تدبير، احياء و امات: خدا، از جمله
دانستند و اين توحيد همان   خدا نمي و در اين موارد كسي را شريك،كرده بودند

  .اند ناميده» توحيد ربوبيت«چيزي است كه علماء آن را 
كردند ولي اقرارشان باعث مسلمان ناميدن  پس مشركان به اين توحيد اقرار مي

 ،دادند  زيرا در افعال خود وحدانيت و توحيد خدا را مدنظر قرار نمي،شد آنها نمي
جاء، خوف، محبت، نذر و قرباني و امثال آن براي خداوند مثالً در دعاء، استغاثه، ر

_____________________________ 
 .باشد حياء می به معنی مرداندن و در مقابل إ−١
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شدند، به عبارت ديگر در توحيد الوهيت و توحيد در عبادت دچار  شريك قائل مي
  .شرك شده بودند

و خداوند متعال در قرآن داليل موجود مبني بر اقرار مشركان به توحيد ربوبيت و 
اي كه اگر مسلمان آن را بخواند  نهبندي كرده، به گو انكار توحيد الوهيت را تقسيم

  . شود ي آنان بيشتر مي بصيرتش در احوال مشركان نافذتر و درك و فهمش از عقيده
  

  : نوع اول از آيات
́  }: دني خداو مثل فرموده ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

 È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸   ¶ µ
 Éz) ٣١: يونس(.  
و (دهد؟ يا چه كسى مالك   زمين روزى مىچه كسى شما را از آسمان و: بگو«
گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون ) خالق
: گويند مى) در پاسخ(كند؟ بزودى  را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  مى

  .»!؟)ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى: ، بگو»خدا«
̄  } :فرمايد  ميو ®¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¿¾ ½ ¼   » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± °
  Æ Å Ä Ã   Â Á ÀÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ð  

  Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñz) ٨٩−٨٤: املؤمنون(.  
بـزودى  . »!دانيد؟ زمين و كسانى كه در آن هستند از آن كيست، اگر شما مى            «: بگو«

: بگـو . »!شـويد؟  آيا متذكر نمـى    «:بگو» !همه از آن خداست   «: گويند مى) در پاسخ تو  (
بـزودى  . »چه كسى پروردگار آسمانهاى هفتگانه، و پروردگار عـرش عظـيم اسـت؟            «

و از خـدا    (كنيـد    آيا تقوا پيـشه نمـى     «: بگو» !همه اينها از آن خداست    «: خواهند گفت 
دانيد، چه كـسى حكومـت       اگر مى «: بگو. »!؟)داريد  دست از شرك برنمى    ترسيد و  نمى
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دادن   نيـاز بـه پنـاه      دهـد، و   ات را در دست دارد، و به بى پناهان پنـاه مـى            همه موجود 
بـا ايـن حـال چگونـه        «: بگـو »  از آن خداسـت   ) همه اينهـا  («: خواهند گفت . »!ندارد؟

  .»!؟)و اين سخنان سحر و افسون است(ايد  گوييد سحر شده مى
 يعني پس Øz×}: فرمايد بايد دقت كنيم كه بعد از اين مقطع اخير مي

 و نكته در اينجاست كه خداوند فرموده .خوريد  و فريب مي،شويد چگونه سحر مي
ي آنچه قبال گفته شد، اقرار كند ولي در عبادت موحد نباشد، اين  هر كس به همه

بنابراين بر اقرار آنها . [او را فريفته است... شخص مسحور است و جاه و رياست و 
  ]. است توحيد الوهيت ملزم ساختهحكم مترتب ساخته و آنها را به پذيرفتن

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤        }: فرمايد و باز خداوند متعال مي
   ¹ ¸¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦ ¥
  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º

  × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ìz) ٦٣-٦١: العنكبوت(.  
آفريده، و خورشـيد و مـاه   چه كسى آسمانها و زمين را    «: و هر گاه از آنان بپرسى     «

از عبـادت   (پس با اين حـال چگونـه آنـان را           ! » اهللا«: گويند مى» را مسخر كرده است؟   
خداونـد روزى را بـراى هـر كـس از بنـدگانش بخواهـد                !سـازند؟  منحرف مى ) خدا

 خداونـد بـه همـه چيـز         ؛سـازد  كند، و براى هر كس بخواهد محدود مـى         گسترده مى 
چه كسى از آسمان آبى فرستاد و بوسـيله آن زمـين را     «: پرسىو اگر از آنان ب     !داناست

حمــد و ســتايش مخــصوص «: بگــو! » اهللا«: گوينــد پـس از مــردنش زنــده كــرد؟ مــى 
  .»دانند اما بيشتر آنها نمى »!خداست

  .)٢٥: لقامن (ª © ¨ § ¦ ¥z » ¬® }: فرمايد  ميو
مسلما » يده است؟چه كسى آسمانها و زمين را آفر«: و هرگاه از آنان سؤال كنى«
  .»اهللا: گويند مى

  .)٣٨: الزمر (z y x  w  v u tz }| } : و فرموده
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  .»!خدا: گويند چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ حتما مى: و اگر از آنها بپرسى«
هيچ رازقي جز خدا : اند كه رسانند كه مشركان بر اين باور بوده و اين آيات مي

گرداند و تدبير  ميراند و زنده مي ايي و شنوايي است، مينبوده و هم او مالك قواي بين
و زمين هر چه در آن است مِلك او بوده و كسي در اين . امور به دست اوست

 كه پناه  برند و اوست به او پناه مي] مردم در گرفتاري[ملكيت با او شريك نيست 
  .تواند از دست او بگريزد دهد ولي كسي نمي مي

  .ي ماه و خورشيد است زمين و تسخير كنندهاو خالق آسمانها و 
  .كند كند و زمين مرده را زنده مي او باران نازل مي

ي اين موارد اعتقاد داشتند، و قرآن اين باورشان را  مشركان عرب و غيره به همه
نقل كرده و با احتجاج به اين اقرارشان آنها را به توحيد در عبادت ملزم ساخته است، 

كنيد پس چرا در  ي اين موارد اقرار مي مادامي كه به همه:  فرمودهبه اين ترتيب كه
شويد و چرا از عقالي مرده و يا از جمادات  عبادت براي خدا شريك قائل مي

  .كنيد شفيعاني برگزيده و از آنان طلب شفاعت مي
اين مشركان به آنچه : گويد و مؤلف مفاهيم اين حقيقت را انكار نموده و مي

  .اند موده، اقرار نكردهخداوند نقل ن
  !واقعاً كه اين چه جسارت عظيمي است

  : نوع دوم
P O N ML K J IH G FE D C B A  }: :ي خداوند مثل فرموده

     f e d c ba  ` _ ^] \  [ Z Y X W VU T S R Q
 l k     j i h gz) ١٩: األنعام(.  

خداوند، «: بگو) و خودت پاسخ بده و(» باالترين گواهى، گواهى كيست؟«: بگو«
اين قرآن بر من وحى ) بهترين دليل آن اين است كه( و ؛گواه ميان من و شماست

و از مخالفت (رسد، بيم دهم  شده، تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى
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دهيد كه معبودان ديگرى با  آيا براستى شما گواهى مى). فرمان خدا بترسانم
 و ؛اوست تنها معبود يگانه: بگو. » دهم ين گواهى نمىمن هرگز چن«: بگو» !خداست؟

  .»!دهيد، بيزارم مى من از آنچه براى او شريك قرار
دهند به اينكه اهللا، اله آنهاست ولي   كند كه مشركان شهادت مي اين آيه بيان مي

قسم، : گويند معبودان ديگري نيز وجود دارند و اين شهادت آنها سه تأكيد دارد مي
  .ه و ادات تأكيد إنّالم مؤكد

  .. Z Y X Wz ]  \ [^ } ي  در آيه) مع(بنابراين لفظ 
كردند  داللت بر اين مطلب دارد كه مشركان به ربوبيت و الوهيت خداوند اقرار مي

شدند و شركشان از آن جهت بود كه  ولي در الوهيت، شريكاني براي خدا قائل مي
دادند تا از  ي بين خود و خدا قرار مي سطهمعبودان ديگري نيز اتخاذ كرده و آنها را وا

طريق آنها به خدا برسند و حاجاتشان برآورده و دعاهايشان مستجاب گردد، اين 
  .عقيده و آيينشان بود

U }: اند، از جمله و با همين معني و مضمون آيات فراوان ديگري نازل شده
 b  a  ̀ _̂  ] \ [ Z  Y X W  Vz )احلجر :

٩٦−٩٥(. 
 همانها كه معبود ديگرى با خدا ؛زاكنندگان را از تو دفع خواهيم كردما شر استه«

  .»فهمند  اما بزودى مى؛قرار دادند
̧  Ç   Æ ÅÄ Ã Â Á À    ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ }: ي و يا آيه ¶

 Ê  É  Èz) ١١٧: املؤمنون(.  
و مسلما هيچ دليلى بر آن نخواهد -و هر كس معبود ديگرى را با خدا بخواند «

  .» يقينا كافران رستگار نخواهند شد؛ او نزد پروردگارش خواهد بود حساب-داشت
 .)٦٠: النمل (g fih l k jmnz }: ونيز در آياتي فرموده
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از روى نادانى، (نه، بلكه آنها گروهى هستند كه ! آيا معبود ديگرى با خداست؟«
  .»دهند قرار مى) پروردگارشان(همطراز ) مخلوقات را

  .)٦١: النمل( z ¤ ¥  ¦ § ~ � ¡¢ £  } : ي و آيه
  .»)و جاهلند(دانند  نه، بلكه بيشتر آنان نمى! آيا معبودى با خداست؟«

  .)٦٢: النمل (º ¹ ¸¶ µ   ´z « ¼ }  و يا 
  .»شويد كمتر متذكر مى! آيا معبودى با خداست؟«

  .)٦٣: النمل (Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ëz  } : ي و نيز آيه
ر است از آنچه براى او شريك خداوند برت! آيا معبودى با خداست؟«

  .»دهند قرارمى
 .)٦٤: النمل (V U      T S R Q P ON M Lz  } : ي و نيز آيه

  .»گوييد دليلتان را بياوريد اگر راست مى«: بگو! آيا معبودى با خداست؟«
 k j i h g f em lnz }: فرمايد و در جاي ديگر مي

  .)٢١٣: الشعراء(
  .»با خداوند مخوان، كه از معذبين خواهى بودهيچ معبودى را !) اى پيامبر(«

  .)٢٦: ق (z{ ~ �  ¡ ¢  £ ¤   ¥ ¦     §         ¨ } و در جاي ديگر 
او را در عذاب شديد ) آرى(همان كسى كه معبود ديگرى با خدا قرار داده، «

  .»بيفكنيد
ند كنند كه مشركان معتقد بود و آياتي ديگر از اين قبيل كه فراوانند و بيان مي

وجود دارد، بنابراين مشركان به توحيد ربوبيت اقرار ) اهللا(معبود ديگري نيز به همراه 
 دانستند و هر كس در  شريك خدا مي،هاي ديگري را در عبادت)اله(كرده بودند ولي 

اين مسأله تدبر نمايد و در اين آيات كريمه تأمل كند بابي از ابواب علم بر رويش 
تواند به فهم صحيحي از حكمت و علت بعثت  ق آن ميشود كه از طري گشوده مي
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١٤٠

  .پيامبران نائل شود
  : نوع سوم
W V U T S R Q P O }: ي خداوند متعال كه مثل فرموده

  ]\ [ Z Y Xz) ١٤٨: األنعام(.  
خواست، نه ما  اگر خدا مى: گويند مى) براى تبرئه خويش(بزودى مشركان «

  .»!كرديم ى را تحريم مى و نه چيز؛شديم و نه پدران ما مشرك مى
  .)١٦: الرعد (n m l kz } : و يا در فرموده

  .»آيا آنها همتايانى براى خدا قرار دادند«
رسانند مشركان خود به شركشان در عبادت  و آيات ديگري از اين قبيل كه مي

كردند و بلكه قرآن درهر جا كه مشركان را مورد خطاب قرار داده با اين  اقرار مي
  .پيش فرض وارد بحث شده استمضمون و 

و شرك در هر زباني حتماً متضمن معني اشتراك دو چيز در يك حكم است، 
بنابراين مشركان به توحيد ربوبيت اقرار ولي در توحيد الوهيت دچار شرك شده 

  .بودند
  : نوع چهارم

كنند، مشركاني كه رسول خدا را تكذيب كرده و با او به محاربه  آياتي كه بيان مي
دادند و به   قتال پرداختند تنها در حالت راحتي و آسايش براي خدا شريك قرار ميو

خواندند و از غير خدا روي  هنگام سختي و بال و مصيبت خالصانه خدا را مي
  .كردند ي اتخاذ نمي برگردانده و واسطه

d c b a }: ي و آياتي با اين معني و مضمون در قرآن متعددند، مثل آيه
 i h g f  e sr q p o   n m l k j

 d    c b a ` _ ~ } | { z   y xw v u t
 ez) ٢٢: يونس(.  
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) بسوى مقصد( آنان را ،گيريد، و بادهاى موافق زمانى كه در كشتى قرارمى«
 و امواج از هر ؛وزد شوند، ناگهان طوفان شديدى مى دهد و خوشحال مى حركت مى

 در آن هنگام، خدا را از ؛ك خواهند شدكنند هال  و گمان مى؛آيد سو به سراغ آنها مى
اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتما از : خوانند كه روى اخالص مى

  .»سپاسگزاران خواهيم بود
̀    a }: ي و آيه _  ̂ ] \ [ Z Y X W V  U T S

 c bz) ٦٥: العنكبوت(.   
ير او را و غ(خوانند  هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخالص مى«

 اما هنگامى كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز ؛)كنند فراموش مى
  .»شوند مشرك مى
m l k j i h g f e d c b a  }: ي و يا آيه

 x       w v      u t       s r q po nz) ٣٢: لقامن(.  
 رود و و باال(موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند ) در سفر دريا(و هنگامى كه «

 اما وقتى آنها را به خشكى ؛خوانند ، خدا را با اخالص مى)باالى سرشان قرار گيرد
و به ايمان خود وفادار (گيرند  رساند و نجات داد، بعضى راه اعتدال را پيش مى

 ولى آيات ؛)گيرند مانند، در حالى كه بعضى ديگر فراموش كرده راه كفر پيش مى مى
  .»كنند نان ناسپاس انكار نمىشك ما را هيچ كس جز پيمان
نه در  اند و گويي اين كفار در ربوبيت خداوند دچار شرك شده پس اي كسي كه مي

نمايي، آيا اين مشركان به هنگام سختي و بال  عبادت، و آيات را بسان بازيچه تأويل مي
  .ند نيستخوانند درحالي كه به ربوبيت و الوهيت او معتقد خدا را خالصانه به فرياد مي

مشركان به توحيد : حقيقتي كه انكار آن جايز نبوده و قرآن گوياي آن است، اينكه
كردند و همچنين به توحيد الوهيت نيز پي برده بودند و به هنگام  ربوبيت اقرار مي

سختي و بال دين خود را براي خدا خالص كرده و طلب دعا و استغاثه از غير او را 
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١٤٢

 مرتكب شرك در عبادت - در عمل -فاه و آسايش نمودند ولي به هنگام ر ترك مي
  .كردند شده و شركشان را با تأويالت و شبهات باطل توجيه مي

آري، به هنگام بال و مصيبت مخلص شده و مالئكه و انبياء و صالحان را فراموش 
  .خواستند كرده و تنها از خدا كمك مي

  : نوع پنجم

 Z Y ^_`z ] \ [ }: ي خداوند متعال مثل فرموده
  .)١٠٦: يوسف(

  .»و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند«
ايمانشان به خدا عبارت بود از اقرار زباني به خالق و رازق بودن و زنده كننده و 

 و شركشان عبارت بود از شريك قرار دادن براي خداوند در ،ميراننده بودن خداوند
اين مطلب، همچنانكه ابن . كردند طلب نميدعاء و عبادت، يعني تنها از خداي يگانه 

كرمه، مجاهد، عامر، قتاده عنقل كرده، از ابن عباس، ) 51-13/50(جرير در تفسيرش 
و عطاء و جمعي ديگر روايت شده است و همچنين ابن ابي حاتم نيز اين را نقل 

  .كرده است
ند و گوش شنوا دار] مؤلف و همفكرانش[ ولي آيا ،اين است] و حقيقت[هدايت 

 و آيا نفسهايشان از آتش جهنم و غضب خداي ،دنقلوبي دارند كه از آخرت بترس
  .اي دارد جبار واهمه
  .هدايتشان كن كه قومي هستند نادان! خداوندا

  داليل حديثي مبني بر اقرار مشركان به توحيد ربوبيت
ه و در سنت نيز داليلي وجود دارد كه بيانگر اقرار مشركان به توحيد ربوبيت بود

نيز ) ال اله اال اهللا(كنند كه اين اقرار سودمند نيست مگر اقرار كننده به  نيز بيان مي
w }: فرمايد  همچنانكه خداوند مي،همان معبود است) اله(شهادت بدهد كه مراد از 

 |{ z y xz) ٢٦: هود(. 
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  .»را نپرستيد) خداى يگانه يكتا( »  اهللا«جز «
  : توان به موارد زير اشاره كرد ميي داليل موجود در سنت  از جمله

  : از انس بن مالك نقل شده كه گفت) 2/4(در صحيح مسلم 
ًذان فإن سمع أذانا يغري إذا طلع الفجر وكان يستمع األ) ص(كان رسول اهللا « مسک أَ
ثم . ة الفطرعىل): ص(فقال رسول اهللا . كرب اهللا أكربأاهللا :  يقولًفسمع رجال.  أغارَّوإال
خرجت من ): ص(فقال رسول اهللا .  اهللاَّإالله إن ال أشهد أ , اهللاَّإالله إن ال أ شهدأ: قال
  .» معزیيفنظروا فإذا هو راع. النار

كرد، و قبل از حمله به اذان  يدر هنگام صبح بر دشمن حمله م صرسول اهللا 
كرد، و  كشيد، وگرنه حمله مى شنيد از حمله دست مى يد، پس اگر اذانى مدا يگوش م

بر فطرت است، سپس آن مرد : ، فرمود كرب اهللا أكربأاهللا : گويد نيد كه مردى مىش
از آتش :  فرمودصرسول اهللا   اهللاَّإالله إن ال أشهد أ , اهللاَّإالله إن ال أشهد أ: گفت

   .بيرون رفتى، وقتى نگاه كردند ديدند كه چوبانى است
رساند كه  مي) ي فطرت استاهللا اكبر مقتضا(كه ) ص(ي پيامبر  بنابراين فرموده

اين سخن و هر سخن ديگري شبيه اين كه بر توحيد ربوبيت داللت كند از فطرت 
يابد و   و لذا با گفتن آن شخص از آتش جهنم نجات نمي1آدمي سرچشمه گرفته

نيز شهادت بدهد كه چنين شهادتي ) ال اله اال اهللا(شود مگر اينكه بر  مسلمان نمي
ودهاي غيرخدا بوده و عبارت است از توحيد الوهيت و ي معب متضمن نفي همه

  .داللت حديث بر اين مطلب واضح است
شريد از الاز عمرو بن )  به همراه شرح نووي15/11(» صحيح مسلم«باز در 

_____________________________ 
 : توان به شعر أوس بن حجر اشاره كرد كه رسوده  برای مثال می−١

ــا ــن دان دينه ــزی وم ــالالت والع  وب
 

 كــــربأ اهللا مــــنهن َّنأوبــــاهللا  
 

 . و سوگند به اهللا كه مهانا اهللا از آهنا بزرگرت است,سوگند به الت و عزی و هر چه مثل آهنا ارمجند است
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١٤٤

١٤٤

دم، آن حضرت سوار ش) ص(روزي همراه پيامبر «: پدرش روايت شده كه گفت
: فرمود. بله: داري؟ گفتم] به ياد[آيا از اشعار أميه بن أبي الصلت چيزي : فرمودند

و من يك بيت . بخوان: برايم بخوان و من يك بيت را خواندم، سپس دوباره گفت
  .تا اينكه صد بيت خواندم. بخوان: سپس دوباره گفت. ديگر خواندم

ي آن آورده كه پيامبر  مسلم همين روايت را از طريق ديگري نيز روايت و در ادامه
  .مسلمان شوددر شعرش ] كه اميه بن ابي الصلت[ بوده نزديك: فرمودند) ص(

) ص(و در روايت ديگري از طريق عبدالرحمن بن مهدي آورده كه پيامبر 
  .در شعرهايش به اسالم اقرار كند] اميه[همانا چيزي نمانده كه : فرمودند

به اين دليل از شريد خواسته اشعار بيشتري از اميه ) ص(پيامبر : (گويد نووي مي
ايش بخواند، چون در اشعار اميه اقرار به وحدانيت خدا و رستاخير مشاهده بر
  ).شود مي

  : توان به ابيات زير اشاره كرد ي اشعار اميه مي از جمله
 مصبحناهللا ممسانا و احلمد

 

َّباخلري صبحنا  َّ ومسانا ريب َ َ 
 

  مل تنفد خزائنهايةُرب احلنيف
 

  طبق اآلفاق أشطاناةمملوء 
 

  لنا منا فيخربنايأال نب
 

 بعد غايتنا من رأس هجرانا ما 
 

ُبينا يرببنا آباؤنا هلكوا ِّ َ ُ 
 

 النا األوالد أيبينام نقتفو 
 

  العلم ينفعناَّأن قد علمنا لوو
 

 أن سوف تلحق أخرانا بأوالنا 
 

 وقد عجبت وما باملوت من عجب 
 

 نا يبكون موتانائبال أحيا ما 
 

سازد و اين نظام   صبحگاهان و شامگاهان وارد ميسپاس خداي را كه ما را به
  .رساندن به ماست براي خير] هستي[

پروردگار راستروي كه خزائنش پايان ناپذير بوده و به درازاي آفاق كشيده شده 
آيا همين پيامبري كه از خودمان است به ما خبر نداده كه بعد از هجرت از اين . است

  .دنيا غايت كجاست
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١٤٥

م پرورش دادن ما از دنيا رفتند و ما نيز در مرحله پرورش اوالد پدارنمان هنگا
  . خواهيم شد– مرگ –گرفتار آن 

] در آن دنيا[ايم كه به زودي همه  و اگر علم سودي به ما برساند، علم پيدا كرده
  .دور هم جمع خواهيم شد

چرا ] بلكه در شگفتم از اينكه[ام ولي مرگ تعجبي ندارد،  به شگفت آمده
  .كنند ها گريه مي هايمان بر مرده زنده

ي آن با اين معاني سروده شده و  اشعار اميه معروف و متداولند و قسمت عمده
  .زند توحيد ربوبيت و ايمان به رستاخيز در آن موج مي

جاي تأمل دارد زيرا ) نزديك بوده اسالم بياورد(كه ) ص(ي پيامبر  فرموده
ت و د پروردگار در خلق و احياء و اماتبه مجرد اقرار اميه به توحي) ص(حضرت 

ي جاهالن عصر پيامبر  امثال آن به مسلمان بودن شاعري حكم نكرده كه از زمره
  .بوده است) ص(

براي كسي كه جوياي حق بود، و در ) ص(همين دو حديث از سنت پيامبر 
  .طلب آن كوشا باشد، كافي است
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  د ربوبيت داللت داردكه بر اقرارشان به توحي] جاهلي[اشعاري از عرب 
  .1أوس بن حجر سروده

 من دان دينها والعزوبالالت و
 

 كربأ اهللا منهن َّنإباهللا و 
 

سوگند به الت و عزي و هر كس كه بسان آن دو ارجمند است و سوگند به اهللا 
  .كه از آنها بزرگتر است

  2:و دِرهم بن زيد أوسي سروده 
ّرب العزی السعيد وإين  ةُ

 

َ دون بيته رسيواهللا الذ   ُفَ
 

پروردگار عزّاي خوشبخت و از خدايي كه توجه به غير او تجاوز ] معتقدم به[من 
  .باشد از حد مي

خورد،  و از اين قبيل اشعاري كه اقرار به توحيد ربوبيت در آنها به چشم مي
 و – جل جالله –فراوانند ولي من اين ابيات را از آن جهت برگزيدم كه نام اهللا 

  .ان با هم در يك بيت ذكر شده است تا بهتر مراد ما را بازگو كنندبتهايش
  : گفت و نزار به هنگام ظهور هالل تازه چنين لبيك مي

  3 رشيک هو لک, متلكه وما ملکَّإالرشيک لک,  لبيک اللهم لک لبيک, لبيک ال  
 

_____________________________ 
 .١٧ االصنام, ص −١
 .١٩صنام, ص  اال−٢
 .٧ االصنام, ص −٣
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  مجاز عقلي
ساخته مجاز عقلي را دستاويز مؤلف مفاهيم در توجيه اعمال و وسايل شرك 

  .است
مؤلف به وفور از مجاز عقلي در توجيه و تعليل اقوال توسل كنندگان به ذات و 
جاه و حرمت و امثال آن استفاده كرده همچنانكه در توجيه اقوال كساني كه پيامبر 

گري   و در توجيه واسطه،دهند همين كار را كرده و صالحان را واسطه قرار مي) ص(
، شفاعت، دفع بال و جلب منفعت و بخشيده شدن گناهان آن بزرگواران به هنگام دعا

  .كند از برهان مجاز عقلي استفاده مي
و به همين ترتيب در دفاع از افرادي كه بر سر مقابر صاحالن و غيرصالحانِ مجهول 

كنند، به مجاز عقلي  الحال اعتكاف كرده و از مردگان شفاعت طلب كرده و استغاثه مي
 آنان را تبرئه -  با برهان مجاز عقلي- اقوالشان] اعمال و [تمسك كرده و با توجيه

  .كند مي
گرچه بعضي از علماي متأخر علم بيان براي رهايي بعضي از قصايد شعرا و يا 

توان كالمي را كه در  اند، ولي نمي كالم عرب از شرك به مجاز عقلي تمسك جسته
تبرئه كرد كه گوينده و ظاهر گوياي كفر و شرك است به اين دليل از كفر و شرك 

فقهاء و (ي علماي شريعت  و همه. كند ي آن به وحدانيت خالق اقرار مي سراينده
  .بر اين امر اتفاق نظر دارند) محدثان

و جز تعداد كمي از متأخران منتسب به علم، كسي در منع تكفير به مجاز عقلي 
يخ و امام محمد بن احتجاج نورزيده و اين متأخران اندك نيز بعد از ظهور دعوت ش

براي رهايي از اتهام عدم تكفير كفّار و در راستاي توجيه اوضاع ) :(عبدالوهاب 
  .ي اقوال شرك آميز به مجاز عقلي پناه بردند فاسد جامعه و تبرئه

 و ،باشد زيرا اصل در كالم حقيقت است نه مجاز در حالي كه كارشان باطل مي
 و به عالوه اين كار به معني ،از حمل كردتوان كالمي را بر مج جز با دليل نمي

  .گشودن باب احياي درخت شرك است
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  : گويد  مي» واستعاملهاملجاز العقيل« تحت عنوان 16از جمله، مؤلف در ص 
 اخلالق للعباد وأفعاهلم هو اهللا وحده, فهو اخلالق للعباد َّاالعتقاد الصحيح أن(

 .مليت , واليحل ٍتأثري ألحد سواه, ال وأفعاهلم, ال
 .فهذا االعتقاد هو التوحيد املحض

 .  ه١.) اإلرشاکه يقع يفَّلو اعتقد غري هذا فإن بخالف ما
  :كند  چنين ترجمه مي55-54 و مترجم در صفحه

  .»مجاز عقلي و بكار بردن آن«
ي صحيح يعني خداوند متعال خالق براي بندگان و اعمال آنان  عقيدهچون ... 

و اين اعتقاد به . در آن تأثير ندارد، اعم از مرده يا زنده و هيچ احد ديگر ،باشد مي
معني توحيد محض است، و كسي كه اعتقادش بر غير اين باشد او در راه كفر و 

  .شريك قرار دادن براي خدا قرار خواهد گرفت
  : گويم مي

] و كامل[ و نه توحيد محض ،اين اعتقاد مورد ادعاي مؤلف، توحيد ربوبيت است
 محض يعني اينكه شخص در ربوبيت، الوهيت و اسماء و صفات الهي زيرا توحيد

بر توحيد باشد، و هر وقت يكي از اين سه جنبه را فاقد باشد، فاقد توحيد محض 
  .باشد مي

و قبالً با داليل قاطع از قرآن و سنت بيان كرديم كه مشركان عهد نزول به چيزي 
  .كردند ميناميده، اقرار » توحيد محض«كه مؤلف در اينجا 
́  }: فرمايد مثالً خداوند مي ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

 È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸   ¶ µ
          Ú Ù    Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  ÎÍ Ì Ë Ê É

  â á    à ß Þ   Ý Ü Ûz) ٣٣ – ٣١: يونس(. 



FWE 

 

١٤٩

١٤٩

و (دهد؟ يا چه كسى مالك  چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى«: بگو«
گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون ) قخال
: گويند مى) در پاسخ(بزودى » كند؟ را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  مى

؟ آن است خداوند، )ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى«: ، بگو»خدا«
با اين حال، بعد از حق، چه چيزى جز )! داراى همه اين صفات(پروردگار حق شما 
شويد؟ اينچنين فرمان  روى گردان مى) از پرستش او(پس چرا ! گمراهى وجود دارد؟

، ايمان )پس از اين همه لجاجت و گناه(پروردگارت بر فاسقان مسلم شده كه آنها 
  .»نخواهند آورد

و تدبير امور بنابراين مشركان به وحدانيت خداوند در خلق، زنده كردن، ميراندن 
  .كردند ولي با اين وجود خداوند فرموده كه مؤمن نبوده و بلكه گمراه بودند اقرار مي

ي احتجاجي كرده تا آنها را  و خداوند اقرار مشركان به توحيد ربوبيت را وسيله
ي احتجاج در نزد  به توحيد در افعال و يا توحيد الوهيت ملزَم گرداند و اين شيوه

ي ظريف  داول بوده و قرآن در استدالل و احتجاج از اين نكتهافراد معارض مت
  .استفاده كرده است

نيز به اين مسايل اقرار كرده و قائل بودند كه ) ؛(مشركان عهد ابراهيم خليل 
  .كند خداوند، آنها و اعمال و افعالشان را نيز خلق مي

� }: به اقرارشان احتجاج ورزيده و فرموده) ؛(به همين دليل ابراهيم 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤   £ ¢ ¡z) ٩٦ – ٩٥: الصافات(.  

تراشيد؟ با اينكه خداوند هم  پرستيد كه با دست خود مى آيا چيزى را مى: گفت«
  .»سازيد شما را آفريده و هم بتهايى كه مى

ها ساخته  به اين ترتيب ابراهيم عبادت بتهايي را كه به شكل و صورت واسطه
 به اقرارشان به وحدانيت خداوند در خلق افراد و شده بودند، رد و انكار كرده و

  .ورزد اعمالشان احتجاج مي
 در حالي كه آنها مرتكب شرك محض ،كجاي اين عقيده توحيد محض است
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تواند  هيچ كسي، مرده يا زنده، نمي: (گويد و عبارت ديگر مؤلف كه مي. شدند مي
كند كه قائل به وحدت  يبوي اقوال غالت صوفيه را متصاعد م...) تأثيرگذار باشد 
جز خدا هيچ چيز ديگري نيست و افعال بندگان همان افعال : گفتند وجود بوده و مي

  .خدا هستند
برخالف كسي كه معتقد به غير اين باشد كه در : (گويد عبارت ديگر مؤلف كه مي
  ).شود اين صورت دچار شرك مي

: گويند گيرد كه مي اين عبارت يا از اصل و اساس مذموم متكلمان سرچشمه مي
غايت توحيد، توحيد ربوبيت بوده و مشرك كسي است كه به وجود دو خالق معتقد 

  .باشد
و . گيرد و يا همچنانكه ذكر كرديم از قائل شدن به وحدت وجود سرچشمه مي
 و نه - هر كس از احوال و معتقدات مشركان با خبر باشد، به بطالن اين حكام عقلي

  .برد  پي مي- شرعي
كل قرآن :  و بلكه بايد گفت،نصيب است ي كتاب و سنّت بي ين سخن از ادلها

بيانگر خالف آن است، ولي گروههاي بسياري از تدبر در كتاب پروردگار منصرف 
  .پردازند ي كتب آنان مي شده و به شاگردي متكلمان و مطالعه

  : شرك اقسامي دارد
كه قائل به وجود » ثنويت« به اي از شرك، شرك در ربوبيت است، مثل اعتقاد گونه

  .دو خالق هستند
 - ي  و بلكه همه- باشد و شرك اكثر اي ديگر از شرك، شرك در الوهيت مي و گونه

 از مشركاني كه پيامبر برايشان مبعوث شده و قرآن سرگذشتشان را بازگو نموده است،
  .باشد اين نوع مي

وحيد ربوبيت را قبول بنابراين جز اندكي انگشت شمار، ساير مشركان عرب ت
 و آن گروه اندك هم به حدي كم هستند كه، ،داشته و بر سر آن نزاعي نداشتند

  .باشد قول صحيحي به آنان منتسب نمي: گويند همچنانكه گروهي از علماء مي
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  .نصيب بودند ولي با اين وجود اعراب از توحيد محض بي
  : گويد  مي21مؤلف در ص 

ٍ االخرتاع والتأثري فهو  من أرشک مع اهللا جل جالله غريه يفَّ ذلک أنواألمر اجلامع يف(
ًسواء كان امللحوظ معه مجادا, أو آدميا, نبيا, أو غريه, أو ملكا. مرشک ً ً ً, أو جنا, أو عمال عملهً ً. 

ً هلا سببا ء من ذلک اطردت أو مل تطرد, فجعل اهللا تعاىل يش يفةومن اعتقد السببي
  ظنه ماعل هو اهللا وحده ال رشيک له فهو مؤمن, ولو أخطأ يف الفاَّحلصول مسبباهتا, وأن
َّليس بسبب سببا, ألن ً  ). املسبب اخلالق املدبر جل جالله وعظم شأنه السبب ال يف خطأه يفٍ
يافت نشد، و ترجمه » تصحيح المفاهيم«ي اين عبارت در كتاب  متأسفانه ترجمه

وردن و تأثيرگذاري خالصه مطلب اينكه هر كس در پديد آ: آن چنين است
كند كه آن شريك از  شريكي براي خدا قائل شود، مشرك است و فرق نمي

 و يا از مالئكه و يا از جن و -  پيامبر و يا غيرپيامبر- جمادات باشد و يا از بشر
  .يا هر يك از مخلوقات ديگر

تواند سبب تحقق كاري شود  و هر كس معتقد باشد يكي از اين موارد فوق مي
 او را سبب حصول آن مسبب قرار داده و فاعل خداي يگانه است، چنين و خدا

سبب نيست، سبب تصور ] در اصل[باشد حتي اگر چيزي را كه  شخصي مؤمن مي
  .سبب است و نه مسببي كه خالق و مدبر است] اتخاذ نوع[كند زيرا اشتباهش در 

ور داشتند و مو اين اعتقاد عين همان چيزي است كه مشركان عرب با: گويم مي
به مو شبيه آن بوده و فرقي با آن ندارد، چگونه اين مشابهتها بايد به امت محمد 

و اجابت ) ص(راه يابد در حالي كه خداوند اين امت را با برانگيختن محمد ) ص(
  .دعوت و پيروي از آن حضرت تكريم نمود

دا باشد مشرك هر كس قائل به فاعلي غير از خ: گويند قائالن به وحدت وجود مي
باشد و كالم مؤلف از همين جا سرچشمه  شده است و اين البته قول جبريه نيز مي

  .گرفته است
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كنند و يا اينكه به خودي خود نفع  مشركان نيز معتقد نبودند كه بتهايشان خلق مي
باشد،   بلكه به باور آنان فاعل و مدبر خداوند مي، و يا فاعل افعال هستند،رسانند مي

  .)٣١: يونس (ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿z } : فرمايد نكه خداوند ميهمچنا
  .»خدا: گويند مى) در پاسخ(كند؟ بزودى  را تدبير مى) جهان(و چه كسى امور «

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä    }: گويد و باز مي
ÕÔÓÒÑÐz) دانيد، چه كسى  اگر مى: بگو« .)٨٩ – ٨٨: املؤمنون

دهد، و نياز به  ، و به بى پناهان پناه مىحكومت همه موجودات را در دست دارد
  .»از آن خداست) همه اينها: (خواهند گفت! دادن ندارد؟ پناه

  .ي بزرگي است و اميدوارم خداوند اقوامي را از آن نجات دهد همانا اين فتنه
m l k j i h }: فرمايد خداوند متعال در گزارش از دوزخيان مي

{   z y x w v u t s r q   p  o n ¡ � ~ } |      
 £ ¢z) ١٠٠ – ٩٦: الشعراء(. 

به خدا سوگند كه ما     «: گويند اند مى  آنها در آنجا در حالى كه به مخاصمه برخاسته        «
امـا   !شـمرديم  در گمراهى آشكارى بوديم، چون شما را با پروردگار عالميان برابر مـى            

انى بـراى مـا     كننـدگ  شفاعت) افسوس كه امروز  ! (كسى جز مجرمان ما را گمراه نكرد      
  .»وجود ندارد

 تأمل و تدبر نما و سپس آن را در كنار – آنگونه كه شايسته است –در اين آيه 
̈  © ª » ¬®}: آيات زير قرار بده كه فرموده § ¦¥z 

چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ : و هرگاه از آنان سؤال كنى« .)٢٥: لقامن(
  .»اهللا: گويند مسلما مى

 {Æ  Å Ä Ã Â ÈÇ z) ٨٧: الزخرف(. 
  .»خدا: گويند و اگر از آنها بپرسى چه كسى آنان را آفريده، قطعا مى«
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  : شود از اين مسأله دو مطلب روشن مي
خلق و ايجاد همتاي پروردگار جهانيان قرار  مشركان معبودانشان را در: اول
  .كردند دادند و بلكه در عبادت و توجه، آنان را شريك خدا مي نمي

ي كه حق خداست كه براي طلب مغفرت و عطا و رحمت و رفع درجات در حال
جز به او توجه نشود، ولي مشركان براي طلب مغفرت و عفو و بركت به بتهايي روي 
: آورده بودند كه خود آنان را به شكل صالحان ساخته بودند و شعارشان اين بود كه

 { f e    d  c b a `z) ٣: الزمر(.  
  .»تيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنندپرس اينها را نمى«

 .)١٨: يونس (z| {  ~ �¡ } : گفتند و مي
  .»اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«

بنابراين به صورت يقيني مشخص شد كه مشركان معبودان خود را در محبت، 
تعظيم، توجه و روي آوردن و طلب شفاعت و وساطت با پروردگار جهانيان مساوي 

  .دانستند يم
ترين و گرانبهاترين تفسيري  اش حق و حقيقت بوده و بهترين، عالي و قرآن، همه

  .باشد ي خود قرآن مي توان از آن ارائه كرد تفسير آن بوسيله كه مي
باشد  اتخاذ شفعاء و طلب شفاعت از مردگان مدفون عين شرك جاهالن مي: دوم

 با معبودان مخلوقش در توجه و رو و شرك آنان در الوهيت و برابر دانستن خداوند
اين : (گويد كردن به هنگام دعا و طلب شفاعت بوده است و اينكه مؤلف مفاهيم مي

، دروغ بستن به )تواند سبب باشد  مي- شود  كه شفاعت از او طلب مي-  مخلوق
ها را سبب قبول شدن دعا قرار نداده و   زيرا خداوند هرگز اين واسطه،شريعت است

  .ر نكرده و آن را مشروع نساخته استبه آن ام
و هر كس به كتاب خدا روي آورد و از آن فهم حاصل كرده و از آيات آن بصيرت 
يابد و در عقايد مشركان و نيز عقايد موحدان و احوال پيامبران با اقوامشان و ساير 

شود و قلبش از محبت  و شرك، تدبر نمايد به هدايت نايل مي آيات مرتبط با توحيد
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 او را -  به كمك رحمت خدا- توحيد و تعظيم او مملو گشته و از اطاعتي كه خدا و
اللهم  .شود رساند، ماالمال مي ر دنيا به يقيين و در آخرت به بهشت و نعمتها ميد

 .ًتكرماسباب ذلک منه منک وأيرسلنا 
 : گويد  می٢٥مؤلف در ص 

 , وال املجاز العقيل جيب محله عىلاىلء لغري اهللا تع كالم املؤمنني إسناد يشوإذا وجد يف(
 .  ه١).  تكفريهمسبيل إىل

  : كند  چنين ترجمه مي63و مترجم در صفحه 
 ،و اگر احياناً در گفتار مسلمانان چيزي را به غير از خداوند نسبت و اسناد بدهند

  . و به هيچ وجه نبايد كه به تكفير او بيانجامد،بايد بر مجاز عقلي حمل شود
از وفات حضرت   مراد مؤلف اين است كه اگر شخص موحدي بعد:گويم مي
كنم، بايد  از تو استغاثه مي! اي رسول خدا:  خطاب به آن حضرت بگويدص محمد

بر مجاز عقلي حمل شود، زيرا به نظر مؤلف معقول نيست كه يك شخص موحد از 
وسيله  كمك بخواهد و بلكه مرادش از استغاثه سبب و – به صورت مستقل –مرده 

  .باشد شدن آن مرده مي
شود، در حالي كه  به وفور يافت مي» ن تصححمفاهيم يجب أ«اين تعبير در كتاب 

كند كه اين مقدمات و اموري كه كار استغاثه كنندگان با  حقيقت به دو دليل حكم مي
  .ي آن شود، هم مقدماتش باطل است و هم نتيجه آن تأويل مي

سي كه از مردگان به نيت تسبب استغاثه و طلب گويد ك  در مقابل كسي كه مي- 1
برداري از حال مشركان عرب  قرآن با پرده: بايد گفت. شود كند، كافر نمي دعا مي

سازد كه شرك آنها نيز به نيت تسبب بوده و نه با تصور استقالل آن  روشن مي
̀  }: فرايد معبودان، همچنانكه خداوند مي _  ̂ ] \ [ Z Yz 

  .»و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند« .)١٠٦: يوسف(
 كه اين بتها به شكل اجسام –به اين ترتيب كه بتها را واسطه كرده و ارواح را 
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  .دانند  به گمان خود سبب تحصيل مقاصدشان مي–صاحبانشان ساخته شد 
اوند بيني، وقتي كه به هالك شدن در دريا يقين پيدا كردند خالصانه از خد آيا نمي

هاي مخلوقي را كه به هنگام آسايش اتخاذ كرده بودند، ناديده  كنند و واسطه دعا مي
  .گيرند مي

شود كه آن مشركان نيز به استقالل  از احوال مشركان و به نص قرآن فهميده مي
بتها معتقد نبودند و بلكه قائل به سببيتي بودند كه خداوند آن را تشريع نكرده و 

 و چرا با گفتن ؟اده بود، پس چرا قول آنها با مجاز عقلي تأويل نشدي آن را ند اجازه
{f e d c b a `z) تكفير شدند در حالي كه مشركان نيز .)٣: الزمر 

  .دانستند معبودان خود را سبب تقريب و نزديكي به خدا مي
 كه از مردگان استغاثه كرده و از آنان - توجيه اقوال عبادت كنندگان مقابر: دوم

 دارند خدا دوست مي واهند در نزد خدا برايشان شفاعت كنند و آنان را بيشتر ازخ مي
 با برهان مجاز عقلي كاري بسيار ناپسند و اشتباهي عظيم و مخالف حقيقت -

 زيرا بسياري از آنها بر قبور مردگان اعتكاف كرده و معتقدند كه ،باشد حالشان مي
و   و بدون هيچ قيد،در هستي هستندمردگان مدفون در آن مقابر داراي تصرفاتي 

 و اين منزلت از جانب خدا به آنان 1دهند شرطي هر چه كه خود بخواهند انجام مي
 و اين كفر از كفر اعتقاد به سببيت و وساطت معبودان بزرگتر بوده و ،عطا شده است

  .حتي به ذهن مشركان جاهلي خطور نكرده است
شركان معاصر حتي در صورت دوري شود كه اين م به همين دليل مشاهده مي

_____________________________ 
قول حممد عبداهللا شكاز را نقل و آن را حتسني و به ) ٢٩ص (» التوسل والوسيله« موسی حممد علی در كتابش −١

گروهی كه بر عهد و پيامنشان با خدا صداقت نشان دادنـد : اند مردم چهار دسته: كند, كه گفته آن استشهاد می
شريمردان ميدان جهادند, و گروهی كه جتارت و بيـع آهنـا را از ذكـر خـدا بـاز بوده و » رجال الظاهر«و اينان 
... گرينـد  بوده كه در جملس حق تعالی نشـسته و مـورد مـشورت قـرار مـی» رجال الباطن«دارد و اينان  نمی

 .مهان كسانی هستند كه در عامل ملک و عامل شهادت ترصفاتی دارند» رجال الظاهر«:] سپس گويد[
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خوانند زيرا معتقدند كه معبودانشان  بسيار از معبودانشان، آنها را به فرياد و استغاثه مي
داراي قدرتي مافوق قدرت بشر بوده و خداوند اين قدرت را به آنان بخشيده و 

  .اصالح شؤون قسمتي از مخلوقات را به آنان تفويض كرده است
ًول الظاملون علوا كبريا اهللا عام يقتعاىل ً. 

شود كه  كنند مطمئن مي و هر كس اقوال آناني را بشنود كه از مردگان استغاثه مي
اين افراد معتقدند مردگان معبودشان داراي تصرف و استقاللند و اين كفري است 

  .باالتر از كفر تسبب و وساطت
  : ويدگ مي) 6/115(» روح المعاني«ابوالفضل شهاب الوسي در تفسيرش 
ي غايب و يا   مگر اينكه معتقد باشد زنده،هيچ كسي را نديدم كه اين را بگويد

شنود و ذاتاً و يا  داند و نداء را مي شود غيب مي ي مدفوني كه مورد دعا واقع مي مرده
به كمك غير، قادر است جلب منفعت و يا دفع مضرت كند، در غير اينصورت از او 

  .و بالي بزرگي است از جانب پروردگاركردند، و اين فتنه  طلب نمي
كنند خوب شناخته و به  آلوسي عبادت كنندگان مقابر را كه از آنها استغاثه مي

كنند، و بسياري از كساني كه به  داند كه چكار مي خاطر كثرت تجربه و مشاهده مي
  .اند آورند همين گونه غير خدا روي مي

) ص( در توصيف پيامبر 91و مؤلف خود گرفتار اين كار شده و در ص 
ٌ شؤوهنا, خبري  بأمته, مترصف بإذن اهللا يفة الدارين, دائم العناييه حَّفإن(: گويد مي

  . ه١...) بأحواهلا 
  : كند  چنين ترجمه مي167و مترجم در صفحه 

باشد و باذن  هر دو خانه زنده است و هميشه الطافش شامل امتش مي پيامبر در... 
  .نمايد و بر اوضاع و احوال پيروانش اطالع دارد تصرف ميخداوند در امور امتش 

تصرف انبياء و ] قدرت[به اين ترتيب مؤلف مفاهيم نيز اعتقادش را در مورد 
گويد كه  كند و شبيه همان چيزي را مي صالحان مرده در امور زندگي مردم اظهار مي

  .عبادت كنندگان قبور به آن معتقدند
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  : گويد  مي95مؤلف در ص 
 شفع يلا: ً أحدا قال هذا فإنام يريدَّ لو فرض أني واقض ديني اهللا إشفنييا نب: القائلف(
 ما أقدرهم اهللا َّ, فهم ما طلبوا منه إال شأين اهللا يف, وتوجه إىلي بضاء دين الشفاء, وادع يليف

 .عليه, وملكهم إياه من الدعاء والتشفع
 كالم الناس من  هذا, فاإلسناد يفعىل نعتقده فيمن قال ذلک, وندين اهللا يوهذا هو الذ
 .  ه.١ .) من نطق بهخطر فيه عىل  الي الذاملجاز العقيل

  : كند  چنين ترجمه مي173و مترجم در صفحه 
را ادا كن،  دينم گويد اي رسول خدا به من شفا بده و يا كسي كه مي... 

از مقصودش اين است براي شفاي من و يا اداي دين من شفاعت و دعا كن و 
اند كه خداوند  اند بلكه چيزي را طلب كرده مقدوري نخواسته  چيزي غيرانآن

  .قدرت آنرا به او بخشيده است
كنيم،  و اين همان چيزي است كه ما نيز به آن معتقد بوده و براساس آن دينداري مي

ندارد ] و پيامدي[بنابراين الزم است در اسناد كالم مردم از مجاز عقلي كه خطري 
  .1ده كنيماستفا

  : گويم مي
پيامبر و غير پيامبر در حيات برزخي خودش قادر به دعا و :  هر كس بگويد- 1

و در جاهايي ديگر از . باشد است، بطالن كالمش يقييني مي] براي مردم[شفاعت 
همين كتاب به تفصيل در مورد حكم وساطت و حقيقت شفاعت و چگونگي طلب 

  .ز به آنجا مراجعه كنيدايم، در صورت نيا شفاعت صحبت كرده
ي اين كالم، اطالع وسيع بر قلوب عبادت كنندگان قبور بوده و انگار   الزمه- 2

شان  خواهد از همه خوانند و مي ها را مي ي كساني است كه مرده مؤلف ضامن همه
_____________________________ 

 ).مرتجم. (پيدا كنم» تصحيح املفاهيم«ی پاراگراف دوم را در كتاب  انه نتوانستم ترمجه متأسف−١
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رود اين است كه منصفانه و بدون   و حداقل انتظاري كه از مؤلف مي،دفاع نمايد
ي خودش بداند و در مورد مردم   را عقيده– در مورد مجاز عقلي –تكبر، اين عقيده 

  .توان بر قلوب مردم مطلع شد قضاوت نكند زيرا نمي
باشد زيرا  مي» حكم المرتد«ي اين كالم ناپسند ابطال اقوال فقهاء در باب   الزمه- 3

  .كردتوان اقوال شرك آميز و كفرآميز افراد را با مجاز عقلي توجيه  در اين صورت مي
هرگز شكموتر، : 1ي تبوك گفتند در غزوه) ص(وقتي منافقان زمان پيامبر 

. ايم  ترسوتر از اين دوستانمان نديده-  به هنگام رويارويي با دشمن- دروغگوتر و
v u t s }:  در مورد اين منافقان آيه نازل كرد كه متعالخداوند

           e d c b a `   _ ~  } | { zy x w
 hg fz) ٦٦ – ٦٥: لتوبةا(. 

ما بازى : گويند ، مى!)چرا اين اعمال خالف را انجام داديد؟(: و اگر از آنها بپرسى«
:) بگو( !كرديد؟ آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى: بگو! كرديم و شوخى مى

  .»شما پس از ايمان آوردن، كافر شديد)  چرا كه؛كه بيهوده است(عذر خواهى نكنيد 
ين منافقان در استهزاء معذور ندانسته و عذرشان را نپذيرفت ولي اگر آن خداوند ا

كردند اصحاب مجاز عقلي آنان را تبرئه كرده و  منافقان در روزگار ما زندگي مي
  .نمودند تكفير نمي

 و 3»الحالج الهي« و يا 2»الشيطان ربي«: گفت ادقه ميو همچنين چنانچه يكي از زن
گفتند اگر  آيا فقها كارش را توجيه كرده و مي. 4» علي سريالولي الفالني مطلع«يا 

_____________________________ 
 .اند و غريه نقل كرده] طربی[ اين حكايت را ابن ابی حاتم با سند حسن و ابن جرير −١
 . من است شيطان پروردگار−٢
 . من استمنصور حالج  خداوند −٣
 .باشد  فالن ولی بر ارسار من مطلع می−٤
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 و 2»الحالج اضله الهي« و 1»الشيطان عصي ربي«باشد منظورش اين است كه  موحد
  .3»رب الولي الفالني مطلع علي سري«

 و با اين توجيه از ، و هيچ كسي اين عذر را نپذيرفته،هيچ فقيهي اين را نگفته
داده ] اين كار و اين توجيه[ي   و چنانچه اجازه، نكرده استتكفير اين افراد خودداري

شد، صبحگاهان و شامگاهان اقوال كفرآميز و شرك آميز فاسقان و منافقان شنيده  مي
شد هر  زدند و سپس وقتي كه به حاكم گزارش مي  و آشكارا به دين طعنه مي،شد مي

  .ريختگ يك سخن خود را با مجاز عقلي توجيه نموده و از شرك مي
شمارد؟ و يا  اي آن را جايز مي كند؟ و يا هيچ مفتي آيا هيچ حاكمي اين كار را مي

  ! يا اينكه كالمي است از ناحيه منتسبان به علم؟؟پذيرد هيچ طالب علمي آن را مي
ي عزت يافتن  اند مژده اگر اين توجيه پذيرفته شود بايد به كساني كه آنرا پذيرفته

 را داد و سپس منتظر -   دين رب العالمين- دين موحدانزنادقه و رويگرداني از 
  .ي انواع شر و بالها باشيم همه

 -   تازه ظهور يافته-  از اين همه روشنگري باز هم جايز است مجاز عقلي آيا بعد
، و از جمله پذيرد مذهب مالكي در باب ارتداد مجاز عقلي را نمي! دستاويز شود؟

  : گويد مي) 6/144(» شرح الصغير«دردير در 
يعني كافر شدن مسلماني كه با نطق شهادتين از روي اختيار قبالً اسالم : الرده

  .آورده است
و يا با گفتن ). مشرك شدم(مثل گفتن : شود و ارتداد يا با قول صريح محقق مي

و يا . باشد مثل ساير اجسام مثالً بگويد خداوند جسم مي: كالمي كه مقتضي كفر باشد
  . يعني مستلزم كفر باشد: كاري كه مقتضي كفر باشدبا انجام دادن 

_____________________________ 
 .شيطان از پروردگارم رسپيچی نمود:  به معنی−١
 .منصور حالج را خداوند گمراه نمود:  به معنی−٢
 .باشد پروردگار فالن ولی بر ارسار من مطلع می:  به معنی−٣
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: گويد  كرده باشد مي1»سب النبي«در مورد حكم كسي كه ) 6/154(سپس دردير 
 زيرا در كافر شدن و يا مستي با مشروبات ،سب كننده به خاطر جهلش معذور نيست

  .شود حرام و يا پرگويي بدون عاقبت انديشي، جهل به عنوان يك عذر پذيرفته نمي
از زبانم در رفت و يا روي عصبانيت گفتم، عذرش : و همچنين اگر بگويد

و قصد [منظورم چنين بود :  و نيز چنانچه بگويد. و بايد كشته شود،پذيرفته نيست
  .بايد كشته شود  و،از او پذيرفته نيستهم باز ] نداشتم ارتداد

:  يعني اگر بگويد،تمجاز عقلي پذيرفته نيس نگاه كن، حتي كالم خود گوينده در
 و اين عين مجاز عقلي مورد ادعاي مؤلف ،پذيرد مرادم چيز ديگري بود از او نمي

  .باشد مي
  : آمده كه) 4/477(در شرح شيخ عليش بر مختصر خليل 

و يا اگر شخص به خاطر پرگويي و عدم عاقبت انديشي و عدم مراقبت بر (... 
 يا لغزش زبان به عنوان عذر از او شود، جهل و)] ص(پيامبر [گفتار مرتكب سب 

  ).شود پذيرفته نمي
شود و در  شخص تكفير مي] از اين قبيل[و در نزد حنفيه به مجرد گفتن كالمي 
برد اختالف شده است،   القابي را بكار مي،مورد تكفير خطيبي كه در مورد سلطان

سلطان ارض  «،»مالك رقاب االمم«، »العادل االعظم«: مثالً خطيب به سلطان بگويد
  .»مالك بالد اهللا«و يا » اهللا

نقل كرده كه در مورد تكفير چنين خطيبي ) 5/124(» البحر الرائق«ابن نجيم در 
  .اختالف نظر وجود دارد

واضح است و بديهي است كه ] از اين القاب[اگر خطيب موحد باشد كه مرادش 
خواهد با اين القاب، آن اوصاف را به صورتي حقيقي به او نسبت دهد و بلكه  نمي

 ولي حتي اين وضوح در مسأله ،مقصودش اسناد مجازي و يا همان مجاز عقلي است
_____________________________ 

 ).ص( به معنی فحش دادن و ناسزا گفتن به پيامرب −١
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  . استها را نگرفته نيز جلوي تكفير اين خطيب توسط بعضي
ي موارد اشاره  مقصودمان از اين نقل قولها ذكر چند مثال بود و نخواستيم به همه

كنيم و با همين مقدار نقل شده بطالن توجيه اقوال و افعال شرك آميز با مجاز عقلي 
  .شود روشن مي
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  فصل
  : گويد  مي16مؤلف مفاهيم در ص 

 .ىانته» ةالسن الكتاب و مستعمل يف املجاز العقيلَّنأشک  وال«
  .شكي نيست كه مجاز عقلي در قرآن و سنت استعمال شده است: يعني
ز ذكر بعد ا) 29-28ص (» االيضاح في علوم البالغه«قزويني در : گويم مي

  : گويد ي مجاز عقلي و مثالهايي براي آن، مي محدوده
 نيست، بلكه -  به سهولت- ي استعمال مجاز عقلي بدان كه هر چيزي شايسته(
  ).ياري موارد بايد آن چيزي را براي مجاز عقلي آماده و شايسته گردانيمدر بس

  ).كند سكاكي وجود مجاز عقلي در كالم را انكار مي: (گويد سپس مي
اين سخن شيخ بالغت، قزويني، بوده و توجيه اقوال عبادت كنندگان قبور با 

آن مخصوصاً در امور سازد زيرا استعمال و استفاده از  دستاويز مجاز عقلي را باطل مي
  .شرعي و باالترين آنها يعني مسأله كفر و ايمان، سهل و ساده نيست

توان با مقداري مشقت و سختي از مجاز  ولي در كالم اديب و يا شعر شاعر مي
  .عقلي استفاده كرد

كند و اگرچه اسم ديگري بر آن  و سكاكي وجود مجاز عقلي در كالم را انكار مي
  .مان مجاز عقلي استنهاده ولي مرادش ه

كنند، معني مجاز عقلي به  و شكي نيست كه كساني كه از مردگان استغاثه مي
و . دانند و نه به گوششان خورده است كند، بلكه نه آن را مي ذهنشان خطور نمي

 ولي ،بايد با قصد متكلم همراه باشد: گويند كساني كه مجاز عقلي را قبول دارند، مي
مورد كالم او به مجاز  توان در  نمي،كند  ذهنش خطور نميكسي كه مجاز عقلي به

و در قرآن ] و زبان عربي[و علماء در مورد وقوع مجاز در لغت . عقلي قائل شد
كنند از  اختالف نظر دارند و بعضي از علماي محقق وقوع مجاز در لغت را نفي مي

  : جمله
 در لغت مجازي وجود اصالً: گويند ابواسحاق اسفرائيني، ابوعلي فارسي، كه مي
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كه از كتب اصولي است، نقل كرده » جمع الجوامع«اين مطلب را ابن سبكي در . ندارد
  .است

و غيره اين » الصواعق«و شيخ االسالم ابن تيميه و عالمه شمس الدين ابن قيم در 
  .اند  را نصرت داده-  عدم وقوع مجاز-  قول

واز المجاز في المنزل للتعبد  جمنع«عالمه، شيخ محمد امين شنقيطي در كتابش 
  : گويد مي) 7ص (» عجازاإلو

قائالن به وقوع مجاز در لغت نيز در مورد جواز وقوع آن در قرآن اختالف نظر (
ابن خُويز منداد از : دانند، از جمله دارند، گروهي وقوع آن را در قرآن جايز نمي

  .ها و همچنين ظاهريه ها، ابن قاص از شافعي مالكي
وضيح منع وقوع مجاز در قرآن شيخ ابوالعباس بن تيميه و شاگردش عالمه و در ت
اند و حتي وقوع آن در لغت را   به تفصيل سخن گفته– رحمهما اهللا تعالي –ابن قيم 

  .اند نيز ممنوع شمرده
ن ماست و الزم است هر محقق منصفي آن را قبول كند، و آنچه كه مبناي تدي

 وقوع مجاز در قرآن - 1 به هر يك از دو قول باشيم و قائل–اينكه به طور مطلق 
  ).باشد جايز نمي

را تفصيل دهيم ولي شايسته است ] وافي[شايسته نيست كه اين كالم مختصر 
نافيان مجاز كه گروهي از اصوليون، لغويون و علماي عقايد هستند، مرادشان : بدانيم

   .استفاده كنيمتوان هرگونه كه خود بخواهيم از مجاز  اين است كه نمي
بنابراين بايد به چگونگي استعمال عرب پايبند باشيم به اين معني كه هر چه را 
عرب استعمال نموده و سياق كالم يك معني متفاوت با معني حقيقي الفاظ را به 

توانيم آنرا استعمال كنيم و   ما نيز مي– يعني از مجاز استفاده كرده –دهد  دست مي

_____________________________ 
لغت, يعنی مؤلـف گويـد حتـی اگـر در قول به وقوع آن در لغت و قول به عدم وقوع آن در :  مراد از دو قول−١

 ).مرتجم. (لغت نيز جماز واقع شده باشد وقوع آن در قرآن جايز نيست
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 كالم مركب معني حقيقي خواهد بود و نه معني مجازي اگرچه البته اين معني براي
هاي اين كالم مركب در معني حقيقي خودشان استعمال نشده باشند و  تك تك واژه

ل واژه در كالم و استعمال واژه به تنهايي تفاوتي قائل اكسي كه نخواهد بين استعم
يعني واژگاني [د باشن شود با نصوص زيادي روبرو خواهد شد كه خالف رأي او مي

  ].را در نصوص خواهد ديد كه معني اوليه خود را ندارند
نامند در نزد نافيان يكي از اساليب لغت  پس آنچه كه قائالن به مجاز، مجاز مي

اش حقيقت است و اين حقيقت خود دو  آيد و لغت عرب، همه عرب به شمار مي
  : گونه است

  .اي وضع اوليه آن لغتمعني به مقتض داللت لفظي يك واژه بر يك -
گيرد  قرار مي] خاص[وقتي كه در سياقي ] خاص[ داللت يك واژه بر يك معني -

  .به اين معني كه كل عبارت بر كل معني مورد نظر داللت خواهد داشت
ي مجاز با قائل شدن به مجاز اين تفاوت را دارد كه مجاز اعم از آن  و نفي اينگونه
قائالن به مجاز، : باشد، به عبارت ديگر اخص مي] هدر نفي اينگون[و قول محققان 

دهند كه عرب   مي- در معني مجازي واژگان –ي استعمال عبارات و اساليبي را  اجازه
 و اين كار را از طريق مقدر گرفتن محذوفاتي در كالم و يا ،آن را بكار نگرفته است
  .ددهن  در اسناد انجام مي-  بدون ضابطه-  مقدر گرفتن نسبتهايي

قرار بگيرد، بلكه ] و زبان[تواند به صورتي جازم مبناي لغت  در حاليكه عقل نمي
باشد و به اين ترتيب،  اصل در صحت استعمال، سماع و شنيدن از اهل آن زبان مي
شود و حقيقت ناميده  هر موردي كه اهل آن زبان استعمال كرده باشند، پذيرفته مي

 چه در دالالت الفاظ و چه –اند  ستعمال نكرده و هر موردي كه ا،]نه مجاز[شود  مي
  .ي استعمال آن را نداريم  ما نيز اجازه–در قواعد و كالم مركب 

توان بيشتر از  ميو اين مسأله معروف و مشهور بوده و در چنين جايي از بحث ن
  .اين  پيرامون آن صحبت كرد
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  شفاعت
  

َشف«: معني لغوي شفاعت َ, يشفع, شفاعع يلَ   .خواست و طلب كرد:  يعني طَلَب»ًةَ
آورده كه ) 1/233(» المحكم«به نقل از ابن سيده در » لسان العرب«صاحب 
ابوعمر از مبرد و ثعلب روايت كرده كه در مورد معني شفاعت : (گويد ابومنصور مي

  . )٢٥٥: البقرة (ªz » ¬ ® ¯ °  ±² } در آيه 
  .»جز به فرمان او شفاعت كند؟كيست كه در نزد او، «

  .شفاعت در اينجا به معني دعا است: اند گفته
و شفاعت به كالم شفيع خطاب به ملِك در جهت مسألت نياز ديگري گفته 

  .1شود مي
  .طلب اليه: يعني» شفع اليه«

ي رسيدن به مطلوبي  كسي كه براي غير خود طلبي دارد و وسيله: شافع يعني
  .باشد شفاعت دعا مياست، بنابراين معني 

و مشتقاتي كه در آيات و روايات از اين كلمه آمده به همين شيوه تبيين و تفسير 
) ص(شنيدم كه رسول اكرم : كند  ميگردند، از جمله حديث ابوهريره كه روايت مي

تو خودت پروردگار او ! پروردگارا«: خواند به هنگام اقامه نماز بر ميت اين دعا را مي
اي و  اي، تو خودت او را به اسالم هدايت كرده دت او را خلق كردههستي، تو خو

نهاني او آگاهتر هستي،  اي و نيز خودت به اعمال آشكار و خودت روحش را گرفته
  .2»ايم كه از او درگذري به عنوان شفيعاني به درگاه تو آمده

قل ن) م(حديث ديگري كه امام مسلم از انس و عايشه  و استعمال اين واژه در
اي نيست كه بميرد  هيچ مرده«: فرمودند) ص(كند، به همين معني است كه پيامبر  مي

_____________________________ 
 .٤٣٧ – ١/٤٣٦: هتذيب اللغه:  ازهری−١
 . امام امحد اين حديث را روايت كرده است−٢
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كند بر او نماز بخوانند و  نفر تجاوز مي و جماعتي از مسلمانان كه تعدادشان از صد
  .»گردد  مگر اينكه شفاعتشان مورد قبول واقع مي،براي او شفاعت كنند

شنيدم : كند كه  روايت ميم عباسباز مسلم در حديث ديگري به نقل از ابن 
 هيچ مسلماني نيست كه وفات كند و چهل نفر غير«: فرمودند مي) ص(پيامبر اكرم 

  .»گرداند  مگر اينكه خداوند آنان را شفيع او مي،مشرك بر او نماز بخوانند
  .»شفاعت«اين بود معني لغوي و استعمال شرعي 

  
  :آيات شفاعت

بعضي شفاعت را بطور : اند اعت صحبت كردهآيات زيادي از قرآن در مورد شف
اي از آيات شفاعت توسط خدا را اثبات و  كنند، دسته غير خدا نفي مي مطلق از

اي   و در دسته،سازند سودمند بودن شفاعت سايرين را به اذن خداوند رحمان مقيد مي
ديگر از آيات سودمند بودن شفاعت غير خدا مقيد است به رضايت خداوند از 

  .1»وع لهمشف«
توان  كنند مي از جمله آياتي كه شفاعت را مختص خدا دانسته و از غير او نفي مي

  : به موارد زير اشاره كرد
1- {  c b   a  ̀ _ ~ }    | {  zy x w v u t

 q p o  n ml  k j i hg f e dz )٤٣: الزمر -
از آنها شفاعت (آيا : به آنان بگو! اند؟ آيا آنان غير از خدا شفيعانى گرفته« .)٤٤
تمام : بگو هر چند مالك چيزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟) طلبيد مى

حاكميت آسمانها و زمين از آن اوست و سپس همه ) زيرا(شفاعت از آن خداست، 
  .»!گردانند شما را به سوى او بازمى

_____________________________ 
 .شود  كسی كه برای او شفاعت می−١



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

١٦٨

١٦٨

ي اين آيه با نص صريح شفاعت را مختص خدا دانسته و آن را از غير او نف
  .hg f e dz } : گويد كند و مي مي

́  µ ¶ }:  و اين آيه كه در مورد مؤمنان است-2 ³ ² ± °
 Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸z) ٥١: األنعام(. 

! ترسند، بيم ده ، كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى)قرآن(و به وسيله آن «
 شايد ؛ندارند) خدا(اى جز او  كننده ياور و سرپرست و شفاعت) روزى كه در آن،(

  .»پرهيزگارى پيشه كنند
  .كند اين آيه وجود شفيعي غير از خدا براي مؤمنان را نفي مي

3- {  l k j i h g  f e d c b a  ̀    _ ~ } |
 r q p o nmz) ٢٥٤: البقرة(.  

پيش از ! ايم، انفاق كنيد از آنچه به شما روزى داده! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
تا بتوانيد سعادت و نجات ( فرا رسد كه در آن، نه خريد و فروش است آنكه روزى

، و )و رفاقتهاى مادى سودى دارد(، و نه دوستى )از كيفر را براى خود خريدارى كنيد
هم  (؛و كافران، خود ستمگرند) زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود (؛نه شفاعت

  .»)كنند، هم به ديگران به خودشان ستم مى
  .را نفي كرده است] قيامت[ين آيه خداوند وجود شفاعت در آن روز در ا

4- { Á À ¿ ¾ ½   ¼     » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³z 
 مگر آنها ؛خوانند قادر بر شفاعت نيستند كسانى را كه غير از او مى« .)٨٦: الزخرف(

  .»اند و بخوبى آگاهند كه شهادت به حق داده
 شفاعت خداوند وجود شفاعت در آن ي دوم از آيات وارد شده در باب در دسته

را بيان كرده و فرموده به يك شرط سودمند خواهد بود و آن ] توسط غيرخدا[روز 
  : ي شفاعت بدهد، از جمله اينكه خداوند به شفيع اجازه
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ª }: فرمايد مي» آيه الكرسي«ي قرآني يعني   در بزرگترين آيه متعال خداوند- 1
 ²±  ° ¯ ® ¬ «z) ٢٥٥: البقرة(.  

  .»كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«
  .)٣: يونس (z y  x w v ut sz } |{}:  و فرموده- 2
  .»اى، جز با اذن او نيست  هيچ شفاعت كننده؛پرداخت) جهان(و به تدبير كار «
 æ å ä ã â  á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø }: ي  و آيه-3

êé è çz) با آن مقام و (مانها و چه بسيار فرشتگان آس« .)٢٦: النجم
شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و ) منزلتشان

  .»دهد) شفاعت(راضى باشد اجازه 
  ... .و آيات ديگري از اين قبيل 

ي سومي از آيات سودمند بودن شفاعت غير خدا به رضايت خدا و  و در دسته
  : مقيد شده است» مشفوع له «بودن شافع و] بندگي[صاحبِ عهد و پيمانِ 

1- { w v u t r  q p o n m l k j i
 b a ` _ ~}  | { z y  xz) ٢٩ – ٢٨: األنبياء(.  

است شفاعت ) به شفاعت براى او(و آنها جز براى كسى كه خدا راضى «
من جز خدا، معبودى : ويدو هر كس از آنها بگ.  و از ترس او بيمناكند؛كنند نمى

  .»و ستمگران را اين گونه كيفر خواهيم داد! دهيم را جهنم مى، كيفر او  ديگرم
2 -  { } |     {  z  y x     w v u tz) ٨٧: مريم(.  
 مگر كسى كه نزد خداوند رحمان، عهد و ؛آنان هرگز مالك شفاعت نيستند«

  .»پيمانى دارد
̄  °}ي   و آيه-3 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £z) طه :
بخشد، جز كسى كه خداوند   كس سودى نمىدر آن روز، شفاعت هيچ« .)١٠٩
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  .»رحمان به او اجازه داده، و به گفتار او راضى است
  ... .و آيات ديگري از اين قبيل

اي ديگر را نفي و  را تأييد و گونه] غير خدا[اي از شفاعت  مادامي كه خداوند گونه
ا را باز يابد، مبادا اين دو گونه تأمل نموده و معني آنه انكار كرده است بايد طالب حق در

سبب . اند، او نيز گمراه شود  گمراه شدهصدر اين امري كه گروههايي از پيروان محمد 
اي از آيات را گرفته و همانها را  و علت گمراهي اين گروهها اين بوده كه هر گروه، دسته

ت با ي آيات شفاع اند و همه مبناي احكام قرار داده و از آيات ديگر اين باب غافل شده
تناقض با هم تصور شدند در حاليكه همه آيات   و لذا در،هم مورد مطالعه قرار نگرفتند

  .قرآن حق بوده و هرگز تناقضي به آن راه ندارد
ي اول از آيات باب شفاعت بيانگر نوعي شفاعت مخصوص خداست، همان  دسته

د كه كردن شفاعتي كه مشركان جاهلي تصور نادرستي از آن داشتند و گمان مي
 و اين تصور نادرست اساس ،شفاعت از خداوند مثل شفاعت از ديگران است

  .باشد ضاللت مسيحيان نيز مي
 كه يكي براي ديگري -  اند شفاعت متداول بين اشخاص  اين گمراهان گمان برده

 در نزد خدا نيز سودمند است، مثالً شخص از كسي شفاعت - كند شفاعت مي
 و لذا شفاعت او را ،ز او خوف و يا رجاء داشته باشد ا1»مشفوع اليه«بخواهد كه 

قبول كند، همچنانكه در نزد پادشاه، شفاعت پسرش، برادرش، اطرافيان و شاهان 
 چون پادشاه از آنها خوف و يا رجا داشته و درخواستشان ،ديگر مثمر ثمر خواهد بود

 الزم است شفاعتشان را  بنابراين، و يا اين افراد حقي بر او دارند،سازد را برآورده مي
  .ي او انجام شده باشد  اگرچه آن را نپسندد و يا اينكه بدون اجازه،قبول كند

ي اول از آيات فوق الذكر اين نوع شفاعت را   در دسته– جل وعال –خداوند 
ندارد، ] الزام آوري[نفي كرده، به اين معني كه شفيع در نزد خداوند هيچ حق 

_____________________________ 
 .شود  كسی كه در نزد او شفاعت می−١
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  .ملوك و امثالشان چنين حقي دارندآنچنانكه شفيعان بارگاه 
قائل شدن به وجود چنين شفاعتي شرك بوده و هر كس گرفتار آن شده مرتكب 

نيز ) ص(شرك گرديده است، همچنانكه مسيحيان و امثال آنان از امت محمدي 
خواهند و  هايي برگزيده و از آنان شفاعت مي  اين افراد واسطه،اند مرتكب شده

 و ،ند از پيامبران و افراد صالح مدفون در قبور شفاعت بخواهندتوان معتقدند كه مي
معتقدند كه اين افراد شايسته در نزد پروردگار حقي داشته كه همين حق باعث تحقق 

  .شود  شفاعت شده و شفاعتشان رد نمي
شد   گاهي رد مي- † - باشد زيرا درخواست پيامبران  و اين تصور نادرست مي

 بلكه گاهي درخواستشان ،ر چه درخواست كنند برآورده شودو اينگونه نيست كه ه
 و يا خالف آن از ،داند  چراكه يا منافي حكمتي است كه خداوند مي،گردد اجابت نمي

اند كه خداوند از او   و يا اينكه آنان براي كسي شفاعت و دعا كرده،قبل مقدر بوده
  ... .يل و يا به خاطر وجود موانعي ديگر از همين قب،راضي نيست

در قرآن و روايات مقرر شده كه پيامبران چنين حقي را ندارند كه هرچه 
درخواست كنند حتماً بايد برآورده شود، آري دعا و درخواستشان شايسته اجابت 

ي درخواستشان به دو  ي آنان از همه پيروانشان باالتر است ولي اجابه بوده و درجه
  :صورت است

  .ستشان برآورده شدن دعا و درخوا- 1
  . تأخير در برآورده شدن درخواستشان و اعطاي اجر فراوان- 2

 خوبي در درياي آيات و روايات نيستند )شناگر(بعضي از مردم از آنجا كه غواص
پذيرند، بنابراين داليلي را براي  نصيبند، اين مسأله را انكار كرده و نمي و از فهم آن بي

بعضي از مردم را به راه آورد و اقوامي را كنيم، شايد  اثبات صحت اين مطلب بيان مي
  : بصيرت بخشد

E D C B A }: فرمايد مي) ص( خداوند در قرآن خطاب به پيامبر -1
  VU T S R Q PO N   M L  K J I H  G Fz 
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اگر هفتاد بار براى آنها ) حتى(چه براى آنها استغفار كنى، و چه نكنى، « .)٨٠: التوبة(
 و ؛چرا كه خدا و پيامبرش را انكار كردند! آمرزد نها را نمىاستغفار كنى، هرگز خدا آ

  .»كند  فاسقان را هدايت نمىقومخداوند 
ترينشان  كه بهترين مخلوق در نزد خدا و گرامي) ص(بنابراين اگر محمد 

بخشد و علت اين عدم  باشد براي اين منافقان استغفار كند خداوند آنها را نمي مي
 و آن عبارت است از عدم رضايت ،گيرد ي آن را مياجابت مانعي است كه جلو

بنابراين در صورت عدم وجود . شود خداوند از كسي كه استغفار براي او انجام مي
شود، خود آيه به اين  درخواست دعا كننده پذيرفته نمي» مشفوع له«شرط رضايت از 
  .VU T S R Q z  }: كند مطلب اشاره مي

 به آن آگاه بوده -  جل وعال-  خداوند گاهي هم به خاطر حكمتي كه - 2
برآورده نشده است، همچنانكه مسلم در صحيح خود ) ص(درخواست پيامبر اكرم 

از پروردگار سه «: فرمودند) ص( روايت كرده است كه رسول اكرم )172- 8/171(
از : چيز درخواست كردم و او دو تا را برآورده ولي سومي را برآورده نكرد

 امتم را با قحطي هالك نكند، دعايم برآورده شد، از پروردگارم پروردگارم خواستم
هالك نكند، دعايم برآورده شد، از پروردگار ] طوفان[خواستم امتم را با غرق شدن 

  . »خواستم عداوت و دشمني بين امتم ايجاد نشود ولي دعايم برآورده نشد
المصابيح را نقل قول بعضي از شارحان ) 11/97(» فتح الباري«حافظ ابن حجر در 

و ابن حجر در رد اين قول » همه دعاهاي پيامبران مستجاب بوده! بدان«: كرده كه
) ص(گوينده اين جمله از حديث صحيحي غفلت ورزيده كه پيامبر «: گويد مي

  .1»...از پروردگارم سه درخواست كردم«: فرمودند
_____________________________ 

 به اين نتيجـه رسـيده) شود دعای انبياء مستجاب می: (كه) ك(يح براساس روايت عايشه  شايد شارح املصاب−١
باشد و به مهني دليل حافظ ابن حجر در بحث پريامون اين مسأله بـه  است در حالی كه اين حديث ضعيف می

 .كند آن اشاره نمی
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 ابوهريره و از) 132 – 1/130(و مسلم در صحيح ) 11/96( بخاري در صحيح - 3
) ص(اند كه پيامبر   نقل كرده  و نيز مسلم به تنهايي از جابرم انس بن مالك

خواهم دعايم را براي شفاعت  هر پيامبري دعاي مستجابيِ دارد و من مي«: فرمودند
  .ي اعرج از ابوهريره است اين روايت مطابق الفاظ نسخه» امتم در آخرت نگه دارم
اشكالي كه بر اين حديث وارد است اين : (گويد مي» اريفتح الب«حافظ ابن حجر در 

دعاهاي مستجاب شده فراواني ) ص(است كه پيامبران و مخصوصاً حضرت محمد 
گويد هر پيامبري فقط يك دعايش مستجاب  اند در حالي كه ظاهر حديث مي داشته
 اجابت مراد از اجابت دعاي مذكور، يقييني بودن: ال اين است كهكشود، و پاسخ اش مي

  ).شوند  در حالي كه ساير دعاها و درخواستها تنها به اميد اجابت طلب مي،آن است
» شرح البخاري«علماء و شارحان اين حديث همين نظر را دارند و كرماني در 

كند كه هر پيامبري يكي از  حديث بيان مي: (گويد در شرح اين حديث مي) 22/122(
شود ولي بقيه دعاهايش بر مبناي اميد بر  دعاهايش به صورت يقييني مستجاب مي

شوند كه بعضي از آنها مستجاب شده و بعضي ديگر مستجاب  آورده شدن، طلب مي
  ).شوند نمي

  : به همين ترتيب ساير پيامبران نيز هم دعاي مستجاب دارند و هم دعاي مستجاب نشده
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï }:  دعايش مستجاب نشده است؛  نوح-4

 Ü Û Ú Ù Ø ×  Þ Ý LK J I       H GF E D      C B A
  [ Z Y X W V   U TS      R Q P O   N  Mz) ٤٦ – ٤٥: هود(.  

 و وعده ؛پسرم از خاندان من است! پروردگارا: نوح به پروردگارش عرض كرد«
اى : فرمود! كنندگان برترى  و تو از همه حكم؛حق است) در مورد نجات خاندانم(تو 
پس، )! اى است فرد ناشايسته(او عمل غير صالحى است !  نيستاو از اهل تو! نوح

  .»دهم تا از جاهالن نباشى من به تو اندرز مى! آنچه را از آن آگاه نيستى، از من مخواه
 براي پسرش مورد قبول واقع نشد زيرا فاقد شرط ؛ بنابراين شفاعت نوح

  .رضايت خداوند از پسرش بود
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و . ي پدرش نيز مورد قبول واقع نشدبرا) ؛( شفاعت ابراهيم خليل - 5
 انبياء براي كسي كه در آيات و ،مواردي ديگر از دعاهاي مورد قبول واقع نشده

و مادام كه . اند روايات تدبر نمايد قابل مشاهده است كه به بهترين شيوه بيان شده
اجابت كل دعاها از انبياء منتفي باشد ساير صالحان به طريق اولي از اجابت كل 

  .نصيبند عاهايشان بيد
نزد پروردگارشان چنان حقي دارند  اند انبياء در  جاهل گمان كرده1بعضي از خلف
خبري  خبرند كه اين بي شود، اين گروه از اين آيات و روايات بي كه دعايشان رد نمي

  .ي شيطان است  گري و وسوسه ي فتنه نتيجه
: گويد  مي.)١٢٣: البقرة (o n mz}: در تفسير آيه] طبري[ابن جرير 

تواند حقي را كه  بترسيد از روزي كه هيچ كس نمي:  آيه چنين است2بنابراين، تأويل(
در راستاي عدم تحقق [ و خداوند ،خداوند برگردن كسي گذاشته از او مرتفع سازد

پذيرد و حقي كه بر گردن هر شخصي  شفاعت هيچ شفيعي را نمي] اين حق و حقوق
  .است بايد ادا شود

شدت و [خداوند مخاطبان اين آيه را كه يهودند به اين علت با چنان : ه شدهو گفت
ما پسران خدا و دوستان او و اوالد : گفتند مورد خطاب قرار داده كه آنان مي] غلظتي

 -   عز وجل- كنند، لذا خداوند انبياء بوده و پدرانمان در نزد خدا برايمان شفاعت مي
 ديگري را به گردن كيفري كوچكي از  تي ذرهدر قيامت هيچ نفسي ح: فرمايد مي
گردد تا اينكه هر   و شفاعت هيچ كسي در مورد سزاي كسي قبول نمي،گيرد نمي

  .3)صاحب حقي، حق خود را از او دريافت كند
را ) توسط غيرخدا(ي دوم از آياتي كه در همان ابتدا ذكر كرديم و شفاعت  دسته

_____________________________ 
 ).مرتجم. (اند  نكردهاند و از سلف پريوی به معنی آنان كه بعد از سلف آمده» سلف« در مقابل −١
 ).مرتجم. ( تأويل در ادبيات ابن جرير و تعداد زيادی از سلف مرتادف با تفسري بوده است−٢
 .٢/٣٢استاد حممود شاكر, :  چاپ−٣
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اعتي مشروع و مخالف با باور مشركان در مورد ، و مراد اين آيات شف)كردند تأييد مي
  : باشد كه خداوند براي تحقق آن دو شرط قرار داده است شفاعت مي

  . براي شفاعت1ي پروردگار به شفيع اجازه: اول
  .شود رضايت پروردگار از كسي كه براي او شفاعت مي: دوم

ن است كه اين دو شرط براي شفاعت الزمند، حكمت شرط اجازه خدا به شفيع اي
قلبها به سوي خدا معطوف گشته و تسليم فرمان او شده، به او تعلق خاطر يابند و 

اند به او روي آورند، به همين دليل اين  اگر تاكنون براي شفاعت متوجه غير او بوده
 ولي گروههايي ،مطلب بعد از توحيد و لزوم وجوب توحيد عبادي مطرح شده است

اند وجود استثناء بعد از نفي شفاعت به   و گمان كردهاز مردم اين شرط را نفهميده
 بنابراين به ،معني اثبات شفاعت به طور مطلق و جواز طلب شفاعت از غيرخداست

  .اند همان راه و روش مشركان بازگشته
اش  و حقيقت شفاعت اين است كه چنانچه خداوند متعال بخواهد رحمتي به بنده

رحمت و به عنوان كرامتي براي شفيع اجازه رسانده و او را نجات دهد به جهت 
و چنانچه شفاعتي از خدا طلب شود و او اجازه آن را . هد چنين شفاعتي را به او مي

 و ،براي پسرش) ؛( همچنانكه شفاعت نوح ،ندهد شفاعت سودمند نخواهد بود
براي عمويش سودي ) ص( و شفاعت محمد ،براي پدرش) ؛(شفاعت ابراهيم 

Y X W V U T S }: كه ه نازل شدـكه آي يي تا جا،نرساند
 g f e d c b a   ` _ ^ ] \    [ Zz 

) از خداوند(براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان « .)١١٣: التوبة(
پس از آنكه بر آنها ) آن هم (؛طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند

  .»روشن شد كه اين گروه، اهل دوزخند

_____________________________ 
 ).مرتجم. (كند كسی كه شفاعت می:  شفيع و شافع هر دو به معنی−١
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ي  ين پيامبران بزرگوار شفاعت كردند ولي چون شفاعتشان اذن شرعي از ناحيها
 و چون افرادي كه براي آنان شفاعت شد ،پروردگار نداشت مورد قبول قرار نگرفت

 و بنابراين شفاعت اين پيامبران ،كافر و مشرك بودند خداوند از آنان رضايت نداشته
  .دمند نشد سو-  صلوات اهللا وسالمه عليهم- بزرگوار

̀  b a   }: فرمايد  همچنانكه مي،و خدا جز به توحيد رضايت ندهد _

 f e d cz) ٨٥: آل عمران(. 
  .»شود و كسي كه غير از اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي«

در آيات را به اخالص و توحيد و ترك كامل » الرضا«ح لبه همين دليل سلف صا
  .اند شرك تفسير كرده

در تفسيرش و بيهقي و ابن منذر و ابن ابي حاتم ) 16/97(ر در تفسيرش ابن جري
، همه، به نقل از معاويه بن صالح از علي بن ابي )109ص (» الصفاتاالسماء و«در 

z y x w v u t  }ي  اند كه در آيه  نقل كردهم طلحه از ابن عباس
}|     {z) ٨٧: مريم(.  

ى كه نزد خداوند رحمان، عهد و  مگر كس؛آنان هرگز مالك شفاعت نيستند«
  .»پيمانى دارد

و به دست خدا ) ال اله اال اهللا(شهادت به : را چنين تفسير كرده است» عهد«
  .ها و اميدواري به خدا)حول و قوه(دانستن همه 

به خاطر شدت [و اين سند كه در باال ذكر شد همان سندي است كه امام احمد 
اي در مورد تفسير   در مصر صحيفه: (گويد ي آن مي درباره] اطمينان و وثاقت راويانش

وجود دارد كه علي بن ابوطلحه آن را روايت كرده و اگر مردي به خاطر آن به مصر 
  ].و ارزش دارد[سفر كند كار عجيبي نكرده است 

اين روايت نزد بخاري به نقل از ابوصالح روايت شده و : گويد  حافظ ابن حجر مي
كند بر   كه به صورت معلّق از ابن عباس روايت ميبخاري در صحيح هر جا
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  .روايتهاي ابوصالح از ابن عباس اعتماد كرده است
  .ترين سند است و اين سلسله سند در تفسير از ابن عباس بهترين و صحيح

  : كند كه در معني اين آيه از ابن عباس روايت مي» التفسير«و ابن مردويه در 
  ).شود دهد وارد بهشت مي ي خدا شريك قرار نميهر كس بميرد در حالي كه برا(

االسماء «و » البعث«و بيهقي در ، ابن منذر، ابن ابي حاتم )17/13(ابن جرير 
اند كه  به نقل از علي بن ابي طلحه از ابن عباس روايت كرده) 109ص (» الصفاتو

و آنها جز براى كسى كه «. )٢٨: األنبياء (m l k j iz}در تفسير 
  .»كنند است شفاعت نمى) به شفاعت براى او(خدا راضى 

  .از آنان راضي است) ال اله اال اهللا(كساني كه به خاطر شهادت بر : گويد  مي
  .قبال در مورد اين سند صحبت كرديم

 و قتاده m l k j iz}ي  و در مورد شفاعت مالئكه در آيه
k l }كنند  در روز قيامت مالئكه شفاعت نمي:  يعنيj iz}: گويد مي

mzاين مطلب را ابن منذر و ابن ابي حاتم روايت .جز براي اهل توحيد:  يعني 
  .اند كرده

³ ´ }ي  و ابن منذر در تفسير آيه) 25/62(و عبد بن حميد وابن جرير 
 Á À ¿ ¾ ½   ¼     » º ¹ ¸ ¶ µz) ٨٦: الزخرف(. 

ه شهادت  مگر آنها ك؛خوانند قادر بر شفاعت نيستند كسانى را كه غير از او مى«
  .»اند و بخوبى آگاهند به حق داده

  .اخالص است]: »الحق«از  مراد: [اند كه مجاهد گويد روايت كرده
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  .)ص( حضرت محمد شفاعت
بعد از اين توضيحات شايسته است نظري بيفكنيم به نصوصي كه در مورد 

  :كنند صحبت مي) ص(شفاعت رسول اكرم 
خواستند كه براي آنها دعا  ان ميصحابه از ايش) ص(به هنگام حيات آن حضرت 

 و هيچ اختالفي بر سر اين نوع از شفاعت ،كند و اين به معني شفاعت براي آنهاست
بعد از ) ص( و اختالف بر سر مشروعيت شفاعت خواستن از آن حضرت ،نيست

  : وفاتشان وجود دارد كه اهل سنت در سه قرن اول اسالم بر دو امر اتفاق نظر داشتند
و اختالف . شان مقبره در) ص(مشروعيت طلب شفاعت از پيامبر عدم : اول

هاي باطني مثل اسماعيليه و فاطميه ظهور و گسترش يافت  زماني ايجاد شد كه فرقه
 و امثال هجعفريو  هموسويفرقه و اينان به همراه كساني كه از اينها تأثير پذيرفتند مثل 
ا در بين مردم ترويج كردند و آنها با عموم اهل سنت مخالفت كرده و اين رأي ر

  .حقيقت اين امر را بر بعضي مشتبه ساختند
مسلمانان در سه قرن اول طلب شفاعت از پيامبر را به معني خواستن شفاعت از 

ي خلفاي راشدين هيچ كسي بعد از  دانستند، بلكه تا پايان دوره نمي] شخص پيامبر[
اليكه اگر اين درخواست  در ح،از ايشان شفاعت طلب نكرد) ص(فوت پيامبر 
 و حتماً اين ،بودند بود مردم آن دوره از همه بيشتر به اين كار متمايل مي مشروع مي
  .كردند كار را مي

و تغيير نوع زندگي آن حضرت هيچ پيامدي ) ص(و چنانچه وفات پيامبر 
صحابه چنين ] بود و مثل گذشته قادر به امور زندگي دنيوي مي[داشت  نمي

 و نه تبع ، و نه تابعين، ولي نه آنها اين كار را كردند،نمودند ز ايشان ميدرخواستي ا
ي  ها در پشت پرده  تا اينكه دعوت باطني، و نه نسلي كه بعد از آنان آمد،تابعين

 و حتي اين افراد كتابهايي را به اسم ،محبت و هواداري از اهل بيت نشأت گرفت
را، كه ) فاطميه(ن الصفا و عبيديين  و هر كس حركت اخوا،اهل بيت تأليف كردند

برد،  هاي اسماعيلي هستند، بررسي كند به وضوح به اين مطلب پي مي همه از باطني
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دادند و اولين كساني  اين گروهها به گمان خود شعار هواداري از اهل بيت را سر مي
  .بودند كه به دورغ خود را به اهل بيت نسبت دادند

بعد از وفاتشان بدعتي است كه ) ص(پيامبر مقصود اينكه طلب شفاعت از 
  .ها احداث كردند باطني

دومين و مهمترين مطلب مورد اجماع اهل سنت در باب شفاعت اين است : دوم
 ولي ،كند انواع شفاعت دارد كه به وسيله آنها شفاعت مي) ص(كه معتقدند پيامبر 

 و بلكه ،نواع ندانستههيچ كس از اهل سنت شفاعت پيامبر در قبرشان را يكي از آن ا
  .دانند ي آن انواع را در روز قيامت محقق مي همه

 و هر كس با اجماع اهل سنت ،بنابراين شايسته است بر اين مطلب تأمل شود
  .مخالفت كند، از آنان نيست
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  فصل
  

از پيامبر ) 7/59(دليل مطلب مجمل فوق حديثي است كه مسلم در صحيح 
و به نص و » من اولين شافع و اولين مشفِّع هستم «:كند كه فرمودند روايت مي) ص(

در صحراي محشر براي [اجماع ثابت شده كه اين شفاعت همان شفاعت عظمي 
  ].مردمي است كه منتظر محاسبه هستند

كنند  بين كساني كه ادعاي محبت و تصديق او را مي) ص(ي پيامبر  اين فرموده
 »ول مشفعأول شافع وأأنا « :كالم حضرت رسول كه فرمود: حاكم و قاضي است

ي   و براي همه،مقتضي اولويت مطلب براي شفاعت است كه هيچ استثنايي ندارد
بعد از ) ص(و هر كس گمان كند كه پيامبر . شود مردمي است كه قيامتشان برپا مي

كنند   و صالحان بعد از وفاتشان در قبور شفاعت مي،كند وفات و در قبر شفاعت مي
 را مخدوش كرده است، زيرا چنانچه پيامبر در »ول شافعأنا أ«صحت معني كالم 

ي زنده شدن و به صحراي محشر رفتن شفاعت كند  قبرش از هنگام وفات تا نفخه
  .ماند ديگر وجهي براي تخصيص اين فضيلت به صحراي محشر باقي نمي

  و بعد،وفاتش نيز شفاعت كند كرده و بعد از چنانچه به هنگام حياتش شفاعت مي
با اين فرض و !  چه معني دارد؟»ٍول شافعأأنا «از برپا شدن قيامت نيز شفاعت كند، ديگر 

شود و اگر چنين  مستمر بوده و هميشه مورد قبول واقع مي) ص(تصور شفاعت پيامبر 
بايد در اين ! رساند؟  چه فايده و فضيلتي را مي»...ول شافع أأنا «باشد گفتن حديث 

  .اي كسي كه خير و صالح بخواهد مفيد خواهد بودمطلب تدبر كرد زيرا بر
اند و بعد  جويند كه صحابه جسته بنابراين اهل سنت به همان ريسماني تسمك مي

خواهند شفاعت  خواهند و از او مي از خداوند شفاعت مي) ص(از وفات پيامبر 
  : شود را نصيبشان گرداند و اين درخواست از دو طريق محقق مي) ص(پيامبر 
و فهم معني آن، عمل به مقتضاي آن و ) ال اله اال اهللا( استقامت بر تحقق :اول

` c b a  }: گويند مخالفت با معتقدات مشركان عرب و امثال آنها كه مي
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 f e    dz) ٣: الزمر(. 
  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«

 .)١٨: نسيو (z| {  ~ �¡ } : گويند و نيز مي
  .»اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«

و مراد مشركان از اين معبودان بتهايي بود كه به شكل و صورت انبياء و صالحان 
  .ساخته بودند

از طريق تضرع و افتادگي در برابر مقام پروردگار در سحرگاهان و ساير : دوم
بر توحيد و پايداري توان به مرحله استقامت  شود مي اوقاتي كه دعا بيشتر اجابت مي

شد، آنهم هنگامي كه حادثه هولناك ) ص(بر آن رسيد و مشمول شفاعت پيامبر 
  .گيرد و پيامبر آنجا اولين شفيع است مردم را در برمي] قيامت[

گردان كه اين بما را از كساني  نايل گردان، و) ص(ما را به شفاعت پيامبر ! پروردگارا
ثبوت بر ! ساز، پروردگارمرا از آن شفاعت محروم  و ما ،كني شفاعت را نصيبشان مي

در صورت تحقق اين دو ] زيرا[خواهيم،  توحيد و عزيمت بر رشد و صالح را از تو مي
شوند، همان شفاعتي كه  نايل مي) ص(وصف در مؤمنان است كه به شفاعت پيامبر 

 دعاي هر پيامبري يك دعاي مستجاب دارد و من اين«: ي آن فرمودند حضرت درباره
ام و كسي كه بميرد در حالي  خود را براي شفاعت امتم در روز قيامت به تأخير انداخته

  ).متفق عليه. (»كه مرتكب شركي نشده باشد، مشمول آن خواهد بود
 خطاب به ابوهريره است كه ص ي رسول اهللا و اين مطلب تفسير فرموده

 كسي است كه از ته نفس ترين مردم به شفاعت من در روز قيامت نزديك«: فرمودند
  ).متفق عليه (.»را بگويد) ال اهللا اال اهللا(و خالصانه 

اهل حق و حقيقت به اين دو امر براي نيل به شفاعت پايبند بوده، به آن عمل 
 و لذا هدايت يافتند و خداوند بر هدايتشان افزود و ،كرده و آن را تحريف نكردند

  .تقوي نصيبشان كرد
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  فصل
  

  : گويد  مي78در ص مؤلف مفاهيم 
 الدنيا, بل ذهب البعض  يف ي من النبةجيوز أن تطلب الشفاع ه الَّزعم بعضهم أن(

e d } : ذلک بقوله تعاىل ذلک رشک وضالل, ويستدلون عىلَّ أناآلخر من املتعنتني إىل

f hgz) فهمهم الفاسد, يدل عىل هذا االستدالل باطل, وال و.)٤٤: الزمر 
 .٢١: وذلک من وجهني

  يف ي من النبة عن طلب الشفاعى ينهة السن الكتاب وال يفه مل يرد نص ال يفَّأن: ًأوال
 . اه) الدنيا

  : كند  چنين ترجمه مي146و مترجم در صفحه 
در دنيا نيست، ) (مبر غكنند كه درخواست شفاعت از پي بعضي خيال مي

اللت است، و بلكه بعضي از تندروان اعتقاد دارند كه اين درخواست شرك و ض
  .اند  استدالل كردهhg f e dz}  :ىبراي گفته خود به آيه قرآن
در : اول:  و از دو وجه داللت بر سوءفهم ايشان دارد،اين استدالل باطل است

 وارد نشده كه داللت داشته باشد كه نبايد در دنيا از  نصىقرآن و احاديث نبوي
  .مبر طلب شفاعت شودغپي

 زيرا مؤلف ،حيات دنيوي پيامبر نيست) في الدنيا (مراد مؤلف از: گويم مي
طلب ) في الدنيا(داند كه كسي چنين چيزي نگفته است و مرادش از  خودش مي

 به اين 81 همچنانكه در صفحه ،باشد بعد از وفاتشان مي) ص(شفاعت از پيامبر 
  .1)ًبأس بطلبها منه أيضا بعد موته ال(: مطلب تصريح كرده

 داشته باشد، از چند وجه مردود است كه در اينجا به بعضي و اگر چنين مقصودي
_____________________________ 

 .لی نداردبعد از وفاتشان اشكا) ص(مهچنني طلب شفاعت از پيامرب :  معنی−١
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  : كنيم از آن وجوه اشاره مي
:  در مورد ايشان گفتتوان نه عقالً و نه شرعاً نمي) ص(بعد از وفات پيامبر : اول

  ).في الدنيا(
 برهان گفته ،به دليل و برهان مؤلف در اثبات چنين شفاعتي در نزد آگاهان: دوم

ارزشي است، كسي  كالم بي) نصي در نفي آن وارد نشده: (اينكه گفتهشود زيرا  نمي
 ،شمارد بايد دليل بياورد شان را جايز مي كه طلب شفاعت از انبياء و صالحان در مقبره

نصي در رد آن وارد نشده است، صرفنظر از اينكه نافيان چنين : و نه اينكه بگويد
 و ،اند كنند استدالل كرده  بيان ميشفاعتي به عموميت نصوصي كه احوال مشركان را

اعتماد كرده و ) اصل بر جايز نبودن(ي  يا اينكه چون بحث عبادات است به قاعده
 ،توان آن را انجام داد تا دليلي در اثبات اين مسأله وجود نداشته باشد، نمي: گويند

  .زيرا عبادات توقيفي است و بايد داليل صريحي آنرا بيان كرده باشند
 زيرا عموميت نصوص از طلب ،باشد  نادرست مي1)مل يرد نص(: ينكه گفتها: سوم

از آنجا كه مشركان با انجام عبادت از مردگان : كنند شفاعت از مردگان نهي مي
y x w v  u t s r }: فرمايد خواستند، خداوند مي شفاعت مي

 ¡� ~  } | { zz )١٨: يونس(.  
رساند، و نه سودى   كه نه به آنان زيان مىپرستند آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«
  .»!اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند  و مى؛بخشد مى

| } و شفاعت يعني طلب دعا، به اين ترتيب ،دعا همان عبادت است

}z تفسير {rz در اول آيه است .  
در اينجا براي بيشتر روشن شدن مسأله و نيز به جهت دفع اين توهم كه گفته 

ها از مسأله است، مطلبي را از رازي در تفسيرش  اين برداشت وهابي: دشو مي

_____________________________ 
 .نصی دال بر نفی چنني شفاعتی وارد نشده است:  به معنی−١
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بر سر اين مسأله كه مشركان چگونه بتها را شفيعان خود (: 1كنم نقل مي) 60- 17/59(
در ادامه فخر رازي اَشكال مختلف مسأله را ...) دانسته اختالف شده در نزد خدا مي

شركان اين بتها را به شكل و صورت م: و چهارم(: گويد بيان كرده و از جمله مي
كردند مادامي كه آنان به عبادت اين  پيامبران و بزرگانشان ساخته و گمان مي

  .كنند د آن بزرگان در نزد خداوند برايشان شفاعت مينها مشغول باش مجسمه
بسياري از مردم مشغول : خورد نظير اين مسأله در اين روزگار نيز به چشم مي

كنند با بزرگداشت قبورشان، آنان در نزد خداوند  ان بوده و گمان ميتعظيم قبور بزرگ
  .پايان كالم رازي) كنند براي اين افراد شفاعت مي

ي سخن مؤلف مفاهيم زده و پوچ بودنش را  و اين سخن رازي تيشه به ريشه
  .شمارند شگام خود مييكند و اين در حالي است كه اين افراد فخر رازي را پ برمال مي
 –جل  عز و–ر مورد شفاعت شرك آميز آيات زيادي وجود دارد كه خداوند و د

همه انواع آن را در كتابش آورده تا كسي كه جوياي خير و پوياي راه راست باشد در 
  .آنها تدبر نمايد

كند تا ما خود را از احوال و صفاتشان دور  اين آيات در مورد مشركان صحبت مي
ايجاز و اختصار به ذكر آن آيات و اقوال علماء و گردانيم كه در اينجا به جهت 

توان به اقوال علماء و  پردازيم و براي مطالعه بيشتر مي مفسران پيرامون آيات نمي
  .مفسران در ذيل آيات شفاعت مراجعه نمود

 .)٢٣: سبأ (IH G F E D C  B Az}: فرمايد خداوند مي: چهارم
  .»ن داده، سودى نداردهيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذ«

Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â ÁË Ì}: قبل از اين فرموده
  Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í C  B A

_____________________________ 
 البته چنني نقلهايی فراوانند ولی كالم فخر رازی را از آن جهت انتخاب كردم كـه ايـن افـراد بـه فهـم وی در −١

 .كنند, و اين كالم در بحث اصول دين است اصول دين افتخار می
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 IH G F E Dz) ٢٣ − ٢٢: سبأ(. 
آنها هرگز ! (پنداريد بخوانيد مى) معبود خود(كسانى را كه غير از خدا : بگو«

اى در آسمانها و زمين مالك   ذرهآنها به اندازه) گشايند، چرا كه گرهى از كار شما نمى
. بودند) در آفرينش(آنها شريكند، و نه ياور او ) خلقت و مالكيت(نيستند، و نه در 

  .»هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد
بدين وسيله خداوند متعال صور و اشكالي را كه مشركان در هر زماني به آن 

اين آيه : اند ي اين آيه گفته بعضي از علماي متقدم درباره. ماردش معتقدند، مردود مي
  .هاي درخت شرك را قطع كرده است براي كسي كه در آن تدبر نمايد ريشه

و راهها و [بدان كه مذاهب : (گويد  مي)255- 25/254(رازي در تفسيرش 
د و بعد از ذكر سه مور...) شوند چهارتا هستند كه به شرك منجر مي] كارهايي

اند،  ما بتهايي را كه به شكل مالئكه ساخته شده: كسي كه بگويد: چهارم: (گويد مي
A }: پرستيم تا براي ما شفاعت كنند، و خداوند در ابطال قول اينها فرموده است مي

 IH G F E D C  Bz) ٢٣: سبأ(.  
  .»هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد«
 زيرا خداوند براي كسي كه غير ،اي براي شما ندارد دت غيرخدا فايدهبنابراين عبا 

دهد، بنابراين با طلب شفاعتتان خود را از  ي شفاعت نمي كند اجازه او را عبادت مي
  .پايان كالم رازي با نقل عين عبارات) داريد رسيدن به شفاعت باز مي

اعت بكند شفاعت هر كسي طلب شف: (ي رازي تدبر نمود كه بايد در اين گفته
توان به آن شفاعت نايل  زيرا جز از طريق توحيد نمي) دهد روز قيامت را از دست مي

 و هيچ فرقي ندارد ،شد، و يكي از مظاهر توحيد، ترك طلب شفاعت از مردگان است
ها پيامبران باشند يا صالحان، و شفاعت انبياء بايد از خدا طلب شود نه از  اين مرده
طلب آن از خداوند از طريق تحقق توحيد و استقامت بر آن و ترك  و ،خود انبياء

  .تواند، ممكن است طلب شفاعت از كسي كه نمي
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عقيده و رأي صحيح همين است و تا قبل از ظهور باطنيه كه گرايش و روي 
آوردن به مردگان را پديد آورده و براي اثبات رأي خود به جاي منهج شرعي راه 

  .اند ي علما بر اين مطلب متفق بوده  را در پيش گرفتند، همهفلسفه و استدالل عقلي
اند آيات شفاعت موجود در قرآن در مورد اقوام گذشته  و كساني كه گمان كرده

  . و اين تفكر راهي است براي نفوذ شيطان و هوي و هوس،اند است گمراه شده
 براي كسي كه اين آيه: (گويد ي اين آيه چه زيبا مي  درباره1شمس الدين ابن قيم

 جهت روشني، برهان و نجات، تجريد توحيد و قطع ،در آن تعقل كند كافي است
 ولي ،اصول شرك و راههاي منتهي به آن، و قرآن مملو است از امثال و نظاير اين آيه

داخل در يكي از اين نوع شرك ] خودشان[كنند واقعيت زندگي  اكثر مردم فكر نمي
ي قومي نازل  كنند و درباره ت نوع خاصي را بيان ميكنند اين آيا است و گمان مي

و همين بينش حايلي است بين . اند و ديگر وارث و جانشيني ندارند اند كه رفته شده
  .قلب و فهم قرآن

د كه ناند، جانشينان و وارثاني دار سوگند به خدا، اگر آن گذشتگان گمراه رفته
بيانات قرآن اينان را نيز مثل آنان بعضي در همان حد و بعضي از آنان گمراهترند و 

  .گيرد در برمي
اركان و : فرمودند) (ولي مسأله همانگونه است كه عمر بن خطاب 

با نشأت يك نسل : رود هاي اسالم يكي پس از ديگري پاره شده و از بين مي ريسمان
شناسند و به   چون جاهليت و شرك را نمي،اند جديد مسلمان كه جاهليت را نديده

] امور ناپسند[ لذا به آن ،ه را كه قرآن ذم كرده و ناپسند شمرده، آگاهي ندارندآنچ
خوانند و   و آن را تقرير نموده، به سوي آن فرا مي،شوند گرفتار شده مرتكب آن مي
دانند كه مردم جاهلي نيز همين كارها و يا   و نمي،شمارند آن را صحيح و پسنديده مي
دادند، و بدين وسيله ريسمان اسالم را از  هتر آن را انجام ميامثال آنها و يا بدتر و يا ب

_____________________________ 
 ).٣٤٤ – ١/٣٤٣: ( مدارج السالكني−١
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  ).كَنند قلوبشان مي
  : گويد  مي78مؤلف مفاهيم در ص 

 جاءت ي ذلک, بل شأهنا شأن غريها من اآليات التتدل عىل  الة هذه اآليَّأن: ًثانيا(
 املترصف فيه, ه هوَّ أنى بام هو ملک له دون غريه, بمعنلبيان اختصاص اهللا سبحانه وتعاىل

 امللک من يشاء وينزع ي فهو مالک امللک, يعط,ه يعطيه من يشاء إذا أرادَّ أنيينف وهذا ال
 .لخ كالمهإ» ...ن يشاءامللک مم

 كلها له, وقد أعطاها لألنبياء وعباده الصاحلني, بل وكثري من ةكذلک الشفاع«: ثم قال
 أن يطلب  حرج يفيً معنويا, وأة املؤمنني كام نطقت به صحاح األحاديث املتواترةعام
 . اه) لخإ... سان من املالک بعض ما يملكه اإلن

  : كند  چنين ترجمه مي147و مترجم مفاهيم در صفحه 
ي آيات   بلكه شأن اين آيه مانند بقيه،داين آيه داللت بر اين معني ندار: دوم

در آن قرآني است كه بر اختصاص ملكيت به خداوند متعال است، و كسي ديگر 
 و اين معني با اعطاي آن از طرف خداوند به هر كس كه بخواهد ،شراكت ندارد

و اراده نمايد منافات ندارد، او مالك مطلق است به هر كس مايل باشد ملك 
  ... .گيرد بخشد و يا پس مي مي

اش براي اوست، قسمتي از آن را به  و همچنين است شفاعت كه همه... 
ش عطا كرده است، حديثهاي صحيح در اين معني به مبران و بندگان صالحغپي

اند و بر اين موضوع گويا هستند، چه گناهي دارد كه يك نفر از  حد تواتر رسيده
  ... .شخصي كه مالك چيزي است از او كمك بخواهد

  : گويم مي
 به اين معني كه هيچ ،اختصاص شفاعت به خدا اختصاص ملكي است: اوالً

 را ندارد مگر كساني كه خداوند شفاعت آنان با قيود شفاعت كردن] حق[مخلوقي 
 مالك شفاعت بوده و - عال جل و- موجود را بيان كرده باشد، بنابراين تنها خداوند
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دهد كه خود از او راضي  به هر كس كه بخواهد اجازه شفاعت براي ديگري را مي
  . باشد

انكه مؤلف گمان پس شفاعت براي اين افرادي كه خداوند اجازه داده است آنچن
و اگر ملك ]. كه هر گونه بخواهند در آن تصرف كنند[كرده است، ملك مطلق نيست 

خواهند در آن تصرف كنند، بلكه حقيقت  توانستند هرگونه كه مي شد، مي آنان مي
 و به هر كس كه خود ،شفاعت اين است كه مخصوص و مختص خداي يگانه است

دهد و چنين بينشي قلبها را بصورت تمام  را مي] شفاعت[= ي اين كار  بخواهد اجازه
اي كه مالك و صاحب شفاعت  سازد، خالق يگانه و كمال به سوي خالقشان متوجه مي

zy x w v u t  } |    }: كنند كه همين مطلب را بيان مي، و آيه زير است

  k j i hg f e d  c b   a ` _ ~ }
 q p o  n mlz) ٤٤ – ٤٣: الزمر(. 

از آنها شفاعت (آيا : به آنان بگو! اند؟  غير از خدا شفيعانى گرفتهآيا آنان«
تمام : بگو !هر چند مالك چيزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟) طلبيد مى

حاكميت آسمانها و زمين از آن اوست و سپس همه ) زيرا(شفاعت از آن خداست، 
  .»!گردانند شما را به سوى او بازمى

كنند مالك هيچ  ي فوق فرموده شفيعاني كه مشركان اتخاذ مي در آيهخداوند متعال 
 آمده بنابراين عموميت 1بصورت نكره در سياق نفي) شيئاً(نيستند و ) شيئاً(چيزي 

گيرد، پس آنان مالك شفاعت  داشته و شفاعت و غير آن را بصورت عام فرا مي
  .اند دهنيستند همچنانكه گروهي از مفسران، اين نكته را بيان كر

هيچ شفاعتي در اختيار و ] من دون اهللا[بنابراين آيه صراحت دارد در اينكه آنان 
تملك ندارند و اين دارا و مالك بودن شفيعان غيرخدا همان چيزي است كه مشركان 

_____________________________ 
 ).مرتجم. (منفی است) يملكون ال(ی مورد نظر  ی منفی ذكر شده كه در آيه ً يعنی شيئا تنوين دارد و در يک مجله−١
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كردند شفيعان غيرخدا از توانايي شفاعت به   كردند، يعني آنها نيز تصور مي گمان مي
ي پروردگار به شفيع و رضايت ايشان از   دو شرط اجازهصورت مطلق برخوردارند و

  .دانستند را الزم نمي) مشفوع له(
تواند به صورت موقت و نه دايم مالك شفاعت گردد،  شفيع با اين دو شرط مي

 و حق شفاعتي كه به شفيع ،بنابراين هر شفاعتي به اذن و رضايت پروردگار نياز دارد
x w v u t }: ن دليل خداوند فرمودهشود مطلق نيست، به همي داده مي

yz  و {x w v z   بدون اذن و رضايت خدا يعني.  
ي  اعطاء شده، مغالطه... همانا شفاعت به انبياء، صالحان و : اينكه مؤلف گفته: ثانياً

آشكاري است زيرا شفاعت در روز قيامت آنهم با دو شرط اجازه و رضايت به انبياء 
نه اينكه به صورت مطلق داده شده باشد، بنابراين مشرك  و ،شود و صالحان داده مي
و احاديث صحيح در اين ] زيرا شروط آن را ندارد[نصيب است  از اين شفاعت بي

و نه . باشند ي شفاعت در روز قيامت مي مورد كه متواتر معنوي هستند، درباره
  .شفاعت در زندگي برزخي

برد شفاعت  برزخي به سر مياي كه در زندگي  هيچ كس اجازه ندارد از مرده
ها در حيات برزخي حتي به صورت موقت و مشروط نيز   زيرا مرده،طلب كند

توانند شفاعت كنند و آنان در اين حيات به آنچه خود قبال فرستاده بودند،  نمي
كه شفاعت خودش در روز قيامت را بيان كرده است هرگز ) ص(و پيامبر . رسند مي

 و هيچ دليل صحيح و يا حتي ضعيفي در ،كند يز شفاعت مياش ن نگفته كه در مقبره
  .اثبات اين مطلب وجود ندارد

اند اين  همچنانكه احاديث صحيحي كه متواتر معنوي: (ي مؤلف پس اين گفته
تلبيس و نيرنگ كاري است براي افراد سرگردان، زيرا اين ) كنند مطلب را بيان مي

تند و نه شفاعت در برزخ، به همين ي شفاعت در روز قيامت هس احاديث درباره
علت مؤلف به جاي اثبات دليل خود، به صورت اجمالي و با آنهمه تلبيس و تدليس 

  .كند تا به اين وسيله افراد بدور از علم و آگاهي را فريب دهد مطلب را بيان مي
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آيا بعد از ! نشيند؟ چرا مؤلف با نگاه به كردار صحابه گرامي بر مسند قضاوت نمي
 و يا هيچ يك از صحابه حاضر ،ي مبشره هيچ يك از عشره) ص(ات پيامبر اكرم وف

 و يا هيچ يك از كساني كه ،)بيعه الرضوان( و يا حاضران در ،حد اُي بدر و در غزوه
ي ديگري از پيامبر   و يا هر صحابه، نمودندتدر حجه الوداع شرك) ص(با پيامبر 

  طلب شفاعت كردند؟
شان  در هنگام زندگي برزخي) ص(اي از آن حضرت  هبينيم كه هيچ صحاب مي

طلب شفاعت نكردند، بلكه در سال قحطي كه پيش آمد به صورت اجماع از كسي 
  .تر بود اش از پيامبر پايين  خواستند كه درجه– دعاء –شفاعت 
  .)٤٤: الزمر (hg f e dz}: گويد  كه مي آيه: ثالثاً

  .»تمام شفاعت از آن خداست: بگو«
ي است بر كساني كه قلوبشان به اميد طلب شفاعت متوجه غيرخداست، ا رديه

كردند، آنان معتقد بودند كه اين معبودان بر  همان كاري كه مشركان با خدايانشان مي
چنين [كه هيچ كسي حق شفاعت : كنند و لذا خداوند فرمود ايشان شفاعت مي

  .ندارد] شفاعتي را
  : گويد مي) 26/285(رازي در تفسيرش 

ما اين بتها را عبادت : بدان كه كفار ايرادي به اين سخن وارد كرده و گفتند(
كنيم از آن جهت كه آنان را خداياني بدانيم كه نفع و ضرر برسانند، بلكه ما آنها  نمي

ي اشخاصي هستند كه در نزد خدا  كنيم كه آنها مجسمه را از آن جهت عبادت مي
يم تا آن بزرگان مقرب در نزد خدا براي ما كن اند و ما اينها را عبادت مي مقرب

  .شفاعت كنند
zy x w v u t } |    }: و خداوند با اين آيه جوابشان را داد كه

  c b   a ` _ ~ }z) ٤٣: الزمر(.  
از آنها شفاعت (آيا : به آنان بگو! اند؟ يعانى گرفتهآيا آنان غير از خدا شف«
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  .» و شعورى براى آنها نباشد؟هر چند مالك چيزى نباشند و درك) طلبيد مى
اين كفار يا اينكه چشم طمع به شفاعت : در واقع جواب خداوند اينگونه است

اند كه اين بتها   و يا اينكه به شفاعت علماء و زهادي دل بسته،اين بتها دارند
  :ي آنها هستند مجسمه

يچ  زيرا اين بتها از جمادات بوده و قدرت هيچ تصرفي و ه،و اولي باطل است
و دومي ! كنند؟ توان تصور نمود كه شفاعت مي  پس چگونه مي،گونه تعقلي ندارند

نيز باطل است زيرا در روز قيامت هيچ كس مالك هيچ چيزي نبوده و هيچ كسي 
ي خدا، بنابراين شفيع حقيقي همان خداست،  قادر به شفاعت نيست مگر با اجازه

مشغول شدن به عبادت خدا دهد پس  ي چنين شفاعتي را مي خدايي كه اجازه
  .پايان كالم رازي) باشد تر از عبادت غير او مي شايسته

  : گويد  مي79 – 78مؤلف در ص 
سيام إذا كان املسؤول   أن يطلب اإلنسان من املالک بعض ما يملكه ال حرج يفيوأ(

 ). ما سأله إىلة أشد احلاجالسائل يفًكريام, و
  : كند ين ترجمه مي مطلب فوق را چن147و مترجم در صفحه 

چه گناهي دارد كه يك نفر از شخصي كه مالك چيزي است از او كمك 
  .بخواهد، باالخص اگر مالك بخشنده، و سائل در نهايت احتياج به آن باشد

اين كالم بر اين پيش فرض استوار است كه شفاعت گرچه ملك خدا : گويم مي
اي است   و اين همان مقدمه،باشندباشد ولي انبياء و صالحان نيز آن را تملك كرده 

كردند كه خداوند به مالئكه  ورزيدند و گمان مي كه مشركان عرب به آن احتجاج مي
 و اين ،و انبياء قدرت شفاعت مطلق و بدون قيود و شروط را اعطا كرده است

 به هيچ – جل جالله و تقدست اسماؤه –بدترين اشتباه در فهم است زيرا خداوند 
 و بلكه هيچ ،ات خود قدرت شفاعت به صورت مطلق را عطا نكردهيك از مخلوق

  : تواند بدون وجود دو شرط زير شفاعت كند كسي نمي
  .ي پروردگار به شفيع براي شفاعت اجازه - 1
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  ).مشفوع له(رضايت خدا از  - 2
 به اين معني كه اگر خداوند ،ي كَوني نيست و مراد از اذن و اجازه در اينجا اراده

كه بعضي از انبياء اين چنين شفاعتي را [شد  د در عمل نيز مشاهده نمياجازه نداده بو
: ، و هر كس چنين گماني بكند، تصورش مثل مشركان شده كه گفتند]انجام دهند

{ X W V U T S  Rz) ١٤٨: األنعام(.  
  .»شديم و نه پدران ما خواست، نه ما مشرك مى اگر خدا مى«

خواست در ملك و ملكوت او   را نمياگر خداوند شرك ما: گفتند مشركان مي
 و اين شبهه اساس گمراهي .داد ي وقوع آن را نمي  و اجازه،آمد شرك پديد نمي

  .بسياري از مردم است
و صالحان در قيامت تنها براي كساني ) ص(پيامبر : در اينجا مقصود اين است كه

 ولي در ،ي باشدكنند كه خداوند اجازه داده و از توحيد او و گفتارش راض شفاعت مي
كنند به  دنيا و به هنگام حيات و تمكن انبياء و صالحان براي دعا، گاهي شفاعت مي

كنند و چنانچه دعاي پيامبران بدون  خواهند و دعا مي اين معني چيزي از خدا مي
دهد اين  ي آن را نمي ي پروردگار و براي كسي انجام شده باشد كه خدا اجازه اجازه

 و اين مسأله واضح است، همچنانكه ،شود  و مورد قبول واقع نميشفاعت مردود بوده
S }: كرد، فرمودند كه براي عمويش استغفار مي) ص(خداوند خطاب به پيامبرش 

 b a   ` _ ^ ] \    [ Z Y  X W V U      T
 g f e d cz) ١١٣: التوبة(.  

 طلب آمرزش )از خداوند(براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان «
پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين ) آن هم (؛كنند، هر چند از نزديكانشان باشند

  .»گروه، اهل دوزخند
I H G F E D C B A }: فرمايد و باز خطاب به پيامبرش مي

 PO N   M L  K Jz) ٨٠: التوبة(. 
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ا استغفار اگر هفتاد بار براى آنه) حتى(چه براى آنها استغفار كنى، و چه نكنى، «
  .»آمرزد كنى، هرگز خدا آنها را نمى

گفتند و هم با مردم نماز  اين آيه در مورد منافقاني نازل شد كه هم شهادتين را مي
 ولي اخالص نداشتند و در اعمالشان توحيد ،رفتند  و هم به جهاد مي،كردند اقامه مي

 و استغفار پيامبر ، و حال و روزشان چنين شد،دادند پروردگار را مد نظر قرار نمي
  .هم دردشان را دوا نكرد) ص(

  : گويد  مي79مؤلف در ص 
سيام األنبياء والصاحلني  الدعاء مأذون فيه, مقدور عليه ال الدعاء, وَّ إالةهل الشفاعو(
ً معطاه ملن اختذ عند اهللا عهدا, ة, فالشفاعة القرب, ويوم القيام يفة, و بعد الوفاة احليايف

 . اه)  التوحيد كل من مات عىلوجل يف لديه عز ةومقبول
  : كند  چنين ترجمه مي148 و 147و مترجم در صفحات 

مگر شفاعت عبارت از دعا نيست؟ و در مورد دعا اذن صادر شده است و 
مبران و غشود، مخصوصاً اگر اين دعا از پي باشد و مورد اجابت واقع مي مقدور مي

يات و يا در قيد ممات و در قبر يا بندگان صالح صادر شود، خواه در حال ح
 اگردد كه عهدي در نزد خد  و در روز آخرت شفاعت به كساني عطا مي،باشند

 و شفاعت از كليه كساني كه بر كلمه توحيد متوفا شده باشند، از ،گرفته باشند
  .شود درگاه خداوند مورد قبول واقع مي

 بر جواز ا نصوصي مبنياين عبارات مشتمل بر اشتباه و تلبيس است زير: گويم مي
در قيد حيات و نصوصي مبني بر جواز اين كار در ) ص(طلب شفاعت از پيامبر 

در برزخ هيچ ) ص( ولي در مورد جواز طلب شفاعت از پيامبر ،قيامت وجود دارد
  .نصي نداريم

اش را بيشتر تأكيد  آنچه كه ممنوعيت طلب شفاعت از پيامبر در زندگي برزخي
ي جواز طلب شفاعت در دنيا و در قيامت بيان  ه احاديثي دربارهكند اين است ك مي
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بود تخصيص  شده و چنانچه طلب شفاعت در زندگي برزخي آن حضرت جايز مي
  .معني بود زندگي دنيوي و قيامت به اين جواز بي

 و نيز ، با زندگي در دنيا،يابيم كه زندگي در برزخ با روشن شدن اين مطلب در مي
در ) ص( گرامي نيز از پيامبر   و از آنجا كه صحابه،باشد متفاوت ميبا حيات اخروي 

اند عدم جواز طلب شفاعت از مردگان بيشتر  حيات برزخي شفاعت طلب نكرده
تا اينجا به صورت مجمل توضيح داديم و براي تفصيل اين مجمل . شود روشن مي
  : بايد گفت

ت مطلق در زندگي و به صور) دعا كردن هم مجاز است و هم مقدور(عبارت 
  .بعد از وفات صحيح نيست

اگر دعا كننده زنده و قادر به انجام دعا باشد صحيح است، ولي بعد از وفات 
  .اينگونه نيست

نهي كرد از اينكه آرامگاهش به مسجد تبديل شود و عايشه ) ص(به عالوه پيامبر 
خداوند لعنت كند  «:اند كه فرمودند  از ايشان روايت كردهن و ابن عباس و ابوهريره

و با اين » يهوديان و مسيحيان را كه آرامگاه پيامبرانشان را به مساجد تبديل كردند
  . ياران خود را از تكرار عمل يهوديان و مسيحيان نهي كردص حديث پيامبر

اش تبديل به  ترسيد كه مقبره نمي) ص(اگر پيامبر : فرمايد  در ادامه ميك عايشه
كرد در جاي فراخ و وسيعي دفن  و وصيت مي [1ساخت ر ميمسجد شود آن را آشكا

  .اند و احاديث فراواني با همين مضمون روايت شده] شود
شاهد مثال و وجه استدالل اين است كه لعنت يهوديان و مسيحيان به خاطر تبديل 

] صاله[=  به اين دليل كه مسجد براي دعاست و نماز ،آرامگاه به مسجد بوده است
: فرمايد  مي و در لغت نيز به معني دعاست، همچنانكه خداوند،وع دعاستباالترين ن

{ xw v u     t  sr qz) ١٠٣: التوبة(.  
_____________________________ 

 .اند اين حديث را بخاری و مسلم روايت كرده ).ألبرز قربه(ی عبارت   ترمجه−١
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 كه دعاى تو، مايه آرامش ؛ آنها دعا كنراىب) به هنگام گرفتن زكات،(و «
  .»آنهاست

  : گويد و اعمشي در شعر مشهورش مي
ًقد قربت مرحتالَ ويُتقول بنت ِ َ ْ ُ َُّ ْْ َ َ 

 

َرب جنب أيبَيا   ِّ َ ِّ َ األوصاب وَ َ َ َالوجعاْ َ ْ 
 

ِعليک مثل الذ َِّ ُ ِ صليت فاغتميضيَ َِ ْ َّ َ 
 

َنوما, فإن جلنب املرء مضطجعا  ُ ِ ِ ْ َِ ّ ِ َ ً َ 
 

درد و بيماري را از ! پروردگارا: گشت، گفت دخترم در حالي كه از سفر برمي
  .پدرم دور گردان

  ... .تا خواب راحتي داشته باشيكنم  براي تو مي) من(همين دعا را !) اي دخترم(
) اي چيزي كه دعا كرده و خواسته= دعوتِ (به معني ) صليتِ(در اين شعر 

اش  همه) نماز(= باشد و شواهد زياد ديگري بر اين مطلب وجود دارد و صاله  مي
 و هر كس اين دو نوع دعا را نفهميده باشد آيات ،دعاي عبادت و دعاي مسألت است

  .فهمد  نميمشتمل بر دعا را
شود لعنت  پس مادامي كه مساجد براي دعا و به فرياد خواندن خدا ساخته مي

 به عبارت ديگر ،كنند خدا بر كساني باد كه قبور پيامبرانشان را تبديل به مسجد مي
 و در صورتي كه به فرياد ،كند حديث فوق به شدت از دعا در نزد قبور انبياء نهي مي

د قبور با اين شدت مورد نهي واقع شده باشد، درخواست خواندن خداي يگانه در نز
  ! و چه حكمي خواهد داشت؟؟و به فرياد خواندن مرده چگونه خواهد بود

 ولي درخواست دعا از مرده شرك ،طلب دعا و شفاعت از زنده جايز است
از تبديل آرامگاهها به مساجد و دعا كردن در ) ص( و به همين دليل پيامبر ،باشد مي

 و ،قبور و نماز خواندن در آنجا و كارهاي ديگرِ منتهي به شرك نهي كرده استنزد 
اين نهي در حالي است كه درخواست كننده در دعا از خداوند اخالص كامل داشته و 

 و گمان كرده كه اين ،تنها به خاطر شرف و منزلت آن مرده اين مكان را انتخاب كرده
 اشخاصىد كار اين شخص از جنس كار مكان، جاي مباركي است ولي با اين وجو

همانا مساجد . لعنت كرده، و آنان از بدترين مردمانندآنها را ) ص(است كه پيامبر 
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  .شوند تنها براي دعا و درخواست از خدا از طريق اقامه نماز و ذكر او احداث مي
ي راشد،  توان در پرتو همين بينش به فهم خليفه بعد از روشن شدن اين مسأله مي

: اي ديد و گفت  كه انس بن مالك را در حال نماز در كنار مقبره1، نگاه كرد مرع
داشت و به او يادآور  مقبره، مقبره، مقبره، و با اين كار انس را از اين كار برحذر مي

  .اي وجود دارد ي نمازش مقبره شد كه در نزديكي محل اقامه مي
بعد از وفاتش ) ص(ر توانست دعا كند و چنانچه پيامب چنانچه مرده مي

توانست براي درخواست كنندگان دعا كند آنچنانكه به هنگام حيات قادر به اين  مي
مسلمانان قبل از ! ي داشت؟ايكار بود، نهي از تبديل آرامگاهش به مسجد چه معن

كرد، و  خواستند تا برايشان دعا كند و او دعا مي وفات آن حضرت از ايشان مي
داشت از تبديل آرامگاهش  يز قدرت انجام دعا براي آنان را ميچنانچه بعد از وفات ن

تبديل قبور به مساجد از طريق تبديل آن به مكاني براي طلب . كرد به مسجد نهي نمي
اي بزرگ و عاملي مهم در رواج شرك به پروردگار  دعا و استغاثه از مردگان، وسيله

  .جهانيان است
رانِ فوت شده جايز و آنها قادرند براي مردم طلب دعا از پيامب: اگر گفته شود: دوم

بعد از وفات ايشان از او نخواستند ) ص(ي رسول اكرم  دعا كنند، پس چرا صحابه
 و بلكه به عباس و يزيد جرشي روي آورند كه عالمترين ،تا براي آنها دعا كند

  !ترين فرد روزگار بودند؟ و خير خواه] در زمان خود[شخص 
اند كه فضل و مكانتشان براي همه شناخته شده و  نيشهداي احد كسا: سوم

نه در زمان حيات آن ) ص( ولي هيچ يك از صحابه پيامبر ،مقابرشان نيز معلوم بود
ها نرفتند تا از آنان چيزي درخواست   و نه بعد از وفاتشان بر سر آن مقبره،حضرت

 زندگي د آنان در حيات برزخي خودگوي  در حاليكه قرآن به صراحت ميكنند،
q p o n m lk j i   h g f e d }: اند كنند و زنده مي

_____________________________ 
 .كند روايت می) ( اين اثر را بخاری بصورت معلق از عمر −١
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 µz) ١٧١ – ١٦٩: آل عمران(.  
بلكه ! هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند!) اى پيامبر(«

آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى . شوند زد پروردگارشان روزى داده مىاند، و ن آنان زنده
 و بخاطر كسانى كه ؛كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند

زيرا مقامات  (؛، خوشوقتند)مجاهدان و شهيدان آينده(اند  هنوز به آنها ملحق نشده
 نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى كه) دانند  و مى؛بينند برجسته آنها را در آن جهان مى

 و ؛مسرورند) نسبت به خودشان نيز(و از نعمت خدا و فضل او . خواهند داشت
  .»كند خداوند، پاداش مؤمنان را ضايع نمى) بينند كه مى(

در . كردند چرا صحابه از اين شهيدان طلب دعا نكردند، و بلكه براي آنها دعا مي
 بودند و البته نه زنده بودني از نوع زندگي ما بر حاليكه آنان به نص قرآن كريم زنده

  .روي زمين
توان پي برد كه آن شهداء گرچه در يك زندگي برزخي بودند  از اين مطلب مي

ي امور  ولي حياتشان در آنجا با حيات دنيوي متفاوت بوده و آنها قدرت انجام همه
  .وشن و واضحي است دليل رر و اين مطلب براي اهل تأمل و تدب،دنيوي را ندارند

  .والحمدهللا رب العالمين
: روايت كرده كه گفت) (از عمر بن خطاب ) 7/189(مسلم در صحيح : چهارم

گويند  بهترين تابعين مردي است كه به او أويس مي«: فرمودند) ص(شنيدم كه پيامبر 
در پوستش ) أويس(او ] فرمانبردار مادرش است: در روايت ديگر[و مادري دارد 

  .»، پيش او برويد تا براي شما استغفار كند1وجود دارد) پيسي(ي سفيد

_____________________________ 
 .باشد می) ه بياضوكان ب(ی عبارت   ترمجه−١
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شنيدم : با أويس مالقات كرد، به او گفت) (همچنين نقل كرده، موقعي كه عمر 
اگر خدا را به قبول ... . آيد  أويس بن عامر پيش شما مي«: فرمودند) ص(پيامبر خدا 

شود، اگر توانستي كه از او  دعايش سوگند دهد دعايش مقبول و حاجتش برآورده مي
سپس عمر از أويس خواست تا برايش » بخواهي برايت استغفار كند اين كار را بكن

  .استغفار كند و او برايش استغفار كرد
عمر را راهنمايي كرد كه از ) ص(پيامبر : توان فهميد كه از اين حديث صحيح مي

نزلت اين تابعي با منزلت حالي كه م  طلب دعا كند، در-  كه يك تابعي بود- أويس
 ولي پيامبر با اين راهنمايي به او ياد داد كه طلب ،قابل مقايسه نيست) ص(پيامبر 

 را ترك و از شخص ديگري با منزلتي -   به هنگام وفات- دعا از بهترين مخلوقات
 و اين دليل واضحي است دال بر اينكه تفاوت اين ،تر ولي زنده طلب دعا نمايد پايين

 ولي ،تواند براي درخواست كننده دعا كند نوع حياتشان است كه زنده ميدو در 
  .كسي كه حيات برزخي دارد از انجام اين كار عاجز است

و مخصوصاً طلب دعا از پيامبران و صالحان در (در مورد اين عبارت مؤلّف كه 
ي كه ها و در روز قيامت و شفاعت به كس حيات و يا بعد از وفاتشان و در مقبره قيد

  ).گردد پياني در نزد خدا داشته باشد، عطا مي
ي دوم و سوم مطالبي را بيان كرديم كه بطالن اين گفتار  در دو فقره: بايد گفت

 و تنها يك مسأله باقي ،كند را اثبات مي) ص(ناشايست و مخالف شريعت محمد 
گفتاري ). انش در مقبره از وفات و بعد... طلب دعا از : (و آن اينكه گفته: ماند مي

توان براي اثبات آن هيچ دليلي ذكر كرد، بلكه مشركان عصر جاهلي نيز  است كه نمي
هايشان قرار داده و از آنها جز  نزد مكان صالحان و كنار مقبره بعضي از بتهايشان را در

 و ،آوردند و مشركان براي بتهايشان حج بجا نمي. خواستند شفاعت چيز ديگري نمي
 بلكه از بتهايشان كه به شكل و صورت صالحان ساخته شده بودند ،دادند صدقه نمي

كردند و البته رفتارشان با بتها دو  ي آنان قرار داشتند، طلب دعا مي و يا در كنار مقبره
  : گونه بود
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خواستند  در اين حالت مشركان گاهي از بتها مي:  به هنگام آسايش و راحتي- 1
خواندند زيرا آنها معتقد بودند كه ارواح  بتها را مي و گاهي خود آن ،برايشان دعا كنند

كسي كه بت به صورت او ساخته شده در آن حلول كرده و دعاي دعاكننده را 
  .كند شنود و برايش دعا كرده و طلبش را اجابت مي مي

خواستند خير و سود را برايشان جلب كرده و اموالشان را  مشركان از بتها مي
 و اين دعاها به هنگام رفاه و آسايش ،يشان را مستمر گردانندفزوني بخشيده و شاديها

` }: شد بوده و در دو محور طلب دعا از بت و خواندن روح آن مرده خالصه مي
 f e    d  c b az) ٣: الزمر(.  

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«
 {a `z  ا( يعنيخوانيم مگر   نميآنها را): ندعوهم م. ...  

و از طريق نذر كردن براي بتها و آوردن قرباني به بارگاههايشان به تحقق 
كردند،   و قرباني را با بردن نام همان بت ذبح مي،كردند استجابت دعايشان كمك مي

بردند   و آنان گمان مي،كردند ها بعضي از درخواستشان را مستجاب مي و گاهي جن
  .شد دارتر مي مان مدعو بوده و لذا عبادتشان ريشهكه مستجاب كننده ه

مردم عصر جاهلي در هنگام سختي خداوند را خالصانه :  به هنگام سختي- 2
نمودند، همچنانكه خداوند در   يعني خالصانه از او درخواست مي،كردند عبات مي

̂  _ }: فرمايد مورد آنان مي ] \ [ Z Y X W V  U T S
cb a  `z) ٦٥: العنكبوت(.  

و غير او را (خوانند  هنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخالص مى«
 اما هنگامى كه خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز ؛)كنند فراموش مى
  .»شوند مشرك مى

  ... .و آيات ديگري از اين قبيل 
ر است زيرا دهد كه خداوند در قلوب آنان از اين بتها بزرگت و اين مطلب نشان مي
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  .كند دانستند كه به هنگام سختي جز با اخالص دعايشان را مستجاب نمي مي
خالصه مطلب اينكه هر كس از مرده درخواست كند تا مشكل بزرگش را حل 

 به بيان ديگر هر كس دچار مشكل بزرگي . حق محض خدا را به اين مرده داده،كند
 تعلق خاطر، حب و شود و به شدت نيازمند برآورده شدن حاجتش باشد

و . شود كند به شدت زياد مي اش نسبت به كسي كه از او درخواست مي اميدواري
شود كه اين   و همه اين علل باعث مي،قلبش ناچار به تعظيم آن شخص است

شود كسي نباشد جز خداوند  شخصي كه از او چنين طلب بزرگي درخواست مي
دعا و زوال مشكل ناگوار به غيرخدا،  و چنانچه اين حب و اميدواري اجابت ،يگانه

مثالً به پيامبران و نيكوكارانِ وفات يافته تعلق گيرد، در قلب جايي براي تعلق خاطر 
 و در اين صورت آن محبت عظيمي كه الزم است و جز ،ماند نسبت به خدا باقي نمي

  !آيد؟ شايسته خدا نيست چگونه نسبت به غير او پديد مي
ردن نسبت به مردگان حال اين افراد مثل كساني خواهد بود با تعلق خاطر پيدا ك

u t s r q p o n m }: ي آنان فرموده كه خداوند درباره

 ~} | { z y  xw      vz) ١٦٥: البقرة(.  
 و آنها را ؛كنند بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى«

از ( به خدا، دوستدارى آنهامان دارند، اما آنها كه اي. دارند همچون خدا دوست مى
  .»شديدتر است) مشركان نسبت به معبودهاشان،

كنيم خدايي را كه دوستداران واقعي حضرت محمد  حمد و سپاس و ستايش مي
را توفيق داد تا در سنّت، هدايت، دعا، و انجام و عدم انجام كارها از او ) ص(

ر و ذليل ساخت و لذا راه او را ترك  خوا، و آناني را كه خود خواست،پيروي كنند
 و رضايت او را كسب ،كرده در انجام و عدم انجام كارها از او پيروي ننمودند

j i h g  f e d c }: نكردند و به واديهاي مختلف گمراهي افتادند
 t s r   q p o  n m l kz) ١٠٤ – ١٠٣: الكهف(.  
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در كارها، چه كسانى هستند؟ ) مردم(آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين : بگو«
پندارند كار   با اين حال، مى؛شده) و نابود(آنها كه تالشهايشان در زندگى دنيا گم 

  .»دهند نيك انجام مى
شيطان بر فريفتن بني آدم حريص بوده و هر كسي را از راه مناسب با خودش 

سازد،   ميفريبد، به افراد منتسب به علم از همين راه وارد شده و گمراهشان مي
كند در قلوب هوادارنش  هايي كه ايجاد مي دامهاي شيطان معلوم و آشكارند و شبهه

  . باهللاَّإال ةقو حول وال الوكوبنده و مستحكم است، 
  : گويد  مي80مؤلف در ص 

  يفةه سيناهلا حقيقَّ ذلک أنى معنَّ فإنة الدنيا قبل اآلخر منه يفةإذا صح طلب الشفاعو(
 . اه) ه يناهلا هنا قبل وقتهاَّ ال أنة للشفعاء بالشفاعذن اهللا تعاىليأبعد أن , وةمحملها يوم القيا

  : كند  چنين ترجمه مي150و مترجم در صفحه 
صحيح باشد و ثابت شد كه ) قبل از آخرت(و اگر طلب شفاعت در اين دنيا 

صحيح است، بدين معني است كه آن فرد بطور حتم در محل خودش و صحراي 
 اين شفاعت نايل خواهد شد البته بعد از صدور اذن به شفاعت از طرف محشر به

خداوند تبارك و تعالي، و به اين معني نيست كه آن فرد در اين دنيا و قبل از 
  .شود آخرت از اين شفاعت برخوردار مي

  : گويم مي
خواهد چنين قصدي ندارد و بلكه  شفاعت مي) ص(كسي از رسول اكرم : اوالً

 و مؤلف مفاهيم با اين سخن، ،براي او شفاعت كند] در دنيا[مين اآلن خواهد ه مي
اگر چنين قصدي از طلب شفاعت دارد پس چرا : كند كالم قبلي خود را نقض مي

بحث بر سر اثبات خبر باطل و ضعيف منقول از عثمان بن حنيف در مورد كُندي و 
  !؟در استجابت درخواستش را اين قدر طول داد) (تعلل عثمان 

و ! براي او در اين دنياست؟) ص(آيا با اين گمان نبود كه شفاعت رسول اكرم 
چرا خبر عتبي را ذكر كرد كه به گمان خودش در همين دنيا شفاعتش مستجاب 
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براي دنيا ) ص(و چرا اقوال زيادي را در جهت اثبات طلب شفاعت از پيامبر ! شد؟
  !ا آن را براي مردم نيك جلوه داد؟ي اين درخواست در دني برشمرد و با بيان نتيجه

آيا ! ي نزديك به هم؟ چرا تناقض، آنهم در چند صفحه! چرا يك بام و دو هوا؟
رو هوي و   و يا اينكه دنباله؟ يا خود را به فراموشي زد؟كالم قبلي را فراموش كرد

  !هوس است؟
 و گوييد و مقصودتان، طلب شفاعت اخروي اگر راست مي: شود گفته مي: ثانياً

 پس چرا راههاي مشروعي را ،دهد هماني است كه در روز قيامت روي مي
  !پيماييد كه پيموده شده و نتيجه بخش بوده است؟ نمي

است از خداوند براي پيامبر     » وسيله«مثالً يكي از اين راههاي مشروع، درخواست        
كنـد كـه       روايت مي   ، همچنانكه بخاري در صحيح خود از جابر بن عبداهللا         )ص(

ِاللهم رب هـذه « :، اين دعا را بخواند   هركس بعد از شنيدن اذان    «: فرمودند) ص(پيامبر   ِ َ َّ َ َّ ُ َّ
ِالدعوة التامة, والصالة القائمة, آت حممدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما حممـودا الـذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ًْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُْ ً َ َّ َ َّْ َ َ َُ َ َ ََ ً َّ َّ

ُوعدته َ ََ   . مند خواهد شد  بهره،ن از شفاعت م،روز قيامت »ْ
و نمـازي كـه هـم اكنـون         ) اذان( اي صاحب اين دعوت كامـل        ! خدايا:  دعا ةترجم

و فضيلت عنايت فرما    ) اي است در بهشت    درجه( وسيله   صبه محمد   ! شود برگزار مي 
 .برسان) شفاعت(ات به مقام محمود هو او را طبق وعد

از پيامبر : ص روايت شدهاز عبداهللا بن عمرو بن عا) 2/4(و در صحيح مسلم 
نزديكترين شخص به شفاعت من در روز قيامت كسي «: شنيدم كه فرمود) ص(

  .1»را بگويد) ال اله اال اهللا(است كه خالصانه و از ته قلبش 
و اخالص يعني ترك شرك و توحيد در عبادت، همچنانكه در حديث ديگري از 

اي خاص خود را كه مستجاب من دع«: فرمودند) ص(ابوهريره نقل شده كه پيامبر 
ن إ - اندازم و اين شفاعت شدنش قطعي است براي شفاعت روز قيامت به تأخير مي

_____________________________ 
 .نيز اين حديث را با اختالف اندكی در الفاظ روايت كرده است) ١/١٩٣( بخاری −١
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داند، نايل   به كسي كه بميرد در حاليكه چيزي را شريك خدا نمي-  شاء اهللا
  .1»شود مي

 و ،توان از خداوند طلب شفاعت كرد از اين طريق و راههاي مشابه آن مي
خدا براي  از» وسيله«ت ك شرك و تحقق توحيد و درخواسموحدان از طريق تر

 ي انواعش متنفرند  و موحداني كه از شرك با همه،كنند آن را طلب مي) ص(پيامبر 
 اين شفاعت را از طريق طلب آن از پيامبر در -  صحابه گرامي و پيروانش تا قيامت-

كه هر كس از پيامبر دانند  خواهند بلكه به داللت آيات و روايات مي اش نمي مقبره
  .، بعد از وفاتش، شفاعت طلب كند شايسته محروميت از آن است)ص(

در روز قيامت از راه مشروع ) ص(در طلب شفاعت پيامبر ! پس اي بندگان خدا
اند  ي گرامي انجام نداده و صحابه) ص(تبعيت كنيد و از اموري كه رسول اكرم 

  .پرهيز كنيد
به اين شيوه جايز نباشد از صالحان غير ) ص(بر و چنانچه طلب شفاعت از پيام
 و علت اين امر واضح است، و اميدوارم قلوبي ،ايشان به طريق اولي جايز نيست

هدايت يافته پيدا شوند كه هوي و هوس بر آنان غلبه نكند و از بصيرت و اتباع 
  .مند باشند بهره

شود، مخصوصاً  يا طلب نميشفاعت پيامبر در قيامت، در اين دن: شود گفته مي: ثالثاً
و بلكه به هنگام نياز بايد طلب شود و اين زماني ) ص(بعد از وفات آن حضرت 

شوند،  است كه قيامت فرا رسيده و مردم منتظر محاسبه و دچار هول و هراس مي
همچنانكه در حديث صحيح نيز بيان شده است، و نيز هنگامي كه بهشتيان 

هنگامي كه به مرتكبان كباير از اين امت دستور  و ،خواهند وارد بهشت شوند مي
 همچنانكه نصوص ،شود شود از آن حضرت طلب شفاعت مي ورود به جهنم داده مي

كنند، لذا طلب آن شفاعت از همين اآلن، از باب طلب  صحيحي اين مطلب را بيان مي

_____________________________ 
 .اند  بخاری و مسلم روايت كرده−١
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  و هر كس چنين كاري بكند محكوم است به،چيزي قبل از زمان فرا رسيدن آن است
  .محروميت از آن مطلوب

 در رد اين رأي اهل سنّت كه بين قدرت انجام كارها توسط 92مؤلف در ص 
  : گويد شود، مي بندگان در دنيا و در حيات برزخي تفاوت قائل مي

 الشهداء أحياء عند رهبم كام نطق القرآن َّأيعتقدون أن:  هذا السؤالولنقترص هنا عىل(
A } :م كذبوا القرآن حيث يقولَّال كالم لنا معهم; ألهنال? فإن مل يعتقدوا ف بذلک أو

 O N M  L K J IH G F E D C Bz) ١٥٤: البقرة(.  
ولى شما  اند، بلكه آنان زنده! شوند، مرده نگوييد و به آنها كه در راه خدا كشته مى«
 r q p o n m lk j i   h g f e dz } .»فهميد نمى

  .)١٦٩: آل عمران(
بلكه ! گز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانندهر!) اى پيامبر(«

  .»شوند اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى آنان زنده
 املسلمني الذين ليسوا يً األنبياء وكثريا من صاحلَّإن: إن اعتقدوا ذلک فنقول هلمو

 . اه)  أفضل من الشهداء بالشکةبشهداء كأكابر الصحاب
  : كند  مطلب فوق را چنين ترجمه مي169 و 168 و مترجم در صفحات

آيا جماعت معتقد هستند برابر : كنيم در اين مقوله تنها به يك سؤال بسنده مي
نص قرآن مجيد كه شهداء زنده هستند يا خير؟ اگر به زنده بودن آنها اعتقاد 

كه نمايند  ندارند ما با آنان سخني و بحثي نداريم، چون آنان قرآن را تكذيب مي
  O N M  L K J IH G F E D C B Az }: فرمايد مي

شوند ظن نبريد و نگوييد كه مرده هستند بلكه  به كساني كه در راه خدا كشته مي«
  .»)اگر اين طور فكر كنيد(باشند لكن شما فهم نداريد  آنان زنده مي

{ r q p o n m lk j i   h g f e dz  » به كساني
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 فكر نكنيد كه مرده هستند بلكه آنان زنده هستند و اند كه در راه خدا كشته شده
  .»رسد از طرف خداوند به آنان روزي مي

ترام شهداء است، ما و اگر معتقد بودند كه بلي شهداء زنده هستند و اين به اح
اند  مبران خدا و بسياري از مردان صالح مسلمانان كه شهيد نشدهپيغ. گوئيم مي

  .دون شك از شهيدان افضلتر هستندمانند بزرگان صحابه و غيره، ب
داند و اگر  ظاهراً مؤلف معتقدات اهل سنت و جماعت را نمي: گويم مي

كرد، علماي اهل سنت و  گشود و با عجله قضاوت نمي دانست دهان نمي مي
مخصوصاً علماي اين ديار و شاگردان شيخ محمد بن عبدالوهاب در كتبي معتقدات 

باشند، و  ي اهل سنت مي ده و مشهور و بيانگر عقيدهاند كه منتشر ش خود را نوشته
  .هللا الحمد

از جمله شيخ عبداهللا فرزند شيخ محمد بن عبدالوهاب در مورد اعتقاد اهل مكه به 
 كتابي تأليف كرده است و از 1218هنگام ورود اتباع دولت سعوديِ اول در سال 

از مراتب ) ص( محمد و معتقديم كه منزلت پيامبرمان حضرت: (... گويد جمله مي
شان زنده بوده و   و آن حضرت در مقبره،كل مخلوقات بصورت مطلق باالتر است

ر قرآن بيان  است كه د1 و حياتش از حيات شهدائي باالتر،داراي حياتي برزخي است
 و از شيخ عبداهللا .2)تر است  بدون شك از آنها با فضيلت) ص(شده، زيرا پيامبر 

  اند؟ در قبرشان زنده) ص(آيا پيامبر :  سؤال شد كه)1282متوفي (ابوبطين 
اند و شكي در اين نيست كه  خداوند متعال خبر داده كه شهداء زنده: جواب داد

ترند و در قبورشان  منزلت پيامبران از منزلت شهداء باالتر و به زنده بودن شايسته
درندگان جسدشان را شوند و چه بسا  بينيم كه پوسيده مي مي اند، ما شهيدان را  زنده

x w v u t s r q p o n }بخورند، با اين وجود 
_____________________________ 

 .ابلغ من حياه الشهداء:  ترمجه عبارت−١
 .١/١١٤:  الدرر السنيه−٢
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بلكه ! هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند!) اى پيامبر(«
ر نعمتهاى فراوانى آنها بخاط. شوند اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى آنان زنده

كه  و بخاطر كسانى ؛كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند
زيرا مقامات  (؛، خوشوقتند)مجاهدان و شهيدان آينده(اند  هنوز به آنها ملحق نشده

كه نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى ) دانند  و مى؛بينند برجسته آنها را در آن جهان مى
  .»خواهند داشت

پس زندگي برزخي دارند و خداوند به حقيقت اين زندگي آگاهتر است و پيامبر 
به نص قرآن و حديث فوت كرده و هر كس در وفات ايشان شك كند كافر ) ص(

  .1است
بود اين شبهه را مطرح  هللا باور ما چنين است و چنانچه مؤلف بر آن واقف مي الحمد

 صحيح و صريح اهل سنت پايبند هستند، در كنند به داليل اين افراد گمان مي. كرد نمي
شود مگر اينكه اهل سنت با مراعات و توجه  حالي كه هيچ دليل صحيحي يافت نمي
  .هللا رب العالمين والحمد. كنند ساير داليل ديگر از آن به شدت دفاع مي

مؤلف بعد از اين وارد بحث در مورد ارواح و ويژگيهاي آنها شده و جاهالنه در 
  : گويد  مي93موده و از جمله در ص آن خوض ن

يمكنها من أن جتيب من ينادهيا,   ماةاحلري األرواح هلا من االنطالق وَّال شک أنو«
 . اه» وتغيث من يستغيث هبا, كاألحياء سواء بسواء, بل أشد وأعظم

  : كند  چنين ترجمه مي170و مترجم مطلب فوق را در صفحه 
ارواح بعد از جدائي از جسم به اندازه جاي هيچ گونه شك و ترديد نيست كه 

_____________________________ 
 .٢/١٦٥:  الدر السنيه−١
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تواند فريادرس باشد و با اشخاص زنده هيچ تفاوتي ندارد بلكه  آزاد است كه مي
  .باشند تر مي ييآكار

اش نسبت به  چرا مؤلف يك دليل نقلي دال بر اثبات علم و آگاهي: گويم مي
É È Ç Æ Å ÄÃÂ Á À }: فرمايد ارواح ذكر نكرده و خداوند مي

 Ì Ë Ê Ï Î Íz) ٨٥: اإلرساء(.  
 و ؛روح از فرمان پروردگار من است: كنند، بگو سؤال مى»  روح«و از تو درباره «

  .»!جز اندكى از دانش، به شما داده نشده است
هاي غيب بر روي مؤلف كنار زده شده و او به اين مطلب پي برده  و يا شايد پرده

  !!است
  : ددر اينجا بايد به چند نكته مهم اشاره كر

اي كه علم به ارواح ممكن است از همه مخلوقات  در محدوده) ص(پيامبر : اول
 و ايشان به هيچ يك از صحابه و يا ساير امتش تعليم نفرموده كه ارواح ،تر است عالِم

آيا پيامبر ) رسند ها و بلكه كاراتر و بهتر از زنده به كمك فريادخواه مي مثل زنده(
  ! اند، كتمان نموده است؟ ران مشرك به آن پي بردهچنين علمي را كه اين مفس ص

حاالت و ويژگيها و تواناييهاي ارواح چيزي نيست كه بشود به آن علم پيدا : دوم
ي  ارواح دعاي دعاكننده: توان گفت، اينكه  و آنچه به صورت قطع و يقين مي،كرد

  .رسند خود را اجابت نكرده و به فرياد فريادخواه نمي
هاي سنگي  آيا بت: دينداري جاهليت چه تصوري داردمؤلف راجع به 

اند كه آنها را به پرستش  اي از آنان ديده و يا اينكه اجابت دعا و استغاثه! پرستند؟  مي
  !بتان سوق داده است؟

قبور است به ] تقديس[ و باب آن ،ي شياطين دام شرك است بزرگترين فتنه
 و ، مرده و صحبت كردن با حاضراناي كه شياطين جن با ظاهر شدن در سيماي گونه

  .فريبد گاهي با اجابت دعايشان و غيره آنان را مي
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الجواب الصحيح لمن «جا دارد كالم شيخ و عالم تقي الدين ابن تيميه در : سوم
  : را به عنوان فرعي از كالم سابق بازگو كنيم) 1/322(» بدل دين المسيح

كند  اه و روشي كه گمان ميو كار شيطان جز اين نيست كه مردم را از ر(
آميز است گمراه و اغوا نمايد، لذا مسيحي را با چيزي كه موافق آيينش باشد  موفقيت

ي  اند مطابق با عقيده  و مسلماناني را كه گمراه شده،دهد مورد خطاب قرار مي
 و برحسب اعتقاد هر كسي در قالبي كه آنها از او استجابت ،نمايد خودشان خطاب مي

كمك بخواهند به » جرجس«براي مسيحياني كه از : شود خواهند ظاهر مي دعا مي
 و به همين ترتيب براي هر مسيحي به صورت آن ،شود صورت جرجس ظاهر مي

، 1براي بعضي به صورت بتاركه: خواند شود كه وي را به فرياد مي بزرگي ظاهر مي
 ساير بزرگان  و يا به صورتكشيشها و براي بعضي به صورت 2براي بعضي مطارنه

آيد و براي بعضي از مسلمانان  خواهند در مي ديني كه مسيحيان از آنان كمك مي
 ،خواهد شود كه آنان از او كمك مي گمراه به صورت همان شيخي ظاهر مي

  .شود شناسم به صورت من ظاهر مي همچنانكه براي گروهي كه بنده مي
ها ظاهر شود، گاهي   مردهافتد كه شيطان به صورت بعضي از و بسيار اتفاق مي

من شيخ ابوالحجاج أقصري : گويد من شيخ عبدالقادر هستم، گاهي مي: گويد مي
من احمد بن : گويد  و گاهي مي،من شيخ عدي هستم: گويد  و گاهي مي،هستم
من عيسي مسيح : بديهي است شيطاني كه بگويد. من ابومدين مغربي:  و گاهي،رفاعي

  .كند د مصطفي هستم به طريق اولي چنين ادعاهايي هم مييا ابراهيم خليل و يا محم
هركس مرا بخواب بيند به حقيقت مرا ديده است «: فرموده است) ص(و پيامبر 

_____________________________ 
. حی كـه متأسـفانه معنـی آن در معـاجم يافـت نـشد بتاركه مجعی است برای وصفی از اوصاف بزرگان مسي−١

 ).مرتجم(
شود و مجع ديگر آن مطارين است و به معنـی رئـيس كهنـه و   مجع مطران است كه به فتح و كرس ميم تلفظ می−٢

 ).ی مطرن ماده: مرتجم به نقل از املنجد. (اسقف بزرگ و بزرگ نصاری آمده
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به صورت انبياء ظاهر «: و در روايتي ديگر» شود زيرا شيطان به صورت من ظاهر نمي
ديدن مرده در  ولي ،بنابراين ديدن پيامبران در خواب ديدني حقيقي است. »شود نمي

بعضي از مردم . بيداري در واقع ديدن يك جن است كه به صورت مرده درآمده است
:  و بعضي ديگر گويند،دانند را روحانيت شيخ مي] جني به صورت مرده درآمده[اين 

روند و در آنجا  رفيق اوست و بسياري از اين مردم از سرزمين خود به جايي مي
 و بسياري از اينان ،شود ورت شيخ برايشان هويدا مييابند كه در آنجا ص آرامش مي

در عين حال كه در عرفات ديده شده ] مثالً[شود  شيخ در دو جا ديده مي: گويند مي
 و لذا مردم ناآگاه منحرف ، و به جايي سفر نكرده است،در سرزمين خودش بوده

آن واحد در تواند در  داند كه يك جسم نمي عقل سليم به صورت بديهي مي. اند شده
  .دو جا باشد

كنند،  و راستگويان اين مسأله را بصورت عيان مشاهده كرده و به آن اعتراض مي
بيشتر ] در طول تاريخ[شود، همچنانكه  و نزاع بين اين دو گروه از همين جا ناشي مي

 و ،اند ي اول راستگويند در آنچه ديده و مشاهده كرده از يكبار روي داده است، دسته
 دوم راستگويند در داللت صريح عقل، و اينكه ديده شونده يك جني بوده كه ي دسته

  .پايان كالم ابن تيميه). به صورت انساني ظاهر شده است
با تفصيل بيشتري اين : )ة التوسل والوسيل يفةقاعد(: كتاب در - : -  و شيخ

  .شود مطلب را بيان كرده كه باعث ازدياد هدايت مؤمنان مي
پرستند و  در بين مشركاني كه بت مي: (گويد) 1/174(» لفتاويمجموع ا«و در 

اشباه آنها از بين نصاري و مبتدعان اين امت حكاياتي است كه ذكر آن سخن را به 
  .كشد درازا مي

 -  پيامبر و غير پيامبر- ي مردگان هيچ كسي نيست كه به فراخواندن و استغاثه
 كه سبب گمراهي است چيزهايي شنيده  مگر اينكه از اين حكاياتي،عادت كرده باشد

خوانند اشخاصي را  مثالً بعضي از كساني كه مردگان را به فرياد و استغاثه مي: است
ظاهر [كنند به صورت آنان هستند و اين  بينند و يا اينكه گمان مي به صورت آنان مي
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 من فالني هستم و با آنان صحبت كرده و بعضي از حاجاتشان را: گويد مي] شده
ي مورد استغاثه واقع  كنند همان مرده ها گمان مي  و اين دعا كننده،سازد برآورده مي

 و درخواستشان را برآورده ساخت در حالي كه آن ،شده بود كه با آنها صحبت كرد
  .ظاهر شونده جز جن و شيطان نيست

اين ظاهر شونده يكي از مالئكه است ولي مالئكه به كمك مشركان : بعضي گويند
ها شياطين هستند كه مردم را از راه خدا گمراه  آيند، و بلكه اين ظاهر شونده نمي
ها كه اسباب شركند وقايع و  در مورد كمك رساني اين ظاهر شونده. كنند مي

حكاياتي وجود دارد كه براي روندگان آن را ملموس و مشهورند و بازگويي آنها به 
  .پايان كالم ابن تيميه) كشد دراز مي
كند كه ارواح مردگان به  ين، اينكه مؤلف به صورت قطع و يقين بيان ميبنابرا

ها بوده و بلكه از آنان  رسند و در اين فريادرسي مثل زنده كمك فريادخواه مي
گيرد كه جنيان و شياطين، طوايف و گروههاي را  ترند از شركي نشأت مي فريادرس

ن تقرب جويند ولي در اصل جز به خواهند به مردگا اند، اين افراد مي دچار آن ساخته
جني براي آنها در يك صورت ظاهر شده و آنها : شود شياطين جن تقرب حاصل نمي

 و اين همان ،شوند اي كه از اين طريق مرتكب شرك مي  به گونه،اند به اين كار راضي
 و متأسفانه بندگان و پرستش كنندگان مقابر ،خواهد چيزي است كه ابليس ملعون مي

  .اند تگران به اين كار از او اطاعت كردهو دعو
 1»ذا استعنت فاستعن باهللاإذا سألت فسأل اهللا وإ« در شرح حديث 96مؤلف در ص 

  : گويد می
 اهللا, كام  بام سوة عن السؤال واالستغاثيهذا احلديث الرشيف ليس املقصود به النه(

 يد األسباب كان من اخلري عىل عن ما ة عن الغفلييفيده ظاهر لفظه, وإنام املقصود به النه
 . يد املخلوقات فهو من اهللا وباهللا عىلة ما كان من نعمَّ أناألمر باالنتباه إىلفهو من اهللا, و

_____________________________ 
 .ه وهر وقت كمک خواستی از خدا طلب كنهر وقت چيزی خواستی ازخدا بخوا:  به معنی−١
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 فاجعل كل –بد لک منها   وال– بأحد من املخلوقني ةوإذا أردت االستغاث: ىفاملعن
تكن  , وال−جالله  جل – املسبب ة اهللا وحده, وال حتجبنک األسباب عن رؤياعتامدک عىل

 بعض, العالقات بني األشياء املرتتب بعضها عىلًلمون ظاهرا من هذا االرتباطات وممن يع
 . اه)  ربط بينها غافلونيوهم عن الذ

) (حضرت رسول ...  :كند  چنين ترجمه مي174و مترجم در صفحه 
 مقصودش نهي و استمداد در همه احوال از غير خداوند نيست همچنانكه ظاهر

حديث بر آن داللت دارد، بلكه منظورش اين بوده در چيزهاي خير كه به 
فرمايد از غفلت آدمي كه فكر  آيد نهي مي ي اسباب ظاهري به دست مي واسطه

نمايد اين كار فقط از اسباب نشأت گرفته است و امر كرده كه انسان متنبه و آگاه 
در واقع از ذات مبارك  كه هر نعمتي و خيري از هر سبب به وجود بيايد ،شود

خداوند است يعني اگر كاري از كسي خواستي و آن را الزم دانستي تمام 
اعتمادت بر خداوند باشد و ديدار اسباب و علت شما را از سبب اصلي و علت 
واقعي كه خداوند است غافل نكند و ارتباط ظاهري بين علت و معلول شما را از 

  .حقيقت دور نكند
از نوع نگرش وي به ) ص(ير مؤلف از حديث رسول اكرم اين تفس: گويم مي

 و اين تفسير خود را از هيچ عالمي كه تفسير ،گيرد توحيد و توحيد ربوبيت نشأت مي
اي كه فهمشان شايسته پيروي و  و شرحش معتبر است و نيز از هيچ يك از ائمه

  .تبعيت باشد نقل نكرده است
شك غيرمقبول بوده و  ي است بيو اگر اين تفسير يك تفسير و برداشت شخص

مردود است و جاي تعجب دارد كه چگونه به خودش جرأت داده براي نصرت هوي 
  .را تحريف كند) ص(و هوس خويش مراد و منظور پيامبر اكرم 

  : و علل بطالن تفسيرش عبارتند از
به ابن عباس، منقبت و ستايشي ) ص( اين حديثِ وصيت و سفارش پيامبر - 1
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در حالي كه اگر مطابق برداشت مؤلف تفسير شود، منقبت نخواهد بود براي اوست 
ي ايمان و  ترين درجه بايست در پايين زيرا طبق اين تفسير مخاطب اين سفارش مي

توحيد بوده باشد و با اين حديث از افتادن در پرتگاه تكيه بر اسباب ظاهري و 
چنين تهمتي مبرّا و بدور فراموش كردن خداوند بر حذر داشته شود و ابن عباس از 

  .است
ي علماء بر اين حديث و در اين   اين شرح و تفسير مغاير است با شرح كليه- 2

صورت مادامي كه دليل صحيح نقلي و يا عقلي ارائه نكند تفسيرش را به حساب 
 و هيهات از آوردن دليل صحيح توسط مؤلف در ،پيروي از هوي و هوس بايد گرفت

  .اين كتاب
ذا سألت إ«در شرح حديث ) 2/228(» شرح االربعين«قيه ابن رجب در حافظ و ف

برگرفته  V U T S Rz }ي  اين حديث از آيه: (گويد  مي»...فاسأل اهللا
.  و دعا يعني عبادت،شده زيرا مسألت از خدا يعني دعاء و رغبت به سوي او

لبي توسط نعمان بن بشير نيز چنين مط) ص(همچنين در حديث مروي از پيامبر 
نيز  . )٦٠: غافر( RQ P O N Mz}ي  روايت شده كه در ادامه آيه

و اين حديث را امام احمد، ابوداود، ترمذي، نسايي و ابن ماجه . تالوت كرده است
روايت كرده ) ص(اند و ترمذي در حديثي از أنس بن مالك از پيامبر  تخريج كرده

  .»ةالدعاء مخ العباد«: كه
 است كه از خداوند بخواهيم و از غير او طلب نكنيم، و اين كالم متضمن اين پيام

 در مورد مسألت از خداوند، در قرآن ،از او استعانت بخواهيم و نه هيچ كس ديگري
 .)٣٢: النساء (z¤ ¥ ¦ §¨ } : به اين كار امر شده است

  .»خدا، براى رفع تنگناها طلب كنيد) و رحمت و بركت(و از فضل «
از فضل خدا «: رفوع از ابن مسعود روايت كرده كهو نيز ترمذي به صورت م

و باز ترمذي به صورت » مسألت كنيد، زيرا خداوند دوست دارد از او بخواهيد
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و چيزي [هركس از خداوند مسألت ننمايد «: كند مرفوع از ابوهريره روايت مي
 ي حاجاتتان را از همه«:  و در حديث ديگر آمده.»آورد او را به خشم مي] نخواهد

  .»پروردگارتان بخواهيد حتي اگر دوال كفتشان پاره شده از او بخواهيد
و در نهي از مسألت از مخلوقات احاديث صحيح فراواني روايت شده و حتي 

به گروهي از ياران خود از جمله ابوبكر، ابوذر و ثوبان بر اين ) ص(پيامبر اكرم 
اين افراد حتي به هنگام  و ،اساس بيعت داده بود كه هيچ چيزي از مردم نخواهند

خواستند  از كسي نمي] به هنگام سوار بودن بر شتر[افتادن تازيانه و يا افسار شترشان 
  ). آن را به ايشان پس بدهد
و بدان كه بايد تنها و تنها از خداوند متعال مسألت : (گويد ابن رجب سپس مي

كند ذلت، مسكنت،  نماييم زيرا مسائل بايد در مقابل كسي كه چيزي از او طلب مي
نياز و افتقار خود را اظهار كند و به قدرت مخاطبش بر دفع اين ضرر و رسيدن به 

 و نشان دادن ذلت و افتقار جزء در ،مطلوب و جلب منافع و دفع آسيبها اعتراف كند
باشد، و امام احمد   زيرا اين كار اصل عبادت مي،برابر خداوند يگانه جايز نيست

همچنانكه مرا از سجده بردن براي غير خودت محفوظ !  خداوندا:كرد چنين دعا مي
  .پايان كالم ابن رجب). اي، از مسألت از غير خودت نيز محفوظ نگه دارد نگه داشته

با : (گويد مي) 172ص (» الفتح المبين شرح االربعين«و ابن حجر هيتمي مكي در 
اي  بر آنها هيچ فايدهمسألت از مخلوقات و تكيه ] حقيقت[مدنظر قرار دادن اين 
ي خود آن را  ي آنها به دست خداست و خدا به حسب اراده ندارد زيرا قلوب همه

بنابراين نبايد در هيچ كاري به جز بر خداوند متعال تكيه و اعتماد كرد . دهد تغيير مي
 و چيزي ،دارد  و اوست كه از رسيدن به چيزي باز مي،دهد زيرا اوست كه مي

تواند چيزي را كه  اي نمي  و هيچ اعطاكننده،اعطاي او را بگيردتواند جلوي  نمي
همه ] هدايت تا رساندن به كمال[خداوند منع كرده به انسان عطا كند، خلقت و امر 

ي توجه و گرايش قلبي به مخلوقات از  به اندازه: گويد ، سپس مي...به دست اوست
ادن در پرتگاه غفلت از شويم زيرا اين گرايش از ضعف يقين و افت خالق دور مي
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 و به همين ،حقايقي نشأت گرفته كه اهل توكل و يقين هميشه مواظب آن هستند
اند از غير خدا روي گردانده و تمام نيازهايشان را از درگاه جود و  خاطر توانسته

  ).بخشش الهي طلب كنند
ي ابراهيم بن مرع) 178ص (» الفتوحات الوهبيه بشرح األربعين النوويه«و در 
ديني . هر وقت در يكي از امور:  به معني»ذا استعنتإو«در حديث : (گويد مالكي مي

و .  حذف شده تا عموميت را برساند»استعنت«و دنيوي طلب كمك كردي، مفعول 
 و غير او از انجام هر چيزي ، زيرا خداست قادر بر هر چيزي»فاستعن باهللا«فرموده 
 ولي ،خواسته شود كه قادر به كمك كردن باشد و استعانت تنها بايد از كسي ،عاجزند

تواند آرزوهاي نفساني خود را  كند نمي كسي كه بر دوش دوستش سنگيني مي
 چه برسد به نيازهاي ديگران، بنابراين چگونه شايستگي اين را خواهد ،برآورده كند

و كسي كه از !  و از طريق او مشكالت دفع گردد؟،داشت كه از او استعانت شود
 منفعت و دفع ضرر از خويشتن عاجز باشد در انجام جلب و دفع براي ديگران جلب
  .كرد بود درد خودش را مداوا مي اگر دكتر مي: تر خواهد بود ناتوان

پس استعانت مخلوق از مخلوقي ديگر مثل كمك خواستن يك زنداني از زنداني 
 و اوست ،بخواهيمياور ماست كمك   و لذا نبايد جز از خداوند كه يار و،ديگر است

گيرد، چگونه با وجود علم به عجز بنده از او  كه در دنيا و آخرت دست ما را مي
تواند  و كسي كه نتواند مصيبتي را از خود دور گرداند چگونه مي! كمك بخواهيم؟

 و ،بنابراين بايد فقط از خدا نصرت خواست!  همجنسان ديگر خود دفع نمايد؟ازآنرا 
 و نبايد جز به ريسمان مدد خواهي او تمسك جست، زيرا ،ورفقط اوست ناصر و يا

  ).فقط اوست با عزت و قدرتمند
هد مؤلف  اي از كالم علماء در شرح حديث مورد نظر بود كه نشان مي اين گوشه

 -  علماء– مفاهيم از حد و مرز فهم آنان خارج شده و كسي كه چنين باشد از آنان
  .نيست
 قدرت شخص زنده بر اجابت درخواست و اعانت بر  مادام كه علماء در مورد- 3
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اي كه  مرده: طلب چنين رأي و نظري دارند نظرشان در مورد مرده چگونه خواهد بود
اي كه سود آن   و بلكه از برآوردن مسألت زنده،تر است در اجابت از زنده ضعيف

 و يا در نعمت: باشد، مرده مشغول كار خودش است براي خود مرده است عاجز مي
  .جنت و يا در عذاب و سياهچاله

  : گويد باز مؤلف مفاهيم مي
 ةاستعان سؤال وال ه الَّ أن فهمه إذ يستدل به عىلهذا احلديث خيطیء كثري من الناس يف«

 بغري اهللا من الرشک ةجيعل السؤال واالستعان باهللا, وَّ طريق إاليًمطلقا من كل وجه وبأ
 .»ةاملخرج عن املل

و بسياري از مردم در فهم معني  :كند  چنين ترجمه مي174 و مترجم در صفحه
اند اين حديث دليل بر اين است كه سؤال و   و گفته،اند حديث به خطا رفته

اند كه سؤال و  استمداد به تمام معني بايد از ذات باري باشد و تا آنجا رفته
ك و كفر برد و روي به شر  انسان را از دين بيرون مي،استمداد از غير خداوند

  .آورد مي
علماء را متهم به اشتباه كند كالمش ارزش و اعتباري ] دليل بي[هر كس : گويم مي

تر و بهتر است كه آدم زنده هيچ چيزي را از هيچ  ندارد، و براي تحقق توحيد شايسته
ي انبياء و صديقان است، و لذا   و اين مرتبه، و جز از خدا كمك نگيرد،كس نخواهد

بودم، ) ص(ده سال در خدمت رسول اكرم : (هروايت كرده ك) (انس بن مالك 
 و هيچ وقت به كاري كه ،اف، از دست تو: سوگند به خدا، هيچ وقت به من نگفت

چرا اين كار را كردي؟ و به كاري كه نكرده بودم، : كرده بودم ايراد نگرفت و نگفت
اش مثل ابوبكر،  هگروهي از صحاب) ص(و پيامبر ). چرا اين كار را نكردي؟: نگفت

 سفارش -  كمك نخواستن از هيچ كسي غير از خدا- ابوذر و ثوبان را به اين امر
  .كرد كه تحقق كمال توحيد است

 و مسألت و طلب و كمك خواستن از مردگان از اساس منافي توحيد است، چرا
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ل  و با مشغول شدن به كار خود از مردم غاف،تواند به داد خودش برسد كه مرده نمي
  .باشد و بس ي هم و غمش تنها خودش مي همه خبر است و بوده و از غير خودش بي

  .)٢٢: فاطر (b     a ` _ ^ ] \z } : و خداوند در قرآن فرموده
  .»اند برسانى توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته و تو نمى«

 ولي مؤلف ،تواني چيزي را كه مقتضي اجابت است به آنان بشنواني يعني نمي
ي  را موافق با مذهب و عقيده) ص(خويشتن را فريفته و فرمايشات حضرت رسول 

و با تفسير خود . ي علماء باشد  گرچه تفسيرش مخالف آراء همه،كند خود تفسير مي
ي جرأت و  وارد نموده كه نتيجه) م(از حديث، ايرادي هم به منزلت ابن عباس 

مخالفت كند ] با جمع[ و هر كس ،يث استجسارت مخالفت با تفاسير و شروح حد
  .گرفتار خواهد شد

سپس مؤلف خواسته تا رأي خود را كه مخالف آراء علماست، تقويت كند ولي 
  : گويد  مي97چيزي ذكر نكرده كه بتوان آنرا دليل ناميد از جمله در ص 

هم, أولئک  حوائج خلقهم حلوائج الناس يفزع الناس إليهم يفً هللاِّ خلقاَّإن«: قال و(
ومل جيعلهم »  حوائجهميفزع إليهم يف«:  قوله , فانظر إىل»اآلمنون من عذاب اهللا

 ).عاصني مرشكني بل وال
: فرموده است)] (پيامبر [و يا  :كند  چنين ترجمه مي175و مترجم در صفحه 

 خداوند دسته را خلق كرده كه به نياز و احتياج مردم برسند و »...ًن هللا خلقا إ«
 آن ،نمايند برند و شكواي حال مي م در احتياج و نياز خود به آنها پناه ميمرد

  .خلوق از عذاب خدا در امان هستنددسته از م
كه آنها را » ليهم في حوائجهمإيفزع «: به قول حضرت دقت كنيد كه فرمود
  .مشرك و عاصي به حساب نياورده است

اين : اب نقل شده استمؤلف ذكر نكرده كه اين حديث در كدام كت: گويم مي
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  .روايت نموده است) ( به نقل از ابن عمر 1»المعجم الكبير«حديث را طبراني در 
سند اين روايت شخصي  در: گويد مي) 8/192(» مجمع الزوائد«و هيثمي در 

اند و از آن شخص  وي را تضعيف كرده] علماي رجال[وجود دارد كه جمهور 
ي رجال  كه براي من ناشناس است و بقيهكند  ضعيف، احمد بن طارق روايت مي

-2/477(» فيض القدير«مناوي در الاين مطلب را . حديث رجال صحيحين هستند
اين مطلب مختل شده و » مجمع الزوايد« از هيثمي نقل كرده كه در چاپ كتاب )478
  .ي سفيدي بر آن افتاده است لكه

 و ابن عدي در ،كردهابن عساكر اين حديث را در تاريخ خود از ابن عمر نقل 
آن را از طريق عبداهللا بن ابراهيم بن ابي عمرو ) 4/1507(» الكامل في ضعفاء الرجال«

  .از عبدالرحمن بن زيد بن أسلم از پدرش از ابن عمر روايت كرده است
: جعلي و موضوع است: و اين سند به شدت ضعيف بوده و چنانچه گفته شود

كند  لرحمن احاديث ساختگي را از پدرش نقل ميكالم موجهي خواهد بود زيرا عبدا
اند و كسي كه از عبدالرحمن روايت  همچنانكه حاكم و غيره به اين مطلب اشاره كرده

  .باشد كه او نيز جزو ضعفاء است كرده عبداهللا بن ابراهيم مي
توسط [مؤلف احاديثي را در راستاي تشويق به برآورده شدن نيازهاي مردم 

اند كه  كه از استدالل به آنها خواسته ثابت كند، علماء اشتباه كردهآورده ] مخلوقات
ترك مسألت از مخلوق قادر بر اجابت نشانه كمال توحيد بوده و مسألت از : اند گفته

اي كه دار عمل و تكليف را ترك كرده  كسي كه قادر بر اجابت نيست مثل مرده
  .ارتكاب شرك است

لي فهم اين فريب خورده به برداشت خود  و،فهم و برداشت علماء فاسد نيست
  :  گفته است39كنيم كه در ص   و ما سخن خودش را به او يادآوري مي،مشكل دارد

_____________________________ 
هيثمی اين حديث را ضعيف شمرده و . ن بن زيد بن اسلم از پدرشو به نقل از عبدالرمح) ١٣٣٣٤(ره  به شام−١

 .اند ی سند است كه مجهور علامء وی را تضعيف كرده شخصی در سلسله: گويد می
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گشايد در حالي كه به  علوم علماء را بر ما مي چگونه خداوند درِ استفاده از(
  ).كجروي و انحراف آنها از اسالم معتقد باشيم
باب استفاده از اقوال علماء را بر مؤلف و حقيقت هم همين است و لذا خداوند 

  : گويد مفاهيم باز نكرده زيرا مؤلف معتقد به انحراف آنها بوده و مي
 به گمان – و كساني كه )اند بسياري از مردم در فهم اين حديث به خطا رفته(

 و به اين ترتيب مؤلف در مورد خودش ،اند، علماء هستند  به خطا رفته–مؤلف 
  . ارزش كتابش را بيان كرده استقضاوت نموده و

ي اين حديث را با عجب عجيب و لغزشي آشكار چنين به  مؤلف، سخن درباره
ه فاسد َّ املقصود من احلديث ليس ما تومهوه, فإنَّهبذا يبني أنو(): 99ص (برد  پايان مي

ًعا  طمةإنام املقصود الرتهيب من سؤال الناس أمواهلم بال حاجواضح الفساد كام تبني, و
  ).فيها

  : ي اين عبارت در ترجمه يافت نشد كه چنين است متأسفانه ترجمه
اند  به اين ترتيب معلوم گرديد كه مقصود حديث چيزي نيست كه توهم كرده(

فاسد بوده و فساد آن، همچنانكه توضيح داديم واضح و ] اين توهم ايشان[و اين 
رخواست اموال و دارايي آشكار است، بلكه مقصود از حديث ترساندن مردم از د

  ).باشد بدون نياز به آن و از روي طمع مي
  .اساسي و فساد اين تأويل واقفند حتي جاهالن به بي: گويم مي

  : گويد  مي98مؤلف در ص 
, ه أمر اهللا بسلوكه لنيل جوده فام سأل السبب بل سأل واضعيمن أخذ بالسبب الذو(

,  أو يزول عنا البالء أو أن يذهب مريضيينأريد أن ترد ع! يا رسول اهللا: فقول القائل
 ادع يل:  و هو كقوله رسول اهللا ة األشياء من اهللا بواسطه شفاعههذ ذلک طلب ىفمعن

 . اه)  املراد من ذلک أرصح يفه هذَّ أنَّ إالامفرق بينه  كذا, ال يفبكذا واشفع يل
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ه سببي پس كساني كه ب: كند  چنين ترجمه مي177 و 176و مترجم در صفحات 
جويند كه خداوند امر كرده از آن چيز پيروي نمايند تا شايد از اين  توسل مي

اند بلكه از واضع و خالق  طريق به مرام برسند در اصل از وسيله چيزي نخواسته
  .اند سبب مرام خود را درخواست كرده

به من برگرداني، يا اين  خواهم چشمم را مي! يا رسول اهللا: گويد كسي كه مي
و يا از اين بيماري شفا يابم، معناي اين جمالت طلب   و قحطي از بين برود،بال

درست مانند اين است كه بگويد كه ) (مبر غاز خدا است به واسطه شفاعت پي
  .براي من دعا كن

  : گويم مي
ام را برگرداني و  خواهم بينايي از تو مي! اي رسول خدا: (اين كالم مؤلف كه گفته

شرك در تصرفات بوده و شرك اكبر ) ام را شفا دهي خواهم بيماري  ميتو از: يا اينكه
  .كند ي اسالم خارج مي شود كه شخص را از محدوده محسوب مي

از او بخواهي كه چنين دعا و يا چنان ) ص(بعد از وفات پيامبر : (ولي اينكه گفته
  .از نوع شرك تقريب و شرك در شفاعت است) شفاعتي را بكند

را به اين  زي،تر و شديدتر است قتضي شركت كند ولي اولي عظيمهر دو گفته م
ي  را در تصرفات امور با خداوند شريك بداني و گوينده) ص(معني است كه پيامبر 

 همچنانكه از حال گويندگان چنين دعاهايي خطاب به صالحان ديگر - چنين كالمي
از هستي تصرف دارد  معتقد است كه مرده در جزئي -  آيد برمي) ص(غير از پيامبر 

و لذا شفاي مريض از جانب خدا به او تفويض شده و به دست اوست و نيز دفع بال، 
مصيبت و قحطي از جانب خدا به او تفويض شده و به اين ترتيب او در جزئي از 

  .هستي تصرف دارد
گويد به عقايد  كند كه مي  مي اين مسأله واضح بوده و مؤلف مفاهيم مغالطه

كلمات آگاه است، و اين ادعاهاي عريض و طويلي را كه جز ] دعاها[ين گويندگان ا
  .كند مطرح مي مغالطه و فريب كاري نيست،
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 در مورد 1تأليف عمر الفوني) 1/219(» رماح حزب الرحيم«از جمله در كتاب 
در هر مجلس و مكاني كه خود بخواهد با ) ص(آن حضرت : پيامبر گفته شده كه

 و هرگونه كه بخواهد در گوشه و كنار زمين و در ،شود جسد و روحش حاضر مي
  .باشد  و به همان شكل و شمايل قبل از وفات خود مي،كند ملكوت تصرف مي

  2:گويد و يكي از اين افراد در شعري مي
 ليک اخللق تفزع كلهمإفلذا 

 

  اليوم األهم هذه الدنيا ويفيف 
 

  فرجتهاةذا دهتهم كربإو
 

 ذلک انتظم  العقالء يف سوىحت 
 

ْجد  ن يف خزائن الرمحَّ فإنيل ُ
 

 ُكرم من قسمأنت أيدک اليمني و 
 

به تو ] قيامت[ي مخلوقات در اين دنيا و در روز سخت  به همين دليل همه
آورند و همچنين در روزي كه همه و از جمله عقالء گرفتار اندوه بزرگ  روي مي

به من بخشش نما زيرا خزائن كني  شوند تو هستي كه در آن گشايش ايجاد مي مي
 هستي كه براي طلب از تو ست تو بوده و تو بزرگوارتر از آنخداي رحمان در د

  .مجبور به سوگند باشيم
ها در جهان هستي در بين  مثالها و مصاديق فراواني از اعتقاد به تصرف مرده

خورد كه از بزرگترين شركها محسوب شده و  عبادت كنندگان قبور به چشم مي
  .باشند رك در ربوبيت ميش

يكي ديگر از داليل مؤلف در جهت اثبات نادرست بودن برداشت علماء از 
  ): 98ص (حديث ابن عباس چنين است 

 لسؤال – والسالم ة عليه الصال– احلديث نفسه إنام هو جواب منه َّ بيان اخلطاء أن يفييكفو(
أال أعلمک ! يا غالم«: ه قالَّ فإن أن يسأله احلديث بعد تشويق رسول اهللا يابن عباس راو

_____________________________ 
 .نقل كرده است) ٨١ص (» ة الصوفيي ههذه«ن وكيل در كتاب  اين مطلب را عبدالرمح−١
 .٨٧ص :  مهان منبع−٢
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 . اه) بىل:  السؤال أمجل من هذا? قال ابن عباس حتريض عىلي, فأ»كلامت ينفعک اهللا هبن
و در بيان غلط و خطاي ايشان : كند  چنين ترجمه مي177و مترجم در صفحه 

كافي است به تمام حديث توجه شود كه در جواب ابن عباس كه راوي حديث 
خواهي كلمات به شما ياد بدهم كه در نزد  آيا مي!  اي پسر عمو:، فرمودهاست

:  رسانند، چه تشويقي از اين مهمتر، ابن عباس عرض كردند خدا به شما نفع مي
  . با اين حديث پاسخ فرمودند و حضرت. بفرما

  : گويم مي
و با سندي كه به ابن ) 2516(خود به شماره » الجامع«ترمذي در  اين حديث را

) ص(روزي پشت سر رسول اكرم : گويد رسد، ذكر كرده كه ابن عباس مي ميعباس 
خدا را نگه دار تا او تو : آموزم من چند كلمه را به تو مى!  جوانىا«: بودم كه فرمودند

 ى خواهش و نياز ؛ هرگاهى آور تا او را در برابر خود بيابىرا نگه دارد ؛ به خدا رو
  .» بخواهى، از خدا يارى و كمك خواستى، از خدا بخواه، و هرگاه يارىدار

  .اند و جماعت ديگري به همين ترتيب آن را روايت كرده) 1/293(و احمد 
است و همين ) و موثق(و اين روايت است كه مشهور و داراي سندي قوي 

اين قسمتي از حديث مشهوري است : (گويد روايت مدنظر مؤلف است آنجا كه مي
) ورت مرفوع روايت كرده و آن را صحيح شمرده استكه ترمذي از ابن عباس به ص

بلكه اين . در حالي كه در اين روايت سؤال و جواب مورد ادعاي او وجود ندارند
سؤال و جواب در روايتي ديگر كه با سندي ضعيف و منقطع روايت شده وجود 

 روايت كرده و كالم احمد) 1/307(» المسند«دارند كه آن روايت را امام احمد در 
براي نشان  [– در حاشيه همين كتاب –شاكر در مورد اين حديث و بيان انقطاع آن 

  .1كافي است] دادن قوت استدالل مؤلف

_____________________________ 
 .٢٨٨ – ٤/٢٨٦:  املسند−١
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  : گويد سپس مؤلف مي
 ً مقتضاه أن يسأل جاهل عاملا وال واقع ىف هذا الوهم ما صح عىلولو جرينا عىل(
 ).الخ.. ً غوثا ةمهلك

اگر بر مبناي همان فهم آن عده كه  :كند  چنين ترجمه مي177و مترجم در صفحه 
 و هر ، پس نبايد هيچ جاهلي از هيچ عالمي سؤال كن، برويمراهواهمه بيش نيست 

  ... .گيرد نبايد هيچ فريادرس بخواهد كه او را نجات دهد كس در يك مهلكه قرار مي
خواستن و تمسك به اسباب ظاهري كه شريعت آن را براي مردم مقرر : گويم  مي

 ولي طلب چيزي از مرده، تمسك به ،موده مانعي ندارد و ايرادي بر آن نيستفر
اي است كه شريعت ما را از آن بازداشته و با مشركان  اسباب و علل ناهويدا و پوشيده

  .عرب و غيره بر سر همين مسأله قتال كرده است
بر آن اي  مؤلف در خطا و اشتباه افراط نموده و مباحثي را مطرح كرده كه فايده

  : گويد مترتب نيست، از جمله  مي
رازخهم ب  املمنوع إنام هو سؤال األنبياء والصاحلني من أهل القبور يف1َّإن: فإن قالوا(

 ).ًقادرين, وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطا ألهنم غري
آنچه ممنوع است : شايد بگويند :كند  چنين ترجمه مي177و مترجم در صفحه 
باشند چون در اين  اء و مردگان هستند كه در عالم برزخ ميسؤال از انبياء و صلح

  حالت هيچ قدرتي را ندارند؟
اين ادعاي موهوم آنان به طور تفصيل در گذشته مردود : گوييم در جواب مي

  .گرديده است
  : گويم مي

و آنجا . باشد را ذكر نكرده و عبارت مؤلّف ركيك مي...) إن قالوا (جواب شرط 
_____________________________ 

 .به جای إن, أن گفته است:  مؤلف−١
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صالح و علماء را رد كرده، سخنش پذيرفته نيست، زيرا همچنانكه ي سلف  كه عقيده
اين كالم اگر مقتضي شرك در تصرف هم نباشد، مقتضي شرك تقريب : قبالً گفتيم

  .  و قبال به طور مفصل بطالن ادعاي مؤلف را ثابت كرديم،باشد مي
» المعجم الكبير«كند كه طبراني در  سپس مؤلف در مورد حديثي صحبت مي

:  املؤمنني, فقال أبوبكر الصديقي منافق يؤذ زمن النبی ان يفه كَّأن(: يت كرده كهروا
 وإنام يستغاث يب ه الَّإن«:  من هذا املنافق, فقال النبی قوموا بنا لنستغيث برسول اهللا 

 ).١٠١ص (ه ا معنساق هكذا الكاتب, ثم قال يف. »يستغاث باهللا
 َّإن:  األحاديث لينتظم شمل النصوص, فنقولبد من تأويله بام يناسب عموماتفال«

 هو اهللا ة املغيث حقيقَّهو أن أصل االعتقاد, و التوحيد يفةاملراد بقوله ذلک هو إثبات حقيق
 . اه)  ذلک يفة واسطَّ والعبد ما هو إالتعاىل

در حديث آمده است كه در  :كند  چنين ترجمه مي178و مترجم در صفحات 
 نفر منافق پيدا شد كه به مسلمانان اذيت و آزار يك) (زمان حضرت رسول 

بلند شويد كه از دست اين فرد : گفت) (رساند، حضرت ابوبكر صديق  مي
إنه ال «: ب آنها گفتموذي و منافق به حضرت رسول پناه ببريم، حضرت در جوا

طبراني در المجمع الكبير روايت كرده است همانا » إنما يستغاث باهللايستغاث بي و
الزم است اين پس ... شود شود بلكه به خدا پناه برده مي  من استمداد نمياز

 كه با بقيه احاديث مناسبت داشته باشد تا از نمائيمحديث را به نحوي تأويل 
اين فرمايش حضرت اثبات حقيقت : گوئيم و مي. مفاهيم نصوص خارج نشود

درس اصلي در دهد فريا نمايد و نشان مي توحيد را بهتر و بيشتر روشن مي
هر طبقه كه باشند وسيله و واسطه  بندگان در  و،باشد حقيقت ذات باريتعالي مي

  .بيش نيستند
  : گويم مي

!! چقدر جسارت دارد) ص(مؤلف در ظلم و تعدي در احاديث پيامبر اكرم 
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در غار ) ص(اولين صديق بين مؤمنان و صاحب و همراه رسول اكرم ) (ابوبكر 
توان گمان كرد كه به  تهايي كه داشته معروف و مشهورند، آيا ميبوده و فضائل و سبق

! در كمك رساني مستقل است؟) ص(ذهن اين بزرگوار خطور كرده باشد كه پيامبر 
  !ي اين گمان نسبت به آن بزرگوار را دارد؟ آيا مسلمان اجازه

مؤلف مفاهيم اين اجازه را به خود داده و با حمل حديث به اين معني باطل و 
 يعني به اقتضاي ،نسبت داده است) (فاسد نهايت ضاللت را نيز به ابوبكر صديق 

بايد در وحدانيت خداوند در كمك رساني دچار شك ) (اين برداشت، ابوبكر 
شده باشد، واي كه چه معاني زشت و قبيحي كه از عدم فهم و تفقه سرچشمه 

  !!.اند اب چقدر فاسد و شنيعمفاهيم مورد ادعايت در كت! اي مؤلف مفاهيم!! گيرد مي
شود و ذكر همين وجه در  اي در تيردان مؤلف يافت مي اينچنين تيرهاي شكسته

بعد ) 204ص (» الرد علي البكري«رد اتهام ايشان كافي است، شيخ االسالم در كتابش 
در اين ) ص(پيامبر : گويد از ذكر كالمي از جنس همين كالم مؤلف مفاهيم مي

، اگر اين مطلب نفي شده به قلوب 1نفي و مطلبي را اثبات كردحديثش مطلبي را 
صحابه چنين : اگر گفته شود. صحابه خطور نكرده بود چه نيازي به نفي آن بود

و بلكه [اند، بهتان عظيمي به آنان است، و بلكه آنها هميشه گمان كرده  گماني كرده
 و اين گمان بود كه ،كندتواند امور مكروه را دفع  كه خداوند مي] اند مطمئن بوده

بنابراين در حديث . زد و حقيقت هم همين گونه بود فراوان از آن بزرگواران سر مي
و اين ). ص(شد و نه به پيامبر اكرم   وارد مي– ن –مورد نظر نه قدحي به صحابه 

معتقد نباشيد به اينكه من مثل خداوند قادر به : برخالف كالمي است كه گفته شود
و اين معني و گمان .  بوده و مثل خدا به صورت مستقل تأثيرگذار هستمانجام امور

كند چه برسد به  ي صحابه هم خطور نمي تر از مرتبه حتي به ذهن افراد پايين
  .ي گرامي صحابه

_____________________________ 
 ).مرتجم. (باشد می) انام يستغاث باهللا(ِ, و اثبات ايشان )اليستغاث بی( نفی ايشان −١
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  : فصل چهارم 
  

  تكفير
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  تكفير
  

شود گروههايي در مباحث توحيد و  يكي از بزرگترين مسايلي كه باعث مي
از قول حق و حقيقت استنكاف ورزند مسأله تكفير است، اين گروهها اخالص 

  : شناسند ي تكفير را اينگونه مي مسأله
ويد، نماز بخواند و اركان ظاهر  را بگ) اهللا وحممد رسول اهللاَّإالله إال (مسلماني كه 

آيا ممكن است كفر :  و گويند.اسالم را مراعات نمايد هرگز ممكن نيست كفر ورزد
  !كند؟ حالي كه اركان اسالم را مراعات مي  درورزد

كنند كه اسالم نواقضي دارد كه آن را باطل  اين گروه هيچ وقت تصور نمي
هر كس : گويند كنند، حتي بعضي از مردم مي گردانده و ال اله اال اهللا را نقض مي

 و ،هم نداشته باشد) صالحي( گرچه هيچ عمل ،مسلمان است) ال اله اال اهللا: (بگويد
ي توحيد را بر زبان رانده او را از دين اسالم  توسط كسي كه كلمه) صالح(ترك عمل 
ي مرجئه و ما تريديه و پيروان آنان   و اين رأي معروف و شناخته شده،كند خارج نمي

  .تا به امروز است
اين دو گفته قديمي بوده و در عصور اوليه پديد آمده و لذا نوظهور نيستند و اكثر 

افعالي خداوند برايشان توضيح داده  كه مسائل اخالص در توحيد و توحيدكساني 
خورند و به تعظيم  ي انسان، را مي شود ولي فريب شيطان، آن دشمن ديرينه مي

مسألتِ عطايا و غفران و عافيت بدن و سرزمين از  دعا و مردگان، طلب شفاعت،
كي از كارهاي فوق را با توانند بپذيرند كه هر كسي ي آورند، نمي مردگان روي مي

ي دين اسالم خارج  مردگان انجام دهد مرتكب شرك اكبري شده كه او را از دايره
  .كند مي

گيرد،  خواند، روزه مي گويد، نماز مي آيا كسي كه شهادتين را مي: گويند و مي
 حتي ،شود نه خير هرگز كافر نمي! شود؟ گذارد، كافر هم مي دهد و حج مي زكات مي
 و با اين مقدمه شرك بودن اعمال فوق براي مردگان ،خدا را به فرياد بخوانداگر غير
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حق در برابر ) از نتيجه به مقدمه رسيدن( و لذا با استدالل معكوس ،كنند را انكار مي
  .شود آنان باطل وانمود مي

پردازم، زيرا باطل گرايان با عدم  و در اين فصل به بيان حقيقت اين مسأله مي
ي شرعي و كالم علماء در باب اعتقاد و ارتداد قلبها را پر از خشم و  لهتوجه به اد
  .اند كينه كرده
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باشد همچنانكه خداوند  بزرگترين شروط صحت اسالم توحيد و اخالص قلبي مي
̀  c b a  }: فرمايد مي   _ ~ } | { zy x w  v

 f e    dz) ٣: الزمر(. 
، و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست«

پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند  اينها را نمى: دادند و دليلشان اين بود كه
  .»نزديك كنند
 .)١١: الزمر (J I  H G F E D C B Az }: ي و مثل آيه

من مامورم كه خدا را پرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده : بگو«
  .»اشمب

 .)١٤: الزمر (a `  _ ^ ] \ [z } : فرمايد و مي
  .»كنم پرستم در حالى كه دينم را براى او خالص مى من تنها خدا را مى: بگو«

̈  © ª»}: فرمايد و باز مي § ¦ ¥ ¤ £z) غافر :
١٤(. 

خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد، هرچند كافران ) تنها(«
  .»ناخشنود باشند

 .)٥: البينة (p o n  m l k j i hz } در جايي ديگر و 
و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين «

  .»خود را براي او خالص كنند
 ،و آيات ديگري كه از حد شمارش خارجند و بلكه كل قرآن به سوي اخالص

يان تطبيق اين واقعيت در زندگي  و اين دعوت يا از راه ب،دهد دعوت و دستور مي
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 و هر كس در قرآن تدبر نمايد به اين ، و يا از راه بيان تضمن و التزام به آن،است
  .برد مطلب پي مي

در سنت نيز مطالب و روايات فراواني پيرامون اخالص و عدم قبول آيين و 
  : عبادت شخص غيرمخلص وجود دارد از جمله

در روز ! اي رسول خدا: گفته شد: كند كه ت ميرواي) ( بخاري از ابوهريره - 1
) ص(تر است؟ پيامبر  قيامت چه كسي براي نيل به شفاعت تو از همه خوشبخت

ي تو به حديث گمان بردم كه قبل از  به خاطر حرص و عالقه! اي ابوهريره«: فرمودند
تو هيچ كس در اين مورد از من سؤال نخواهد كرد، نزديكترين شخص به شفاعت 

  .»را خالصانه و از ته قلب بگويد) ال اله اال اهللا(در روز قيامت كسي است كه من 
ي  واژه: گويد در شرح حديث فوق مي) 1/194(» فتح الباري«حافظ ابن حجر در 

» اسعد الناس«براي بيان عدم شمول منافقان گفته شده است و معني » خالصانه«
باشد و  اينجا اسم تفضيل نميدر » أسعد«ترين و يا نزديكترين نيست و  خوشبخت

ًاحسن مقيال«است مثل » سعيد«بلكه به معني  ِ َ َُ ْ  و با اين تعبير معني حديث چنين »َ
  :شود  مي

 ...].شوند كه خالصانه  در روز قيامت مردمي به خوشبختي شفاعت من نائل مي[
  .1پايان كالم ابن حجر

) ص(و او از پيامبر با سند حسن از ابوامامه ) 6/25(» الجهاد« نسائي در - 2
كند مگر آن عملي كه خالصانه  خداوند اعمال را قبول نمي«: روايت كرده كه فرمودند

  .»بوده و براي كسب رضايت وي انجام شده باشد
 و بيان اين نكته كه عمل – باب اخالص توحيد و عمل –و در اين باب 

رگترين اعمال  و اينكه توحيد بز،غيرمخلصانه شرك بوده و غير قابل قبول است
_____________________________ 

ترمجه شد دقيق و صحيح » ننزديكرتي«و » ترين خوشبخت«ی قبلی ما برای اسعد كه به   با اين برداشت, ترمجه−١
 ).مرتجم. (ی صحيح مهان چيزی خواهد بود كه در باال از ابن حجر نقل گرديد نيست و بلكه ترمجه
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 و نيز اينكه هر كس عمل خود را براي خدا خالصانه انجام نداده ،باشد مي] صالح[
ي اين موارد احاديث زيادي  شود، در همه باشد به سوي خودش برگشت داده مي

من «: فرمايد وجود دارد، همچنانكه خداوند متعال در يك حديث قدسي مي
س كاري را انجام دهد و در آن ديگري را نيازترين شركاء به شراكت هستم، هر ك بي

  .1»با من شريك گرداند، او را با شريكش ترك خواهم كرد
 و عبادت گاهي ،اخالص يك امر قلبي بوده كه كسي جز خدا بر آن مطلع نيست

و [ و گاهي قلبي بوده ،شود مثل نماز و روزه و امثال آن از طريق جوارح انجام مي
ي بعد و جوارح شكل ظاهري آن عبادات را  در درجهو ] پذيرد خالصانه انجام مي
  .سازند اظهار و نمايان مي

سازند و دوست ندارند كسي بر آن  بعضي از مردم رياء و شرك خود را مخفي مي
 ولي در ،دهند  مثل منافقان كه با جوارح خود عبادت را از خود نشان مي،اطالع يابد

هيچ كسي از منتسبان به اسالم ولي . دارد قلبشان اخالصي نيست و شرك وجود
 و ، و لذا اين قِسم وجود خارجي ندارد،سازد  و شرك را نمايان نمي،توحيد را مخفي

 زيرا كسي كه در گفتار و اعمالش شرك را نمايان سازد و ،البته حقيقت هم ندارد
اخالص را ترك كند شكي نيست كه قلبش نيز غيرمخلص بوده و هيچ اختالفي بر 

توان پيدا كرد كسي  و تنها استثنائي كه براي اين قِسم مي. ه وجود نداردسر اين مسأل
 با تهديد به قتل وادار به انجام كاري شود همچنانكه خداوند متعال  كهاست
 .)١٠٦: النحل (x w v  u t sz } : فرمايد مي

  .»اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است بجز آنها كه تحت فشار واقع شده«
ي براي شخصي كه مختار بوده و به عبادت رغبت داشته باشد معقول نيست كه ول

كسي . كالم شرك آميز بر زبانش براند در حاليكه درونش پاك و خالص شده باشد
ان ق مثل مناف،باشد كند ولي در درونش اخالصي نيست منافق مي كه اظهار اخالص مي

_____________________________ 
 .٨/٢٢٣:  صحيح مسلم−١
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 مثل ساير مشركاني ،ستي شرك، مشرك ا  و ظاهر كننده.)ص(عصر رسول اكرم 
  .با آنها قتال كرد) ص( و پيامبر – از عرب و غير عرب –اند  كه در عهد نبوت زيسته
خواندند،  نماز مي) ص(گفتند، با پيامبر  شهادتين را مي) ص(منافقان عهد پيامبر 

ي اين  كردند ولي با همه دادند و شعائر ظاهري را اداء مي گرفتند، زكات مي روزه مي
تر از كفار و جايي بدتر از  شوند، پايين ي جهنم انداخته مي ترين درجه به پايينوجود 

ي توحيد را مخلصانه  جاي كفار، زيرا منافقان اعمالشان خالصانه نبوده و كلمه
كند، مثل  اند و به همين دليل اعمال كفرآميزشان اظهار اسالمشان را نقض مي نگفته

ان و اعمال كفرآميز ديگري از اين قبيل كه بر دوستي با مشركان و مسخره كردن مؤمن
 و لذا با وجود گفتن شهادتين و انجام اركان اسالم، ،كند عدم اخالصشان داللت مي

  .كافر شدند
هر : گويند ي كساني است كه مي ترين برهان براي فساد گفته و اين بهترين و نافع

ز بخواند، زكات بدهد و به را بگويد و نما) ال اله اال اهللا ومحمداً رسول اهللا(كس 
اند در  آيد، اين گروه به ظاهر نگاه كرده شعائر پايبند باشد هرگز كفر به سراغ او نمي

  .اند ي بزرگتر و ركن مستحكم اخالص است كه از آن غافل مانده حالي كه پايه
ي اخالص نيز  باشد و به همين علت كلمه ي توحيد مي اين اخالص مدلول كلمه

 لذا هر كس آن را به زبان بياورد ولي به اخالص در عبادتي كه اين ناميده شده و
ي شاهدان و گواهان به اين حقيقت محسوب  كالم به دنبال دارد معتقد نباشد از زمره

است نه فقط ) ال اله اال اهللا( به همين دليل بزرگترين ركن دين شهادت به ،شود نمي
  .گفتن آن

گويند ولي با قلوبشان بر آن  ا تنها با زبانشان مير) ال اله اال اهللا(بعضي از مردم 
 و چنين ، به اين معني كه نسبت به مدلول آن اخالص ندارند،دهند شهادت نمي

  .اند اشخاصي مستحكمترين ركن دينشان را كه همانا اخالص است، از دست داده
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  فصل
  

حت به همين علت هر كس كتب فقهاء را مطالعه نمايد در هر كدام بابي را ت
يابد كه در آنجا فقهاء   مي-ب اليها  اعاذنا اهللا منها ومن ما قرّ- » باب الرده«عنوان 

گردد،  الفاظي را كه مسلمان با تلفظ آن كافر و مرتد شده و مال و خونش مباح مي
محمد رسول ال اله اال اهللا و(ارد شخص مرتد  با وجود اينكه در اكثر مو،اند ذكر كرده

 ولي ،آورد دهد، روزه گرفته و حج به جا مي خواند و زكات مي ز ميرا گفته، نما) اهللا
  .با اين وجود مرتكب يكي از نواقض اسالم مثل شرك شده و لذا مرتد گشته است

ي مورد تبعيت قرار گرفته را  در اينجا عبارات علماء و كالم مذاهب چهارگانه
  : كنيم تا حقيقت روشن گردد راجع به اين مسأله بازگو مي

كه يكي از كتب مورد اعتماد ) 6/144(» مختصر خليل علي شرح الدردير« در - 1
  :و اعتناي مذهب مالكي است چنين آمده

يعني كافر شدن يك مسلمان كه قبالً با اداي شهادتين از روي اختيار : »الرده«
 و مرتد شدن يا با گفتن كالمي صريح مثل قول به شراكت براي ،اسالمش مقرر شده

خداوند :  و يا با گفتن كالمي كه مقتضي كفر است، مثالً بگويد،شود ميدا محقق خ
 و يا از طريق انجام كاري كه مقتضي كفر باشد، پديد ،جسمي است مثل ساير اجسام

 مثل ،باشد] در درون او[ يعني شخص كاري را انجام دهد كه مستلزم وجود كفر ،آيد مي
 حتي يك كلمه از ، از يك مصحف و يا قسمتي،پرت كردن يك مصحف از قرآن كريم

 و احترامي به آن و نه به قصد صيانت آن و همچنين است سوزاندن مصحف با هدف بي
و باز حكم همين ... از آن و يا گذاشتن و رها كردن آن در يك مكان آلوده و حفظ 

 حديث، اسامي خداوند و كتب حديثي و حتي اگر اين كارها با كتب ،مصحف را دارد
  ... .احترامي به شريعت انجام شود، باز حكم ارتداد را دارد با نيت بيفقهي نيز 

ظاهراً مراد مؤلف : گويد در شرح ابتداي متن فوق مي» حاشيه الصاوي«صاوي در 
اين است كه به مجرد گفتن شهادتين ...) اسالمش مقرر شده باشد: (گويد از اينكه مي



FWE 

 

٢٣٣

٢٣٣

مراه نداشته باشد اسالم شخص ثابت از روي اختيار، حتي اگر عمل به اركان را به ه
شود در حالي كه اينگونه نيست، بلكه براي تقرير اسالم، عمل به اركان و التزام به  مي

  .اند احكام نيز بعد از گفتن شهادتين الزم و ضروري
شود كه شهادتين را  شود كه مرتد بر مسلماني اطالق مي به اين ترتيب ثابت مي

ي علماء همين است و  باشد، رأي همه] و بعداً بازگشته[گفته و به اركان عمل كرده 
  .اختالفي بر سر اين مطلب وجود ندارد
ي تعظيم آيات الهي و دين خدا باب ارتداد را  و علماي حنفيه براي رعايت جنبه

تا جاييكه آنها شخص را به خاطر گفتن الفاظي : اند بيشتر از ساير مذاهب توسعه داده
جب براي خدا، و پيامبر، و دين خدا، و علماي مسلمان و كه تعظيم و احترام وا
اي  و ما در اينجا گوشه. كنند كالم وي متروك باشد، تكفير مي علومشان به نوعي در

) 125-5/119(» البحر الرائق شرح كنز الدقائق«كتاب  هاي ابن نجيم حنفي در از گفته
  : كنيم را بازگو مي

و كسي كه . دهد، كافر شده است ضايت ميكسي كه معتقد باشد خداوند به كفر ر
اگر خداوند در :  و يا،اگر خداوند در روز قيامت نسبت به من عدالت بورزد: بگويد

گيرم،  اگر خداوند عدالت بورزد من حقم را از تو مي: روز قيامت قضاوت كند و يا
خداوند تو را بر دروغت بركت :  و نيز كسي كه بگويد–شود  چنين شخصي كافر مي

ام در حالي كه مطمئن  خدا گواه است كه من اين كار را كرده:  و يا بگويد،ببخشد
: و يا بگويد. و يا به نزد كاهن برود و او را تصديق كند... باشد آن كار را نكرده است 

پيامبر بودن آدم : يا بگويد]. ادعاي غيب بكند[من از اموال مسروقه مطلع هستم 
بغض و ) ص(و كسي كه در قلبش نسبت به پيامبر ... برايم ثابت نشده است) ؛(

اند  اگر آنچه پيامبران گفته: و نيز كسي كه بگويد... شود  كينه داشته باشد كافر مي
  ... .حقيقت داشته باشد و يا راست باشد

و چنين است كسي كه حديث متواتري را انكار كند و يا از روي سبك شمردن 
  .را سبك بشمارد) ص(ا يكي از سنتهاي رسول اكرم و ي... ايم  زياد شنيده: آن بگويد
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را انكار ) (و يا خالفت عمر ) (و بنابر قول اصح كسي كه امامت ابوبكر 
گوينده ) شد بود آدم خلق نمي نمي) ص(اگر محمد ( ولي با گفتن ،شود كند، كافر مي

  . زيرا اين كالم اشتباه است،شود كافر نمي
نقد را به نسيه : بگويد) ا به خاطر آخرت رها كندنيا ر(و باز كسي كه در جواب 

 و همچنين كسي كه اصل پي كردن و ذبح شرعي را انكار كند ،شود دهم، كافر مي نمي
  .شود و يا نزديكي از زن حائضه را حالل بشمارد، كافر مي

و كسي كه حرامي را حالل شمارد كه حرمتش در دين ثابت شده و هيچ 
اشد، كافر شده است، ولي كسي كه آن كار را انجام دهد ضرورتي هم در كار نبوده ب

و همين حكم را دارد قرائت قرآن ... شود  ولي قائل به حالل بودنش نباشد كافر نمي
به همراه دف زدن و ني نواختن و نيز اعتقاد به مخلوق بودن حقيقت قرآن باعث 

شخص از روي  مثالً ،كند  و مزاح با قرآن نيز شخص را كافر مي،كافر شدن است
از سختي جان (و ساق پاها « ،)29: القيامه( lk j iz} :مزاح بگويد

 پر كرده و به دست گرفته،  كافر شده است، و يا قدحي را.»به هم بپيچد) دادن
و يا به  .»و جامهائي لبريز و پياپي از شراب طهور«).34: النبأ( K Lz}: بگويد

́  µ± ²}: هنگام پيمانه كردن و وزن كردن بگويد ³ z  )المطففين :
  .»گذارند خواهند براي ديگران پيمانه يا وزن كنند كم مي گامي كه مياما هن«. )3

  . شود جاهل باشد، كافر نمي] نسبت به مطلب[و بنابر قولي اگر گوينده اين عبارات 
و كسي كه بدون نيت قضاء، نمازش را ترك كرده و از عقاب آن نترسد كافر 

كه با شركت در جشن مشركان و براي بزرگداشت آنان نمازش كسي :  و نيز،شود مي
اين طاعات از جانب خدا و براي عذاب و اذيت بر : و كسي كه بگويد. را ترك كند

اين  اگر خداوند: و يا بگويد. ما واجب شده و كالمش تأويل صحيح نداشته باشد
 و يا به هنگام ، و يا اذكار را مسخره كند،كرد، بهتر بود طاعات را بر ما فرض نمي

 و يا اذان را به ، ذكر خدا را بر زبان آورد، و يا كار حرام مثل زنا،خوردن حرام
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  .كند  ولي مسخره كردن مؤذن شخص را كافر نمي،شود تمسخر بگيرد، كافر مي
و ترس كافر شدن افراد زير نيز وجود دارد، يعني فاعل افعال زير نيز در معرض 

  : ارتداد است
به كسي كه . ه معروف را غوغا بنامد و هدفش رد و انكار آن باشدكسي كه امر ب

 و همچنين با صدقه دادن به ،شود ، كافر مي1مزاحم: كند بگويد امر به معروف مي
  .شود  كافر مي،فقراء از مال حرام و اميد به ثواب

 مورد ،و باز بايد از كافر شدن شخصي ترسيد كه عالم و يا فقيهي را بدون علت
و كسي كه به جهت موافقت و هم نوايي با كارهايي كه . دهد شتم قرار ميضرب و 

 و يا در اين روز ،برود] از شهر[دهند با آنها به بيرون  آتش پرستان در نوروز انجام مي
. و براي بزرگداشت نوروز چيزي را در آن روز بخرد به غير از مأكوالت و مشروبات

 حتي اگر آن هديه يك ،اي به مشركان بدهد هو يا اينكه براي بزرگداشت آن روز هدي
: اگر بگويد: اند و يا يكي از كارهاي كفار را نيك بشمارد، حتي گفته... تخم مرغ باشد

ترك مقاربت :  و يا بگويد،سكوت آتش پرستان به هنگام خوردن غذا كار نيكي است
  .شود كافر مي اي است، آنان به هنگام حيض كار پسنديده

نگام تولد نوازد و يا برگشتن شخصي از حج و يا جهاد حيواني را و كسي كه به ه
 اين حيوان ذبح شده نيز مردار خواهد بود و گوشتش ، كافر شده،برايش ذبح كند

  و باز هم اختالف شده در،شود  و بنابر قولي چنين شخصي كافر نمي،باشد حرام مي
ا خطيبي كه القابي بر عادل است و ي: ي خود بگويد مورد كسي كه به سلطان زمانه

بزرگترين عادل، مالك جان امتها، سلطان زمين خدا و : گويد گذارد مثالً مي سلطان مي
ي شخصي را كه بعد از  و يا ممانعت كند و انكار ورزد گفته. مالك سرزمين خدا

يرحمك اهللا و يا معتقد باشد كه خراج و ماليات، ملك : ي سلطان به او بگويد عطسه
  .سلطان است

_____________________________ 
 .دهد ربط انجام می به معنی كسی كه كار بيهوده و بی» فضولی«ی واژه   ترمجه−١
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 حتي اگر با ،ي كفر را به ديگري تلقين كند  كه كلمهىشود كس و باز كافر مي
و همچنين كسي كه كالم اهل هوي و هوس . هدف مزاح و شوخي اين كار را بكند

ي  كالمي معنوي و يا كالمي صحيح است، چنانچه گفته: را پسنديده بشمارد و بگويد
شمارد، نيز كافر  ديده ميشخص تابع هوي و هوس كفر باشد كسي كه آن را پسن

در :  و اگر كسي بگويد،شود و كسي كه رسوم كفار را نيك بشمارد، كافر مي. شود مي
ابراهيم بن ادهم در بصره ديده شده در حالي كه ابراهيم بن ادهم در » يوم الترويه«

  .در مورد كافر شدن اين شخص اختالف شده است. ي روز در مكه بوده باشد همه
ارواح مشايخ ما حاضر و بر حال ما آگاهند، كافر : هر كس گويد: يندعلماي ما گو

ي  كسي كه كلمه: اند بعضي از ياران ما گفته: آمده كه» الجامع األصغر«و در . شود مي
زيرا كفر . شود راند ولي به كفر معتقد نباشد كافر نمي كفر را از روي تعمد به زبان مي

ي كفر كه به آن معتقد نباشد كفر در  كلمهي  امري دروني و قلبي بوده و گوينده
 و به نظر بنده .شود چنين شخصي كافر مي: اند  و بعضي گفته،درونش منعقد نشده

  ... .همين رأي صحيح است زيرا چنين شخصي دينش را سبك شمرده است
نتيجه اينكه هر كس از روي مزاح و يا شوخي كلمه كفر را بر زبان براند، به نظر 

] همين كالم براي كافر شدنش كافي بوده و[ و ،شود كافر مي] ءعلما[ي  همه
پايان كالم ابن نجيم كه بسياري از الفاظي را كه به نظر . اش اعتباري ندارد عقيده

  .شوند، ذكر نكرده است حنفيها و غير حنفيها باعث كافرشدن شخص مي
) 2/175(» غايه االختصار«و خطيب شربيني در شرحش بر متن ابي شجاع به اسم 

كه از كتب فقهي شوافع است، بعد از برشمردن صور و اشكالي كه مسلمان با انجام و 
و در . ساحل است و اين باب يك درياي بي: گويد شود، مي يا گفتن آنها كافر مي

مطالب فراواني از اين » قواطع االسالم«ابن حجر هيتمي و نيز در كتاب » كبائر«كتاب 
  .قبيل وجود دارد

 المنتهي في الجمع بين اإلقناع غايه«بن يوسف حنبلي در كتابش و مرعي 
هر كس ادعاي نبوت كند و يا چنين ادعايي از غير خود : گويد مي) 3/353(» المنتهيو
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اي را سب كند و  را تصديق كند و يا به خدا شرك ورزد و يا او، يا پيامبر و يا مالئكه
و يا كتابي ...  صفاتش را انكار كند و يا ربوبيت خدا و يا وحدانيت او و يا صفتي از

  ].شود به اجماع كافر مي[اي از مالئك خدا را انكار كند  آسماني، پيامبري و يا مالئكه
و طهارت را ...) نماز، روزه (و باز كسي كه وجوب يكي از عبادتهاي پنج گانه 

صورت  را كه اجماع قطعي بر ثبوت آن 1انكار و يا در آن شك كند، يا حكم معيني
 و –اش   و نه چربي–گرفته، بدون تأويل انكار كند مثل تحريم زنا و گوشت خوك 

 و امثال آن كه احتمال جهالت شخص به مسأله منتفي 2 يا حالل بودن نان حشيش و 
.  و يا اينكه قبال ندانسته ولي بعد از علم پيدا كردن به مسأله بر آن اصرار ورزد،است

  .شود فر ميي اين موارد شخص كا در همه
و نيز كسي كه براي يك بت و يا يك ستاره به سجده بيفتد و يا به سوي حكام و 

 و اگر به قصد درود و سالم اين كار را بكند گناه –به قصد عبادتِ كفر سجده كند 
هايي را قرار داده و بر آن توكل نمايد   و يا اگر بين خود و خدا واسطه–كبيره است 

كسي كه : گويد شيخ مي. انده و مسألت خود را از آنان طلب كندو آنها را به فرياد خو
 و همچنين كسي ،يكي از اين كارها را مرتكب شود به اجماع علماء كافر شده است

 و ،احترامي به قرآن مرتكب شود كه قول و يا فعل صريحي در تمسخر دين و يا بي
تواند  نكه ادعا كند كه مي و يا اي،وجود دارد) و تعارض(يا ادعا كند در قرآن اختالف 

  ... .شود مثل قرآن را بياورد و يا حرمت آن را حفظ نكند، كافر مي
اميد است با نقل اقوال فقهاي مذاهب چهارگانه حق روشن شده و بطالن قول آن 

مسلماني كه شهادتين را گفته و به عمل به اركان : گويد كس ثابت شده باشد كه مي
ته  همچنانكه عبادت كنندگان قبور از زماني بسيار گذش،دالتزام دارد كافر نخواهد ش

  .گويند مطالبي اين چنين را مي
_____________________________ 

ًحكام ظاهرا«ی عبارت   ترمجه−١ ً«. 
  و مورد امجاع مثل نان را حرام بداندضحا يعنی حاللی و−٢
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  فصل
  

شود شخصي  به اين ترتيب روشن شد كه علماء بر اين مطلب اجماع دارند كه مي
بگويد، نماز بخواند، زكات بدهد، روزه بگيرد و حج ) ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا(

 و به خاطر كالمي كه گفته و يا ،ي دين خارج شده باشد ايرهبجا بياورد ولي از د
ما بعد از روشن شدن اين  و. اي كه دارد مرتد شود كاري كه انجام داده و يا عقيده

ي علماء مبني بر تكفير عبادت كنندگان قبور و اعتكاف كنندگان بر آنها كه  مطلب ادله
كنند،   شفاعت طلب مي–كه باشند  هر كس –خوانند و يا از مردگان  مردگان را فرامي

 و سنت رسول – كالم خداوند متعال –كنيم، اگرچه در خود قرآن  را ارائه مي
دارد كه ما را از ذكر غير آن  اي وجود اش بزرگترين آگاهي، علم و ادله به گونه گرامي

پذيرند  فهمند و نمي  ولي بعضي از مردم دالئل كتاب و سنت را نمي،كند نياز مي بي
  .گر اقوال علماء برايشان نقل شودم

 پيش - ...ي علماء مبني بر تكفير   ادله- ما در اين فصل به سوي اين هدف
 و هيچ راهي براي ،از آن هيچ حجتي براي مخالفان اي كه بعد رويم به گونه مي

ايم به كفر و شرك كساني   زيرا كساني كه از آنان نقل قول كرده،اعتراض باقي نماند
  : از جمله. اند گيرند، تصريح كرده ي مي خوانند و يا واسطه دا را ميكه غير خ

در كتابي كه در رد ) 1120متوفي (شيخ عالمه صنع اهللا بن صنع اهللا حلبي مكي 
  :گويد مدعيان تصرف اولياء در قصد حيات و بعد از ممات نوشته است، مي
اعات و گروههايي بعد از روشن شدن اين مطلب جا دارد اشاره كنيم به ظهور جم

شان و نيز بعد از  كنند اولياء در زندگي  بين مسلمانان كه ادعا مي–در عصر حاضر 
ها و بالها از اولياء استغاثه كرده و  وفاتشان داراي تصرفاتي هستند و به هنگام سختي

و لذا بر سر مقابرشان آمده و قضاي  دانند آنان را در امور مهم گشايشگر مي
و اين كالم مشتمل بر افراط و تفريط بوده و ... كنند   آنان طلب ميحاجاتشان را از

وزد و   زيرا نسيم شرك از آن مي،بلكه هالك ابدي و عذاب هميشگي را به دنبال دارد
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مؤلف . باشد معارض با قرآن حكيم بوده و مخالف با عقايد ائمه و اجماع امت مي
 .)١٣: فاطر (z y x w  vz } |  { ~ }سپس به آيه 

حتى به اندازه پوست نازك ) پرستيد و مى(خوانيد  و كسانى را كه جز او مى«
  .»هسته خرما مالك نيستند

  y xz} :گويد و آياتي ديگر با همين معني و مضمون استناد ورزيده و مي  
بوده و اين تعبير عموميت داشته و همه  )غير خدا از (ي آيات به معني در همه

  ... . چنين باوري نسبت به يك ولي و يا يك شيطان دارندشود كه كساني را شامل مي
اينكه گويند اولياء بعد از وفات داراي تصرفاتي هستند از : دهد مؤلف ادامه مي

: فرمايد تر است، و خداوند مي تر و قبيح قول به تصرف اولياء در قيد حيات شنيع
{ ×  Ö Õ Ô Óz) مردميرى و آنها نيز خواهند  تو مى« .)٣٠: الزمر«.  

b à }: و باز فرموده  _  ̂ ]  \ [ Z Y  X W

  f e d cz) ٤٢: الزمر(. 
اند نيز به هنگام  كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى«

  .»دارد  سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه مى؛گيرد خواب مى
از  تر و بدعتي بدتر ها قبيح ن به هنگام سختيشان از مردگا استغاثه: گويد سپس مي

ي موارد سابق است زيرا آشكارا با فرموده خداوند متعال معارض است كه  همه
́    }: فرموده ³² ± °  ̄ ®    ¬ «   ª © ¨
 ¸¶ µz) ٦٢: النمل(.  

سازد، و شما  كند و گرفتارى را برطرف مى يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى«
  .»! آيا معبودى با خداست؟؛دهد قرارمىرا خلفاى زمين 
 .)٦٣: األنعام (zz } | {  ~ _ ` } : و نيز فرموده

  .»بخشد چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى«: بگو«
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بنابراين خداوند : گويد و مؤلف بعد از ذكر آياتي ديگر با همين معني و مضمون مي
 و تنها خداوند است كه ،ر و زيان غير خدا نيستي ضر متعال مقرر فرموده كه دور كننده

 و تنها خداي يگانه است كه ،شود  و باليا به كمك خوانده ميهابراي رهايي از سختي
ي اين موارد مورد استغاثه   و هم اوست كه براي همه،كند دعاي گرفتاران را اجابت مي

  . و تنها اوست تواناي بر دفع ضرر و جلب منفعت،گيرد قرار مي
توان اوست تصرف  س چنانچه مقرر شده كه اين كارها تنها به دست خدا و درپ

 و هر كس معتقد باشد كه ، منتفي است– چه مالئكه، چه انبياء و چه اولياء –غير او 
 توانايي گشايش مشكالت – يك پيامبر، يك ولي، يا يك روح و يا غيره –غير خدا 

 كار مؤثر واقع شود به حقيقت كه بر تواند براي اين و قضاي حاجات را دارد و مي
  .ي پرتگاه و سقوط به داخل آتش جهنم قرار دارد لبه

اين گمان بت پرستان است، همچنانكه خداوند رحمان در مورد آنان و از زبان 
 .)١٨: يونس (z} | {  ~ �¡ } : گويد خودشان مي

  .»!اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند و مى«
 .)٣: الزمر (f e    d  c b a `z } : فرمايد و باز مي

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«
̧  }: ويا ¶ µ  ́ ³ ² ± °    ̄ ® ¬ « ª

»º ¹z) آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اگر خداوند « .)٢٣: يس
اى براى من ندارد و  ايدهرحمان بخواهد زيانى به من برساند، شفاعت آنها كمترين ف

  .»!نجات نخواهند داد) از مجازات او(مرا 
بنابراين به فرياد خواندن كسي كه جلب منفعت و دفع مضرت در شأن و توان او 

 زيرا هيچ قدرتي غير از خدا توان دفع ضرر ،نيست، شريك قرار دادن براي خداست
  .1ي مكي حنفيپايان كالم عالمه صنع اهللا حلب. و جلب منفعت را ندارد

_____________________________ 
 .١٩٩ – ١٩٦شيخ سليامن بن عبداهللا, ص : تأليف» تيسري العزيز احلميد« اختصاری بود از كتاب −١
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و مؤلف التصانيف در كتاب ) 845متوفي ( عالمه احمد بن علي مقريزي - 3
در يك تقسيم بندي كلي شرك امتها دو : گويد مي) 8ص (» تجريد التوحيد المفيد«

شرك در الوهيت و عبادت، . شرك در الوهيت و شرك در ربوبيت: گونه است
ز شركِ عبادت كنندگان بتها، يا شود كه عبارت است ا اكثريت مشركان را شامل مي

: گويند مالئكه، يا جنيان و يا مشايح و صالحان زنده و يا مرده و شرك كساني كه مي
 { f e    d  c b a `z) ٣: الزمر(.  

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«
كنند و ما از طريق قرابت  يگويند اين معبودان در نزد خدا براي ما شفاعت م و مي

رسيم همچنانكه در دنيا نيز خادمان،  خدا به قرابت و كرامت مي و كرامت آنها در نزد
  .رسد ياوران و اقارب و خواص پادشاه به كرامت و قرابت مي

و كتب آسماني جميعاً و از اولشان تا آخرين آنها، اين بينش را ابطال و مردود 
اند كه پيروان چنين آييني  اند و به صراحت بيان كرده ودهكرده و اهل آن را تقبيح نم
 از اول تا آخر بر اين – صلوات اهللا عليهم –ي پيامبران  دشمنان خدا هستند و همه

و خداوند متعال هيچ امتي را هالك نساخت مگر به سبب اين . اند امر متفق بوده
  .شرك و به خاطر آن

در اين باب يعني زيارت قبور سه و مردم : گويد مي 13- 12و مقريزي در ص 
كنند و اين نوع  گروهي كه به زيارت قبور و مردگان رفته و براي آنان دعا مي: اند قسم

به آنها ] با توسل[اي به زيارت قبور رفته و  دسته. باشد زيارت همان زيارت شرعي مي
 و ،اند  و اين قوم در الوهيت و محبت خداوند مرتكب شرك شده1كنند دعا مي

خوانند و اينان همان مشركان  گروهي به زيارت قبور رفته و خود مردگان را فرا مي
_____________________________ 

و . گری از آنان , به معنی استشفاع از طريق آنان و درخواست شفاعت و واسطه»يدعون هبم«ی عبارت   ترمجه−١
ا جاه و مقام آنان و امثال آن نيست زيـرا ايـن كـار رشک نبـوده و بلكـه به معنی توجه به ذات اين مردگان و ي

 .ای برای مرشک شدن است بدعت و وسيله



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٢٤٢

٢٤٢

 كه مورد منزلگاهىام را  مقبره! خداوندا«: اند فرموده) ص( و پيامبر ،در ربوبيت هستند
  .»شود قرار مده عبادت واقع مي

  : گويد مي 19-18همچنين مقريزي در ص 
وه است لذا هر كس براي غيرخدا و از خصائص الوهيت سجده بردن براي مأل

و از خصائص ديگر الوهيت توكل است، . سجده ببرد او را به خدا تشبيه كرده است
پس هر كس بر غير خدا توكل كند وي را به خدا تشبيه نموده، و از خصوصيات 
ديگر آن توبه است، پس هر كس به سوي غير خدا توبه كند وي را به خدا تشبيه 

ن است سوگند خوردن به اسم مألوه، پس هر كس به غير خدا  و همچني،كرده است
 و از اين قبيل است ذبح كردن، پس هر ،سوگند بخورد وي را به خدا تشبيه كرده

  ... .و ... و باز از اين قبيل است كوتاه كردن موي سر و ... كس 
به خدا بود كه از تشبه جداست و تشبه يعني شخصي ) خاليق(ي تشبيه  اين جنبه

ود را بزرگ بشمارد و تكبر ورزد و مردم را به تمجيد خود و اميدواري و ترس از خ
 ، و در ربوبيت به منازعه با او رفته است،به خداوند تشبه نموده: خويشتن فرا بخواند

ي پستي خوار گرداند و او را مثل  و شايسته است كه خدا او را با بدترين درجه
  .پايان كالم مقريزي.  استاي گرداند كه زير پاي مردمان ذره

نذري كه اكثر عوام : گويد مي» شرح در البحار«شيخ قاسم بن قطلوبغاي حنفي در 
اگر گم ! اي آقا و سرور من، فالني: گويند آيند و مي كنند كه بر سر قبر صالحان مي مي
موم ام را شفا بدهي فالن مقدار از طال و نقره و يا  ام را برگرداني و يا اگر مريضي شده

و : (گويد تا آنجا كه مي...  به چند دليل،دهم، به اجماع باطل است و يا روغن به تو مي
 و هر كس چنين ،كند مرده قدرت تصرف دارد به اين دليل كه نذركننده گمان مي

  ).شود اعتقادي داشته باشد كافر مي
ر الفائق النه«سراج الدين بن نجيم در : اند از جمله اين مطلب را جماعتي نقل كرده

  .و غيره) 40ص (» الدر النضيد«و شوكاني در » شرح كنز الدقائق
از علماي ديار يمن در كتاب ) 1187متوفي (عالمه محي السنه حسين نعمي 
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ي  بعد از كالمي طوالني درباره) 209ص (» معارج األلباب في مناهج الحق والصواب«
عني خارج كردن دعا از محل و پس دعا كردن از غير خداوند متعال به م: گويد دعا مي

 و دقيقاً مثل نماز خواندن شخص براي مرده مدفون و سنگ ،باشد موضوع خودش مي
و دعا، جدا   و تفاوت قائل شدن بين نماز، و هيچ فرقي با هم ندارند،بوده] بت[

د وگرنه هيچ باش  و تفاوت گذاشتن بين آندو مي،كردن دو برادر و دو همتا از يكديگر
توانند براي آنها نماز هم بخوانند، روزه هم  كنندگان از مقابر ميكنند و دعا فرقي نمي
  ... .و ... بگيرند و 

 و كاري ؟آيا دعا كردن با افعال مذموم و با شريك قرار دادن براي خدا فرق دارد
  .سبحانک ربنا هذا هبتان عظيم ؟شايسته و خالي از فساد و منكرات است

وضوع قبور و عبادت كنندگان مقابر بوده و كتاب سراسر اين كتاب پيرامون م
مشتمل بر براهين روشن و حجتهاي قاطعي است كه هر گمراهي را كه تقديرش 

  .كند هدايت باشد به راه راست رهنمود مي
در نصرت سنت در يمن، عالمه ] و همكارش[دوست حسين نعمي و برادر 

ي مشهورش در مدح شيخ  يه، در دال1182محمد بن اسماعيل االمير صنعاني متوفي 
  : گويد محمد بن عبدالوهاب مي

َيعمر أركان الرشيعَو ُ ً هادماِةَْ َ 
 

ُمشاهد ضل الناس فيها عن الرشد  َّ َ 
 

  سواع ومثله ىأعادوا هبا معن
 

َيغوث وود بئس ذلک من ود  ٌّ ُ 
 

 هتفوا عند الشدائد باسمها وقد
 

 كام هيتف املضطر بالصمد الفرد 
 

 ةسوحها من عقري وكم عقروا يف
 

  عمدًاهللا جهال عىل أهلت لغري 
 

ي شريعت را آباد كرد، همان مشاهدي كه مردم در آنها از راه  و اركان ويران شده
كردند و  و همان كاري را كردند كه جاهالن با سواع و يغوث و ود مي. رشد گمراه شدند

 را به – مردگانشان –ا ها آنه و به هنگام سختي. محبت به اينها، چه بد محبتي است
و . خوانند را به فرياد مي  همچنانكه گرفتاران خداي يگانه صمد،خوانند فرياد مي
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ها را براي  آن قرباني چقدر بر سر اين مقابر قرباني كردند و با جهل آميخته با تعمد
  .غير خدا سربريدند

  : گويد مي) 15ص (» ران اإللحاددتطهير االعتقاد عن أ«و در كتابش 
نذر مال و غيره بر مرده و قرباني بر سر مزارها و توسل و طلب حاجات از آنها 

 و يا ،شد ان كاري است كه در جاهليت و براي بت و صنم انجام ميمدقيقاً ه
عين همين كارها را براي آنچه كه خود ولي، قبر و مشهد ] جاهلي[قبرپرستان 

كند و  امي معبودان دردي را دوا نمي و امروزه تغيير اس،دادند ناميدند، انجام مي مي
اصل كار ثابت بوده و تغييري نكرده است و تنها با تغيير اسم و عنوان، محتوي و 

  .كند ماهيت به عنوان يك ضرورت لغوي، عقلي و شرعي تغيير نمي
الدر النضيد في إخالص «و عالم يمن در قرن سيزدهم محمد بن علي شوكاني در 

ي تكفير عبادت كنندگان قبور و كساني كه از   از ذكر ادله بعد19ص » كلمه التوحيد
همانا اين قبرپرستان : اگر بگويي: (گويد كنند، مي مردگان استشفاع و استغاثه مي

معتقدند كه تنها خداوند ضرر رساننده و نفع دهنده بوده و خير و شر به دست اوست 
ن طلب و درخواستي است و اگرچه از مردگان استغاثه كنند ولي هدفشان برآورده شد

  .كه از خدا دارند
دانستند كه تنها خداوند نفع  جاهليت نيز همين گونه بود، آنها نيز مي: گويم مي

دهنده و ضرر رساننده است و خير و شر به دست اوست و هدفشان از پرستش بتها 
 همچنانكه خداوند اين مطلب را در قرآن بازگو ،تنها حصول تقرب به خدا بوده است

  ). نموده است
مشركان به وحدانيت خداوند اقرار : اگر بگويي: (گويد  مي21ي  سپس در صفحه

  .كنند پرستان به آن اقرار مي كردند ولي اين مرده نمي
اينها نيز تنها به زبان به آن اقرار كرده و در عمل با آن : گويم در جواب مي

ند و يا از آنان چيزي را طلب ها استغاثه ك اند و همانا كسي كه از مرده مخالفت كرده
ها را تعظيم كرده و از مال و  كند كه جز خداوند متعال قادر به انجام آن نيست و مرده
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ها   براي آنان نذر و يا برايشان قرباني كند، چنين شخصي اين مردهىثروت خود چيز
 ،دنددا اي نشانده كه مشركان جاهلي اين كارها را با آنها انجام مي را به جاي آلهه

آن نيز عمل ] مقتضاي[معتقد نبوده به ) ال اله اال اهللا(بنابراين چنين شخصي به 
ال اله ( بنابراين در گفتن ،ورزد  بلكه در عقيده و در كردار با آن مخالفت مي،كند  نمي

  ).دروغگو بوده و اله ديگري غير خداوند برگزيده است) اال اهللا
ب توسط علماي هر سرزميني گفته و اقوالي از اين قبيل كه در شرق و غر

اند كه از تقليد و تبعيت از مشايخ  اند، فراوانند و علمايي آنها را بيان كرده شده
  .اند دروغين و سوءاستفاده كنندگان از جاهالن مسكين نجات يافته

] در اين كتاب[رسي كه ما  اي مي و با تتبع در اين اقوال فراوان به همان نتيجه
ي آن  همچنان به انكار اين امور و تكفير انجام دهنده1اي هر قرنيايم و علم رسيده
  : اند، از جمله پرداخته

آن را انكار و عامل به آن را تكفير » فنون«ي مؤلف لابن عقيلي حنب: در قرن پنجم
  . كرده است

  .ابن جوزي: در قرن ششم
  .و ابن تيميه... أبوشامه و نووي و : در قرن هفتم
قيم و ابن عبدالهادي و ابن كثير و ابن مفلح كه همه از حفاظ ابن : در قرن هشتم

  .هستند] حديث[مشهور 
  .مقريزي و غيره مثل قطلوبغا: در قرن نهم
  .بركوي: در قرن دهم

  .صنع اهللا حلبي و بهوتي: در قرن يازدهم
اند ولي كالمشان  جماعتهايي كه در سرزمينهاي متفاوت زيسته: در قرن دوازدهم

در وسط شبه جزيره محمد بن عبدالوهاب، در : ت پروردگار يكي استدر پرتو هداي

_____________________________ 
 . نقل قول از اين چند عامل از باب متثيل و ترصيح بود−١
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بعد از اين قرن قائالن به اين حقيقت ... . يمن نعمي و صنعاني و جماعات ديگري 
در هند، عراق، مصر و شام، جزيرةالعرب و ساير سرزمينهاي : در گوشه و كنار زمين

  .ديگر شرق و غرب زياد شدند
اي با دليل و مدرك حكمي واحد صادر كنند   مسألهچنانچه يك يا دو عالم در

گردد، با اين وضعيت در برابر يك جماعت بزرگ  تبعيت از قول و نظرشان واجب مي
شان در نهايت لدارند و دالي  از علماء كه از اين شرك نهي كرده و ما را بر حذر مي

عقلي را ذكر ترين داليل  ترين منقوالت استناد كرده و صريح وضوح بوده، به صحيح
  ! كنند، چه موضعي بايد گرفت؟ مي

گيري كند ولي بداند كه مسأله،  خواهد بر خود و اسالمش ساده هر كس مي
ي كفر و اسالم، و ايمان و الحاد است بنابراين بايد ترسيد و مواظب بود و راه  مسأله

  .نجات را جستجو كرد
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  فصل
  

ل فراواني دارند مبني بر كافر و شيخ تقي الدين ابن تيميه و علماي حنبلي اقوا
 و در اينجا براي تكميل ،داند بودن كسي كه مردگان را شفيع و يا شريك خدا مي

  : كنيم بحث به بعضي از آن اقوال اشاره مي
هايي قرار دهد كه بر آنان  هر كس بين خود و خدا واسطه: (گويد شيخ االسالم مي

  ).كافر شده است] امت[به اجماع  توكل نموده و از آنان مسألت نمايد
كنند، از  اند، نقل مي اين قول شيخ االسالم را جماعتي كه كالم او را تأئيد كرده

و شيخ ) 10/327(» االنصاف«و مرداوي در ) 6/165(» الفروع«ابن مفلح در : جمله
و از غير حنابله ) 4/100(» االقناع وشرحه«و در ) 3/355(» غايه المنتهي«مرعي در 

  .اند اين قول را از ايشان نقل كرده» قواطع االسالم«مي مكي در ابن حجر هيت
و اين اجماع صحيح : (گويد مي) 194ص (» تيسير العزيز الحميد«شيخ سليمان در 

بوده و به صورت ضرورتي در دين معلوم است و علماي مذاهب اربعه و غيره در 
 يعني هر ،افر استهر كس به خدا شرك ورزد، ك: اند كه باب حكم مرتد تصريح كرده

  .شود كس به نوعي غير خدا را با خدا عبادت كند كافر مي
 ،و در قرآن و سنت و اجماع ثابت شده كه دعا از خداوند عبادتي براي اوست

  ).بنابراين دعا از غير او شرك است
  : گويد مي» الرساله السنيه«و ابن تيميه در 

حي غلو كند و نوعي الوهيت بنابراين هر كس در مورد پيامبري و يا شخص صال(
مرا نصرت ده، يا به من كمك كن، ! يا سيدي فالن: براي وي قائل شود، مثالً بگويد

كني و يا  تو براي من كفايت مي: يا مرا روزي ده و يا مرا اصالح نما و يا بگويد
ي آن خواسته  اقوالي از اين قبيل، همه اين اقوال شرك و گمراهي بوده و از گوينده

  ). و اگر توبه نكند بايد به قتل برسد،د توبه كندشو مي
  : گويد مي) 1/340(» مدارج السالكين«و شاگردش ابن قيم در 
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اين مشركان و گذشتگان آنان در درون معتقدند كه اين معبودان در نزد خدا (
 و اين عين شرك بوده كه خداوند در كتاب خود آنرا انكار ،كنند برايشان شفاعت مي

اش به دست خدا بوده و هيچ كسي در نزد  شفاعت، همه: فرمايد  و مي،ودهو ابطال نم
كند مگر در مورد كسي كه خود اجازه داده و از گفتار و كردارش  او شفاعت نمي

  . و همانا اين افراد مورد رضايت موحدان هستند،راضي باشد
غير : دگوي كند زيرا مي اش را تكذيب مي احوال و كردار مشرك، گفته: گويد و مي

 ولي به خاطر معبودان ،دانم ي او دوست نداشته و با او برابر نمي خدا را به اندازه
 و با ذكر ،شود ديگرش و به خاطر هتك حرمت آنان بيشتر از خاطر خدا عصباني مي

 مخصوصاً وقتي كه در مورد كارهاي آن ،گردد و ياد آنان خوشحال، و بشاش مي
 مثالً در مورد دادخواهي ، صحبت شود–نجام دهند توانند ا  كه هرگز نمي–معبودان 

ها و بالها و يا قضاي حاجات توسط آنان   يا در مورد رفع سختي وآن معبودان
شود كه آن معبودان دري هستند بين خدا و  شود و يا وقتي گفته مي صحبت مي

شوند و عشق تعظيم و  بندگانش، مشركان در اين اوقات خوشحال و مسرور مي
گيرد، ولي وقتي در نزد   در برابر آن معبودان و مواالت با آنان شعله ميخضوعشان

آنان تنها به ذكر خداي يگانه بپردازي و در مورد وحدانيت صحبت كني وحشت و 
گيرد و با وارد كردن نقص به الوهيت جواب تو را داده  تنگي و حرج و آنان را فرا مي

  .پردازند و چه بسا كه به دشمني با تو مي
 با ما دشمني نموده ،ايم العملها را از آنها ديده ه خدا سوگند به وضوح اين عكسب

 و خداوند در دنيا و آخرت چنين اشخاصي را ،اند و درصدد آزار و اذيت ما بوده
به : گفتند كند و حجت و برهاني ندارند جز اينكه مثل گذشتگانشان كه مي خوار مي

  ).از شأن و منزلت مشايخ ما كاستيد: گويند يمعبودانمان عيب وارد شد، اينان نيز م
  : گويد مي) صفحه آخر(» الصارم المنكي«حافظ ابن عبدالهادي در كتابش 

واجب است، اگر مرادش اين است ) ص(سبكي كه گفته مبالغه در تعظيم پيامبر (
اش پرداخت و زياد به آنجا رفت و آمد كرد و براي او سجده  كه بايد به طواف مقبره
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گرداند و  كند و منع مي داند و اوست كه عطا مي  و معتقد بود كه غيب را ميبرده
بدون ضرر و نفع رساندن خداوند توانايي كمك كردن را دارد و حاجات درخواست 

دفع كرده و براي هر كسي كه  ها را كند و سختيِ رنج ديده كنندگان را برآورده مي
ادعاي . گرداند  وارد بهشت ميكند و هر كسي را كه بخواهد بخواهد شفاعت مي

ي اسالم خارج  وجوب مبالغه در چنين تعظيمي شرك بوده و شخص را از دايره
  ).گرداند مي

و اگر در كالم اين حافظ عالم و عالم قبلي تدبر كني، خواهي ديد كه خواري و 
رسوايي نصيب مشركان شده، همانهايي كه در واگذاري قيادت خود به شياطين 

اند در حالي كه ابليس بر گمراه كردن  يان ابليس تساهل به خرج دادهسركش و لشكر
ë ê é è }: آنان حريص بوده و از قبل به پروردگار جهانيان گفته

  ñ ð ï î í ìz) ٨٣ – ٨٢: ص(. 
مگر بندگان خالص تو، . به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد: گفت«

  .»!از ميان آنها
ه موافقت اين علماء و اتفاق نظرشان در اين مسأله توجه بنابراين الزم است ب

نمود، زيرا اينان علمايي هستند كه عالمان معاصر و بعد از خودشان تا به امروز ثنا و 
  .دهند تمجيد آنان را كرده و بر امامت، فهم و تبعيتشان از سنت شهادت مي

لماي اعالم ت روشن از عالو با اين نقل قولهاي صريح و عبارات واضح و جم
 هر چند در قلوب افرادي ريشه دوانده باشد كه شيخ نماها ،گردد شبهه زايل مي

  .اند عالمانه و يا جاهالنه شرك و فساد را بر ايشان آراسته
 با ارتكاب ، پرهيز كنيم كه مرتكب شوند،و واجب است از اين اسباب كافر شدن

 و بايد در آنها دقت كرده ،شود يي دين خارج م آنها گرفتار شرك اكبر شده و از دايره
و خوب آنها را بفهميم و از خدا بخواهيم ما را از اين امور و اهل آن بر حذر داشته و 

  .عملي از آنها را نصيبمان گرداند برائت قولي و
و طالب بهشت و ] و رستگاري از اين امور[و بر كسي كه خواهان سالمتي 
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 كه حق خداوند بر – توحيد را رضوان خداوندي است، شرعاً واجب است كه
 ياد بگيرد، فضيلت آن و انواعش را بياموزد و حكم ضد و –باشد  بندگانش مي

 از شرك اكبر و وسائل و : كه عبارتند،خالف آن را بداند تا از آن پرهيز كند
و طالب نجات و رستگاري بايد در قول و عمل و اعتقاد بر توحيد . هاي آن انگيزه

گرداند، بدور  خود را از هر آنچه كه توحيد را مخدوش و مختل مياستقامت ورزد و 
 و خويشتن را آماده تحقق توحيد، به صورت تمام و كمال و بدور از ،نگه دارد

تواند به كرامت موجود در نزد خدا نائل   و به اين ترتيب مي،هاي نقص، گرداند شائبه
ديقان و شهداء ملحق ، و اصحاب وي و ص)ص(شده و به برترين مخلوقات، محمد 

y xw v u t s  r q p o n m  }: شود

 | { zz) ٦٩: النساء(. 
همنشين كسانى ) در روز رستاخيز،(و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، «

 از پيامبران و صديقان و شهدا ؛خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده
  .» و آنها رفيقهاى خوبى هستند؛و صالحان
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  فصل
  

  : گويد يم) 28- 27ص (» الدر النضيد«شوكاني در 
بدان آنچه را كه نگاشته و تقرير كرديم كه اكثر كارهاي معتقدان به مردگان شرك 
است بر بسياري از علماء مخفي مانده و مخفي ماندنش به اين خاطر نيست كه مسأله 

دم آن را انجام  بلكه به اين خاطر است كه اكثريت مر،در ذات خود پوشيده باشد
 و خردسال با اين تفكر به ،اش را با اين تفكر سپري كرده داده، بزرگسال، بزرگسالي

شنود ولي  بيند و مي كه انجام اين كارها را مي] و نيز به اين خاطر[رسد،  بزرگسالي مي
 و بلكه چه بسا ،شنود كه كسي آن را انكار كرده باشد بيند و نه مي نه كسي را مي

  .كنند افرادي، مردم را به سوي اين كار دعوت و تشويق ميبيند  مي
و البته بايد اضافه كرد كه شيطان نيز با اظهار قضاي حاجات براي بعضي از 

 و ،اند، در ترويج اين كار دخالت دارد هاي مشهور خواسته مردمي كه آن را از مرده
ي آن  روغهايي كه دربارهبا د اران بر سر مقابر ايستاده وعالوه بر آن گروههايي از مكّ

 تا از اين طريق نذر و ،نمايند  كنند، مردم را به سوي آن جلب مي  مرده حكايت مي
هاي آنان را شكار   و قرباني،نذورات آنان را به چنگ آورده و به رزق و روزي برسند

كنند و عطايايي را كه مردم عوام بر سر مقابر برآورده و تقديم به مردگان ياري دهنده 
  .كنند از همين طريق كسب معاش مي اين افراد  و،كنند نصيب خود گردانند مي

ي او در نزد  كنند كه مقبره ترسانند و كاري مي و چه بسا زائرانِ آن مقبره را مي
  ... .زائران قبر بزرگ جلوه كند و 

ي موارد فوق و سپري شدن مدت طوالني بر  به دليل همه: گويد پس شوكاني مي
و انقراض نسلهاي فراوان پشت سر هم و آمدن نسلهاي جديد، كار به اين وضعيت 

كند اين كارها از بزرگترين اسباب  جايي رسيده كه انسان در آغاز عمرش گمان مي
 و لذا بعداً هيچ علمي درد او را دوا ،باشد رسيدن به تقرب و بهترين طاعات مي

مال را ثابت كند، گريزان هر دليل شرعي كه شرك بودن اين اع  و بلكه از،كند نمي
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كند از او روي گردانده، به او   و وقتي ببيند شخصي اين كارها را تقبيح مي،شود مي
 ،شود از طرف آن شخص به او فشار وارد ميكه كند   و احساس مي،دهد گوش نمي

 داند كه بتواند به خودش بقبوالند كارهايي كه تا همين لحظه در زيرا خيلي بعيد مي
 در ،باشند ترين كارها مي ترين و مهلك و بزرگترين طاعات بودند، قبيحنظر او جز

هاي آتي نيز آن را از گذشتگان  حالي كه گذشتگان نيز به آن كارها پايبند بوده و نسل
  .خود گرفته و روزگاري طوالني رايج و متداول بوده است

ين گونه كنند هم و هر چيزي ديگري كه مردم در آن از گذشتگان خود تقليد مي
ي شيطاني و   و مردم آنها را رسومات مستمر ناميده و از طريق همين وسيله،هستند

 و نصراني بر ، و يهودي بر يهوديتش،عامل طاغوتي، مشركِ جاهلي بر شرك خود
 و امور پسنديده به ، و اهل هر بدعتي بر بدعت خويش ماندگار شدند،نصرانيت

 و امت اسالمي نيز ،ده جلوه كردند و امور منكر به صورت پسندي،صورت منكر
بسياري از مسائل شرعي را همين گونه تغيير داده و به مسايل جديد الفت گرفته و 

] حقيقت آن مسايل[نفوسشان با آن آرام شده و قلوبشان آن را قبول كرده و در مورد 
را  تا جاييكه اگر متصدي راهنمايي و ارشاد بخواهد آنها ،به وادي فراموشي افتادند

اند، برگرداند، مردم پشت كرده و  به سوي مسايل شرعي روشن و پاكي كه تغيير داده
اي كرده و   و آن مرشد را گرفتار هر امر ناشايسته،كند سرشتشان آن را قبول نمي

  .پايان كالم شوكاني. گذارند آبرويي برايش باقي نمي
 اميد است  و،ي اموري است كه بيان كرد همين كالم شوكاني فيصله دهنده

ي كالم ايشان اقوامي را به راه استوار و صراط هموار و پربركت  خداوند به وسيله
  .هدايت كند
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  فصل
  

شيفتگان مقابر و غلوكنندگان در منزلت صالحان به هنگام شنيدن حكم شرك 
 دچار شرك به – اسالم –كنند به اينكه اين امت  بودن اعمالشان، فراوان استدالل مي

 و عالوه بر ،گردد ي شرك به امتهاي پيشين برمي  و افتادن در ورطه،دگرد خدا نمي
را بر زبان بياورد ) ال اله اال اهللا(كنند به ممنوعيت تكفير كسي كه  اين استدالل مي

به اخالص در عبادت خداوند، و اعتقاد : حتي اگر به مدلول آن هم پايبند نباشد، مثالً
 و – خوف نهاني –قبيل محبت، رجاء، خوف به وحدانيت وي در افعال بندگان از 

  ... .دعاء، استغاثه، استعانت و نذر و قرباني و 
اين شبهه را به كلي از قلوب زايل كرده و در مورد اين ) ص(و رسول اكرم 

مسأله به امتش بصيرت الزم را بخشيده و در حالي كه آن را رها كرده كه هم ما را از 
 و هم در مورد وقوع آن خبر داده ، از آن انذار نموده و هم،اين مسأله بر حذر داشته

ما را از سلوك مسلك يهود و نصاري بر حذر داشته و خبر داده ) ص(پيامبر : است
بخاري و . پيمايد كه امت اسالم در شرك و عصيان راه امتهاي پيش از خود را مي

اند  كردهروايت ) ص(، از پيامبر )(مسلم در كتب صحيح خود از ابوسعيد خدري 
شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پيشينيان، پيروي خواهيد «: كه فرمودند

» حتي اگر آنان وارد سوراخ سوسماري شده باشند شما نيز وارد آن خواهيد شد. كرد
منظور از گذشتگان، يهود و نصارا است؟ ! اي رسول خدا: گفتيم: راوي مي گويد

  .1!؟»پس چه كسي است«: فرمود
خبر داده كه امتش به زودي ) ص(پيامبر : (گويد مي» شرح البخاري« بطال در ابن

ها پيروي خواهند كرد همچنانكه  و بدعتها و هوي و هوس) در دين(از امور جديد 
و در احاديث فراواني در مورد اينكه آيندگان بدتر . امتهاي پيشين اين كار را كردند

_____________________________ 
 ).١٣/٣٠٠. ( عني الفاظ بخاری به روايت ابوهريره نقل گرديد−١
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شود و همانا دين  جز بر مردم شرور بر پا نميقيامت : شوند خبر داده و نيز فرموده مي
  ).ماند خاصي از مردم باقي مي] ي عده[در نزد 

) ص(، از معجزات پيامبر ]خبارا[اين : (گويد  مي1شيخ سليمان بن عبداهللا
و نوع پوشاك از يهود و ] وسايل سواري[باشد، لذا بسياري از امتش در رسومات،  مي

و همچنين در برپايي شعائر آنان از قبيل ] كنند يو م[نصاري و فارس پيروي كردند 
از : كنند رسم و رسوماتشان از آنان پيروي مي] ساير[نوع دادن پاداشها، در جنگها و 

و حتي به عبادت آن مقابر و . قبيل آراستن مساجد، تعظيم قبور و تبديل آن به مسجد
كنند و   ضعيفان اجرا ميپردازند، حدود و تعزيرات را تنها بر مردگان مدفون در آن مي

 -  و نه زبان- كشند و با دست ها دست از كار مي قدرتمندان از آن معاف هستند، جمعه
و راهبان و بزرگان ديني را ... و ... كنند و   از بيماران عيادت نميها شنبهكنند،  سالم مي

ي سحر و  رب خود دانسته و از كتاب خدا روي گردانده و به كتب گمراه كننده
) ص(اش   و صفات خدا را كه خود و يا رسول گرامي،اند فلسفه و كالم روي آورده

  ).كنند بيان كرده، تكذيب مي
 و در اين امت نيز ،شود در امتهاي پيشين شرك هم ديده مي: (گويد و در ادامه مي

  ).شود بسان آنها شرك يافت مي
و ابن ماجه ) 4252(» السنن«و ابوداود در ) 278 و 5/284(» المسند«امام احمد در 

در ) ص(اند كه پيامبر  روايت كرده) (و غيره از ثوبان ) 4/449(و حاكم ) 3952(
شود تا اينكه قبايلي از امت من به مشركان ملحق  قيامت برپا نمي«: حديثي فرمودند

اين الفاظ توسط امام احمد و » آورند  و قبايلي نيز به پرستش بتها رو مي،شوند مي
اي   و حديث رديه،باشد ايت شده و سند روايت به شرط مسلم صحيح ميابوداود رو

گويند و وقوع  است بر قول كساني كه در مورد عبادت كنندگان مقابر غير اين را مي
  .كنند اين امت را انكار مي] قبايلي از[شرك و پرستش بتها توسط 

_____________________________ 
 .چاپ اول) ٣٢١ – ٣٢٠ص (» تيسري العزيز احلميد «−١
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فوع از كه به صورت مر) 8/182(و نيز روايت مسلم ) 13/76(و روايت بخاري 
شود تا اينكه زنان  قيامت برپا نمي«: ابوهريره روايت شده متضمن همين معني است

  .1»هجوم نياورند] ذي الخلصه[دوس به عبادت 
شب ] نظام[«: روايت كرده كه) (به صورت مرفوع از عايشه ) 8/182(و مسلم 

) ص(امبر و پي» عبادت نشوند] بارهدو[شود تا اينكه الت و عزي  و روز برچيده نمي
  .شوند راست فرموده و الت و عزي به حقيقت عبادت مي

مراد از اين حديث و امثال آن، اين : (گويد ابن بطال در شرحش بر بخاري مي
ماند، زيرا ثابت  ي اقطار زمين برچيده و چيزي از آن باقي نمي همه نيست كه دين در

شود  ف و غريب ميماند و البته ضعي شده كه اسالم تا برپايي قيامت باقي مي
  ).همچنانكه در آغاز امر بود
 ،كنند كنند كه قبل از قيام قيامت شرك در اين امت رخنه مي اين احاديث بيان مي

 و در .و حديث ثوبان دليل واضحي است مبني بر وقوع شرك در بين بعضي قبايل
. تبه معني جماعات بسيار روايت شده اس» فئام«همين حديث با لفظ . روايتي ديگر

 و واضح ،اند ولي در همين حال قبايلي از امتش بر حقيقت ثابت و استوار باقي مانده
 و همين از ،است كه دين در اين هنگام غريب و دينداري سخت و مشكل بوده

 و ،شود باشد كه مدتي طويل قبل از قيام قيامت شروع مي عالمات قيامت صغري مي
فرمودند ) ص(قيامت صغري است كه پيامبر هاي ديگر  اين نشانه نيز مثل ساير نشانه

و [يابند  يمتا نزديكي قيام قيامت ادامه ) ص(اين عاليم از بعد از وفات آن حضرت 
  ]. شوند به مرور ظاهر مي

اند و ملحق شدن  و اين عالمات فراوانند و در احاديث مشهوري روايت شده
 از جنس همان –ي بتها قبايلي از امت اسالم به مشركان و عبادت قبايلي ديگر برا

  .باشند  از عاليم قيام قيامت مي–بتها 

_____________________________ 
 .»ة اخلصلي ذ تضطرب أليات نساء دوس عىلى حتةتقوم الساع ال«:  ترمجه حديث−١
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عبادت شدن عين  تواند با و حديث عبادت شدن الت و عزي و ذي الخلصه مي
 باشد – هر بتي –د مراد از آن عبادت شدن غيرخدا نتوا  و مي،همان بتها تحقق يابد

طبق آن نص حديث را  زيرا ،تر و بهتر است ولي معني و مراد اول كه ذكر شد شايسته
  .كنيم به ظاهر خودش حمل مي
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  فصل
ورزند كه مسلم در  بعضي از اهل بدعتِ خرافاتي به حديثي احتجاج مي

) ص(شنيدم كه رسول خدا : كند كه گفت از جابر روايت مي) 8/138(» الصحيح«
شيطان از اينكه نمازگزاران جزيره العرب او را عبادت كنند مأيوس شده «: فرمودند

  .1»ت ولي درصدد گرفتار ساختن آنان به نزاع و جدال داخلي استاس
 كه البته هيچ – شيطان زماني مأيوس شد -1: و جواب اين شبهه چنين است

هنوز زنده بود و عزت اسالم آشكار گرديده و ) ص( كه پيامبر –وقت مأيوس نشد 
ميد شد از اينكه قبايل به دخول در اين دين رو آوردند، وقتي شيطان اين را ديد، ناا

  .اينها دوباره به دين شيطاني برگردند و شيطان را عبادت و از او اطاعت كنند
: و اين مثل همان مطلبي است كه خداوند در مورد كفار خبر آن را داده است كه

{  f e    d c b az) ٣: املائدة(. 
  .»آيين شما، مايوس شدند) زوال(امروز، كافران از «

كان نااميد شدند از بازگشتن مسلمانان به دين باطل مشركان كه به اين ترتيب مشر
براساس اتخاذ شريك براي خدا و انجام عبادت براي چيزهايي غير خدا و يا همراه با 

وقتي مشركان تمسك مسلمانان به دين اسالم را مشاهده كردند از . خدا استوار بود
زت مسلمانان و مسلمان شدن بازگشت آنان نااميد شدند، همچنين شيطان نيز وقتي ع

  .مردم اكثر نواحي جزيره العرب را ديد از بازگشت آنان نااميد شد
داند كه به زودي فرصت سد راه  داند و نمي  غيب نمي– لعنه اهللا –و شيطان 

 بعد از وفات پيامبر 2شود و اولين اقدام او اسالم و توحيد بر مردم برايش فراهم مي

_____________________________ 
شيطان از اينكه در جزيره العرب عبـادت شـود نااميـد «اين حديث را اينگونه آورده ) ٢٧ص ( مؤلف مفاهيم −١

 .يعنی نامزگزاران را كه در حديث وجود دارد حذف كرده است) املصلون(و كلمه » شد
ًگردد زيرا شيطان قبال نيز منافقان نامزگـزار را از راه   اولني اقدام شيطان به خيلی پيش از اينها برمی در حقيقت−٢

 ).مرتجم. (توحيد و اسالم منحرف ساخته بود
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 و ارتدادشان يا به ،لي از او اطاعت كرده و مرتد شدندبود كه اقوام و قباي) ص(
  .نبوت] دروغين[ منع زكات بود و يا به خاطر پيروي از مدعيان رخاط

و شيطان با اين اقدام فعاليت خود را آغاز كرد و موفقيتي و نفوذي كسب كرد كه 
  .]و پيروانش از مسلمانان شكست خوردند. [سپس دوباره خداوند او را خوار نمود

مقصود اينكه نوميدي شيطان به هنگام ديدن تمسك مسلمانان به توحيد و اقرار و 
] از راه راست[التزام به آن و تبعيتشان از پيامبر بوده ولي هميشه بر بازداشتن مردم 

: هاي مختلف توانست به مقصود خود برسد حريص است، و به همين دليل در دوره
 در حالي كه آنها ساكن جزيره العرب ،ادت كردندقرامطه با اطاعت از شيطان او را عب

 و بعد از قرامطه نيز ،بوده و فسادي را كه مشهور است از خود به يادگار گذاشتند
d  }: شناسند كساني به عبادت شيطان رو آوردند كه اهل بصيرت خود آنان را مي

 v  ut s r q p   o n ml k  j i h g f e

 yx wz) ٦١ – ٦٠: يس(. 
ا شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما آيا ب«

  .»و اينكه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است؟! دشمن آشكارى است؟
 چاپ 22/23( در تفسيرش – : –امام المفسرين ابوجعفر محمد بن جرير 

مرا عبادت كرده و آيا با شما عهد و پيمان نبستم كه : فرمايد آيه مي: (گويد مي) حلب
و هيچ آلهه و شريكي را اتخاذ نكنيد و به عبادتشان مپردازيد، و تنها از من اطاعت 

هاي شيطان  كنيد، همانا اخالص در عبادت من و اطاعت از من و سرپيچي از وسوسه
  ).همان دين صحيح و صراط مستقيم است

ه و آن را نازل شده و بين شرك و توحيد فيصله كرد) ص( قرآن بر پيامبر - 2
مبعوث شده ) ص(دانيم، پيامبر  تنويع و تقرير نموده تا جايي كه به طور حتم مي

 و نهي از شرك كه عبارت است از همان - توحيد عبادي –براي دعوت به توحيد 
  .اتخاذ شريكان براي خدا و عبادت غيرخدا و محبت غير او بسان محبت او
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مي قتال كرد كه به توحيد ربوبيت با مرد) ص(اين مسأله بديهي است و پيامبر 
معتقد بوده و خداوند يگانه را خالق، رازق، مدبر امور و زنده كننده و ميراننده 

اقرار كرده و ] نيز[با آنها قتال كرد تا به توحيد الوهيت ) ص(دانستند ولي پيامبر  مي
  ).ال اله اال اهللا(به آن ملتزم شوند كه عبارت است از معني 

ترين ركن و بزرگترين پايه است به صورت يقيني پي   اصل كه وثيقبا توضيح اين
اي كه   اين مسأله را به صورت مبهم و يا به گونه–عال  جل و–بريم كه خداوند  مي

شبهه ايي براي اجتهاد اهل ذكر در آن باقي بماند، رها نكرده و بلكه اين اصلي قطعي 
  .التباسنه  راه دارد و و جازم است كه نه اشتباه به آن

شما «: در حديث صحيح عرباض بن ساريه فرموده است) ص(همچنانكه پيامبر 
از  و بعد] روشن است[كه شب آن چون روزش ] كنم مي[را بر روشنايي ترك كردم 

مراد از اين روشني همان معني » شود من جز كسي كه هالك شده از آن منحرف نمي
 توحيد خداوند در عبادت و دوري از :باشد كه عبارت است از مي) ال اله اال اهللا(

 و برائت از ،شود  و كفر به هر چيزي غير خدا كه عبادت مي،اتخاذ شريك براي وي
  .اند شرك و اهل آن، همچنانكه علماء آن را اينگونه تفسير كرده

محال : توانيم بگوئيم پس وقتي به صورت يقيني به اين مسأله علم پيدا كرديم، مي
هيئت و قالبي كه خدا از آن نهي كرده در سرزمينهاي زيادي است كه شرك به آن 

قابل رؤيت بوده و عنوان شرك بر آن اطالق شود ولي در جزيره العرب همان كارها 
و پيروي از ] مسأله[انجام شود اما در حكم شرك نباشند، اين پيامدِ به بازيچه گرفتن 
  .هوي و هوس است و به شكر خدا معني حديث بسي واضح است

 در حديث آمده كه شيطان از اينكه توسط نمازگزاران عبادت شود، نااميد شده - 3
باشد و  نماز از اركان عظيم اسالم و بعد از شهادتين از بزرگترين اركان مي. است

± }: دارد، همچنانكه خداوند متعال فرموده شخص را از فحشاء و منكر باز مي
º    ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² z )٤٥: العنكبوت(. 

  .»دارد از زشتيها و گناه بازمى) انسان را(نماز را برپا دار، كه نماز و «
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خدا به پيامبران و صالحان ] بندگي[و بزرگترين منكر، شرك به خدا و دادن حق 
و اخالص در دين الزم است، ] بر دينداري[باشد و اين قيد براي گواهي  غير او مي

  : شود بنابراين معني حديث چنين مي
پس بايد به اين نكته .  از اينكه مخلصان او را عبادت كنند، نااميد شدهمانا شيطان

 و مراد از اين نماز ،كه نوميدي شيطان از مردم به نمازگزاران مقيد شده، توجه كنيم
ي مفيدي است كه خداوند با قرار دادن آن بر   و اين نكته،ي آن است حقيقت و ثمره

  .حلاتهللا املوفق للصا واحلمدما منت گذاشته، 
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  : فصل پنجم 
  

  تبرك
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  تبرك
 

  . مشتق شده است» بركه«از : تبرّك، يتبرّك، تبركاً
و بركت در اصل به معني : (گويد  مي) 10/231(» تهذيب اللغه«ابو منصور در 

  ). باشد فزوني يافتن و نمو مي
بركي ي ت بنابراين بركت، نمو و فزوني يافتن چيزي است كه تبرك كننده به وسيله

و اين رشد و نمو و فزوني يافتن در مكانها صورت . كه جسته در صدد آن است
  . پذيرد، يا در ذات اشخاص و يا در صفات آنها مي

آنچه تا كنون گفته شد مقتضاي كاربرد لغوي اين واژه بود و در مورد معني آن به 
  . عنوان يك اصطالح شرعي بعداً به تفصيل صبحت خواهيم كرد

  شوند كه عبارت بودند از؛  ي تبرك در قرآن نيز يافت ميمعاني لغو
  . نمو و فزوني يافتن مكانها - 1
  . نمو و فزوني يافتن ذات اشخاص - 2
 . نمو و فزوني يافتن صفات اشخاص - 3

 : توان به آيات زير اشاره كرد به عنوان شاهد مثال اولي در قرآن مي

 { § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡z) ١٠: فصلت(.  
  .»توارى قرار داد و بركاتى در آن آفريدهاى اس او در زمين كوه«

{ ° ¯ ® ¬  « ª  © ¨ § ¦
²±z) و مشرقها و مغربهاى پر بركت زمين را به آن قوم به « .)١٣٧: األعراف

  .»، واگذار كرديم)زير زنجير ظلم و ستم(ضعف كشانده شده 
  .)٩٦: األعراف (L K J  I H Gz } : ي و آيه

  .»گشوديم ىبركات آسمان و زمين را بر آنها م«
  .)٢٩: املؤمنون (U   T S R Qz } : ي و باالخره آيه
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  .»ما را در منزلگاهى پربركت فرود آر! پروردگارا: و بگو«
  : و شاهد مثال استعمال معني دوم اين واژه در قرآن آيات زير هستند

{  ̀ _ ~ } |  { z yx w v uz) الصافات :
 و از دودمان آن دو، افرادى بودند ؛يمو اسحاق بركت داد) إبراهيم(ما به او « .)١١٣

  .»نيكوكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند
r q x w v u t s }: ي خداوند در داستان نوح و فرموده

  |{ z yz) ٤٨: هود(.  
با سالمت و بركاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام ! اى نوح: گفته شد) به نوح(«

  .»امتهايى كه با تواند، فرود آى
̧  ¹ }: شاهد مثال استعمال سومو  ¶ µ  ́ ³ ² ±

»ºz) بر خويشتن سالم كنيد، سالم و تحيتى از سوى خداوند، « .)٦١: النور
  .»!سالمى پربركت و پاكيزه

  .)٥٠: األنبياء (k j   i h gf e  d cz } : ي و آيه
 آيا شما آن را انكار ؛نازل كرديم) بر شما(ذكر مباركى است كه ) قرآن(و اين «
  .»كنيد؟ مى

بريم كه بركت تنها از جانب خدا بوده و تنها از او  با تدبر در كتاب خدا پي مي
و . دارد شود و اوست كه آن را به هر كس و هر جا كه بخواهد، گسيل مي طلب مي
  .)٥٤: األعراف (w v u t s rq  p o nz } : فرمايد لذا مي

 پر بركت! ست)و به فرمان او(، از آن او )جهان(آگاه باشيد كه آفرينش و تدبير «
  .»است خداوندى كه پروردگار جهانيان است

  .)١: الفرقان (z¤ ¥ ¦ § ¨ © } : فرمايد و نيز مي
  .»دهنده جهانيان باشد اش نازل كرد تا بيم پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده«
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  .)٦١: الفرقان (l k j   i h gz } : فرمايد و باز مي
  .»هائى قرار داد كه در آسمان منزلگاه) خدايى(ت آن جاودان و پربركت اس«

  .)١٤: املؤمنون (ª © ¨ §z » } و در جايي ديگر 
  .»پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است«

  .)٧٨: الرمحن (z y  x w vz  } |  } : و همچنين
  .»ناپذير است نام پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو پربركت و زوال«

فراوانند، كه در هر جاي قرآن ذكر شده، به ] تبارك[مشتمل بر اين لفظ و آيات 
اين صيغه بزرگترين انواع معني بركت و مفيدترين آن . خداوند نسبت داده شده است
. رساند ي شمول و تاثير آن، عامترين معني بركت را مي را و همچنين از نظر دامنه

  . كند  را به اصنافي از مخلوقات عطا ميست و خبر داده كه آنوبنابراين بركت از آن ا
  : شود عبارتند از ي گروههايي از مخلوقات كه بركت به آنان عطا مي از جمله

 yx w v uz}: فرمايد همچنانكه خداوند مي: انبياء و رسوالن - 1
  .» و اسحاق بركت داديم)إبراهيم (ما به او« .)١١٣: الصافات(

 Z Y X W V Uz]}: هو در مورد ابراهيم و اهل بيت وي فرمود
  .»اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است« .)٧٣: هود(

  .)٤٨: هود (w v u   t sz } : ؛ و در مورد نوح
  .»با سالمت و بركاتى از ناحيه ما فرود آى! اى نوح: گفته شد) به نوح(«

  .)٣١: مريم (f e d c bz } فرمايد  مي) ؛(و عيسي 
  .»ودى پربركت قرار داده وج-هر جا كه باشم- و مرا «
: »مسجد الحرام«و » مسجد االقصي« بركت انداختن در مكانهاي عبادت مثل - 2

J I  H G F E D C B A }: فرمايد خداوند مي
 N M  L Kz) ١: اإلرساء(.  
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اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد  پاك و منزه است خدايى كه بنده«
  .» برد-ايم اختهكه گرداگردش را پربركت س- االقصى 

: آل عمران (m l k j i h g fz}: و در جايي ديگر فرموده
قرار داده شد، همان است ) و نيايش خداوند(اى كه براى مردم  نخستين خانه« .)٩٦

  .»كه در سرزمين مكه است، كه پر بركت است
c  d}: ايم، مبارك است كه نازل كرده] و يادآوري[خداوند فرموده ذكر - 3

 i h gf ekjz) ذكر مباركى است كه ) قرآن(و اين « .)٥٠: األنبياء
  .»كنيد؟  آيا شما آن را انكار مى؛نازل كرديم) بر شما(

  . باشد و اين ذكر همان قرآن عظيم مي
  .)٩٢: األنعام (v u  t sz } : همچنانكه فرموده

  .» كتابى است پربركت؛و اين كتابى است كه ما آن را نازل كرديم«
 f e d c bj  i  h gkz } و نيز فرموده

  .)٢٩: ص(
ايم تا در آيات آن تدبر كنند و  اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده«

  .»خردمندان متذكر شوند
 و از ،بنابراين قرآن حكيم ذكر مباركي بوده و تدبر در آيات آن عمل مباركي است

يز مبين مجمالت قرآن  و سنت ن،توان به علوم قرآني اشاره كرد جمله اين تدبرها مي
 و همچنين ، و اتباع قرآن و سنت نيز مبارك خواهد شد،باشد بوده و لذا مبارك مي

  . گيرند علوم مباركي هستند علومي كه از تدبر در آيات و فهم روايات سرچشمه مي
الذكر داراي بركت خاص هستند كه قرآن كريم آن را بيان كرده  سه صنف فوق

كتي به صورت عام نيز وجود دارد كه آن نيز خود چند نوع است، و عالوه بر آن بر
  : است
باران مبارك است از آن جهت كه باعث افزايش و نمو كشتزارها و به تبع آن  - 1
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s r q p o }: فرمايد شود، خداوند در اين باره مي معيشت مردم مي
 y x w  v u tz) ٩: ق(.  

هايى را كه درو   باغها و دانهو از آسمان، آبى پربركت نازل كرديم، و بوسيله آن«
  .»كند رويانديم مى

¡ ¢ £ ¤ }: فرمايد خداوند در زمين بركت قرار داده، همچنانكه مي - 2

 § ¦ ¥z) ١٠: فصلت(.  
  .»هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد او در زمين كوه«

  .)١٣٧: األعراف (z»  ¬ ® ¯ ° ±² } : فرمايد و نيز مي
  .»ى پر بركت زمينو مشرقها و مغربها«
آيد و آنچه از ] فرود[خداوند متعال بركت انداخته در آنچه كه از آسمان  - 3

H G F E D C B A }: زمين خارچ شود، همچنانكه فرمود

 L K J  Iz) ٩٦: األعراف(.  
كردند، بركات  آوردند و تقوا پيشه مى و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى«

  .»گشوديم آسمان و زمين را بر آنها مى
ي حصول خير و نفع و  اين انواع و اَشباه آن داراي بركت عامي هستند كه وسيله

  . رشد و نمو و افزايش هستند
 -  و نه بركت در صفات و يا امكنه- ظاهراً بركت خاص موجود در ذات اشخاص

  دائمي وتوان از آن تبرك حاصل كرد زيرا بركتي قابل سرايت به ديگري را دارد يعني مي
  . مالزم ذات است

توان  هاي عبادت مثل مسجدالحرام و مسجد نبوي را نمي ولي بركت خاص مكان
توان ستونهاي مساجد و  از اجزاي آن گرفت و لذا براي حصول بركت نمي

بريم كه مراد از  بنابراين پي مي.  مسح كرد– به اجماع مسلمانان -ديوارهايش را 
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راي كسي است كه در آن مساجد عبادت بركت موجود در آن حصول خير و بركت ب
ي صدهزار نماز   اقامهبرابري يك نماز در مسجدالحرام  بينيم كه اقامه  و لذا مي،كند مي

 اقامه هزار نماز در مساجد برابري يك نماز در مسجد نبوي   و اقامه،در مساجد ديگر
  . ديگر است

 است كه عبارت و اين بركت بسان بركت موجود در صفات اشخاص مثل پيامبران
 و لذا شخصي كه از راه و روش آنها ،است از بركت حاصل از اتباع آنها در عمل

پيروي كرده و به هدايت آنان در آيد به سبب اتباعش به نمو و فزوني در ثواب نايل 
آنچه گفته شد توضيح بركت خاص موجود در بين خاليق بود كه در يك . شود مي

  : نگاه كلي دو قسم بود
كه عبارت است از بركت موجود در ذات : بل سرايت و تعدي به ديگران قا-1

توان از ذات آنان تبرك  اشخاص مثل بركت موجود در ذات انبياء، به اين معني كه مي
  . جست
كه عبارت است از بركت موجود در مكانها :  بركت غير قابل سرايت و تعدي-2

 اشخاص، به اين معني كه و بركت موجود در صفات....) مثل مسجد الحرام و (
بركت از مساجد و اوصاف انبياء جز با عبادت در مساجد و تبعيت از انبياء حاصل 

  . شود نمي
 به اين معني كه ،بركت عام، بر خالف بركت خاص، هميشگي و سرشتي نيست

 و يا در يك نوع ديگر از ، ولي در وقتي ديگر،يك چيز در وقتي مشخص مبارك
شود و يا از  ت، مثالً بديهي است كه هر چه از آسمان نازل ميهمان جنس مبارك نيس

آورد هميشه با بركت نيست، بلكه قرار دادن بركت در آنها توسط  زمين سر بر مي
فراهم باشد خداوند ] و شرايط[خداوند به امور ديگري بستگي دارد كه اگر آن امور 

في باشد بركت از آن گرفته منت] و شرايط[ و اگر آن امور ،بركت را در آن قرار داده
 و از حيث ،گيرد عام شود، بنابراين چنين بركتي از حيث ظرفي كه در آن قرار مي مي

  . تخصيصش به اوقاتي خاص، خاص بوده و مالزم هميشگي نيست
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بركت ذكر شده در قرآن و سنت دو : توان گفت با روشن شدن اين مطلب مي
  : قسم است
نين است كه هر چيزي با آن ذات مبارك ارتباط و اثر آن چ: بركت در ذات: اول

شود، اين نوع از بركت مختص انبياء و رسوالن بوده و هيچ كس  پيدا كردن مبارك مي
، )ص(نيست، حتي بزرگان اصحاب رسول ديگر غير از آنان از اين بركت برخوردار 

مبران تنها به و اثر بركت پيا. مانند ابوبكر، عمر، عثمان و علي نيز چنين بركتي ندارند
 و به آنان اقتدا و به اوامرشان ،اند رسد كه به دعوت عمومي آنان لبيك گفته كساني مي

 ني گرامي  بينيم كه صحابه  به همين دليل مي،اند شان اجتناب نموده التزام و از نواهي
سرپيچي كردند بركت ) ص(حد از دستور آن حضرت ي اُ هنگامي كه در غزوه

  . به آنان نرساندوجود آنحضرت سودي 
ديگران بعد از وفات حضرت محمد و اين نوع از سرايت و انتقال بركت به 

در [ مگر جزئي از اجزاي ذات آن حضرت كه بعد از وفاتشان ،منقطع گرديد) ص(
باقي مانده باشد كه يقين به باقي ماندن چنين جزء و اثري از ذات پاك آن ] نزد كسي
  . از بين رفت)  (با اتمام دوره صحابه) ص(حضرت 
و نيل به اين بركت فراگير بوده و هر كس را كه : بركت در اتباع و پيروي: دوم

 و بنابراين در عمل هر ،گيرد باشد، در بر مي) ص(اعمالش موافق سنت رسول اكرم 
مسلماني بركت به اندازه اتباع و پيروي از اوامر و دوري از نواهي خداوند وجود 

  . دارد
روايت كرده، آمده كه پيامبر ) 9/569(ه بخاري در صحيحش و در حديثي ك

ن بركتشان مثل بركت بعضي از درختا«: در مورد درخت خرما فرمودند) ص(
  .»مسلمان است

 و بركتش ذاتي ،خودش بوده] ي درجه[بنابراين بركت هر مسلماني به اندازه 
 و بلكه بركت  و اين مسأله به صورت يقيني معلوم بوده و صرف ادعا نيست،،نيست

  . باشد اشخاص، بركت در اعمالشان مي
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و بندگان صالح خدا كه پيرو دين او هستند به همان اندازه كه اقتضاي بركت 
. باشند مند مي اند، به همان اندازه از آن بركت بهره اتباع در خود ايجاد كرده پيروي و

 و كسي كه ،استمثالً كسي كه به سنت علم دارد، از بركت علم به سنت برخوردار 
كند، از بركت آن و بركت آثار اين  كتاب خدا را حفظ كرده و حدود آن را رعايت مي

  .شود مند مي كار بهره
ترين صالحان كسي است كه بيشتر از همه از دين اسالم پيروي كرده،  و پر بركت

كند، كه بعضي از اين محرمات افعال  بر واجبات محافظت و از محرمات پرهيز مي
 ولي در ،كنند آدمي هستند و لذا بسياري از مردم با جوارح از محرمات پرهيز ميقلب 

همه ] شرعي[ نصوص ،مباالتند ور بوده و نسبت به آن بي محرمات قلوب غوطه
 -  بركت در ذات و بركت در صفات- گوياي اين مطلبند؛ هر پيامبري از دو نوع بركت

 لذا  و،شوند متبرك مي] صحيح[علم و عمل  و غير آنها تنها با پيروي و ،مند است بهره
توان  اثر بركت آنان جز با پيروي از اعمال درستشان قابل سرايت و انتقال نبوده و نمي

  . آن را از ذات و يا اعضا و جوارح آنان كسب كرد
  : گويد به همين دليل أُسيد بن حضير در مورد سبب مشروعيت تيمم مي

  .1)ي بركت مردم گردانده است ما را وسيلههمانا خداوند ش! اي آل ابوبكر(
اين ! اي آل ابوبكر: (الفاظ روايتي كه از بخاري و مسلم روايت شده چنين است

و معني اين دو روايت با الفاظ متفاوت يكي بوده و بديهي ) اولين بركت شما نيست
ه اين اند آنچنان ك جسته است كه أُسيد و غيره به ذات ابوبكر و آل ابوبكر تبرك نمي

جستند و  تبرك مي... و ) ص(انجام داده و به موي پيامبر ) ص(كار را با پيامبر 
باشد كه عبارت بود از ايمان،   مي- ابوبكر –بلكه مرادشان تبرك در عمل ايشان 

  . تصديق، نصرت و اتباع
اشاره كرد كه به ) ك(توان به روايت عايشه   و از احاديث ديگر اين باب مي

_____________________________ 
 .  بخاری در صحيح بخاری, كتاب التفسري−١
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ام كه  هيچ زني را نديده: (حارث گفتالبا جويريه بنت ) ص( پيامبر هنگام ازدواج
  .1) براي قومش بركت آور باشد– جويريه –بيشتر از اين زن 

ي ازدواج با حضرت  وده و نتيجهب) ص(اين بركت به خاطر اعمال همسر پيامبر 
اشاره قوم آن زن  توان به آزاد شدن بسياري از باشد و از آثار اين بركت مي مي) ص(

  .كرد

_____________________________ 
 . اند  كردهبا سند جيد روايت» السنن«و ابو داود در ) ٦/٢٧٧(» املسند« اين روايت را امحد در −١
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  )ص (تبرك جستن به پيامبر
هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال پر بركت بوده و ) ص(پيامبر گرامي 

  . اين بركت در ذات و صفات و افعالش نمود دارد
نقل شده كه به اجزاي جدا شده از ) ص(ي آن حضرت  و از بعضي از صحابه

اند و احاديث  جسته تبرك مي.... .وضو و عرق و ] آب[، ]بدن[بدن ايشان مثل موي 
  . اند صحيحي در صحيحين و غيره در اين باره روايت شده

از هر نوع بركت، باالترين آن را داشته و اجزاي آن حضرت ناقل آن ) ص(پيامبر 
 همچنانكه بعضي از صحابه اين كار ، و لذا تبرك به آنها جايز بوده است،بركت بوده

  . اند را كرده
اي كه  متبرك شدن جايي كه آن حضرت از آن عبور كرده و يا بقعهولي در مورد 

در آن نماز خوانده و يا مكاني كه در آن نشسته، هيچ دليل شرعي در دست نيست كه 
به آن مكان منتقل ) ص( و يا بيان كند كه بركت از بدن آن حضرت ،گوياي آن باشد

باشد، و به همين دليل  ز مي و لذا آنجا نيز متبرك شده و تبرك جستن از آن جاي،شده
 و نه بعد از وفاتشان از اين اماكن تبرك ،صحابه نه در قيد حيات آن حضرت

  . اند نجسته
بنابراين جايز نيست از مكاني كه حضرت در آنجا منزل گزيده و يا از آنجا رد 

ها   و تعظيم بقعه،باشد ها مي  زيرا اين كار راهي براي تعظيم بقعه،شده، تبرك جست
اي براي رسيدن به شرك است و هيچ   و بعالوه اين كار و سيله،روعيت نداردمش

 مگر اينكه گمراه شده و به ،انبيائشان اين كار را نكردند] به جا مانده از[قومي به آثار 
با اميرالمؤمنين عمر بن خطاب از : گويد معرور بن سويد أسدي مي. هالكت رسيدند

 صبح شد نماز صبح را با امامت ايشان وقتي. مكه به سوي مدينه خارج شدم
روند؟ گفته  اينها كجا مي: روند، گفت خوانديم، سپس ديد كه مردم به يك سمت مي

در آن نماز ) ص(در آن سمت مسجدي وجود دارد كه پيامبر! اي امير المؤمنين: شد
ين همانا امتهاي پيش: گفت) (عمر . روند تا در آنجا نماز بخوانند خوانده، اينها مي
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از پيامبرانشان چسپيدند و از ] به جا مانده[با همين كارها به هالكت رسيدند، به آثار 
به هنگام نماز در چنين ] به صورت اتفاقي[آن عبادتگاه و معبد ساختند، هر كس 
 و در غير اينصورت راه خود را ادامه و نيت ،مساجدي حاضر شد، در آن نماز بخواند

و ابن ابي شيبه در » السنن«اثر را سعيد بن منصور در اين . چنين مساجدي را نكند
البدع والنهي «و محدث اندلس، محمد بن وضاح قرطبي، در ) 2/376(» المصنف«

  . اند با سند صحيح روايت كرده) 41ص (» عنها
: در مورد ايشان فرمودند) ص(ي راشدي است كه حضرت  ي خليفه اين فرموده

اين . »ا در قلب و زبان عمر قرار داده است حق ر–وجل   عز–همانا، خداوند «
از ابن عمر و با سند صحيح روايت كرده و باز ايشان ) 2/95(حديث را امام احمد 

همين حديث را با سندي ديگر از ابن عمر روايت كرده و باز هم امام احمد ) 2/53(
) 2/401 (از ابوذر و امام احمد) 2962ي  به شماره(و ابوداود ) 5/145(در جايي ديگر 

ي   و جمعي ديگر از محدثان همين حديث را از اين اصحاب و صحابههاز ابو هرير
  . اند ديگر روايت كرده

كه از دنبال كردن آثار به جا مانده ) (ي سابق الذكر عمر  و بدون شك فرموده
جاري ساخته ) (از انبياء نهي كرده بود، حق بوده و خداوند آن را بر زبان عمر 

  . است
و ] بعضي ديگر از[مالك بن انس : (گويد  مي43در صفحه ) :(ن وضاح اب

كراهت داشتند به جز ) ص(علماي مدينه از رفتن به اين مساجد و آثار ديگر پيامبر 
  .1)يك قبه

 تبعيت كنيم، يكي از گذشتگان ،بايد از ائمه معروف هدايت: (ابن وضاح گويد
د بسياري از مردم شايسته است در حالي اي كه امروزه در نز چه بسا مساله: گفته است

 و سلف مسايل مخالف آن را دوست ،اي ناشايست بوده كه در نزد گذشتگان مساله
_____________________________ 

 .  بخاری در صحيح بخاری, كتاب التفسري−١
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كه ] بدان[ و ،اند و آنچه كه از آن مساله دور بوده در نزد آنان مقرب بوده است داشته
  ). هر بدعتي ظاهرش آراسته و شادابي است

  . باشد نيك تأمل كن  مي286در كالم متين ابن وضاح كه متوفي 
ي  مقصود از اين حكام انكار تبرك به مكانهاي مرتبط با انبياء توسط بعضي از ائمه

 كراهت – به اميد تبرك –باشد كه اين امامان از رفتن به چنين مكانهايي  سلف مي
به ) (ابن عمر :  كس ديگري اين كارها را نكرده– م – و جز ابن عمر ،داشتند

در آنجا نماز خوانده و او نيز به همان شيوه نماز ) ص(رفت كه پيامبر  جاهايي مي
  ...... خواند و  مي

و هيچ نقل صحيحي از صحابه به جز از ابن عمر روايت نشده كه چنين كارهايي 
  . را در ارتباط با اين مكانها انجام داده باشند

كرد، بلكه  را نمينيز به خاطر تبرك جستن به آن مكانها اين كار ) (و ابن عمر 
ي افعال پيامبر   و از همه،سنگ تمام بگذارد) ص(خواست در اقتداء از پيامبر  مي

) ص(خواست در هر جا كه پيامبر  ، در همه احوال پيروي كند تا جاييكه مي)ص(
داد و به نظر   و عالمانه چنين تتبعي را انجام مي،نماز گزارده او نيز نماز بخواند

 اين - اند   آنگونه كه متاخران فهم كرده–تبرك جستن از بقعه رسد كه به قصد  مي
 و ،بوده است) ص( و بلكه نيتش تنها پيروي كامل از آن حضرت ،كارها را نكرده

اين كار را نكرده و در انجام آن موافق ) ص(ي ديگر آن حضرت  هيچ يك از صحابه
م را از رفتن به آثار  مرد–) ( يعني عمر – و بلكه پدر ايشان ،اند ابن عمر نبوده
ي علماء به هنگام اختالف نظر اين دو  نهي كرده و به اتفاق همه) ص(مكاني پيامبر 

 و اين كار ابن عمر مخالف ،بر رأي فرزندش مقدم است) (بزرگوار، رأي عمر 
توان با نظر عموم اصحاب مبني بر لزوم ترك اين  با استدالل به آن نمي بقيه بوده و

در اين [ و شكي نيست كه رأي اكثريت صواب بوده و ،له پرداختكارها به مقاب
  ي اتباع و فيصله  و همين رأي شايسته،باشد حق با عمر و ساير اصحاب مي] مسأله
  . ي مسايل مورد منازعه است، واهللا أعلم دهنده
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  تبرك جستن به ذات صالحان
نص صريح قبالً گفتيم كه بركت ذاتي تنها براي كساني است كه خداوند به 

اعطاي آن را بيان فرموده باشد مثل بركت انبياء و رسوالن، ولي بركت ساير بندگان 
 به اين معني كه بركتشان از علم، عمل و اتباعشان ،صالح ديگر، بركت در عمل است

 و از مظاهر بركت صالحان براي ،سرچشمه گرفته و بركتي ذاتي نيست] از انبياء[
الحان براي مردم و نفع و احسانشان با نيتي صالحانه و توان به دعاي خير ص مردم مي

  . امثال آن اشاره كرد
خداوند به سبب وجود آنان خير و نيكي : و باز از آثار بركت اين صالحان اينكه

نمايد،  رسانده و عذاب فراگير و سختي را به بركت اصالحگري آنان دفع مي
 Ù Ø × Ö Õ   Ô Ó  Ò Ñz  }: فرمايد همچنانكه مي

و چنين نبود كه پروردگارت آباديها را بظلم و ستم نابود كند در حالى «. )١١٧: هود(
  .»!كه اهلش در صدد اصالح بوده باشند

ولي اعتقاد به مبارك بودن ذاتشان و در نتيجه اين اعتقاد، مسح و دست كشيدن به 
برك  و بوسيدن دستشان به نيت ت،ي آب اين صالحان جسم آنان و نوشيدن باقيمانده

  : باشد، از جمله آن داليل به داليلي در مورد غير انبياء ممنوع مي
اش نزديك  رسد و حتي به درجه به پيامبر نمي] در فضل و بركت[هيچكس  - 1
  !! ه برسد به مساوات در فضل و بركت، چشود نمي
نيز در متبرك بودن ) ص(غير پيامبر : هيچ دليل شرعي وارد نشده كه بگويد - 2

 و لذا اين خصيصه مثل ساير ويژگيهاي آن حضرت ،او باشداجزاي ذاتش مثل 
  . باشد مختص ايشان مي

به هنگام متعرض شدن قياس غير ) 7-2/6(» االعتصام«در كتاب ) :(شاطبي  - 3
و آن يك اصل قطعي مخالف اين امر است : (گويد  واليت مي1نبي به نبي با جامع

_____________________________ 
 ).مرتجم( به معنی وجه مشرتک −١
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 را نسبت به –جستن  تبرك -هرگز چنين كاري ) ن(اينكه هيچ يك از صحابه 
ترين شخص اين امت  با فضيلت) ص(بعد از پيامبر : اند جانشين پيامبر انجام نداده

ي آن حضرت بود و با اين وجود هرگز كسي  باشد كه خليفه مي) (ابوبكر صديق 
 و همچنين هيچ كس از عمر تبرك نجست كه بعد از ابوبكر با ،از او تبرك نجست

اند عثمان، علي و ساير   و باز همين گونه بوده،ترين شخص امت بود فضيلت
 و با هيچ سند صحيح ،تر نيست اي كه هيچ كس در بين امت از آنها با فضيلت صحابه

اي به يكي از  اي از هيچ يك از اين بزرگان نقل نشده كه تبرك جوينده و شناخته شده
كه در مورد صالحان  به آن بزرگواران تبرك جسته باشد، بل1ها و يا امثال آن اين شيوه

باشد، اقتداء كرد و همين  مي) ص(شان كه موافق پيامبر  بايد به كردار، اقوال و سيره
و بنابراين ترك تبرك جستن از صحابه مورد اجماع همه اصحاب بوده . كافي است

 ). است

) ك(و نيز با فاطمه ) م(با حسن و حسين  )تبرك جستن(و همچنين اين كار 
 و روافض و پيروان ،يابد اين بركت ذاتي از طريق نطفه نيز انتقال نميانجام نشد، بنابر

 . اند مقلد و غير مقلدشان در اين مورد به خطا رفته
سد ذرايع يكي از قواعد اين شريعت بزرگ بوده و قرآن كريم در جاهاي  - 4

متعددي آن را بيان كرده و در سنت نيز احاديث فراواني كه تنها احاديث صحيح آن 
توان گفت  مي] عالوه بر اين[ و ،رسند، بيانگر اين قاعده هستند ود صدتايي ميبه حد

  . باشد عدم مشروعيت تبرك به غير انبياء از باب سد ذرايع مي
 و ،ي آن در امان ماند توان از فتنه تبرك جستن به غير انبياء كاري است كه نمي - 5

شود و  ر فروشي ميجب و كبر و رياء و فخشود دچار ع شخصي كه به او تبرك مي
 . باشند هر يك از اين آسيبهاي قلبي جزو محرمات مي

 

_____________________________ 
 .... وضو و ] ی آب پس مانده[ يعنی تربک جستن به عرق, مو, −١
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  فصل
  بعد از ذكر بعضي از آثار و احاديثي كه متضمن تبرك جستن156مؤلف مفاهيم در ص 

  : گويد باشد، مي و يا بعضي از اجزاي بدن او مي) ص(بعضي از صحابه به ذات پيامبر 
 التربک به, وبآثاره وبكل ما هو منسوب َّ أنواحلاصل من هذه اآلثار واألحاديث هو«

 .  ه» ة مرشوعة حممودة, وطريقة مرفوعةإليه سن
  : كند  مطلب فوق را چنين ترجمه مي220و مترجم كتاب مفاهيم در صفحه 

شود كه بركت به رسول خدا و  از آثار و احاديث گذشته به خوبي استنباط مي
شود، سنت حسنه و راه مشروع ديني  يآثار و كردارش و آنچه به او نسبت داده م

  . است
ي  اين كالم به خاطر عدم تحقيق و عدم تدبر در نصوص به عارضه: گويم مي

اجمال گرفتار شده و مولف بين تبرك جستن از ذات آن حضرت و يا از اجزاي 
 با تبرك جستن از آثار مكاني آن حضرت مثل جايي كه در آن نماز ،منفصل از ايشان

 در حالي كه قبالً هم گفتيم تبرك اولي در ،ا نشسته، تفاوتي نگذاشته استخوانده و ي
انجام شده و مورد تأييد ايشان قرار گرفته است، بنابراين مشروع ) ص(محضر پيامبر 

 ولي تبرك به آثار مكاني مشروع نيست و لذا مولف ،شود بوده و سنت ناميده مي
اين كار سنت : (بزرگش بياورد كه گفتهمفاهيم نتوانسته دليلي در اثبات صدق ادعاي 

گيري مولف پيامد تفاوت قائل نشدن بين امور متفرق  و اين نتيجه) اي است پسنديده
  . باشد و ترك روش علماي محقق مي

  . گرداند مي] بدعت [نوآورداليلي كه تبرك به آثار مكاني را غير مشروع و 
  : عبارتند از

 و در روايت صحيح ، وجود نداشتهاين نوع تبرك در حيات آن حضرت: اول
 روايت نشده – نه با سند صحيح و نه حسن و نه حتي ضعيف –چيزي در اين باره 

 و هيچ كس نقل نكرده كه در زمان حيات آن حضرت، كسي به اثر مكاني ،است
اي و  ي زياد براي نقل چنين مسأله  و چون با وجود انگيزه،ايشان تبرك جسته باشد
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بينيم كه چنين احاديثي روايت نشده  سايل خيلي كوچكتر از آن، مياهتمام به نقل م
اي وجود نداشته و هر  بريم در زمان حيات آن حضرت چنين مساله لذا پي مي

 و هر بدعتي گمراهي و ،اي كه اينگونه باشد، ايجاد آن بدعت ناميده شده مساله
و اين همان چيزي . م و الزم است از بدعتها نهي و با آن مخالفت نمايي،ضاللت بوده

 و نهي از دنباله روي از آثار مكاني ارشاد ،ي راشد ما را به نهي از آن است كه خليفه
  .  همچنانكه در روايت معرور بن سويد أسدي نقل كرديم،نموده است

گرنه شود و   مكانهاي زميني منتقل نميبركت ذاتي انبياء و رسوالن به: دوم
آن گذشته و يا در آن نشسته و يا هر راهي كه بايست هر جايي كه حضرت از  مي

ي اين مطلب منتفي است   و چون الزمه،رفته متبرك شده و از آن تبرك جسته شود
 و اين مسأله براي هر كس ، منتفي است- متبرك شدن مساجد -بنابراين ملزوم آن 

  . كه با ديد وسيع و استداللي تامل كند، بديهي است
ي انبياي قبل از محمد  كاني بر خالف سنت همهطلب بركت از آثار م: سوم

باشد، زيرا هيچكدام از آنها از آثار مكاني انبياء قبل از خود تبرك نجسته و  مي) ص(
هاي آيندگان   و لذا هر كاري خالف آن باشد از نوآوري،اند به اين كار امر نكرده

ان بعد از وفات دهند، اين آيندگ است، همانهايي كه كارهاي امر نشده را انجام مي
پيامبرانشان و با احساس سخت شدن تكاليف شرعي، به منظور بخشوده شدن گناهان 

 به بدعت تبرك جستن از آثار مكاني آن پيامبران روي آوردند، و ،و افزايش حسنات
روي آثار   يعني دنباله،امتهاي پيشين با همين كارها! همانا: (فرمودند) (لذا عمر 

  . سند اين حديث قبالً ذكر شد). به هالكت رسيدندمكاني پيامبرانشان 
 و اين استمرار ،امكنه مبارك نخواهد شد مگر با استمرار طاعت در آنها: چهارم

 و لذا با زوال ، و مساجد به همين دليل مباركند،باشند سبب اعطاي بركت خداوند مي
  . يابد در آنها بركتشان ادامه نمي] و عبادات[طاعت 

 مطلب مساجدي هستند كه مسيحيها تصرف كرده و آن را تبديل شاهد مثال اين
ت اسالم عبادت نمودند كه با ع و شرك را آورده و در آن به غير شري،به كليسا كردند
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  . ي اطاعت خدا در آن مكان بود، برداشته شد اين كار بركت مسجد كه نتيجه
  . اختالف نيست و اين مساله محل نزاع و ،بنابراين بركت مكاني هميشگي نبوده

بزرگتر كه عبارت ] گناهي[تبرك به آثار مكاني راهي است براي ارتكاب : پنجم
است از تقديس و اعتقاد يافتن به آن مكان، و شكي نيست كه چنين پيامدي را به 

نقل ) ؛(اسماعيل همچنانكه اخباريون در مورد اوالد . همراه خواهد داشت
ها و   و لذا دشمني،مكه بر آنها تنگ شد] جمعيتشان زياد شده و: ([اند كه كرده

] از شهر[ي آن، گروهي، بعضي ديگر را  جنگهايي در بين آنان روي داد و در نتيجه
بيرون رانده و مجبور كردند كه در جستجوي زمين و رزق و روزي  به جاهاي ديگر 

كه هر  و عاملي كه باعث شد آنها به عبادت بتها و سنگها روي آورند اين بود ،بروند
كرد سنگي از سنگهاي حرم را به جهت تعظيم حرم و  وقت مسافري از مكه سفر مي

  .1)كردند به خاطر عالقه به آن با خود حمل مي
 منع آن واجب – به گناهي بزرگتر منجر شود –و هر چيزي كه اينگونه باشد 

 رسيدن  نيز نامشروع است، تا از،ي منتهي به يك امر غير مشروع باشد زيرا وسيله مي
  . به آن پيامد جلوگيري شود

  من سلمی وجارهتاة السالمَّنإ
 

 حتل علی حال بوادهيا أن ال 
 

اش اين است كه به هيچ وجه به سرزمين  راه در امان ماندن از سلمي و همسايگي
  . محل زندگي او نزديك نشوي

و جستن بركت از ايشان به يكي از دو نوع ) ص(امروزه تعظيم پيامبر : ششم
 بركت اتباع و عمل به سنت وي و : و آن عبارت است از،پذير است تبرك امكان

 و نيز جهاد با منافقاني كه ،جهاد با دشمنان سنت ايشان و مخالفان اوامر شريعتش
 و تابعان و امامان هدايتگر سلف نيز از همين ،سازند فريبند و گمراه مي مردم را مي

_____________________________ 
, اين عبارات را به جهت استدالل به آن نياوردم و بلكه تنها برای بيان آنچه در مورد اوالد )٦ص (» االصنام «−١

 . شود, ذكر كردم میاسامعيل گفته 
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را ) ص(همانهايي كه محبت حضرت محمد اند،  لب بركت بودهاطريق به دنبال ط
 و اين ،تحقيق بخشيدند و لذا بركت اتباع تا آنجا كه خداوند اجازه داد به آنان رسيد

بزرگواران طلب تبرك از غير اين طريق را ترك كردند و تبرك جستن از آثار مكاني 
ه و غير اند در نزد آنان ناشايست  و بديهي است هر چه آنها ترك كرده،را ترك كردند

  . مشروع بوده است
  : گويد  مي156مولف مفاهيم در ص 

 به ويتهم بفعله ي ذلک ما كان يعتنَّ نقلناها, يظهر كذب من زعم أنيوبالنصوص الت(
 ابن عمر ما كان يوافقه علی ذلک أحد من أصحاب َّ ابن عمر, وأنَّ إالةحد من الصحابأ

هيتم به, و غريه يفعل ذلک ثريفقد كان ك.  وهذا جهل أو كذب أو تلبيس الرسول
 بن ة, وأم سلمه, وخالد بن الوليد, وواثل− رضی اهللا عنهم –اخللفاء الراشدون : منهمو

 بن األكوع, وأنس بن مالک, وأم سليم, وأسيد بن حضري وسواد بن ةاألسقع, وسلم
  موىلةسفين, وعبداهللا بن الزبري, وى, وسواد بن عمرو, وعبداهللا بن سالم, وأبو موسةغزي
مالک , وةو حمذورب بكر, وأأسامء بنت أيب خادم أم سلمه, ومالک بن سنان, وة, ورسيالنب

 . )انتهی)  بن سعيدىحيي كسعيد بن املسيب, وةبن أنس وأشياخه من أهل املدين
  : كند  چنين ترجمه مي220و مترجم در صفحه 

حاب كنند از اص و از نصهايي كه ذكر كردم معلوم شد كساني كه فكر مي
مورد اعتماد فقط عبداهللا بن عمر يكه تاز ميدان است اشتباه آنان محرز است، 

بن االكوع، انس ا سلمه ،خلفاي راشدين، ام سلمه، خالد بن وليد، واثله بن اسقع
 عبداهللا بن ،د بن حضير، سواد بن غزيه، سواد بن عمريبن مالك، ام سليم، اس

جاريه رسول، سره، مالك بن سنان، نه م، ابو موسي، عبداهللا بن عمر، سفيسال
 مالك بن انس و اتباعش در مدينه و غيره همه با ،اسماء دختر ابوبكر، ابو محذوره

  . عبداهللا بن عمر هم رأي و هم عقيده هستند
ي  در مورد نسبت اين ادعا به اين اصحاب و تابعان و سند اين ادعا اطاله: گويم مي
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  : كنم ته اكتفا ميكنم و تنها به ذكر چند نك كالم نمي
از آثار ] و تبرك جستن[ابن عمر در اهتمام : مولف مفاهيم كسي را كه بگويد: اول

كند و اين گفته ناشايست و  مكاني تنهاست، متهم به كذب و جهل و تلبيس مي
توان تصور كرد يك بچه،  ي فضيحت حال مولف است زيرا نمي ناپسند بوده، نشانه

ابن عمر در اين مسأله : گويند يب كند در اينكه ميبزرگان علم حديث و فقه تكذ
  . تنهاست
رأي مولف به جهل نزديكتر است تا علم و دانش، زيرا كسي كه فرق بين : دوم

 نظرش شايسته طرد و دور ،بركت ذاتي و بركت آثار مكاني را تشخيص ندهد
  . باشد انداختن مي

ي پيامبر   ذاتي باقيماندهاسمائي را كه ذكر كرد يا در مورد تبرك به آثار: سوم
اند و يا در مورد تبرك جستن از عرق،  بعد از وفاتشان حديث روايت كرده) ص(

 و تازه اگر از سند آنها صرفنظر كرده ،اند مطلبي گفته... رداي آن حضرت و  پيراهن و
گرنه بعد از تحقيق پي ، وو همه روايات مورد استناد مولف را صحيح بشماريم

  .  اندكي از اين روايات، بقيه صحيح نيستندبريم كه جز مي
 در حالي ،پس چرا بايد كسي كه بين اين دو نوع تبرك فرق گذاشته تكذيب شود

  ! كه نظر او صحيح است؟
ترين سطح باشد رأيش در نزد  ور نشده و معرفش در پايين كسي كه در علم غوطه
  . علماء هيچ ارزشي ندارد

فريبد كه به او حسن ظن  ر مكاني، كساني را ميمولف با تعميم دادن تبرك به آثا
  : جويد  ولي در روز قيامت از آنان تبرئه مي،شمارند داشته و علمش را موثق مي

 { u t s r q p oz) 1)١٦٦: البقرة.   
  .»جويند از پيروان خود، بيزارى مى) كننده گمراه و گمراه(در آن هنگام، رهبران «

_____________________________ 
 .  بخاری در صحيح بخاری, كتاب التفسري−١



FWE 

 

٢٨١

٢٨١

ح يا حسن را مبني بر تبرك به آثار مكاني از مولف نتوانسته است رواياتي صحي
  .  نقل كند–) م( غير از ابن عمر –ساير صحابه 

نسبت دادن تبرك به آثار مكاني به امام مالك، امام و عالم مدينه، صحيح : چهارم
 و از تابعان سرشناس مدينه ،كرد نيست، زيرا امام مالك از رفتن به آثار مكاني نهي مي

امام مالك ] و پيروان[اند و در كتب ياران  كه از اين كار نهي كردهكرده  نيز نقل مي
  : نصوصي مبني بر نهي ايشان از اين كار وجود دارد، از جمله

مالك بن : (گويد مي) 43ص (» البدع والنهي عنها«محدث اندلس، ابن وضاح، در 
) ص(امبر انس و غير ايشان از علماي مدينه از رفتن به اين مساجد و آثار مكاني پي

  ). ي واحد  به جز يك قبه،كراهت داشتند
بنابراين كسي كه اين كار را به امام مالك نسبت دهد، در اين مسايل نه مالكي و 

  .  خواهد بود– همچنانكه امام مالك، خودش سلفي است -نه سلفي 
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  »سلفي بودن«و » سلف«معني : فصل
  . سلفي و خَلَفي: مسلمانان دو صنف هستند

  . اند  پيروان سلف صالح:ها سلفي
باشند  اند، مي ي سلف آمده  آنهايي كه بعد از دوره–پيروان فهم خلف : ها و خلفي

ي سلف در علم و عمل و درك و   زيرا هر كس به طريقه،شوند و مبتدع هم ناميده مي
  . شود فهم راضي نباشد خلفيِ مبتدع ناميده مي

شود كه در  ي اسالم گفته مي سلف صالح به مسلمانان قرون اوليه: سلف صالح
قرار دارند، همانهايي كه خداوند در مدح آنان ) ص(ي پيامبر  رأس آنان صحابه

: الفتح (O N M K J  I H G F E DC B Az }: فرموده
٢٩(.  

 و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت ؛ فرستاده خداستصمحمد «
  .»بينى نها را در حال ركوع و سجود مى پيوسته آ؛و شديد، و در ميان خود مهربانند

بهترين مردم معاصران من «: نيز اينگونه آنها را مدح كرده) ص(و رسول اكرم 
 و بعد آنان كه به دنبال – تابعان –آيند  هستند و سپس، آنان كه به دنبالشان مي

  . »- تبع تابعان –آيند  مي] تابعان[
وان است، تابعان نيز كه در احسان خودشان فرا] تمجيد[و اقوال صحابه در مورد 
اند به مدح و تمجيد عموم صحابه و اقتدا به مسالك آنان  و نيكي از آنان پيروي كرده

  . اند پرداخته
خواهد افتاده باشد در مقابل اصحاب  هر كس مي: (گويد مي) (ابن مسعود 

از خود افتادگي نشان دهد زيرا در بين اين امت، آنان داراي ) ص(محمد 
ترين قلوب بوده و حالشان از  ترين و هدايت يافته تكلف يكوكارترين، عالمترين، بين

و ) ص(همه بهتر است و نسلي هستند كه خداوند آنها را براي مصاحبت با پيامبر 
ي دين الهي بر گزيده است، بنابراين فضيلت و احترامشان را نگه داريد و از آنان  اقامه

  ). هدايت حقيقي راه يافته بودندپيروي كنيد زيرا كه آنها به 



FWE 

 

٢٨٣

٢٨٣

اهل سنت همه بر اين مساله اتفاق نظر دارند و هيچ كدامشان در اين مورد 
اند، بنابراين مادامي كه سلف اين امت داراي فضل اين چنين عظيمي  مخالفت نكرده

ي آنان در فهم كتاب و سنت و تفسير  هستند، افتخاري است كه مسلمانان به شيوه
  . زامشان در عمل به نصوص منتسب شوداين دو و الت

ي گمراهي براي اثبات مذهب و مقصود خود مخالف با فهم سلف  و هر فرقه
اند كه به تكفير  اند و آنقدر پيش رفته صالح به آيات و احاديث استدالل ورزيده

اي نصوص را  اند، زيرا هر فرقه يكديگر و قائل شدن به تناقض در كتاب خدا رسيده
ما از قرآن و سنت : گويد اي مي  و هر فرقه،كند ادعاهاي خودش تفسير ميبه مقتضاي 

آوريم، تا جايي كه حقيقت بر بعضي از افراد كوته نظر و كم علم ملتبس شده  دليل مي
  . است

كسي كه خود را از اين ادعاها و اقوال منحرف در امان بدارد، از منهج بهترين 
اند حق بوده و هر  كه آنان از نصوص داشته زيرا هر فهمي ،نسلها پيروي كرده است

تابعين . توان حق باشد اند، نمي چيزي كه آن از نصوص نفهميده و به آن عمل نكرده
  . اند را درك كرده) ن(ي گرامي  اند، زيرا صحابه نيز همين گونه

بنابراين كسي كه در فهم كتاب و سنت به منهج صحابه منتسب بوده و روايات 
 روايت كرده باشد، حجت بداند و آراء عقلي و فهم ص ه از پيامبرصحيح آنها را ك

 و كسي كه اينگونه نباشد ،باشد نو ظهور را ترك كند، در منهج و روش سلفي مي
  . خلفي و مبتدع است

از سه حال خارج ] شرعي[مسائل علمي : توان گفت با روشن شدن اين مطلب مي
  : نيستند
را گفته و به آن عمل كرده باشند و يا اينكه ي صحابه و تابعين چيزي  همه: اول

  . اند و سايرين مخالفت نكرده باشند بعضي از آنها گفته و عمل كرده
بعضي از صحابه به آن عمل كرده باشند ولي اكثريت با آن مخالفت كرده : دوم
  . باشند
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  . مساله در بين آنان غير معمول بوده باشد: سوم
اري را انجام داده باشند و يا اينكه بعضي از در مورد نوع اول كه كل صحابه ك

آنان كاري را انجام داده و سايرين مخالفتي از خود نشان نداده باشند، شكي نيست 
كه اينگونه كارها سنت الزم االتباع و راه واضح و آشكار و صراط مستقيم و حجت 

هاي اين مورد  و شاهد مثال،ي مخالفت با آنها را ندارد  و هيچ كس اجازه،قاطع هستند
  . در باب عقايد و عبادات بيشتر و مشهورتر از آن است كه الزم به ذكر باشد

اند ولي اكثريت با  يعني كارهايي كه بعضي از صحابه انجام داده: كارهاي نوع دوم
اي كه عموم اصحاب مخالف آن كار بوده و مخالف آن  اند به گونه آن مخالفت كرده
الموافقات في اصول « صورت همچنانكه شاطبي در اند، در اين را قبول داشته

ي و روش اكثريت أر: (گويد در مورد وجوب پيروي از اكثريت مي) 3/57(» الشريعه
 و نسبت به كار آن اقليت بايد توقف كرد و از ،سنت الزم االتباع و راه استوار است

الفت خود رأي اكثريت پيروي نمود، زيرا اكثريت سلف مخالف با اين كار كه به مخ
اند، يا به خاطر يك برداشت شرعي بوده كه حتماً هم به خاطر برداشتي   نيز ادامه داده

 با آن اندك بسان -  در عمل -به مقتضاي عملشان بوده كه در اين صورت موافقت 
  .1)معارضه با برداشت اكثريت، و مخالفت با آنهاست

، شخص با برداشت به اين دليل شايسته است: (گويد مي) 71-3/70(سپس در 
اكثريت موافق بوده و جز به صورت نادر و به هنگام نياز و ضرورت در پيروي از 

 و به هنگام موافقت با ،برداشت آن اندك اقليت از صحابه تساهل به خرج ندهد
 و يا در زماني از اقليت پيروي كند كه ،اقليت نبايد قطعي بودن متابعتش مخفي بماند

 و يا احتمالي مطرح شود كه دليل ،اكثريت مشاهده كندعدم سازگاري در دليل 
ولي پيروي هميشگي از اقليت پيامدهايي دارد، از ..... اكثريت را از حجيت بيندازد و 

_____________________________ 
مثاهلـای زيـادی را نقـل نمـوده » ةوسل والوسـيلتال« شاطبی مثاهلايی را نيز ذكر كرده و به عالوه ابن تيميه در −١

 . است
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  : جمله
 زيرا آنها بر اين ،باشد پيروي از اقليت مستلزم مخالفت با خود آن اقليت مي - 1

  . باشد  صالح نيز ميكار مداومت نداشته، و به عالوه مخالفت با اكثريت سلف
 زيرا فرض بر ،اند مستلزم ترك آن چيزي است كه سلف بر آن مداومت داشته - 2

اند و در  اين است كه آن اقليت نيز بر خالف اين رأي و اين كارشان مداومت داشته
  . باشد اين صورت موافقت با كار غير مداومشان به معني مخالفت با كار مداومشان مي

شود كه با آن كار مخالف   وارد شدن به اكثريتي مي اين كار باعث خدشه - 3
 چرا كه اقتداء از شخص ،شود اند، همچنانكه باعث اشتهار اقليت مخالفشان مي بوده

 و اگر اين پيروي از افرادي ،آيد  بيشتر از پيروي از رأي و نظر به چشم مي،در عمل
له مهمتر و بزرگتر مسأ] مثل صحابه[شود و الگو هستند  باشد كه به آنها اقتدا مي

 . شود مي
 پرهيز كرد زيرا با اين – اكثريت آنان –بنابراين بايد از مخالفت با سلف صالح 

). اهللا المستعانشوند، و د بر آنها ترجيح داده ميتر نيستن كار افرادي كه از آنها شايسته
 ). :(پايان كالم شاطبي 

. صالح غير معمول باشدعملي كه در بين سلف : و نوع سوم از مسايل كه گفتيم
ي علماء متفقند كه خروج از رأي و عمل آنان در اين موارد بدعت و شر  همه
خواهد از   البته به شرط اينكه آن كار از اموري باشد كه عمل كننده به آن مي،باشد مي

اين طريق به پروردگارش تقرب حاصل كند، در غير اين صورت اگر آن كار از امور 
  .  اصل در آن بر مباح بودن استعادي زندگي باشد

ي سلف و موافق فهم آنان از كتاب  به همين دليل به همه كساني كه مطابق طريقه
گرا و مبتدع و پيرو راه متفاوت و متغاير با  باطل: شود كنند، گفته مي و سنت عمل نمي

  . راه مؤمنان
دعتي را كه هاي مختلف امور ب بعضي از افراد منتسب به علم با اميال و انگيزه

دهند و اين كار  اند، مورد تحسين و تزيين قرار مي صحابه وسيله تقرب قرار نداده
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 زيرا اين افرادي كه به اين درك ،باشد اشتباه بوده و به معني پيروي از راه ملحدان مي
پيمايند يا به درك و فهمي از  اند و اين راههاي جديد را مي و شعور از دين رسيده

 و يا اينكه از راه صحيح فهم آن منحرف ،اند  كه سلف صالح نرسيدهاند دين رسيده
 و بديهي است كه تنها احتمال دوم امكان وقوع دارد، زيرا سلف صالح بر راه ،اند شده

ي مذكور مبتدعان و اشتباه آن جز به آنچه كه  اند ولي با اين وجود از ادله راست بوده
 و اين امور نوظهور نه در بين آنان ،بودندنبرده  پذيرفته بودند، علم نداشته و پي

  .1اند بوده و نه به آن عمل كرده] رايج[
آميزند، برخي بدعتي هستند  بعضي شرك: و امور محدث و نوظهور انواعي دارد

شوند، برخي ديگر بدعتهايي هستند كه سنتهاي صحيح را نابود  كه به شرك منجر مي
ي صحابه و تابعين وجود نداشته  هور در دورههيچ يك از انواع اين امور نوظ. كنند مي

 و گنبدهايي بر روي آن بنا ،است؛ در آن زمان قبوري نبوده كه بر آن اعتكاف شود
 و از مردگان مدفون در آن مقابر طلب شفاعت شود، و در آن زمان به حرمت ،گردد

 رقبو نزدآنها  وشد،  انبياء و صالحان و يا جاه و مقامشان و يا ذات آنان توسل نمي
و مراسمهاي مرتبط با آن وجود نداشت، ] براي بزرگان[ و جشن تولد ،كردند دعا نمي

ي مسلمانان هيچ يك از اين كارها در دوران سلف صالح انجام  به اجماع همه
كند از سه حال   و استداللهايي كه خلف براي توجيه بدعتهايش مي،شده است نمي

   : خارج نيست
ه مقتضاي مقصود خود آنرا تأويل كرده و ظالمانه معني آن آيات قرآني كه ب: اول

  . كنند را تحريف مي
  :اند كه دو گونه: احاديث: دوم

احاديث صحيحي كه موافق فهم و مطابق مراد آنان نبوده و معاني سياق آن را  - 1
  . اند تحريف كرده

_____________________________ 
 ).٣/٧٣(» ةصول الرشيعأ املوافقات يف «−١
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 را اساس و يا ساختگي كه در نزد اين افراد فراوانند و آنان احاديث واهي و بي - 2
ي چنين احاديثي  و اين افراد به شدت درباره. كند به شدت خوشحال و دلگرم مي

  . مبالغه نموده و دوست دارند آن احاديث را منتشر كرده و ترويج دهند
كنند و انگار در نزد آنان يكي از مصادر  حكايات و خوابهايي كه نقل مي: سوم

 . تشريع است
  : كند از دو حال خارج نيست ستدالل ميمبتدعي كه به آيات و احاديث صحيح ا

 .باشد استدالل مبتدع به معني واقع و صحيح آن آيه و يا حديث نمي - 1
ولي در مقابل اهل سنت پيروان فهم سلف صالح بوده و فهمشان مطابق فهم سلف 

 بنابراين فهم خلف به خاطر مخالفتش با فهم و ،است و نه مطابق فهم مبتدعان
  . د و غير قابل قبول استبرداشت سلف صالح مردو

  : توان از اين مبتدعان پرسيد مي:  اينكه،كه فرع بر حالت اول است - 2
كه آيا عمل سلف صالح مطابق اين فهم و برداشت شما هست يا نه؟ بديهي است 

توانند مثالي بزنند  ظهور عمل نكرده و مبتدعان نميهيچ يك از سلف به اين امور نو
با عمل صحابه مخالفت كرده باشند، زيرا اهل ] حابهبعد از عهد ص[كه در آن سلف 

اند، پيرو عمل  رو كارهايي هستند كه به آن امر نشده سنت برعكس خَلَف كه دنباله
 .صحابه و تابعين هستند

: مساله است كه فرمودند ناظر به همين ) (و روايت منقول از عمر بن خطاب 
. كنند ميبهات قرآن با شما مجادله كنند كه در مورد متشا به زودي مردمي ظهور مي(

  .1)له كنيد زيرا پيروان سنن به كتاب خدا آگاهترندشما با سنن با آنها مقاب
اند در  مخالفت ورزيده] با سلف[به همين دليل همه فرق ضاله و يا كساني كه 

_____________________________ 
و مهچنـني » فـضلهجـامع بيـان العلـم و«بـن عبـدالرب در و ا» الـسنه«و اللكائی در) ١/٤٧( اين اثر را دارمی −١

و غـريه روايـت » ةاحلجه علـی تـارک املحجـ«و نرص مقدسی در » ةاصول السن«ني در نقطنی و ابن أبی زمدار
 . اند كرده
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كنند، ولي صحت استدالل شرط  راستاي اثبات مذهب خود به ظواهر ادله استدالل مي
  .  مجرد استدالل و نه،است

  : گويد مي) 3/77(شاطبي بعد از ذكر اين چنين كالمي به صورت مجمل در 
ي اين داليل بر كسي كه اهل تدبر در داليل شرعي است، واجب است  به همه(

در آن مورد توجه [را مراعات نموده و به عمل آنها ] سلف صالح[= فهم گذشتگان 
عد علمي و عملي آن استوارتر زديكتر و بنمايد زيرا فهم و عمل آنان به حقيقت ن

  ). است
توانند به  با اين تبيين و توضيح و روشن كردن حقيقت، معلوم شد كه كساني مي

  : سلف صالح منتسب گردند كه به موارد زير مقيد باشند
  . به هر عملي كه در بين صحابه رايج بوده، پايبند باشند - 1
ه كار را كرده و بقيه با آن مخالفت در مواردي كه يكي و يا چند نفر از صحاب -2
اند، بايد اين موارد را به خدا و رسولش ارجاع دهد، همچنانكه خداوند  نموده
â á àß Þ Ý Ü    Û Ú Ù Ø    × Ö Õ Ô Ó Ò }: فرمايد مي

  å ä ãz) ٥٩: النساء(.  
و از آنها (و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد «
براى شما بهتر، و ) كار(اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) رى بطلبيدداو

  .»عاقبت و پايانش نيكوتر است
خداوند بدين وسيله امر فرموده و در اين موارد به خدا و رسولش ارجاع دهيم كه 

يعني ) ص( و ارجاع به پيامبر ،ارجاع به خدا يعني ارجاع به قرآن حكيم و عظيم
 و ارجاع به سنت صحيح ثابت آن حضرت بعد از ،ه ايشان در هنگام حياتارجاع ب

  .  و عمل اكثريت شايسته تبعيت است،وفات ايشان
اي است واضح و  به اين ترتيب در اين قاعده اخالل و اضطرابي نيست و قاعده

 رحمهم –ي چهارگانه  راهي است با منهجي روشن و صراطي است مستقيم و ائمه
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  . اند  اين راه را پيموده،ر اكثر مسايل فقهي خود نيز د–اهللا 
اند، نوظهور و  ي بزرگوار به آن عمل نكرده  و مواردي از عبادات كه اين صحابه - 3

  . باشد كه خلف آنرا پديد آورده است محدث مي
ي كتاب و سنت انجام كاري را  صحابه و تابعان جز با تيزبيني و فهم واالي ادله

نه نبوده كه صحابه با وجود اسبابي كه مبتدعان براي توجيه كار اند و اينگو رها نكرده
 و قطعاً برداشتشان از امور شرعي بوده كه ،تراشند، كاري را ترك كرده باشند خود مي

 و مبتدعان نيز در پي ترك سنتهاي ،ي انجام آن كار را به آنها نداده است اجازه
  . اند كارهايي زدهي تبعيت و راه راست، دست به انجام چنين  شايسته

با انجام ] ناصالح[هيچ كاري نيست كه صحابه از آن روي گردانده باشند و خلف 
 زيرا صحابه ،باشد  مگر اينكه آن كار جزو دين نمي،آن درصدد اجر و ثواب باشند

و [از همه بيشتر به خير و نيكي عالقه داشته و بيشتر از همه به طاعات ) ن(
 و لذا محال است كه كار مشروعي باشد ولي آنها آنرا ،اند همشروع پايبند بود] عبادات

چه فهميده .  و از طريق عمل به آن ثواب و تقرب نجسته باشند،انجام نداده باشند
است كسي كه در كارها و ترك كارها و در فهم و عمل از سلف پيروي كند و چنين 

هايش شخصي چقدر در معرض خير و تقرب بوده و شايسته موفقيت در كار
  . باشد مي
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  فصل ششم
  : گويد  مي10مولف در ص 

 غريه من البرش من حصول  برش جيوز عليه ما جيوز عىل هَّنأننا نعتقد إ ف اما هو(
 . نفريتال ال توجب النقص ويمراض التعراض واألاأل

  :ةكامل قال صاحب العقيد
  حقهم من عرض جائز يفو

 

 )بغري نقص كخفيف املرض 
 

  : كند  چنين ترجمه مي46فحه و مترجم در ص
ما اعتقاد داريم كه ايشان بشر هستند و آنچه ) (ي حضرت رسول  اما درباره

براي ساير بشر از قبيل بيمار شدن و عوارضي ديگر كه موجود است، براي ايشان 
دهد به شرط اينكه موجب نقص و تنفر مردم نباشد، همچنانكه صاحب  هم رخ مي

  : عقيده گفته است
  حقهم من عرضز يفوجائ

 

 بغري نقص كخفيف املرض 
 

مبران حدوث عوارض درست است به شرط اينكه موجب نقص براي پيغ
  . نگردد مانند بيماريهاي سبك كه مورد تنفر نيستند

جز گرفتار ) ص(پيامبر : تان گفته كه چه كالم بدي كه مولف عقيده: گويم مي
شما به . اي بدي است براي اقتداچه مقتد] چنين مؤلفي[شود و  بيماري سبك نمي

كنيد و ما پيرو پيامبر محبوبمان هستيم، شما اين  هاي اين شخص اقتداء مي گفته
را ) ص(كنيد و ما اقوال پيامبر محبوبمان حضرت  تان را تصديق مي مولف عقيده
 و خوش به حال ما به خاطر پيروي ،كنيم، پس واي بر شما با اين تبعيت تصديق مي

  . و اصحاب او) ص(از محمد 
رفتم كه به شدت تب ) ص(نزد رسول خدا : گويد مي) (عبداهللا بن مسعود 

آري، «: اي، حضرت فرمودند تو به شدت تب كرده! اي رسول خدا: كرده بود، گفتم
اين حديث را بخاري در صحيحش، . »ي تب دو نفر از شماست تب من به اندازه
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در صدر : (گويد مي» فتح الباري«فظ در و حا. روايت كرده) 10/111(كتاب المرضي 
و ابن ماجه آنرا » الكبري«حديثي است كه دارمي و نسائي در ] اين شخص[ي  ترجمه
اند و همه آنرا از طريق   و ترمذي و ابن حبان و حاكم آنرا صحيح شمرده،روايت

: اند كه گفت قاص از پدرش روايت كردهه از مصعب بن سعد از ابي وعاصم بن بهدل
! شوند؟ كدام يك از مردم به بالي شديدتري گرفتار مي! اي رسول خدا: مگفت

مبتال ] و ايمانش[ي دين  هر كس به اندازه: پيامبران، سپس به ترتيب برتري«: فرمودند
  . پايان كالم حافظ ابن حجر....) شود  مي

كه كنيد   و شما از كسي پيروي مي،ايم گرفته) ص(اعتقاد ما اين است كه از پيامبر 
به مخالفت ) ص(اش با رسول اكرم  كند و با عقيده عقيده برايتان تدوين مي

  . پردازد مي
هيچ كسي را : (گويد اند مي در روايتي كه بخاري و مسلم روايت كرده) ك(عايشه 

  ). شديدتر باشد) ص(اش از حضرت محمد  نديديم كه بيماري
ي  شده، غلو و مبالغه) ص(آنچه كه باعث مخالفت آشكار مولف با قول پيامبر 

  .باشد ممنوع مي
بايد بدانيم كه پيامبران بشر بوده و : (گويد در شرح مسلم مي) :(قاضي عياض 

شود بر  رسد و آنچه بر اجسام ساير انسانها عارض مي محنتهاي دنيايي به آنها نيز مي
شود تا يقيين حاصل شود كه آنان نيز مخلوق و مربوب  بدن آنها نيز عارض مي

 و شيطان نتوانند ،ها نشود  و ظهور معجزات توسط آنان باعث فريب بعضي،ندهست
به اين وسيله امر را بر مردم مشتبه سازد، همچنانكه بر نصاري و غيره مشتبه ساخته 

  ). است
  : گويد  مي31مولف در ص 

ال تعرتف هلم  منهم, وة بريئة كثريون, واحلقيقة بساط احلقيقاألدعياء واملتطفلون عىل(
بكثري من هؤالء, يعكرون صفو ولقد بلينا معرش املسلمني : [, ثم قال] نسبتهم إليهاةبصح
 تصحيح مفاهيم اإلسالم من ويدخلون إىل: [, ثم قال....] ويفرقون بني اجلامعات ةاألم
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  .) العقوقببا
وار و  مدعياني هستند بچه: كند  چنين ترجمه مي71 و 70و مترجم در صفحات 

اند و حقيقت  زنند ولي بويي از آن نبرده  از بساط حق و حقيقت ميمانند اطفال دم
اند و قبول ندارند كه آندسته به حقيقت و واقعيت  خود را از آنها مبرا دانسته

  .... نسبت داده شوند 
ايم، كه  آور دچار شده  اين افراد نابخرد تأسفزما ملت مسلمان به بسياري ا

  .... اندازند بين ملت تفرقه مياند و  ر ساختهدصفوت اسالم را مك
  ..... كنند از راه تصحيح مفاهيم غلط اندازي مي

اين سرزمين سعودي از زماني كه حجاز مركز آن شده تحت لواي : گويم مي
كرد و مردمان تمامي نواحي آن متحد  حكمي واحد در عقيده روزگار سپري مي

شد، همه بر يك  امنگيرشان نميرنجانيد و عصيان و كفران د بودند، بدعتي آنان را نمي
و جماعت واحدي را تشكيل داده بودند كه در ] يكي بودند[= ي واحد بودند  كلمه

برد و از چند دستگي و احزاب اقليمي خبري نبود، همه  زندگي پاكي به سر مي
رفت خطاي خطاكار را تصحيح  دوستدار هم بودند، آنكس كه راه درست را مي

 و اين در حالي بود كه ،گرداند را به سداد و محكم كاري بر مي و دوباره او ،نمود مي
 ولي همه در اصول متفق بوده و اختالفي بر ،فهمها مختلف و اجتهاد و نظر آزاد بود

 زيرا حدود اصول و وجودشان ،كردند  و پيرامون آن مجادله نمي،سر اصول نداشتند
  . ه و مخالفتي وجود نداشتمعلوم بود كه مسلمانان اين سرزمين بر آن اجماع داشت

جويي پرداختند، مسلمانان را متفرق و  تا اينكه كساني ظهور كردند كه به فتنه
چه كساني : صفاي امت را مكدر و جماعت واحد را به جماعاتي تقسيم نمودند

  ! وار هستند؟ مدعيان بچه
ين اي كه توحيد خالص بوده و مردم ا اين افراد از ممانعت از راه صحيح عقيده

  . سرزمين روزگاراني را با آن سپري كرده بودند، دست بر نداشتند
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خورد، و  چسبد و تير مولف به سوي خودش برگشت مي اين برچسب به ما نمي
  . ترسيدي بگويي، با عجله بر زبان راندي باالخره آنچه را كه مي

يا كساني كه به آ! را متفرق ساخت؟] واحد[ي جماعت چه كس: پرسيم پس مي
و تمسك به كتاب و سنت فرا ) ص(يد و توحيد عبادي و اتباع از رسول اكرم توح
خواهند دوباره امت تبديل به يك جماعت واحد يا  د و با اين دعوت مينخوان مي

خواهند امت دوباره از يك الگو پيروي   و مي،معبودي يگانه شود كه خداوند است
ت يكي باشد و آن قرآن و خواهند دليل و حج و مي. باشد مي) ص(كند كه محمد 

خواهند امت دوباره زير يك پرچم جمع شوند كه آن، پرچم توحيد  و مي. سنت است
 يا كسي كه به سوي اولياء و صالحان و ؟اند آيا اين اشخاص باعث تفرقه شده! باشد؟

 و به پيروي از طرق مبتدع تصوف و استدالل به ؟خواند تعلق خاطر به آنان فرا مي
هاي شيطاني كه كتبشان مملو از آن ي و حكايات دروغين و خواباحاديث ساختگ

  ! كند؟  دعوت مي–ست ا

 {  Ü Û          Ú  Ù Ø× Ö Õ Ôz) ٨١: األنعام(.   
از (تر به ايمنى  ، شايسته)پرستان و خداپرستان بت(كدام يك از اين دو دسته «

  .»دانيد؟ هستند اگر مى) مجازات
  : گويد  مي33مولف در ص 

كاإلمام العز : − رضی اهللا عنهم −ة مصول من سلف هذه األما حققه علامء األهذه و(
 . اه)  وابن حجربن عبدالسالم والنووی, والسيوطی, واملحيل

  : كند  چنين ترجمه مي74و مترجم در صفحه 
بندي چيزي است كه از علماي اصولي و گذشتگان اين امت  و اين تقسيم

وطي و محلي و ابن حجر به يمام نووي و عالمه سبن عبدالسالم و ا مانند امام عز
  . جا مانده است

باشد اينكه لفظ سلف دو اطالق و  ميآنچه در اينجا شايسته ذكر : گويم مي
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  : استعمال دارد
كه مراد از آن صحابه، تابعين و تبع تابعين يعني سه نسل : اطالق عام واژه - 1

به امت اين معني مورد نظر » فسل«ي  ي واژه  و به هنگام اضافه،برتر اين امت است
  . ي گرامي منتسب هستند ها به اين بزرگواران و مخصوصاً صحابه  و سلفي،است

شخص پيرو منهج صحابه و تابعين : اين است كه) سلفي(و معني اين انتساب 
خواهند به آن   و همه مي،كنند  زيرا همه ادعاي تبعيت از كتاب و سنت را مي،باشد

گونه نيست كه هر چيزي كه انسان قصد كند به آن هم برسد،  و اين،منتسب شوند
ي فرق  روند، همچنانكه همه زيرا بسيارند طلب كنندگاني كه به راههاي نادرست مي

هاي متأخر  معتزله متقدم، قادياني: دانند، مثل  خود را به كتاب و سنت منتسب مي ضاله
  ..... و روافض متقدم و متأخر و 

يح به كتاب و سنت كه فارق اهل سنت و غير اهل سنت بنابراين انتساب صح
شان  باشد همان تبعيت از صحابه و پيروي از منهج آنان و رضايت به طريقه مي
 و حق و باطل آشكار ،توانند ادعايي داشته باشند  و با اين معيار مدعيان نمي،باشد مي
مطرح شده و اين بحث مجمل در جايي ديگر از همين كتاب به تفصيل . گردد مي

  . است
ي سلف بر كسي اطالق  در اين حالت واژه: ي سلف اطالق خاص واژه - 2
تر باشد و با اين استعمال، اطالق آن هر يك از  شود كه نسبت به متكلم گذشته مي

و .  و مقتضي مرتبه و منزلتي شرعي براي شخص نيست،باشد گذشتگان صحيح مي
كه در شأن و منزلت از سلف به همين اطالق است » علماي سلف«مراد مولفان از 
 و همين استعمال بر افراد مورد نظر مولف مفاهيم در اينجا ،ترند معني اول پايين

صادق است كه در بين آنان عز بن عبدالسالم از همه متقدمتر و متوفي قرن هفتم 
  . باشد  و آخرين نفر نيز ابن حجر هيتمي مي،بوده

 متأخر – در تقسيم متقدم و متأخر –فع الذكر به اصطالح شوا و اين علماي فوق
ي چهارم متقدمان   زيرا در اصطالح شوافع تا رأس سده،شوند محسوب مي
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نه ) سلف هذه االمه( و لذا اطالق ،اند  و از آن به بعد متأخران ظهور كرده،اند زيسته مي
  . باشد  و نه به مقتضاي عرفي آن صحيح و دقيق نمي،به مقتضاي لغوي واژه

  : گويد  مي)حقائق تموت بالبحث( در ذيل عنوان 41 ص مولف در
كيف كانت?  –تعالی  سبحانه و– هللا ي النبة رويًوذلک مثال كاختالف العلامء يف(
: رآه بقلبه, ومن قائل:  ذلک الباب, فمن قائلاخلالف الطويل العريض الدائر بينهم يفو

 كل ذلک عبث ال َّ أراه أني, والذيستنرص له بام ال طائل حتتهكل يورد دليله ورآه بعينه, و
 .) فيه, بل رضره أكرب من نفعهةفائد

  : كند  چنين ترجمه مي88و مترجم در صفحه 
  ). برد بحث زياد، قداست و ابهت بعضي از مسايل را از بين مي(  

چگونه خداوند را رؤيت كرده است، كه ) (مبر در شب معراج پيغ....... 
او را با قلب : گويند لماء موجود است، بعضي مياختالف دور و دراز در بين ع

رؤيت واقع نشده : گويند رؤيت عيني بوده و بعضي مي: گويند ديده و بعضي مي
تراشند كه ارزش ندارند و به نظر من  است و هر يك براي خود دليلهايي مي

   .ش باشدتعمنفبحث در اين باره فائده ندارد بلكه شايد ضررش بيشتر از 
ي مولف عجيب و غريب است، و كالمش متضمن جرأت،  ين گفتها: گويم مي

صحابه و تابعين را متهم : جسارت و ايراد نقص به سلف صالح اين امت است كه
و بلكه به نظر مؤلف !! فايده است اند كه بي كرده به اينكه در مورد چيزي بحث كرده

   !باشد اند كه ضررش بيشتر از نفعش مي آنها در مسايلي بحث كرده
چه كسي تو را بر اقوال ! چه كسي اين تكبر و گردن كشي را به تو آموخته است؟

و مباحث صحابه قاضي قرار داده كه اقوالشان را به بيهوده بودن و مباحشان را به 
  !كني؟ ضرر رساندن متهم مي

ي   نسخه- )1/148 (»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«ابوالعباس قرطبي در 
 خداوند متعال در گذشته و امروز در مورد جواز رؤيت: (گويد  مي- حلباحمديه در 
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 و ،اختالف شده است و اكثر مبتدعان قائل به عدم جواز آن در دنيا و آخرت هستند
سلف و اهل سنت قائل به جواز آن در دنيا و آخرت و وقوع رؤيت در آخرت 

ديد يا نه؟ در بين سلف و خداوند را ) ص(سپس در مورد اينكه آيا پيامبر . باشند مي
خلف اختالف است؛ عايشه، ابوهريره و گروهي از سلف مخالف آن هستند و قول 
مشهور از ابن مسعود نيز همين بوده و جماعتي از متكلمان و محدثان بر همين 

  . اند رأي
 در دنيا بوده )ص (اي ديگر از سلف قائل به رؤيت خداوند توسط پيامبر و دسته

: گويد ابن عباس بر اين رأي بوده و مي:  را به دو چشمش ديده استگويند او و مي
ه را ب] در دنيا[اش را به ابراهيم و رؤيتش  خداوند تكلم خود را به موسي و دوستي

 ابوذر، حسن، احمد بن حنبل و در روايتي از ابن عالوه براين. محمد اختصاص داد
  ). اند  همه بر اين رأي بوده-شان  بنا بر روايت قول دوم از اي–مسعود و ابو هريره 

طلبد و مقصود   وقت ديگري مي،پيگيري داليل اين مسأله و علت اختالف در آن
سلف وارد بحثي : باشد كه گفته از نقل اين كالم تنها رد قول اين مؤلف جسور مي

  .اند كه ضررش از نفعش بيشتر است شده
كالمش متضمن اين داشت هرگز  چنانچه مولف، ادب علمي و ورع ديني مي

 29و همين مولف در ص . بود ي رسولند، نمي اتهامات به بهترين نسلها كه صحابه
د تا از علوم آنها ـكن د براي ما گشايش حاصل ميـداونـچگونه خ( :كتابش گفته

 استفاده كنيم، در حالي كه معتقد به وجود انحراف در آن – سلف صالح –
 وحتفها ,فهذا قوله ذكرناه به[. كند  اقرار مي آري مولف خود به اين حقيقت)باشيم

  .1]وكتا وفوک نفخأوحتمل معز باظالفها ويداک 
زيرا مولف بر عليه خود مقرر نموده كه باز كردن در علوم و خرده گرفتن و نقص 

_____________________________ 
شام خودتان سبب شديد تا ما اين رد را : [ويل معنا اين مجله چنني است. ی دقيق اين عبارت ميرس نشد  ترمجه−١

 ).مرتجم(]. ام بنويسيمبر ش



FWE 

 

٢٩٧

٢٩٧

 و در اينجا خودش بعضي ،شوند وارد كردن بر سلف با هم در يك شخص جمع نمي
  . ضرر رساني متهم كرده استاز صحابه را به بيهوده كاري و 

زيرا درِ علوم در برابر او مسدود بوده و جز در برابر : گويد بنابراين راست مي
شمارد و در موارد اختالف آنان تدبر نموده و به  كسي كه سلف صالح را بزرگ مي

  . گردند دهد، گشوده نمي فهم آنان تن مي
 صحابه متصل نيست و به بنابراين به گواهي خود مؤلف كتاب مفاهيم به علوم

 و اگر در جايي مولف ادعاي خالف اين را ،باشد مرتبط نمي] مورد اعتماد[اسباب 
كرده باشد گمانهايي بيش نيستند كه براي تقويت عزم و اراده به چنين ادعاهايي 

  . چنگ زده است
  : گويد  را گشوده و در آن مي»ةشاعر األةحقيق« عنوان 38مولف در ص 

 وال ة, وال يعرفون من هم األشاعرةمن أبناء املسلمني مذهب األشاعرجيهل كثري (
 الضالل أو يرميهم باملروق من وال يتورع البعض أن ينسبهم إىل. ة أمر العقيدطريقتهم يف

 ة أهل السنة سبب متزق وحدة صفات اهللا وهذا اجلهل بمذهب األشاعرالدين واإلحلاد يف
 ).لخإ

  : كند مه مي چنين ترج85و مترجم در صفحه 
  مذهب اشعري چيست و اشاعره كي هستند؟ 

دانند اشاعره چه  بسياري از مسلمانان به مذهب اشعري دانا نيستند و نمي
كساني هستند و طريقه و عقايد حقيقي آنان چيست، لذا بعضي انصاف به خرج 

از ي ورع خارج كرده و اشاعره را به گمراهي و فرار  نداده و خود را از دايره
  . نمايند و الحاد در صفات خداوند متعال متهم و منسوب مين دي

و همين ندانستن و نشناختن علماي اشاعره موجب گرديده است كه وحدت و 
  ...... اتحاد اهل سنت از هم متالشي و قدرت و ابوهت آنها از بين برود

مذهب كالمي اشاعره كه معروف بوده و موارد اختالفش با اهل سنت : گويم مي
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كنيم تا حال اشاعره روشن  اي از آن را بازگو مي لوم و محرزاند، و در اينجا گوشهمع
  : گردد و التباس پيش نيايد

اشاعره جمع أشعري بوده و اشعري منسوب به امام ابوالحسن علي بن اسماعيل 
از اجداد اوست، ابوالحسن تقريباً در سال ) (اشعري است كه ابوموسي اشعري 

  . وفات يافت.   ه324ال  متولد و در س260
پدر ابوالحسن فوت كرده و مادرش با يكي از بزرگان معتزلي به اسم جبائي 

 و لذا ابوالحسن در دامان جبائي بزرگ شد تا جاييكه شاگرد خاص او ،ازدواج نمود
شود تا سن   و گفته مي، و مدرس مذهب وي شد، و به تفكر او آشنايي پيدا كرده،شد

: شود گفته مي. كرد مناظره مي] و در دفاع از آن[ذهب معتزله چهل سالگي براساس م
هر : ابوالحسن در يك روز جمعه بر باالي يك صندلي رفته و با صداي بلند گفت

شناسد من خود را به او معرفي  كس مرا شناخته كه هيچ، ولي هر كس مرا نمي
عتقد بودم خدا قابل من فالن بن فالن هستم، قبالً قائل به خلق قرآن بوده و م: كنم مي

باشد و افعال شر مخلوق بنده است و بدانيد كه من از اين آراء توبه  رؤيت نمي
  . ام كرده

و البته چيزهايي غير اين هم گفته شده كه من مختصرترين آنها را بازگو كردم، و 
ب مقصود اينكه ابوالحسن از اعتزال توبه كرد و بعد از آن به مجلس ياران ابن كالّ

رو ابوالحسن كه پيروانش آن را   و مذهب ميانه، مدت زماني را شاگردي كردرفت و
هاي اعتزال  بي بوده كه از آلودگيدهند در حقيقت همان مذهب كالّ به او نسبت مي
رجاء و نفسي ا و قول به - به جز هفت صفت -نفي صفات : از جمله رهايي نيافته و

يعت خداوند در اين مذهب به چشم و نفي حكمت در افعال و شر] الهي[بودن كالم 
  . خورد مي

ي آن از  ابوالحسن بعد از اين باز به تأمل و تدبر در نصوص ادامه داد و در نتيجه
اين مذهبش نيز توبه كرد و في الجمله به مذهب اهل حديث باز گشت و ما در ادامه 

  : كنيم به نصوصي از كتب ايشان كه دال بر اين مطلبند، اشاره مي
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ترين كتاب منسوب به اوست بعد از ذكر  كه موثق» االت المسلمينمق«در  - 1
اين : (گويد مي) 325-1/320(مذهب اهل حديث و بر شماري مفصل عقايدشان در 

گيرند و به آن  كنند و آن را بكار مي به آن امر مي] اهل حديث[كل مسايلي است كه 
گزينيم و  ه و همان را بر ميي آنچه از اقوالشان گفتيم، قائل بود معتقدند و ما به همه

  ....) ما توفيقنا اال باهللا 
آراء و اقوال ما و ديانتمان : (گويد مي» اإلبانه«و در عبارت مشهوري در  - 2

ن و يو مرويات صحابه و تابع) ص(تمسك به كتاب پروردگار و سنت پيامبرمان 
بداهللا احمد زنيم و همان چيزهايي كه ابوع  و ما به اينها چنگ مي،ي حديث است ائمه

گوييم و از مخالفان اين  گويد ما نيز مي  مي- نضراهللا وجهه –بن محمد بن حنبل 
  ......) گزينيم  اقوال دوري مي

ولي منتسبان به ابوالحسن اشعري در باب صفات خدا، قضا و قدر بر مذهب 
و به مذهب اخير او كه بر . سابق او كه مخالف مذهب سلف صالح است، باقي ماندند

 بلكه بر همان مذهبي باقي ماندند كه او خود از آن ، استقرار يافت، در نيامدندآن
 و مذهبي است سراسر گمراهي و خروج از منهج سلف، پس چگونه ،بازگشت نمود

! گمراه شمردن اشاعره باعث از بين بردن وحدت اهل سنت است؟: شود گفته مي
 باعث از بين –طلي است  كه مذهب با–دفاع از مذهب اشاعره : بلكه بايد گفت

باشد زيرا براي از بين بردن اهل سنت همين كافي است  رفتن وحدت اهل سنت مي
كه شخصي با مذهبي ديگر وارد صفوف آنان شده و بخواهد مذهب باطل خود را با 

  . مذهب حق آنان در آميزد
  : گويد  در مورد اشاعره مي38مولف در ص 

العلامء أنصار علوم الدين, و [ةابن تيميهم الذين قال عنهم شيخ اإلسالم [«
 .»] اجلزء الرابعالفتاو]  أنصار أصول الدينةاألشاعرو

  : كند  چنين ترجمه مي85و مترجم در صفحه 
علما «: درباره آنها گفته است» شيخ االسالم ابن تيميه«آنها كساني هستند كه 
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  .4فتاوي جلد » شندبا كمك كنندگان علوم ديني هستند و اشاعره معين اصل دين مي
آن را از عز ) 4/16(شيخ االسالم اين را نگفته و بلكه در طي يك فتوي : گويم مي

در فتاواي ابو محمد فقيه فتواي طويلي ديدم كه : (گويد بن عبدالسالم نقل كرده و مي
اي بود و آن فتوي جواب سواالتي است كه از ابن  متضمن مسايل نيك و پسنديده

ء شده است و شيخ االسالم مطالبي را از ابن عبدالسالم نقل كرده و عبدالسالم استفتا
ولي در مورد لعنت علماي اشعري مسلك بايد : (گويد از جمله نقل كرده كه مي

 زيرا ،شود كه هر كس آنها را لعنت كند تعزير شده و لعنت به او برگردانده مي: گفت
و علماء . گردد  بر ميهر كس لعنت را به غير اهل آن بفرستد، لعنت به خودش

  ). ياوران فروع دين و اشاعره ياوران اصول دين هستند] ها سلفي[
: گويد اين كالم متعلق به عز بن عبدالسالم بوده و ابن تيميه به دنبال نقل آن مي

ي كساني را كه  بنابراين ابو محمد فقيه نيز لعنت را ممنوع شمرده و براي لعنت كننده(
 و البته نصرت اشاعره در ،كنند حكم تعزير صادر كرده اري ميدر اصول دين او را ي

موافقت با كتاب و سنت و حديث و مقابله با مخالفان قرآن و سنت و ] ي محدوده[
: گفت و به همين دليل وجود موارد اتفاقي با سلف ابواسحاق مي. باشد حديث مي

  ). اند رش پيدا كردههمانا اشاعره به خاطر انتسابشان به حنابله رونق يافته و گست
ي قشيريه در  اين موضعگيري از ايشان و بزرگان همفكرش قبل از وقوع فتنه

و به همين .  معلوم و ظاهر است– كه در كتب و مصنفاتشان منعكس شده –بغداد 
در گذشته حنابله و اشاعره متفق : (گويد مي» المناقب«دليل ابوالقاسم ابن عساكر در 

  .....) ابن قشيري روي داد نبودند تا اينكه فتنة 
شود كه شيخ االسالم اشاعره را بطور مطلق ياوران دين  به اين ترتيب معلوم مي

كند، زيرا اشاعره   و حتي اين اطالق عام توسط ابن عبدالسالم را نيز رد مي،داند نمي
 و به هنگام مخالفت با قرآن ،تنها در مواردي ممدوحند كه موافق كتاب و سنت باشند

  . شوند ديث مورد مذمت واقع ميو ح
 و اين ،بنابراين اشاعره در مواردي كه آراء معتزله نقض كردند، دين را ياري كردند
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 ولي در مسايل معروف و معلوم اصول دين از قرآن و ،كار را به نيكي انجام دادند
 و در مواردي كه از قرآن ،ي دين را ياري كرده  پس يك جنبه،حديث تبعيت نكردند

  . ي بزرگي دچار شدند د و حديث شريف منحرف شدند، به فتنهمجي
پردازد، بلكه در نقل عبارات مقلدي  مولف مفاهيم به بررسي نقل قولهايش نمي

بن عبدالسالم را به شيخ االسالم نسبت داده است تا اين ابيش نيست و لذا اين كالم 
چه بسيارند امروزه  و ،گري بپردازد مرد مقيم مكه به وسيله آن به ترويج اشعري

شيوخ و صغار اين مسلك كه اهل تدبر و تقوي نبوده و منهجشان تلبيس و تزوير 
  .اهللا المستعان و،است

: گويد  در بر شمردن اسامي علماي اشعري مسلك مي29مولف در ص 
  . )»البحر المحيط«ان التوحيدي صاحب يبوحوأ(

 ،دهد و آنها را بشناسدكسي كه نتواند تفاوت بين علماء را تشخيص : گويم مي
  ! چگونه بر تصحيح مفاهيم و تفسير قرآن و شرح حديث امين خواهد بود؟

طبيعي است كسي كه حال و وضعش اينگونه و علومش اينچنين باشد در نسبت 
اند و چه  دهد كه آنرا نگفته  و سخناني را به علماء نسبت مي،دادن اقوال به خطا رفته

 خزيمه را به محمد بن اسحاق بن يسار مؤلف سيره، و بسا قول محمد بن اسحاق ابن
 و منقوالت ،روايت ابونعيم فضل بن دكين را به ابونعيم احمد بن عبداهللا اصفهاني

 و كالم ابوداود ،محمد بن ادريس ابوحاتم رازي را به محمد بن ادريس شافعي
رازي نسبت  و نقل ابوزرعه عراقي را به ابوزرعه ،طيالسي را به ابوداود سجستاني

  . دهد، همچنانكه اين كار را كرده است
و در علوم لغت چه بسا كه كالم ابن هشام شارح مقصوره ابن دريد و يا كالم ابن 

 و چه بسا كالم ،هشام نحوي شارح الفيه را به ابن هشام مولف سيره نسبت دهد
هاي  اخفش را به -  سعيد بن مسعده -ابوعبيد را به ابوعبيده و يا كالم اخفش اوسط 

 و يا از ابومنصور ازهري نقل قول ،ديگر مثل علي بن سليمان و يا غيره نسبت دهد
اوضح « و گمان كند كه اين همان خالد ازهري است كه متأخر بوده و شارح ،كند
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  ..... باشد و  مي» المسالك
ات چه بسا كه قول و يا قرائت ابن كثير مكي را به ابن كثير مفسر و در علوم قراء

 چند قرن با هم فاصله دارند، و چه بسا نقل نافع ، در حالي كه اين دو،بت دهدنس
 و يا قرائت عاصم بن ابي النجود را به ،مولي ابن عمر را به نافع مدني نسبت دهد

  . ي روايت ايشان از محدثان بداند منزله
بركات چه بسا شيخ االسالم ابو العباس ابن تيميه را با جدش ابو ال: و در علوم فقه

اشتباه بگيرد، و چه بسا كالم ابن حجر مكي را به ابن حجر عسقالني نسبت دهد، و 
يا از يوسف ابن عبدالهادي نقل كرده و گمان كند از محمد بن احمد بن عبدالهادي 

 و يا گمان كند ابن نجيم مولف ، و چه بسا بين هيثمي و هيتمي اشتباه كند،نقل كرده
 و چه بسا گمان كند ،باشد مي» النهر الفائق«جيم مولف همان ابن ن» البحر الرائق«

  . باشد مي» نصب الرايه«زيلعي فقيه همان زيلعي مولف 
 و ،مثال زد] اسالمي[هاي مختلف علوم  توان براي ساير رشته و همين طور مي

زدن مثالهاي زياد در مواردي كه ذكر شد براي آگاهي از اين مسأله بود و ذكر مثال 
  . ا از مقصود اصلي باز داردنبايد ما ر

ابو حيان توحيدي مولف تفسير : (نهايت عجيب است كه گفته اين كالم مولف بي
تر از اين ليست بلند باالي علمايي است كه بر اين كتاب  و عجيب) »البحر المحيط«

شود كه همه كتاب را خوانده باشد   و گمان مي،اند تقريظ نوشته و آن را تمجيد كرده
  ]!! جه اين اشتباهات نشده باشندولي متو[

و فقيه آراسته [!] و بعضي از اين تقريظ نويسان با القاب قاضي، عالمه، مورخ 
ي فقيه و بعضي  اند و بعضي عالمه، محدث و محقق هستند و برخي عالمه شده

  : كتاب مفاهيم را اينگونه مدح كرده] همين شخص[عالمه، فقيه و اصولي كه 
 قوم لهي بحث دقيق عميق ال

 

 هيامإخبط وخلط وتدليس و 
 

  .بحث دقيق و عميقي است كه از خبط و خلط و تدليس و فريب كاري بدور است
  ! اند چاپ نشدهبر اين كتاب ها  و تازه به خاطر تواضع از تقريظ
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اند  چگونه اين تقريظ نويسان از اين خلط عجيب بين دو شخص غفلت ورزيده
چگونه ! و ديگري در قرون هفت و هشت هجري؟زيسته  كه يكي در قرن چهارم مي

  ! اند؟ اين عبارت از جلوي چشمان عبور نكرده و آن را تصحيح نكرده
  ! اند؟ اند ولي به خلط پي نبرده يا اينكه آنرا ديده

و يا خوانده و متوجه . [اند شكي نيست كه اين تقريظ نويسان كتاب را نخوانده
 اين اشتباه توسط اين گروه كثير از علماء از دو و پي نبردن به] اند اين اشتباه نشده

گوييم تا خردمندان خود در  اولي را ذكر كرديم و دومي را نمي: حال خارج نيست
  . مورد آن فكر كنند

البحر «داند كه توحيدي كيست و مولف  حتي يك طلبه در حد متوسط هم مي
طمينان از شناسايي چه كسي است، پس تو نيز بدان اي مولفي كه قبل از ا» المحيط

اي، شايد اين نصيحت افساري باشد براي كنترل تكبر و  اين دو شخص به ميدان آمده
  : ها يا فريب خوردن از تقريظ

ي او  توحيدي همان علي بن محمد بن عباس بغدادي بوده و ذهبي درباره
باشد و در  و مولف تصانيف ادبي و فلسفي مي...... گمراه و ملحد است : گويد مي

  . به هالكت رسيد.   ه414متولد و در حدود سال .  ه335حوالي سال 
اإلمتاع «: ند ازهايش عبارت اين شخص داراي تصانيفي است كه چاپ شده

كه در اين كتاب در مورد ارتباطش با اخوان الصفا صحبت كرده و نيز » المؤانسهو
را تأليف ... و » زيرينمثالب الو«و » الصداقه والصديق«، »البصائر والذخائر«هاي  كتاب

  .كرده است
 و از آراء ،كرد و مذهب اين شخص نامعلوم بوده و خودش مذهبش را مخفي مي

 و گويا خودش را توحيدي ناميده و مرادش منسوب ،آمد معتزله به شگفت مي
 و ،دانستن خودش به توحيد مورد ادعاي معتزله بوده كه عبارت است از نفي صفات

ده و ه اسم نوعي خرما در عراق است كه نامش توحيد بوشود منسوب ب گفته مي
  ].باشد خميده مي[راست نيست 
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هاي اخوان الصفا و يا از اتباع اسماعيليه  رسد ابوحيان توحيدي از باطني به نظر مي
ي  محض بوده و فلسفه كند كه شر بوده زيرا در كتابهايش اقوال و آراء آنان را ذكر مي

البحر « ولي ابوحيان اندلسي مولف تفسير ، دين اسالمخالص است و ديني است غير
همان اثيرالدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اندلسي » المحيط

ابن . باشد قوم بربر مي اي از غَرْناطي نفزي بوده و به نفزه منسوب است كه اسم قبيله
 ي روزگارنحو]) ابوحيان اندلسي: ([گويد مي) 6/145(» شذرات الذهب«عماد در 

 و لغوي زمانه و مفسر و محدث و مقري و مورخ و اديب آن روزگار بوده، در ،خود
ولد مت.   ه654 در آخر ماه شوال سال - غرناطه 1ي  شهري در منطقه–مطخشاش 

ظاهري مذهب بوده، : (گويد مي) 4/304(» الكامنهالدرر «حافظ ابن حجر در ). شد
اين : گويد را مختصر نمود و ابوالبقاء مي» منهاجال«باشد و  به شافعي منسوب مي] اما[

محال است كسي كه : گفت ابوحيان مي: گويم. شخص همچنان ظاهري باقي ماند
  .پايان كالم ابن حجر). مذهب ظاهري در ذهنش رسوخ پيدا كرده از آن برگردد

به مصر   وفات يافت و به هنگام ورود شيخ تقي الدين ابن تيميه   ه745در سال 
  . اتي در شأن و منزلت ايشان سرودابي

  :گويد  مي9و مولف در ص 
 إطـراءه َّواملعنـى أن. )ال تطروين كام أطـرت النـصار ابـن مـريم (: جاء يف احلديث(

نعـم جيـب علينـا أن ال نـصفه : (والتغايل فيه والثناء عليه بام سو ذلك هو حممود, ثم قال
 :ث قالٍبيشء من صفات الربوبية, ورحم اهللا القائل حي

 دع ما ادعته النصار يف نبيهم  
 

 ًواحكم بام شئت مدحا فيه واحتكم 
 

 بغري صفات الربوبية يشء من الكفر واإلرشاك بل ذلك من أعظم فليس يف تعظيمه 
  .انتهى..) الطاعات والقربات

_____________________________ 
 . باشد می» حضريه«ی   معنی واژه−١
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  : كند  چنين ترجمه مي45و مترجم در صفحه 
در ستايش من به (» ن مريمال تطروني كما أطرت النصاري اب«در حديث آمده 

مفهوم آن به اين معني است ). اندازه ستايش ارامنه نسبت به پسر مريم غلو نكنيد
  ......لي ندارد بلكه خوب هم هست اكمحبت و ستايش او به غير از آن اش

م و از آن جداً پرهيز  است او را به صفات ربوبيت نستائيبله بر ما واجب
  : شعر را مورد رحمت قرار دهد كه گفته استنماييم، خداوند گوينده اين 

   نبيهم يفدع ما ادعته النصار
 جججج

  ًواحكم بام شئت فيه مدحا واحتكم 
 

كنند و هر چه دلت  مبرشان ادعا ميغه در مورد پينترك كن آنچه را ارام
  . خواهد در مدح و ثناي او حكم كن مي

ا به صفات پس در هر گونه تعظيم حضرت رسول در صورتي كه او ر
د، هيچ گونه كفر و شرك رخ نخواهد داد، بلكه اين ئيخداوندي متصف ننما
  ... .گردد عت از اوست و موجب ثواب مياي نهايت اط تعظيم و تمجيد نشانه

اهل سنت و حديث، بحمد اهللا و توفيقه، رسول اكرم را با آنچه كه : گويم مي
گوييم و او را  ه و به دعوتش لبيك ميبه او ايمان آورد: كنند خداوند فرموده تعظيم مي

ي امور از هدايت  دهيم، از نوري كه آورده تبعيت كرده و در همه ياري و نصرت مي
  . نماييم و سنت ايشان پيروي مي

حديث و سنت او را دوست داريم، و از آن دفاع كرده و اقوالش را نصرت 
ت دهد و يا حديث جهت به او نسب دهيم كسي سخني را بي دهيم و اجازه نمي مي

  . بودن آن را ترجيح دهد
شناسيم و حاشا كه از منزلتش  منزلتي را كه خداوند براي پيامبرش قرار داده، مي
ي اين موارد از  بريم و در همه بكاهيم و البته مثل غالت او را از اين منزلت باالتر نمي

  . كنيم ي هدايت و دينداري بعدي پيروي مي و ائمه) ن(صحابه 
ي بزرگي ايجاد كردند كه   طوايف مبتدع مثل صوفيه ظهور كردند غالت فتنهوقتي
ي آن مردم زيادي را فريب دادند و آن فتنه عبارت بود از اظهار تعظيم  به وسيله
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  . رسول اكرم با اقوال و ترك اتباع از او در كردار
ان ي اصحاب گرامي و در رأس آن و طريقه) ص(با اين كار با امر رسول اكرم  و

  . خلفاي راشدين مخالفت نمودند
اين صوفيان به حدي احاديث دروغين ساختند كه نزديك بود از حد احصاء و 

 و اين كار يا در اثر كمي علم و جاهل بودنشان نسبت به ،شمارش خارج شود
 و اين احاديث ساختگي در ، و يا اينكه عامدانه اين كار را كردند،حديث پديد آمد
 و احاديث غير ،رايج شد تا جايي كه سنتهاي صحيح متروك گرديدبين مردم شايع و 

كردند كه به حديث و  اين افراد خود اعتراف مي. قابل قبول مورد پيروي قرار گرفت
دهند و هر كس در  علوم آن آشنايي ندارند و صحيح آن را از سقيمش تشخيص نمي

  . شود كتب اين طائفه نظري بيفكند اين حقيقت برايش آشكار مي
هايش ضعف استدالل و تقليد خويش را اظهار نموده و نشان  مولف با ذكر حجت

  . داد كه ريسمان تقليد به گردن آويخته است
به صورت ) 6/478(مولف به حديثي استدالل كرده كه بخاري آن را در صحيحش 

در مورد من غلو نكنيد :  روايت كرده است كه روايت چنين است مرفوع از عمر
و [بن مريم غلو كردند، زيرا من تنها يك بنده ] عيسي[ه نصاري در مورد آنچنانك

  .1»هستم پس مرا عبداهللا و رسول اهللا بناميد] عبد
ي آنرا مخفي ساخته تا فهم  مولف يك قسمت را از حديث نقل كرده و بقيه

 و ، و اين نقل قول ناقص، مخل مراد است،صحيح حديث براي خواننده ميسر نشود
 زيرا ،و تحريف در معني حديث است) ص(حريف حديث رسول اكرم از باب ت

در : و معني حديث چنين است. گردد ي حديث معني آن كامل نمي جز با نقل همه
اي كه اين تجاوز از حد شما را  از حد تجاوز نكنيد به گونه) ص( پيامبر –مدح من 

_____________________________ 
برای تشبيه نيـست و بلكـه كـاف تعليـل ) كام(و كاف در .... التطرونی كام أطرت النصاری :  در حديث آمده−١

 . است به عبارت ديگر بيانگر نتيجه و پيامد غلو در تعظيم پيامربان است
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يرا آنها عالوه ز: اغراق كردند) ؛(بسان نصاري سازد كه در مدح و تعظيم عيسي 
معجزاتي از قبيل احياء مردگان و شنوا كردن . دانستند مي» كلمه اهللا«بر اينكه عيسي را 

كرد و لذا در مورد او  ديدند كه به دست عيسي ظهور مي كر و بينا كردن كور را مي
) ؛(، فصل نود و چهارم به نقل از عيسي »برنابا«در انجيل . ادعاي الوهيت كردند

خورم  من در برابر آسمان و هر چه بر روي زمين است سوگند مي: مودندآمده كه فر
زيرا : كنم گويند كه از بشر باالترم، خود را تبرئه مي ام مي كه من از آنچه مردم درباره

ام و نتيجه حكم خدا هستم و مثل ساير مردم در  من بشر بوده و از زني متولد شده
  ). كنم معرض سختي و مشكالت زندگي مي

اي : والي و هيرودوس گفتند: (پس در همانجا اين قول توسط نصاري رد شدهس
دهي، انجام دهد،  محال است بشر بتواند اين كارهايي كه تو انجام مي! سرور ما

  ). گويي داني كه چه مي بنابراين تو خودت نمي
به قومش چنين ) ؛(ي مائده در مورد اين قول عيسي  و خداوند در سوره

~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ §̈  ©ª »   ¬ ®̄  ° ±² {  }: فرموده
 À ¿ ¾          ½ ¼ » º¹     ¸ ¶     µ ´ ³z) ١١٧: املائدة(.   

:) به آنها گفتم (؛من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چيزى به آنها نگفتم«
و تا زمانى كه در ميان ! خداوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست

 ولى هنگامى كه مرا از ميانشان برگرفتى، تو خود ؛مراقب و گواهشان بودمآنها بودم، 
  .» و تو بر هر چيز، گواهى؛مراقب آنها بودى

  .ª© ¨ § ¦z } : و به قومش گفت
  .»خداوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست«

  .)٦: الصف (Q P O N M   L      K J I Hz   } : و فرمود
 ء خدا به سوي شما هستم، اين در حالي است كه تصديق كنندهءمن فرستاده«

  .»باشم مي) تورات(كتابي كه قبل از من فرستاده شده 
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  : گويد مي) 105ص (» الرد علي البكري«شيخ االسالم در 
كردند، از انبياء اطاعات كرده و توحيد  ي عيسي پيروي مي اگر نصاري از فرموده(

ي خداوند در دنيا و  و از اين طريق به سعادت نازلهخداوند را رعايت نموده بودند 
) اله( ولي آنان در مورد عيسي غلو كرده و او و مادرش را ،شدند آخرت نائل مي

از آنها طلب كرده و آنها را   از او و ساير انبياء و صالحان استغاثه نموده و،ناميدند
 كردند و توراتي را كه دادند و پيامبر بشارت داده شده را تكذيب شريك خدا قرار مي

كنند و   و گمان كردند با اين كار تعظيم او را مي،تصديق كرده بود، تحريف نمودند
  . اين به خاطر جهالت و ضاللتشان بود

رسيد  كردند مثل پاداشي كه به آنان مي اگر نصاري در همه موارد از عيسي اطاعت مي
نمودند و  ند و به عبوديتش اقرار ميكرد  و اگر از عيسي اطاعت مي،رسيد به عيسي نيز مي

كردند، در اين صورت اجر و ثوابي به  بشارت داده شده توسط او را تصديق مي  نبوت 
 ولي ،توانست آن را احصاء نمايد رسيد كه كسي جز خداوند نمي عيسي و نصاري مي

و خويشتن شدند، و ) ؛(نصاري باعث از دست دادن اين اجر و ثواب براي عيسي 
  . جر و ثواب براي خويشتن را با ضرر دنيا و آخرت معاوضه كردنداين ا

¢ £ ¤ }: وقتي كه منزلت عيسي برايشان روشن شد به آنان گفته شد
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 پيش از وى نيز، ؛بود) خدا(مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده « .)٧٥: املائدة(
 ؛خوردند  هر دو، غذا مى؛بسيار راستگويى بودفرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن 

  .»!)با اين حال، چگونه دعوى الوهيت مسيح و پرستش مريم را داريد؟(
اش را پايين  كاهد و سب او بوده و درجه اين گفته از منزلت مسيح مي: گفتند

اين سخن كفر و انكار حق مسيح و : ي ادب به اوست و حتي گفتند آورده و اسائه
  ). باشد مال ثابت او ميسلب صفات ك

يعني غلو نكنيد و خواسته » ال تطروني«در حديث روايت شده توسط عمر آمده كه 
. و امر كرده كه به او عبداهللا و رسول اهللا بگوييم(به اين طريق راه را بر وسايل غلو ببند 
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دهد، آيا ما نبايد به آن راضي باشيم؟ و در  خودش به اين رضايت مي) ص(پيامبر 
نهي كرده تا به اين وسيله غلوي را كه ] توسط مسلمانان[يات فراواني از تعظيم خود روا

باشد، جلوگيري نمايد و به توصيف ايشان  ي واقعي خودش مي باعث باال بردنش از منزله
  . با صفاتي كه جز شايسته خدا نيست، جلوگيري به عمل آورده باشد

ء من صفات ن ال نصفه بيشأنا نعم جيب علي«: ي مولف سپس در مورد اين گفته
  : و رحم اهللا القائل حيث قال. ةالربوبي

  نبيهم  يفدع ما ادعته النصار
 

  ١ًواحكم بام شئت فيه مدحا واحتكم 
 

اي كه شعر فوق را از  ي اين گوينده بر چيده ي كالمت را از سفره همه: بايد گفت
دت بهتر از همه او را تو كه خو! او نقل كردي، پس چرا اسم او را ذكر نكردي؟

  . باشد مي» برده«شناسي، او بوصيري مولف   مي
اي كه اين گمراهان از قديم   گرفته» برده«اين گفته را از شارحان !] اي مولف[و تو 

» برده« و البته عملشان هم در حول و حوش ،كنند االيام آن را در رد اهل حق ذكر مي
  : گويد وق ميدر شرح بيت ف) 32ص (ازهري . زند دور مي

اند، ترك كن زيرا  ، گفته)؛(آنچه را كه نصاري در مورد پيامبرشان، عيسي (
، ما را از گفتن )ص( و پيامبرش  ،پسر خداست) ؛(كردند كه عيسي  آنها ادعا مي

 يعني اين غلو »طرت النصاری عيسیال تطرونی كام أ«:  كرده و فـرمودهاين كالم نهي
ورد من نگوييد و غير آن هر چيزي از صفات كمال  را در م– فرزند خدا بودن –

را كه خواستي، بگو و در اثبات فضايل او ) ص(شايسته جالل و عظمت پيامبرش 
  ). نبرد كن] با منكران[

پرهيز كنيد و غير آن هر چيزي از غلو ) محمد فرزند خداست(يعني تنها از گفتن 
  . و شرك كه خواستيد، بگوييد

شود و اين  فروع ادعاي فوق بوده و به آن منجر ميولي غلو و شرك نيز از 
_____________________________ 

 .  ترمجه شده است١٧٧ در ص −١



 فاهيم اساسى اسالم در پرتو قرآن و سنتم

 

 

٣١٠

٣١٠

باشد و در  و آفت مي اند، بنابراين هر غلوي شر مدعيان اسالم نيز گرفتار آن شده
  : گويد تر اين قول بوصيري است كه مي رأس همه و از همه خطرناك

 لو ناسبت قدره آياته عظام
 

 أحيا اسمه حني يدعی دارس الرمم 
 

يكي از [داشت  با منزلت وي مناسبت مي) ص( پيامبر چنانچه آيات تعظيم
  . گشت ي پوسيده زنده مي با خواندن نام ايشان مرده] بود كه آيات اين مي
  : گويد مي) 33ص (جوري در شرح اين بيت از بوصيري ابراهيم با

) ص(با واقعيت آن پيامبر ) ص(اگر آيات قرآن در بيان قدر و منزلت پيامبر (
ي پوسيده  مرده] محمد[بود با خواندن اسم او   يكي از آيات اين ميداشت مناسبت مي

گشت، ولي آيات، متناسب با قدر و منزلت ايشان نيستند و همين هم مقصود  زنده مي
است زيرا در حقيقت قدر و منزلت آن حضرت بزرگتر از آن چيزي است ] و به جا[

بزرگتر است چه برسد به كه در آيات بيان شده و حتي از آيات قرآن خوانده شده 
  .1)آيات قرآني خوانده نشده

نگاه كن كه غلو بوصيري در توصيف مبالغه آميزش به كجا كشيده شده، 
ي زمين به آن نفرين  مطالبي گفته كه بايد از هر پستي و بلندي و هر جاي كره

را ايفاء ) ص(كنند كه حق پيامبر  فرستاده شود، حتي خداوند را به اين متهم مي
دهد،  ما از اين قول و قائل آن و نيز از كسي كه به آن رضايت مي! رده، خداوندانك

  . كنيم خود را تبرئه مي

_____________________________ 
كند امام ابن جرير طربی در كتاب  جوری با فحوای كالمش به وجود آياتی غري از اين قرآن اشاره میباً ظاهرا −١

خـوانيم و يـا در  هر كس ادعا كند كه قرآنی غري از اين قرآن كه با زبان می: (گويد می»  معامل الدينالتبصري يف«
ن سخن معتقد باشد و آن را خمفی كنـد و نويسيم, در آسامن و زمني وجود دارد و يا در قلبش به اي مصحف می

قاضی ابو يعلی ). يا آن را به زبانش بگويد, كافر بوده و خونش حالل و از خدا بریء و خداوند از او مرباست
 . اين مطلب را نقل كرده است) ی خطی , نسخه٩−٨ص (» ابطال التأويالت الخبار الصفات«در كتابش 
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  خاتمه
  

 آله ىنا محمد وعلي نبى والسالم علةهللا بدءاً وانتهاءاً والصال الحمد
 : وصحبه، أما بعد

  به پايان راهي رسيديم كه از قبل تعيين»مفاهيم جيب أن تصحح«در رد كتاب 
كرده بوديم، البته هنوز مسايلي مانده كه مؤلف متعرض آن شده ولي ما به آن 

، )ص(، مسافرت به قصد زيارت قبر پيامبر )ص(نپرداختيم مثل جشن ميالد پيامبر 
و مباحثي از اين قبيل، كه ما در مورد بعضي تا ) ص(خصائص و ويژگيهاي پيامبر 

ديم چون در اين كتاب مجالي براي  و بعضي ديگر را رها كر،حد الزم صحبت كرديم
 .بحث و بررسي روايي و درايي آنها نيست

بصرنا بأنفسنا، يم، أن كيم الحير، العلي القديسأل اهللا العلأ و إني
ده ينه وتوحيوفقنا لاللتزام بديتبت واهللا المسؤول أن كنفع بما يو

  .لَنا ألنفسنايكِ و أن الىرضيحب ويما ك
  .نيهللا رب العالمو آخر دعوانا أن الحمد

  

  : آدرس زير تماس بگيريداانيد بتو  ميبراى ارتباط با مترجم 
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